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Enquadramento 

As mais recentes projeções internacionais preveem que, em 2030, 60% da população mundial 

estará a viver em áreas urbanas. Esta realidade implicará uma mudança nos atuais paradigmas 

socioeconómicos, culturais e ambientais. Face a este cenário, o papel dos Municípios, 

enquanto atores privilegiados nas questões do desenvolvimento e da cooperação, reveste-se 

da maior importância para o reforço dos três pilares do Desenvolvimento Sustentável – social, 

económico e ambiental. 

Perante os novos desafios locais, nacionais e internacionais que afetam o quotidiano das 

Cidades Portuguesas como: altas taxas de desemprego, constrangimentos financeiros e fortes 

pressões demográficas, sociais e ambientais, as Câmaras Municipais, enquanto órgãos dos 

Municípios que visam a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos das 

respetivas populações, têm competências para dar uma resposta sólida e eficaz a estes 

desafios. Estas novas realidades que marcam as estruturas económicas e sociais das áreas 

metropolitanas exigem a adoção de novas respostas baseadas no princípio da cooperação 

intermunicipal. No entanto, a resposta às grandes questões metropolitanas não pode estar 

dissociada das realidades mundiais. 

Num mundo interdependente é necessário reforçar as parcerias globais para o 

desenvolvimento, cabendo a todos os atores – incluindo os Municípios Portugueses – a 

prossecução de compromissos assumidos a nível internacional. As parcerias entre sociedade 

civil e autoridades locais são uma mais-valia ao processo de Desenvolvimento e são 

fundamentais para convergência de esforços em prol da erradicação da pobreza, educação 

para todos, igualdade de género, saúde, sustentabilidade económica e ambiental. Só assim 

poderemos, juntos, percorrer um caminho de sustentabilidade, inovação, crescimento e 

desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA  

 

09H45  SESSÃO DE ABERTURA 

António Bragança Fernandes, Presidente da Câmara Municipal da Maia 

Carlos Telles de Freitas, Conselho de Administração, Instituto Marquês de Valle Flôr 

 

NOVOS DESAFIOS GLOCAIS 

Novos e velhos desafios continuam a fazer parte do cenário de desenvolvimento da 

Humanidade. Não são apenas os desafios económicos e financeiros que espelham um desejo de 

um Mundo mais justo e sustentável, são também os desafios sociais e ambientais que vão 

assegurar o Desenvolvimento Humano Sustentável. 

Moderador  Paulo Ramalho, Vereador do Pelouro das Relações Internacionais, Câmara Municipal da Maia  

Arlindo Cunha, Professor, Universidade Católica-Porto, antigo Ministro da Agricultura e das 

Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 

 Manuel Castro de Almeida, Vice-Presidente da Junta Metropolitana do Porto 
 

 

11H00  Pausa justa 

 

 

11H15 SOLUÇÕES LOCAIS PARA MUNICÍPIOS GLOBAIS :: NOVOS MODELOS, NOVAS ALIANÇAS 

O desenvolvimento sustentável requer novas estratégias, voltadas para o fortalecimento e 

articulação dos atores locais e para a expansão das suas iniciativas. Economia, Ambiente, 

Educação, Integração, Inclusão e Mobilidade não são apenas temas da Sociedade, são 

realidades diárias às quais não podemos virar costas. Realidades que devem ser abordadas do 

local ao global, pois este é o único caminho capaz de assegurar um futuro sustentável para 

todas e todos. Como atores-chave do sistema internacional, é necessário que os Municípios, 

que desde sempre foram um motor vivo das dinâmicas da sociedade, desenvolvam e 

promovam novos modelos para o desenvolvimento sustentável. 

Moderador   Francisco Mantero, Presidente da Direção, ELO- Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento   Económico e a Cooperação 

Soraia Taipa, Condomínio da Terra 

Felipe Llamas,  Coordenador da Área de Redes Internacionais, Fundo Andaluz de Municípios 

para a Solidariedade Internacional (FAMSI) 

Emil Savov, Diretor, Associação Nacional de Municípios da Bulgaria (NAMRB) 

 

 

 

 



 

 

14H30 NOVOS CAMINHOS PARA OS MUNICÍPIOS GLOCAIS 

Quais os caminhos que os Municípios podem percorrer na promoção dos valores e princípios 

do Desenvolvimento. Como alinhar ambiente, tecnologia, educação, igualdade, economia 

inclusiva e mobilidade aos novos desafios demográficos, económicos e sociais.  

 Luís Brites Pereira, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Portugal 

 

15H15 A NOVA AGENDA MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO: DO LOCAL AO GLOBAL 

O debate sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 é incontornável. Identificar as 

questões prioritárias que assegurem que a globalização se transforma numa força positiva para 

a população global é uma prioridade. Uma agenda com objetivos e metas concretas, definidas 

pela comunidade global, em que todos erguem a sua voz em prol do futuro que querem e 

desejam.  

Inclusão Social, economia inclusiva, sustentabilidade ambiental, paz e estabilidade são alguns 

dos temas-chave que devem estar presentes na nova agenda. Uma agenda coerente com os 

princípios do desenvolvimento e alinhada às três dimensões do desenvolvimento sustentável. 

 

Moderador  Fernando Jorge Cardoso, Investigador, IMVF 

Luis Mah, Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento, Instituto Superior de 

Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa  

Pedro Krupenski, Presidente da Direção, Plataforma Portuguesa das ONGD 

Luis Delgado, Cooperativa Gestão Participativa, Venezuela 

António Vigilante, Diretor em Bruxelas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

 

17h00  Pausa justa 

 

17H15  RESPOSTAS LOCAIS A DESAFIOS GLOBAIS: APRESENTAÇÃO DE CONCLUSÕES 

Fernando Jorge Cardoso, Investigador, IMVF 

Paulo Ramalho, Vereador do Pelouro das Relações Internacionais, Câmara Municipal da Maia 

 

 

PORQUE O DESENVOLVIMENTO É UMA RESPONSABILIDADE PARTILHADA, QUAL VAI SER O SEU PAPEL? 

 

 

 

 

 



SESSÃO DE ABERTURA 

 

António Bragança Fernandes, Presidente da Câmara Municipal da Maia 

(…) cumprimentos 

A minha primeira palavra é para agradecer a presença de todos nesta Conferência para que, 

em conjunto, se proporcione o debate relativamente ao papel dos Municípios enquanto 

agentes privilegiados na preparação e implementação de um plano estratégico de cooperação 

no sentido de fortalecermos parcerias entre os atores locais e as novas abordagens para o 

Desenvolvimento Sustentável. 

Por uma cidade sustentável é o âmbito do projeto em que se insere esta Conferência. 

Na Maia dedicamos particular atenção ao desenvolvimento sustentável. 

Somos um Município caracterizado pela sua excelente qualidade de vida fruto de aposta 

assertivas e centradas nas pessoas. Há oito anos percebi a mudança de paradigma da Gestão 

Autárquica e centrei a atividade municipal nas funções sociais. Temos um historial extenso de 

trabalho efetuado neste domínio. Desde a aposta na inclusão social com a promoção de 

políticas inclusivas promovendo a igualdade de oportunidades passando pela aposta no 

desporto, na educação e no crescimento demográfico sustentável mantendo as raízes da Maia. 

Conseguimos na Maia, fruto de um trabalho que teve início há décadas, construir um concelho 

moderna, cosmopolita, com forte dinamismo económico dotado da maior zona industrial do 

Noroeste Peninsular. 

O aeroporto internacional Francisco Sá Carneiro, situado na Maia, as excelentes acessibilidades 

e todas as infraestruturas de apoio aos principais fatores de competitividade, permite que, 

apesar do contexto social adverso, continuem a abrir empresas na Maia, e os fluxos 

pendulares de trabalhadores seja positivo, pois são mais as pessoas que vêm trabalhar para a 

Maia do que as que saem da Maia para os seus empregos. 

As regras claras e transparentes da política de urbanismo aliadas à sustentabilidade ambiental 

permite-nos afirmar que em 2012 fomos o Concelho que mais resíduos sólidos separaram e 

reciclou, cerca de 30% ano. 

 

 

 

Estou certo que a experiência, o conhecimento que todos estes ilustres e excelentes 

convidados, que integram os vários painéis de discussão, muito contribuirão para que 

possamos, nos respetivos domínios, tomar medidas para que estas respostas locais sejam 

encontradas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

(…agradecimento..)  

As respostas locais a desafios globais começam com a concretização de uma política que se 

centre nas pessoas. As pessoas não podem ser números. Os números só podem servir se forem 

colocados ao serviço das pessoas e, para tal, é necessário muita responsabilidade na gestão, 

muita verdade na comunicação e clareza de pensamento.  

 



 

Carlos Telles de Freitas, Conselho de Administração, Instituto Marquês de Valle Flôr 

 

(…agradecimentos…) 

Em nome do IMVF quero dar-vos as boas-vindas a esta conferência internacional “Respostas 
Locais a Desafios Globais”, organizada conjuntamente com a Câmara Municipal da Maia, a 
quem aproveito para agradecer toda a colaboração e apoio prestados. 

Esta iniciativa decorre no âmbito do projeto “Go Local: Por uma Cidade Sustentável”, 
financiado pela União Europeia e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, 
implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr, em parceria com a Associação de 
Municípios da Bulgária (NAMRE), o Fundo Andaluz de Municípios (FAMSI) e a cooperativa 
IDEAS. 

O IMVF é uma Organização Não - Governamental para o Desenvolvimento e fundação de 
direito privada fundada em 1951 que trabalha no espaço da Lusofonia com projectos de 
cooperação para o desenvolvimento e educação para o desenvolvimento. Gerimos 
anualmente cerca de 40 projetos nas áreas da saúde, educação, segurança alimentar, 
ambiente, capacitação institucional e do desenvolvimento de uma nova consciência das nossas 
responsabilidades enquanto cidadãos, beneficiando cerca de 2 milhões de pessoas. 

Nesta sessão de abertura, gostava de partilhar com todos a nossa visão sobre as Cidades 
Glocais e a importância que os municípios podem desempenhar na área da cooperação. 

Na nota de enquadramento desta conferência, encontram que as mais recentes projeções a 
nível mundial preveem que, em 2030, cerca de 60% da população mundial estará a viver nas 
áreas urbanas. Em Portugal, estima-se que, já hoje, 70% da população habite no eixo Braga-
Setúbal, criando sobre as cidades desta faixa litoral desafios constantes de urbanismo e 
integração social de populações deslocadas. A realidade nos países em desenvolvimento não é 
diferente, agravando-se as situações de pobreza e insegurança nos centros urbanos. 

É pois lícito questionar como é que as cidades portuguesas, quer do litoral quer do interior, e 
as cidades dos territórios parceiros, serão sustentáveis do ponto de vista social, económico e 
ambiental.  

Como poderão as cidades acelerar as suas respostas a este desafio da urbanidade, evitando 
cometer erros que consomem recursos que são escassos, e tempo que não têm?  

Até que ponto a participação da sociedade civil e das suas instituições no processo de decisão 
e implementação de soluções pode ser um fator facilitador do processo de mudança e 
adaptação constante exigidas às cidades? 

Na nossa visão, as cidades Glocais assumem-se como agentes mobilizadores da cooperação, 
através de 5 metas muito claras: 

1. Assumir um compromisso formal para tornar as cidades sustentáveis, contribuindo, 
efetivamente para o alcance dos objetivos do milénio. 

2. Comunicar para o desenvolvimento, através de um trabalho em rede com as entidades 
locais, fortalecendo o conhecimento e envolvendo a comunidade na solução de 
problemas. 



3. Promover uma cidade de Oportunidades, abrindo espaço à multi-culturalidade, 
igualdade e formação ao longo da vida. 

4. Criar uma economia inclusiva, reduzindo ao mínimo os custos das externalidades de 
políticas locais, atraindo empresas e fomentando o empreendedorismo e a inovação. 

5. Gerir o ambiente urbano, usando os recursos (em sentido lato) de forma equilibrada e 
racional, garantindo uma cidade em que os cidadãos gostem de viver. 

Para realizar esta visão das cidades Glocais, encontramos um conjunto de respostas cujo 
denominador comum foi a palavra: MUDAR. 

- Mudar o paradigma de que conseguimos fazer tudo sozinhos. Não só somos incapazes, 
como não possuímos recursos financeiros, humanos e materiais suficientes para o 
fazer. 

- Mudar a forma como adquirimos e partilhamos o conhecimento ao longo de anos de 
gestão autárquica. 

- Mudar a forma como vivemos a cidadania, através da participação ativa e 
corresponsabilidade pelos resultados alcançados. 

Queria deixar três exemplos concretos de como esta necessidade de mudança foi 
experienciada em 3 situações diferentes: 

- Na construção do Metro do Porto, a participação ativa dos municípios de Estrasburgo 
e Milão partilharam soluções similares, ajudando a resolver problemas de integração 
urbana nas cidades de Matosinhos e da Maia. 
 

- 15 Municípios decidiram criar formalmente no próximo 15 de Março de 2013 uma 
Rede Intermunicipal de Cooperação e Desenvolvimento, para a qual contribuiu a 
experiência do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. 
 

- Ao longo dos anos são vários os municípios portugueses que têm reforçado e 
melhorado a sua intervenção na área do desenvolvimento – geminações – 
implementando projetos de forma sustentável e contribuindo para a disseminação de 
boas práticas, como por exemplo, na área do abastecimento de água e saneamento, 
proteção civil, gestão de resíduos sólidos urbanos, atendimentos aos munícipes, entre 
outros. 

Estas mudanças são visíveis e alteraram significativamente a vida das comunidades envolvidas, 
contribuindo igualmente para a prossecução dos objectivos de desenvolvimento do milénio. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

O IMVF e os municípios portugueses são agentes activos do processo de cooperação e de 
desenvolvimento, construindo redes de cooperação que nos permitem trabalhar rumo a um 
futuro mais sustentável. 

Esperamos que esta conferência internacional contribua para melhorar o nosso conhecimento 
dos nossos deveres de cidadania global e para encontrarmos novas oportunidades de 
cooperação, para construirmos hoje as cidades de amanhã. 

 

 

 



NOVOS DESAFIOS GLOCAIS 

Novos e velhos desafios continuam a fazer parte do cenário de desenvolvimento da 

Humanidade. Não são apenas os desafios económicos e financeiros que espelham um desejo de 

um Mundo mais justo e sustentável, são também os desafios sociais e ambientais que vão 

assegurar o Desenvolvimento Humano Sustentável. 

 

 

Arlindo Cunha, Professor, Universidade Católica-Porto, antigo Ministro da Agricultura e das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente 

(transcrição de discurso * não revisto pelo orador) 

Eu começo pelos problemas criados pela globalização e pelo urbanismo. Tenho aqui as minhas 

notas estruturadas, divididas em 3 grupos. Em primeiro lugar o mapa diagnóstico da 

problemática das cidades; em segundo lugar uma abordagem rápida dos grandes/novos 

desafios da globalização que é um dos pontos fortes deste seminário e por fim o ponto de 

como é que vamos resolver os principais problemas.  

Bom, o diagnóstico é muito conhecido, aliás a apresentação deste seminário é muito clara, 

tem um texto muito sintético e muito esclarecedor e eu felicito os autores por isso e o 

Instituto Marquês de Valle Flôr. Atualmente as cidades são grandes centros de concentração 

de recursos e de desenvolvimento e de competências para o desenvolvimento.  

Atualmente é nas cidades até por força da concentração humana que nós temos recursos 

humanos, que temos as competências, as universidades, o conhecimento, as tecnologias e 

mutuamente um coração da economia, a parte mais importante dos aparelhos reprodutivos. 

Portanto é nas cidades que concentramos tudo de uma forma que pouco sonhávamos há um 

século.  

Este acentuar das cidades foi um fenómeno do nosso século XX sobretudo a partir dos anos 30, 

40 mas o movimento de concentração urbana não é novo é muito antigo como já veremos a 

seguir.  

Por esta razão, porque as cidades são centros de concentração de recursos e conhecimentos e 

de competências é natural que elas sejam hoje em dia, em todo o Mundo os principais 

motores do crescimento económico, é normal, tem os recursos, tem produção, tem a 

distribuição e tem também o consumo. Por todas estas razões não há nenhum investimento 

que se realize, mesmo um investimento que transforme recursos primários, que não tenham 

em conta estes fatores e sobretudo o fator mercado. O mercado está essencialmente nas 

cidades e sem mercado não há obviamente nenhuma justificação para qualquer investimento 

produtivo.  

As cidades são elementos incontornáveis para as nossas vidas e são incontornáveis porque 

têm um potencial tremendo mas tal como têm um potencial tremendo, têm também um 

conjunto tremendo de problemas e esses problemas são também conhecidos, aliás muito 

conhecidos.  



Desde logo, os decorrentes da excessiva concentração da população ligados a problemas 

gravíssimos em muitas cidades, mesmo na nossa cidade do Porto, em todas as cidades tem 

problemas da poluição do ar para já não falar do saneamento de água mas esses problemas 

têm-se resolvido. Mais difícil de resolver é o problema da poluição do ar por via de modelos, 

de modelos de modalidade que nós ainda temos. Há cidades que já resolveram esses 

problemas de modalidade, com transportes públicos e sistemas inteligentes, mas maior parte 

delas ainda não resolveu de forma satisfatória. Há cidades, muitas delas que já começaram a 

interditar a circulação automóvel particular e privada nos centros das cidades. Isto é uma 

medida interessante no ponto de vista, digamos, do seu significado mas é um desastre do 

ponto de vista económico. Se não existir uma alternativa funcional, e funcional quer dizer não 

só os custos, como sobretudo em rapidez, em termos de transportes alternativos. Mais as 

cidades têm problemas gravíssimos, criaram problemas de iniquidade territorial. Porquê?  

Precisamente porque como os aparelhos produtivos estão localizados, essencialmente, nas 

cidades, as principais indústrias e os centros de serviços, que são as atividades económicas 

mais remuneradas são o serviço do terciário, do quaternário e a alta tecnologia onde estão os 

centros de investigação, as universidades, os serviços mais especializados, corresponde a 

empregos mais bem remunerados e normalmente o rendimento pré-capita dos cidadãos das 

cidades é em geral mais elevado do que os que vivem fora das cidades, no meio rural 

designadamente.  

Há aqui a criação de uma dicotomia da distribuição do rendimento que é grave, aliás em toda a 

Europa, há dois países da Europa onde a situação de nível de rendimentos é ligeiramente 

equilibrada e melhor a nível rural mas em todos os outros a tendência é precisamente o 

contrário, é uma larguíssima desvantagem dos rendimentos rurais fase aos urbanos.  

Há problemas complicados por todas estas razões, muitos deles sobretudo nos tempos que 

correm, quando há acréscimo de desemprego vêm uma catadupa, uma cascata de problemas 

atrás de problemas, desde a insegurança, que é um problema gravíssimo nas nossas cidades, 

até aos problemas de facto da exclusão social, não menos grave, também associada a perda de 

valores nas nossas sociedades e também reclamam politicas próprias quer locais quer centrais 

e depois um problema criado também por esta grande concentração das cidades no seu 

crescimento que foi a degradação do centro histórico, portanto, hoje em dia praticamente 

todas as cidades centrais da Europa tem problemas graves com os centros históricos porque as 

cidades foram alastrando para a periferia, na medida em que a atividade económica se foi 

instalando na periferia com sucessivos parques industriais e depois isso também correspondeu 

a novos padrões de bem estar das pessoas que preferiam casas com elevadores, casas novas, 

casas mais arejadas, etc…e houve ali uma fase,  sobretudo entre os anos 70 e ao anos 2000,  

em que o centro da cidade se esvaziou e no nosso caso isso foi muito agravado pela famosa lei 

de congelamento de rendas que veio dos anos 40 nos tempos em que não havia inflação, 

obviamente que os proprietários na medida, que as casas se iam degradando, não tinham 

dinheiro para fazer obras.  

Temos montes de ruínas e hoje em dia desde há uma década, por ventura, não muito mais que 

isso, 10 – 15 anos, os vários municípios começaram a por no terreno políticas urbanas, mas 

infelizmente a nível central ainda não conseguimos em Portugal encontrar uma política a sério. 



É preciso mesmo andar a reabilitar, fazer obra, não é obra nova é reparar aquilo que esta 

degradado e que ainda por cima está associado a uma imagem de marca das cidades, que são 

os seus centros históricos e aqui ainda estamos muito longe de ter uma política que dê 

resultado.  

Há municípios que fizeram isto muito bem, à custa de muito trabalho e de muita, muita injeção 

de recursos locais mas muitos municípios, entre os quais do Castro Almeida e de Guimarães e 

outros. Para as principais cidades Lisboa, Porto e Coimbra que têm uma dimensão 

enormíssima, em termos de degradação do centro histórico não têm tido ainda respostas, uma 

vez que a dimensão da problemática ultrapassa de longe a possibilidade dos orçamentos 

municipais, portanto, tem de ser com orçamentos centrais, aliás o problema das grandes 

cidades é um problema central, porque quem determinou esta degradação foi uma rede de 

politica central, foi o congelamento da renda nos anos 40, aplicado às principais cidades do 

pais, Lisboa, Porto e Coimbra e portanto, é um problema causado pela politica central que os 

governos tem tentado chutar, passo a expressão, para uma resolução local, mas não pode ser 

feita, penso eu, pela sua dimensão apenas por politicas locais. 

Depois temos ainda outro problema, complicadíssimo, criado por esta concentração urbana 

que é o problema da desertificação do interior, as coisas estão muito associadas uma a outra 

visão, isto é um princípio de bases comunicantes, temos a população a viver nas cidade nas 15 

NUTS litorais, as NUTS são as Unidades Territoriais Estatísticas de Portugal, para quem não 

esta familiarizado com isto. Se formos a ver todas as NUTS litorais que têm fronteira com o 

mar de norte a sul do País, as 15 NUTS litorais do país têm 80% da população é outra forma de 

ver, digamos, o dualismo que Portugal tem em termos de povoamento e em termos de 

economia, e em termos de modelo económico e social. Esta situação e a da desertificação 

simultânea no litoral, por via da concentração urbana criou também problemas gravíssimos no 

interior, não só as questões importantíssimas que são os fatores identitários que é a perda de 

memoria histórica, património e da cultura, tudo isso com a erosão do tempo se vai perdendo, 

mas problemas complicados de governação para os poderes públicos locais com municípios 

com três mil habitantes, com cada vez menos massa critica humana e com os governos a 

dizerem que se não á critica humana não se justifica polícia, os serviços de educação, os 

serviços da escola, não se justifica ter o centro de saúde, não se justifica ter o tribunal.  

Bom, o próprio Estado que criou o problema da concentração urbana ou pelo menos não 

conseguiu contrariá-lo, o próprio Estado está agora a não conseguir ter politicas contra cíclicas  

em relação ao problema de desertificação está a sair do território, está a demitir se das suas 

funções e eu costumo dizer que se o Estado não serve para assegurar a coesão do território 

então para que é que serve? Para mim estes elementos que estão a acontecer, estas situações 

da retirada do Estado, é algo de perigosíssimo que a longo prazo vai matar a identidade do 

nosso País e o seu próprio futuro, porque eu como todos nós, não acreditamos que podemos 

meter toda a gente em meia dúzia de cidades litorais e sermos felizes e sermos funcionais e 

competitivos nesse modelo. 

Os desafios globais, a globalização como eu disse é uma coisa muito antiga e o que acontece 

hoje em dia é que por força de sucessivos acordos da Organização Mundial de Comercio que 

antigamente se chamava GAT, a urbanização atingiu de facto níveis imprevisíveis, hoje em dia 



o que acontece num pontinho do globo tem impactos imediatos na outra ponta do globo em 

termos de impactos económico designadamente. 

 A globalização é uma coisa que faz parte da genética das nossas sociedades actuais e fez 

com que sobretudo esta duração que tem muitos problemas e vem criar novas perspetivas 

para as cidades, sobretudo, porque permitiam que as cidades ultrapassassem as dificuldades 

das fronteiras nacionais, portanto, passaram a ter acesso a outro tipo de mercados, a outras 

ambições e portanto as cidades podem aproveitarem as oportunidade que lhes chegam com 

essa globalização. Podem aproveitar e podem criar novas escalas e serem mais competitivas, 

aliás nós vimos que já no passado outras ondas, outras vagas de globalização as cidades 

cresceram devidamente. Temos por exemplo, as cidades Italianas Séc. XVI e XVII, portanto 

desde Génova a Veneza e etc. que foram cidades que cresceram, que floresceram, criaram 

uma cultura fabulosa e um nível de prosperidade fabulosa e porquê? Porque conseguiram 

fazer o comércio por toda a região do Mediterrâneo até ao Atlântico. Estamos a lidar por 

exemplo com Lisboa que no tempo dos Descobrimentos que se tornou a maior cidade do 

mundo e da Europa e porquê? Porque era o ponto de centralidade, digamos, da ida para as 

Descobertas. Estamos a falar de mercadorias de trazer e levar mercadorias para os novos 

territórios que a Europa não conhecia. 

Neste contexto da globalização, assistimos hoje em dia ao crescimento muito súbito de 

atividades sobretudo nos países desenvolvidos em que há estimativas que dizem que até 2050 

teremos seguramente nos países em desenvolvimento e nos países emergentes mais de 75 

cidades com mais de 10 milhões de habitantes. 

Temos esta globalização que acelerou a concentração urbana e criou profundos 

desequilíbrios, a globalização que nós vivemos, desde os anos 90, verificamos que o número 

ainda era mais desigual daquilo que pensávamos e nós, o Mundo, éramos muito competitivos 

em muito poucas coisas, somos competitivos em algum serviço, somos competitivos aos 

serviços especializados, somos competitivos em alguns bens sofisticados do equipamento mas 

não somos em mais nada e o resultado é que anda o mundo desenvolvido sobretudo falo da 

Europa a decrescer economicamente há vários anos com taxas de crescimento negativas em 

vários anos e andam os países emergentes a cresceram que vão em taxas de 10 e 20% em 

alguns anos. O que esta a acontecer?  

Está a acontecer o empobrecimento súbito nos países que eram antes considerados 

desenvolvidos. Está a acontecer um crescimento súbito nos países que eram mais atrasados, e 

isso é importante, o Mundo torna-se mais igual, é um bem só que esta a ser de uma forma tão 

súbita que esta de facto a criar problemas insuperáveis para já num curto prazo das nossas 

sociedades. De facto não é possível pensar como é que é possível gerir sociedades, neste caso 

cidades com grandes níveis de concentração onde as populações têm níveis de 

desenvolvimento de desemprego que vão dos 20 aos 30%. 

São situações novas criadas por a globalização e que tem impactos diretos na gestão das 

cidades e aliás nos países em geral. Tal como se olharmos para o outro lado, como é o exemplo 

da Índia, da China e do Paquistão e para todos esses países que cresceram muito depressa, 

estão a matar os rios e sobretudo as cidades se tornarem inabilitadas. Aliás ouvi há poucos 

dias o próximo presidente chinês que já esta designado, (Xi Jinping), afirmar que um dos 



grandes desafios da China era o plano ambiental. E isto é uma situação muito grave que temos 

de facto repensar que modelo de globalização precisamos. Este está a matar-nos e também 

aos países em desenvolvimento e emergentes por causa da sustentabilidade e nós temos de 

encontrar formas: uma globalização, mas regionalizada por blocos, porque o mundo é muito, é 

muito desigual e encontrar formas da globalização regional. E depois estabelecer acordos 

entre esses vários blocos e uma globalização sobretudo mais regular. 

As questões de governância têm a ver com questões 

para estimular o crescimento económico e acolher 

investimentos, estão relacionadas com uma 

preocupação que as cidades têm de ter em sintonia 

com as politicas nacionais, que é qualificar a condição 

profissional e cultural das pessoas, para as pessoas que 

vivem na cidade terem uma noção de identidade, ter 

um sentido de pertença, terem um sentido de orgulho 

e realização.  

A qualificação profissional é muito pouca, face aquilo que deve ser a qualificação cultural e 

hoje em dia é visível, temos gente altamente qualificada tecnicamente mas que são uns 

incultos e as pessoas que a nível social têm efeitos nefastos porque não são capazes de 

perceber na área em que vivem, só pensam neles e nos cêntimos que colhem no final do mês.  

Portanto a questão da formação cultural e da formação dos valores humanos são pois 

fundamentais.  

A questão da cultura de segurança nas cidades é também importante. Criar condições para as 

estruturas da organização, para as pessoas, para criar o sentimento de que os bens, que as 

empresas estão seguros, que há uma grande estabilidade nas cidades e que a justiça funcione 

é algo que não depende dos municípios mas devia depender da coesão social, do acesso aos 

bens públicos básicos portanto incluindo o lazer e a sustentabilidade ambiental. É também 

fundamental que as cidades se integrem em rede com outras cidades. 

Depois há um grande desafio entre nós que é um grande desafio de políticas territoriais 

equilibradas. Como é que nos vamos conseguir descentralizar o nosso aparelho produtivo que 

está em 20% do território? Bom, temos de pensar nisso, alias como disse Castro Almeida a 

nossa geração está frustradíssima, porque estamos perfeitamente convictos que o futuro está 

na regionalização, na descentralização efetiva. A descentralização só existe se houver mudança 

de poder político, não a descentralização funcional, operacional, isso chama-se 

desconcentração. Tem que haver um centro de concentração política com os respetivos 

recursos associados como ele disse muito bem. Não inclui mais despesa, devem reduzir a 

despesa e devem ter capacidade autónoma de definir políticas e aplicá-las no terreno, isso é 

fundamental. Aliás olhamos para os Açores e para a Madeira e a região mais pobre do país é o 

Norte, não é os Açores. A Madeira hoje em dia está 30% acima do pré-capita nacional. 

Quantos países antes da economia estavam no fundo da escala a uma diferença enorme das 

Regiões Autónomas portuguesas, porquê?  

Penso que o grande desafio que 

nós temos é não só, é tornar as 

cidades competitivas e as 

cidades competitivas tem a ver 

com as questões de governância 



Porque são mais inteligentes que nós, os da Madeira e dos Açores? Seguramente são pessoas 

como nós, porque tiveram digamos, estruturas de poder de decisão adaptando os recursos 

disponíveis à resolução desses problemas. Isso para mim é fundamental é um desafio que 

temos de passar, temos de mudar a nível de, digamos que a uma escala mais alargada mesmo 

da Europa, mas também do género do modelo de Chicago dos anos 20 que era no fundo a 

necessidade de estar no centro e depois as industrias vão se espalhando para as periferias e 

depois a urbanização vai-se espalhando em mancha de óleo. Criar no terreno instrumentos de 

discriminação positiva para as empresas serem incentivadas. 

 

E por fim temos mais um problema para resolver que é com esta concentração das cidades e 

sobretudo fruto da melhoria do nível de vida nos países da Ásia onde está a maior parte da 

população mundial. Nós temos as estimativas de todas as Organizações Mundiais que até ao 

ano 2050 precisamos de aumentar a produção alimentar em 70%. Ora bem a população que 

está nas cidades, a produção agrícola não esta nas cidades está no espaço rural, cada vez mais, 

a terra disponível está praticamente toda mobilizada. Há muita terra disponível e portanto 

temos de puxar pela cabeça para inventar formas tecnológicas para responder a este desafio 

importantíssimo que também está relacionado com este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel Castro de Almeida, Vice-Presidente da Junta Metropolitana do Porto 

(transcrição de discurso * não revisto pelo orador) 

Maia é manifestamente um caso de sucesso do nosso país. É talvez dos maiores casos de 

sucesso em Portugal com uma estratégia bem pensada e é aqui um bom exemplo como uma 

boa estratégia é essencial para alcançar bons resultados. Desde o tempo do Professor Vieira de 

Carvalho e agora mais recentemente, desde há 10 anos, com o presidente Bragança Fernandes 

houve aqui uma orientação, uma estratégia a que eu tiro o meu chapéu.  

Houve aqui uma preocupação de em primeiro lugar atrair emprego e emprego atrai pessoas, 

cidadãos, habitantes. O crescimento do número de habitantes traz massa critica à cidade que 

lhe permite a ela, cidade, preparar equipamentos que sejam rentáveis, isto porque essa massa 

critica querem ganhar os recursos necessários à construção das infraestruturas por um lado e 

por outro lado ao apoio aos mais desfavorecidos e às politicas sociais que fazem com que a 

Maia hoje seja uma terra com uma qualidade de vida invejável.  

E como vocês bem compreendem a ordem dos fatores não é arbitrária e eu acho que a Maia 

seguiu a ordem dos fatores correta.  

A Maia pode ser usada com um bom exemplo de uma terra que anda um pouco à frente do 

seu tempo, alguns anos a frente do seu tempo e que pode e que é precursora em alguns eixos 

que vão ser vulgarizados nos próximos anos, é a minha convicção.  

A minha origem profissional, antes de estar na política trabalhei na Comissão de Coordenação 

da Região Norte. Vossas Excelências tem o azar de ter dois oradores que são oriundos da 

Comissão de Coordenação da Região Norte, eu e o Arlindo Cunha, e desde essa época que eu 

ouço dizer que as autarquias tem de ser encaras com agentes de desenvolvimento e confesso 

que há 20 anos que ouço isto e eu não conseguia perceber o verdadeiro alcance desta frase 

que parecia muito elementar muito óbvia, eu só percebi o alcance disto quando fui presidente 

de câmara. É que faz toda a diferença se a autarquia se encarasse com um promotor de 

serviços e de equipamentos como um construtor, um empreiteiro de infraestruturas ou se 

encarasse como um agente de desenvolvimento e acrescento eu desenvolvimento económico 

e social que não são necessariamente coincidentes e portanto o papel futuro que as 

autarquias desempenharam, a linha de orientação certa das autarquias locais é encararem-se 

cada vez mais como agentes de desenvolvimento e não há terra que tenha futuro se não tiver 

uma autarquia com uma estratégia correta de desenvolvimento que pode ate beneficiar do 

passado de uma estratégia mas não vai ter futuro com certeza.  

E o mérito avalia da ação de um município, de um presidente de câmara e de uma câmara 

municipal tem que ser avaliada pela capacidade da sua autarquia, intervir entrevir, agir, ser 

agente portanto do desenvolvimento económico e social. Isto tem muitas consequências, 

parece uma banalidade, mas pode trazer muitas consequências e muitas dificuldades. Eu faço-

vos notar, por exemplo uma dificuldade que quem está nas câmaras municipais entende 

perfeitamente: olhem para o quadro das câmaras municipais, a estrutura do pessoal das 

câmaras e vocês veem que as nossas câmaras estão cheias de engenheiros, arquitetos, 

desenhadores, fiscais de obras, tipógrafos, dimensionados para o tempo em que entravam 

vários projetos por dia na câmara municipal para licenciar obras de construção e em que todos 



os dias a câmara fazia um projeto e lançava uma obra nova. Esse tempo acabou, mas acabou 

mesmo! Não está suspenso, não volta a acontecer, um ritmo de construção privada, nem de 

obra pública, que absorva os recursos com que as câmaras se dotaram nas áreas técnicas. 

Agora é difícil governar uma câmara que esta preparada com recursos que acabam por ser 

manifestamente sedentária para aquilo que são as sua necessidades atuais. Do que as câmaras 

precisam mais, falo da generalidade e não do particular, são psicólogos, por exemplo. Eu só, se 

vocês quisessem detalharia este ponto, porque são daquelas coisas que podem parecem 

surpreendentes, mas um presidente de câmara percebe isto e eu também só percebi isto 

quando fui presidente de câmara. Aproveito para fazer um minha culpa porque houve um 

tempo em que tive no ministério da educação e lembro me muito bem que me vieram propor 

a admissão de psicólogos na escola e eu achei que era um luxo…porque verdade seja dita 

nessa altura nós tínhamos falta de professores de matemática nas escolas. Estamos a falar de 

10 ou 20 anos atrás e eu achei que era um luxo ter psicólogos nas escolas quando nos 

tínhamos falta de professores de matemática. Hoje arrependo-me duramente da decisão que 

tomei e no meu município tentei corrigi-la. O meu município contratou psicólogos para dar 

apoio às escola porque é fundamental nas escola de hoje. Os professores contarem com o 

apoio de psicólogos para cuidar e acompanhar não só os alunos mas as famílias dos alunos 

mais complicados, em situações de vulnerabilidade. Isto é decisivo para o sucesso educativo e 

para a igualdade de oportunidades que há de depois gerar o desenvolvimento posterior. Mas 

quando falo de psicólogos, falo de sociólogos, de serviço social de tudo o que são os atores 

sociais em que as câmaras municipais vão ter de apostar mais só que não tem a maioria delas 

meios humanos qualificados para o efeito. Hoje há arquitetos, engenheiros a mais nas câmaras 

e há sociólogos, psicólogos a menos para fazer o trabalho de interesse social que é necessário 

fazer. E verdade seja dita as câmaras não podem admitir os psicólogos e os sociólogos porque 

há uma limitação legal que diz que no final das contas, as câmaras têm de ter menos de 2% do 

pessoal que tinham no principio do ano corresponde mais ou menos as pessoas que se vão 

aposentar, por isso não dá para por mais… a minha câmara esta a diminuir o peso do pessoal e 

é assim que tem de ser, é preciso ter a flexibilidade de poder ajustar o pessoal às necessidades 

da ocasião.  

Mas quando eu falo da estrutura da pessoa da câmara, podia também falar daquilo que é hoje 

o léxico, vocabulário em uso nas câmaras municipais. Todos vocês se lembram que as câmaras 

municipais estão treinadas para falar de licenças de construção ou de planos de 

ordenamento, reserva agrícola, reserva ecológica e do que se vai ter de começar a ouvir falar 

nas câmaras já não é de licenças de construção mas é de patentes, planos de inovação, 

planos de competitividade, não é carta de solos. É esta alteração de paradigma que é preciso 

fazer nas câmaras municipais e há umas que vão a frente e há outras que vão atrás. Eu não 

tenho dúvidas que todas vão ter de lá cair é só uma questão de ritmo. 

Para que as câmaras possam desempenhar verdadeiramente o seu papel como agentes de 

desenvolvimento há uma limitação muito grave e que eu não me canso de dizer, parece uma 

banalidade mas é um verdadeiro alcance, é o vício, a mania, o trauma centralista que temos no 

nosso País.  

De facto as câmaras estão entupidas com um centralismo napoleónico que governa o nosso 

pais e aqui meus amigos, podem gostar mais ou podem gostar menos, eu tenho a tese de que 



o governo mais centralista é sempre o último, seja que de partido for. Eu vejo reforçar o 

centralismo de cada governo que passa e quero dizer-vos que não estou a atacar os 

governantes porque eu até sinto que os governantes têm vontade de tomar medidas, dar 

passos no sentido da descentralização, acredito completamente que os governantes têm essa 

vontade mas há uma máquina administrativa, a alta burocracia do estado, a auto 

administração do estado que se encarrega de boicotar qualquer boa decisão descentralizadora 

que exista. E eu sinto que cada carta que mando para Lisboa que vai parar ao ministro, ela vai 

ter um tratamento adequado, este ministro ou ministro de outro governo qualquer mas se eu 

escrevo uma carta para um instituto publico de uma direção geral ou de um serviço publico 

qualquer eu tenho a noção que estou a mandar uma carta para purgatório ou para o inferno. 

Eu estou a meter-me no inferno, no mínimo, estou a meter-me no purgatório quando mando 

uma carta para Lisboa. 

A administração encarrega se de preservar os seus poderes, de não se deixar esvaziar, de 

mostrar a sua importância, nem que seja pelo decurso do tempo e é outra prática que vou 

tendo que é quanto menos trabalho há no serviço mais tempo o serviço demora a dar 

resposta. Não pensem que com isto digo que o serviço é inútil. Isto resolve-se com uma 

determinação descentralizadora que precisa de uma força tremenda dos governantes para 

completar a alta administração transferindo efetivamente recursos para as câmaras 

municipais.  

Há outra forma de fazer isto é por via da lei, mas a lei tem de ser bem-feita. Sempre que a lei 

disser o município vai colaborar, cooperar, participar está tudo estragado porque o centralista 

continuará a dizer está bem, participa, colabora mas nós que mandámos. Agora há uma forma 

de revolver, se a lei disser a responsabilidade deste assunto é do município e está aqui o 

dinheiro para o efeito. Há muito a fazer no ponto de vista da descentralização. 

E agora entro aqui no outro ponto que tem a ver com o descentralizar para onde? 

Descentralizar para os municípios?   

Eu há mais de 20 anos que acompanho com muito interesse os assuntos da regionalização. 

Acho mesmo que isso é essencial ao desenvolvimento do país. Não é um contributo, é um 

contributo essencial e desde a comissão de cooperação que me convenci disso e que o 

defendo vivamente. Eu hoje constato que é uma tarefa e corro o risco de terminar a minha 

vida profissional e a minha vida pública sem ver nenhum passo dado na matéria de 

regionalização. Já lá vão 30 anos e não aconteceu nada, só damos passos atrás e o passo atrás 

foi o referendo de regionalização que disse que não. Passos em frente não se deu nenhum e 

não vejo perspetivas nenhumas nos próximos anos de se dar nenhum passo em frente em 

matéria de regionalização. Eu regionalista me confesso, que cedi à tese de que não está ao 

nosso alcance dar o passo que é devido. Está ao nosso alcance dar outro passo, que é o passo 

possível: descentralizar para um escalão municipal, que no nosso caso seria a área 

metropolitana do porto. Esse não necessita de referendo. Era um passo importante 

institucionalizar as áreas metropolitanas com competências e com meios institucionais. Hoje 

como vocês sabem existe a área metropolitana de Porto e Lisboa que não tem competência 

nem recursos efetivos. É bom que saibam que a área metropolitana do porto consiste num 

serviço que tem um orçamento de um milhão de euros por ano tanto como tem uma freguesia 



da cidade do Porto, tem um corpo de 6 ou 7 funcionários e os presidentes de câmara reúnem 

uma vez por mês para trocarem impressões sobre assuntos que dizem respeito a área 

metropolitana ou ao conjunto dos seus municípios mas não tem nenhuma competência 

executiva não são responsáveis por nada, a área metropolitana não tem nenhuma 

competência executiva, não tem dinheiro para fazer nada. Ora o que defendo é a criação de 

um escalão de um novo de administração a área metropolitana com competência efectivas. 

O atual governo, e desafio a área metropolitana do porto a fazer uma proposta nesse sentido, 

deveria criar áreas metropolitanas com competências e com meios financeiros, a Área 

Metropolitana do Porto (AMP) levou o desafio a sério. Resolvemos encomendar dois estudos: 

um à Universidade de Economia do Porto centrado nas questões económicas, o segundo a um 

instituo de Madrid, um instituo de estudo do alto governo de Madrid, que fez uma análise 

comparada como se organizavam outras cidades europeias. Este último estudo permite 

analisar o caso do Porto, Paris, Milão, Lion, Marselha, Berlim.  

Estes estudos produziram efetivos resultados e apresentámos um conjunto vasto de 

competências que poderiam ser transferidas para o escalão metropolitano. Lembro-me que 

esse estudo apontava também para uma estimativa de que a poupança anual entre 120 e 185 

milhões de euros por ano, poderiam ser poupados se essas competências fossem transferidas 

para as áreas metropolitanas. Os estudos apontaram para um conjunto cerca de 90 

competências que deviam ser transferidas do estado central para o escalão metropolitano. 

Dessas 90 competências, 30 eram competências estratégicas em termos de planeamento e 60 

eram operacionais. Apresentámos estas e juntámos mais 3 recomendações ao governo. O que 

dissemos foi: está aqui um conjunto de competências que nós achamos que deveriam ser 

transferidas para as áreas metropolitanas e três recomendações adicionais: 1ª colocar na lei 

que as áreas metropolitanas ficavam impedidas de fazer mais contratações dos que aqueles 

que neste momento já estão a executar estas competências em nome do governo central; 2ª 

nem mais um euro do que aqueles euros que governo hoje gasta para exercer essas 

competências e 3ª as áreas metropolitanas não deveriam ter nenhuma capacidade de 

endividamento para despesas correntes e sugerimos uma pequena capacidade de 

endividamento apenas para o investimento garantir sempre saldo corrente primário positivo. E 

isto, meus amigos, seria possível de se fazer e a curto prazo. Não tenho nenhuma dúvida que a 

despesa ia diminuir, com toda a certeza. Esta junta metropolitana portanto iria ganhar uma 

nova escala, ia ser uma nova cidade. 

A minha tese aqui é muito simples eu olho para mim e vejo o Porto que quero ouvir falar no 

futuro e espero daqui a 10, 15 anos assistir a isso. O Porto há-de ser esta realidade que vai da 

Póvoa do Varzim até Oliveira de Azeméis e uma cidade com um milhão e setecentos mil 

habitantes e dezasseis municípios ou dezassete se incluirmos Paredes. Com 16 municípios 

eleitos, 16 presidentes da câmara eleito da mesmíssima forma que Paris tem trinta e quatro ou 

trinta e cinco presidentes de câmara no território de Paris. Paris partilha recursos portanto 

tem a escala que é preciso para as nossas cidades. No caso do Porto tem esta razão particular, 

de nós temos a sorte de pertencer a uma área metropolitana que é liderada por uma cidade 

que é uma marca poderosíssima. Só quem não vai ao estrangeiro é que não percebe que o 

Porto é uma marca poderosíssima. Isto é um valor enorme, nós pertencemos a uma cidade 

que tem nome, que tem projeção mundial.  



THE PROBLEM OF “THE WHOLE”

“Climate Change are a “Common 

Concern of Mankind”

“Life sustaining systems”

“ocean need to be considered as a 

whole”.

Link: http://seasteading.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/08/shutterstock_73820218.jpg

INNOVATION IN INTERNACIONAL LAW

CBD -

UNCLOS -

UNFCCC -

Conferência Internacional Respostas Locais a Desafios Globais

Fórum da Maia – 6 março 2013

Soraia Taipa

EARTH CONDOMINIUM

Associação Nacional de Conservação da Natureza

Link: http://www.newsecuritybeat.org/wp-content/uploads/2012/07/EEZs3.jpg Link: http://mariaarguellesc.wordpress.com/2006/04/07/los-cetaceos-y-el-petroleo/ (edited image)

PRESTIGE CASE 

The legal dysfunction and birth of Earth Condominium. 

SOLUÇÕES LOCAIS PARA MUNICÍPIOS GLOBAIS :: NOVOS MODELOS, NOVAS ALIANÇAS 

O desenvolvimento sustentável requer novas estratégias, voltadas para o fortalecimento e articulação 

dos atores locais e para a expansão das suas iniciativas. Economia, Ambiente, Educação, Integração, 

Inclusão e Mobilidade não são apenas temas da Sociedade, são realidades diárias às quais não podemos 

virar costas. Realidades que devem ser abordadas do local ao global, pois este é o único caminho capaz 

de assegurar um futuro sustentável para todas e todos. Como atores-chave do sistema internacional, é 

necessário que os Municípios, que desde sempre foram um motor vivo das dinâmicas da sociedade, 

desenvolvam e promovam novos modelos para o desenvolvimento sustentável. 

 

Soraia Taipa, Condomínio da Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE BILL WINDOWS

THE CONDOMINIUM OF KANT 

Only in the pursuit of common interests, can 

we guarantee our individual rights.
“

”Immanuel Kant 

The conciliation of the individual and collective interests, exercised on a 

single indivisible good, was resolved by concept of Condominium

Link: http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/multimedia/itm-processes.html (edited image)

http://farm6.staticflickr.com/5147/5679642871_9d3a2b6072_z.jpg (edited image)

WHAT IS REALLY COMMON IN THE PLANET?

By separating what are common 

parts, those that are private, 

organizes the symbiotic 

dependence that exists, and 

allows them to be compatible.

“Complex Property”

It joins in the same institute, two 

traditionally incompatible forms of 

property.

property and co-ownership.

COMPATIBLE THE INCOMPATIBLE 

CONDOMINIUM.

Link: http://www.newsecuritybeat.org/wp-content/uploads/2012/07/EEZs3.jpg  (edited image)

WE HAVE ALREADY a Earth Condominium?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A safe operating space for mankind

Link: http://www.gonedigging.net/wp-content/uploads/2012/09/geotimeline1.jpg

The resilience of the planet has 

remained with key biogeochemical 

parameters and atmospheric 

floating, within a relatively narrow 

range.

NATURAL INTANGIBLE HERITAGE

THE SYSTEM AS HERITAGE

A new object of law

Link: http://www.policyprogress.org.nz/wp-content/uploads/2010/07/Rockstrom-et-al.jpg 

1 . Climate change

2 . Stratospheric ozone

3 . Ocean acidification  

4 . Nitrogen and phosphorus inputs 

to the biosphere and oceans

5 . Land use change

6 . Freshwater use

7 . Biological diversity

8 . Aerosol loading 

9 . Chemical pollution

Stockholm Resilience Center

9 PLANETARY BOUNDARIES

1 . No public or private appropriation

2 . Free access

3 . Pacific use, no weapons, military or radioactive installations  

4 . International management and control

5 . Equitable share of resources 

6 . Preservation (or exploitation) for future generations

REGIME OF COMMON HERITAGE OF MANKIND

A COMMON METRIC FOR NATURE

ECOSALDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMON VALUE



1 . A safe operating space for mankind

2 . Capture the externalities (positive or negative)

3 . Delimit competences between Global governance of the systems 

and the sovereignty of states

4 . Give us an new object of governance

5 . Is a intermediate in climate negotiations

6.  Is a new legal framework that incorporates the various dimensions of    

sustainable development, which in reality are all deeply interrelated.

7 . Is a structural condition to overcome the prisoner’s dilemma

WHY A NEW HERITAGE? 

“A global solution to the sustainability challenge is thus a prerequisite 

for living sustainable at local and regional scales.”

“IX 9th Porto Cartoon – WorldFestival: Museu Nacional da Imprensa 2007 (Edições Afrontamento – página 135)” (edited image)

Robert Costanza

A CONCEPT WHICH ALLOWS A SOLUTION 

. Condominium

. Planetary Boundaries

. Common Heritage of Mankind

. Global Commons 

. Ecological Footprint

. Theory of the games

. UNFCCC, CBD and UNCLOS

. Economic valorization of ecosystem 

services

BUILDING EARTH CONDOMINIUM

LEGAL FRAMEWORK FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

www.earth-condominium.org
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LOCAL ANSWERS TO GLOBAL CHALLENGES
Maia Forum, Portugal

6th March 2013

LOCAL SOLUTIONS TO GLOBAL MUNICIPALITIES -

NEW MODELS, NEW PARTNERSHIPS

THE CASE OF BULGARIA

Mr. Emil Savov

Deputy-executive Director

NAMRB
2

Main principles of Go Local are actively applied by Bulgarian municipalities:

 Integration of global issues into the local agenda;

 promotion & implementation of social projects;

 support for and integration of vulnerable groups of citizens;

 development of inter-municipal cooperation;

 support for social entrepreneurship;

 investments in capacity building at local level;

 development of voluntary services;

 equal opportunities for men and women;

 promotion of open green spaces;

 stimulation economic proximity of products and local business;

Go Local principles & Bulgarian local authorities

3

 Integrated plans for urban development:
 sustainable development as a leading principle;

 spatial, sector and real coordination and intersection between 
different components of urban development;

 obligatory precondition for absorption of EU Funds after 2014;

 cross – point between national and municipal plans for 
development;

 reflecting the interests of main stakeholders – businesses, public 
sector and local communities;

 Design of the integrated plans - financed under the 
Operational program Regional development;

• beneficiaries – 67 cities in Bulgaria

Integrated plans for urban development

4

 Main features and areas of intervention:

 applicable on the whole urban territory or partly;

 based on a deep analysis of problems and focus groups;

 areas of intervention:

 economic – SMEs, PPP, innovation capacity, investments;

 social – unemployment, youth, disabled people, equal 
opportunities;

 ecological – risk and crime prevention, parks & green fields, 
waste, noise;

 improvement of urban infrastructure;

 accessibility – “soft” transport forms (walking and bicycling), 
road networking, ecological transport;

 local self-governance – citizens participation, partnerships, 
exchange of good practices;

Integrated plans for urban development

5

Main benefits 

 raised potential and resources;

 exchange of experience and good management practices;

 economy of scale.

Areas of  cooperation

 waste and water infrastructure;

 service provision;

 joint procurements ( 6 municipalities – buses for the public transport);

 cultural and ecological tourism

Forms of cooperation

 joint municipal companies;

 joint participation with projects;

 local action groups (Program LEADER approach);

Some of the forms are precondition for use of EU funds

Intermunicipal cooperation in Bulgaria 

6

 option in Bulgarian legislation since 2006:
 embodied in documents and strategies by most of the 

municipal administrations and municipal councils;

 innovative practice, main benefits:
 economy of scale – lower prices;

 administrative cost-savings;

 transferring experience – more skills and expertise;

 NAMRB as procurement agent of the local authorities.

 not fully employed opportunity, main problems:
 coordination between administrations;

 distribution of shares of co-financing;

Joint public procurement as an innovative practice

 

Emil Savov, Diretor, Associação Nacional de Municípios da Bulgaria (NAMRB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7

o 80% of total social services are provided by the municipalities 
(home care for elderly, social institutions for children and disabled 
people);

 How the municipalities work with minorities (Roma):

 considerable Roma population (ab. 6% of population, equivalent of a 
big city like Plovdiv), half of Roma leaving in nearly 1/3 of 
municipalities, including some big towns;

 national and municipal activities for Roma inclusion – the mediators:

 more than 100 educational mediators in 57 municipalities;

 healthcare – 82 health mediators in 72 municipalities;

 50 labor mediators in about 50 municipalities;

 Unsolved problems and challenges;

 housing and health;

 scope and retention of children in educational system;

 overcoming stereotypes, prejudices and artificial conflicts;

BG municipalities & social inclusion and minorities

8

Thank you for the attention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOVOS CAMINHOS PARA OS MUNICÍPIOS GLOCAIS 

Quais os caminhos que os Municípios podem percorrer na promoção dos valores e princípios 

do Desenvolvimento. Como alinhar ambiente, tecnologia, educação, igualdade, economia 

inclusiva e mobilidade aos novos desafios demográficos, económicos e sociais.  

 

Luís Brites Pereira, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Portugal 

 

Excelentíssimo Senhor Vereador da Câmara Municipal da Maia, Paulo Ramalho, Excelentíssimo 

Senhor Administrador do Instituto Marquês de Valle Flôr, Carlos Telles de Freitas, 

Excelentíssimo Senhor Professor Fernando Jorge Cardos, Excelentíssimos Senhores Oradores, 

Caros Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

O meu agradecimento ao Instituto Marquês de Valle Flôr pelo convite para participar na 

iniciativa GoLocal, que considero pioneira e inovadora no âmbito da Cooperação Municipal em 

Portugal. 

Neste enquadramento, tenho acompanhado de perto o trabalho das Redes para o 

Desenvolvimento, que reúne o esforço municipal de Norte a Sul do País, incluindo a Câmara 

Municipal da Maia. 

A Rede será formalizada já no próximo dia 15, cerimónia na qual estarei presente. É também 

um prazer voltar ao município da Maia, com provas dadas no sector, que tem desenvolvido de 

forma transversal esta forma de cooperação no tecido empresarial, na sociedade civil e nas 

suas instituições de ensino superior. Razão pela qual, a escolha deste município não poderia 

ser mais acertada para acolher o tema a que se propõe a Conferência GoLocal, ancorada na 

promoção dos valores e princípios do desenvolvimento, respostas locais e desafios globais. 

Neste contexto, coube-me refletir sobre os caminhos que os municípios podem hoje percorrer, 

e na forma como devem incorporar áreas-chave como o ambiente, a tecnologia, a educação, a 

economia inclusiva e os novos desafios demográficos, económicos e sociais. Vamos então por 

partes:  

Quando falamos de respostas locais, falamos dos municípios como atores privilegiados no 

âmbito do desenvolvimento sustentável, sobretudo quando enfrentamos o aumento crescente 

da população em áreas urbanas. 



 Quando falamos de desafios globais, falamos do novo paradigma no plano social, económico e 

ambiental, tais como as pandemias, as alterações climáticas, a sustentabilidade energética e a 

segurança;  

Quando falamos de novos caminhos, falamos de um mundo interdependente, onde respostas 

locais e desafios globais estão absolutamente interligados. Falamos do caminho da inovação, 

do crescimento, da sustentabilidade e do desenvolvimento. 

Ora, o objetivo primordial da cooperação permanece a redução da pobreza e o 

desenvolvimento global do ponto de vista social, económico e ambiental, dos nossos países 

parceiros no eixo lusófono. Mas, o atual paradigma de desenvolvimento exige a todos os 

parceiros envolvidos uma nova forma de pensar e sobretudo uma nova forma de agir. 

A tradicional relação doador-receptor evoluiu para um diálogo político de alto nível, 

abrangendo parcerias estratégicas assentes em benefícios mútuos. A cooperação não deve 

hoje ser vista como despesa ou caridade, mas sim como investimento no futuro. 

A administração central deve assumir-se sobretudo como um elemento facilitador, definindo 

estratégias e assegurando a coerência das políticas para o desenvolvimento, apoiando a 

projeção de atores nacionais. O modelo de cooperação deve potenciar o valor acrescentado de 

cada parceiro, assim como as mais-valias das tarefas partilhadas. 

Estas parcerias devem abranger todos os atores, incluindo os municípios portugueses 

empenhados nos compromissos assumidos ao nível nacional e internacional. As parcerias 

entre sociedade civil e autoridades locais representam uma mais-valia no processo de 

desenvolvimento.  

Neste sentido, damos provas concretas daquilo que é possível fazer, por exemplo, o 

mecanismo de apoio à elaboração de projetos de cooperação para o desenvolvimento, 

liderado pela Fundação Calouste Gulbenkian, com o apoio do Camões – Instituto da 

Cooperação e da Língua. Este mecanismo foi revisto no final de 2012, prevendo a majoração 

de candidaturas com o envolvimento de Câmaras Municipais. Este é um dos sinais positivos 

que queremos transmitir. 

Destaco também o papel do sector privado, e da responsabilidade social, assim como as 

instituições financeiras internacionais e nacionais, enquanto catalisadoras do desenvolvimento 

sustentável, transferindo a inovação, o investimento necessário para a criação de emprego, 

designadamente nos sectores do desenvolvimento rural, na economia verde e na saúde, entre 



outros. Também as universidades e as instituições de ensino superior, como é já o caso aqui na 

Maia, desempenham um papel importante no desenvolvimento. Este é o caminho que deve 

ser feito e pelo qual temos batalhado. 

Relembro que, ainda no mês passado, e apesar de restrições financeiras, a avaliação intercalar 

do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE mostrou que Portugal soube manter a Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento. A mensagem é positiva e esclarecedora, maior financiamento 

não significa, por si, melhor cooperação. 

Portugal tem a sua estratégia de cooperação global em atualização, espelhada na nova 

geração dos Programas Indicativos da Cooperação. Os PIC incorporam agora os princípios dos 

três C - Coerência, Concentração e Cofinanciamento - assegurando uma maior coerência entre 

as políticas sectoriais, uma maior concentração sectorial e cofinanciamento de projetos de 

cooperação junto de fontes internacionais, ou até mesmo dos países parceiros. Por isso, a 

capacidade de estabelecer redes, envolver vários atores como é hoje, aqui, o caso com os 

municípios, em parcerias ou consórcios, podem fazer toda a diferença. 

Os municípios desempenham um papel importante na capacitação de entidades semelhantes 

nos países parceiros, e também na elaboração das políticas públicas da administração local: o 

planeamento e o desenvolvimento urbano, a gestão municipal ou as infraestruturas são um 

bom exemplo. Mais, o envolvimento dos municípios em programas de cooperação portuguesa 

reforça o papel das comunidades locais, aproxima os cidadãos dos processos de decisão, apoia 

os mecanismos de consulta pública e reforça a democracia participativa e a consolidação do 

Estado de Direito. 

A relação com os municípios, que se pretende contínua e de longo prazo, assenta numa 

abordagem comum alinhada com as prioridades da cooperação portuguesa. Esta é uma aposta 

tanto mais pertinente, dado que nos últimos anos foram criados novos mecanismos e fontes 

de financiamento ao nível internacional, permitindo aos municípios cooperarem de forma 

estruturada com outros atores não-estatais, em particular, as ONGD. 

Queremos desenvolver sinergias entre projetos da cooperação, promover novos canais de 

comunicação entre autoridades locais e reforçar o papel das autarquias enquanto agentes 

ativos da cooperação. Queremos inovar as formas tradicionais de cooperação intermunicipal 

de germinação para novas parcerias e trabalho em rede.  



Nesse sentido, a próxima sessão do Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento decorrerá 

no final do mês de Março, contando com o contributo da Associação Nacional dos Municípios 

e com as 15 autarquias parceiras do projeto Redes para o Desenvolvimento. 

No plano multilateral, antecipando o próximo painel desta conferência, saliento ainda que 

Portugal está empenhado em contribuir para a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 no 

quadro das Nações Unidas, e também no contexto internacional, como é o caso da União 

Europeia, e também o CAD da OCDE. 

Como referi na reunião informal dos ministros em Dublin, no mês passado, é importante que a 

União Europeia garanta uma posição convergente dos processos dos ODM (Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio) com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável (Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável Rio +20) no Pós-2015. 

É importante antecipar os desafios para as próximas décadas, no âmbito das alterações 

climáticas, energia e segurança alimentar. E importante defender alguns princípios, são eles: 

primeiro, a importância da universalidade, com enfoque claro na redução da pobreza; 

segundo, a importância de uma abordagem abrangente incluindo a dimensão ambiental, 

económica e social; terceiro, a importância da flexibilidade concentrando esforços nos países 

mais carenciados, acompanhando também aqueles que se encontram num nível médio do 

desenvolvimento.  

Estamos aliás a trabalhar com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, na criação de 

um grupo de trabalho no âmbito do Fórum, com o objetivo de refletir sobre os princípios e 

objetivos que devem enquadrar a nova agenda de desenvolvimento. 

Por fim, quero transmitir-vos que acredito no futuro da cooperação portuguesa, acredito nos 

municípios portugueses, e no seu contributo para o desenvolvimento e acredito sobretudo na 

capacidade, ainda por explorar de uma forma mais intensa, de trabalharmos todos em 

conjunto em prol do desenvolvimento global, em todas as suas dimensões. 

Muito obrigado pela vossa Atenção. 

 

 

 

 



A NOVA AGENDA MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO: DO LOCAL AO GLOBAL 

O debate sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 é incontornável. Identificar as 

questões prioritárias que assegurem que a globalização se transforma numa força positiva para 

a população global é uma prioridade. Uma agenda com objetivos e metas concretas, definidas 

pela comunidade global, em que todos erguem a sua voz em prol do futuro que querem e 

desejam.  

Inclusão Social, economia inclusiva, sustentabilidade ambiental, paz e estabilidade são alguns 

dos temas-chave que devem estar presentes na nova agenda. Uma agenda coerente com os 

princípios do desenvolvimento e alinhada às três dimensões do desenvolvimento sustentável. 

 

 

Pedro Krupenski, Presidente da Direção, Plataforma Portuguesa das ONGD 

[…agradecimentos…]  

Os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio são de facto um incontornável 

referencial para aquilo que é a luta contra a pobreza e a erradicação das diferentes injustiças 

ao longo de quinze anos por todo o mundo. Têm o enormíssimo mérito e isso há que 

reconhecê-lo por ter sido o primeiro, e espero que não o único mas para já é o único, 

referencial consensual à escala internacional. Foi subscrito por 191 países do mundo, enfim 

todos os que existiam na altura pois entretanto há mais dois, mas nunca tinha sido encontrado 

tanto consenso na luta contra a pobreza e no estabelecimento de metas comuns como foi 

nesse momento. Só por isso tem de facto esse enorme mérito porque pôs, em teoria, o mundo 

a caminhar no mesmo sentido e no sentido de um mundo mais justo. Houve alguns problemas 

a que eu aqui, enfim, os designei de insucessos logo na sua própria génese. Dificilmente seria 

feito de outra forma mas a sua própria formulação, o seu próprio texto é discriminatório e 

isso, parecendo um pormenor, acaba por dar origem a outros problemas que eu mais adiante 

referirei. É de facto discriminatório, por exemplo o Objetivo nº4 que se propõe a reduzir 2/3 da 

mortalidade infantil. É caso para perguntar: e o outro 1/3, são filhos de quem? O mesmo se diz 

relativamente ao Objetivo de Desenvolvimento nº5 que se propõe a reduzir 3/4 da 

mortalidade materna. Então e as restantes mães, são filhas de quem?. Portanto é na sua 

génese que contradiz aquilo que mais tarde veio a admitir como um erro que é faltar-lhe a 

universalidade e a indivisibilidade que foi tardiamente lhe conferida pelos Direitos Humanos, 

dez anos depois da sua vida. Portanto esta formulação discriminatória veio de facto trazer 

alguns problemas.  

Outros problemas vieram a ser gerados pela falta de indicadores de avaliação de 

impacto. À partida não tinha, depois foram estabelecidas nas metas que são sub-objetivos 



alguns indicadores mas não são suficientes, não sugerem instrumentos para a sua utilização e 

portanto ficou muito a desejar a esse respeito. 

Depois são marcadíssimos por uma hegemonia do norte, ou seja, está transcrito na Declaração 

do Milénio a agenda do norte em detrimento da agenda do sul que na verdade é sobre quem 

cai grande parte do encargo, no sentido mais lato do termo, do cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio. 

Outro problema, talvez o mais importante, é justamente a ausência da força vinculativa que 

vem colidir justamente com a falta de vontade política de cumprir estes objetivos e a este 

propósito deixem-me só contar duas rápidas histórias bastante eloquentes. Uma delas diz 

respeito às contas que foram feitas logo após à aprovação da Declaração do Milénio sobre 

quanto é que custaria o cumprimento destes objetivos e vários economistas de renome o 

fizeram. Apareceram vários números e face a esses números todos foram unânimes a dizer 

que seria absolutamente impossível em tão curto prazo de tempo, portanto 15 anos, angariar 

tamanhos montantes para fazer face a estes objetivos. Passaram-se os anos e em março de 

2009, portanto em plena eclosão dos efeitos da crise financeira global, juntaram-se em dois 

meses portanto entre Março e Maio, 30 vezes mais, repito, 30 vez mais daquilo que era 

impossível angariar em 15 anos para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e 

apenas para injetar o mercado financeiro. Portanto aqui discordo em absoluto com o que disse 

há pouco o Secretário de Estado referindo-se à escassez de recursos. Não há escassez de 

recursos. Há é uma injustíssima distribuição desses mesmos recursos e essa injusta 

distribuição dos recursos decorre de facto de uma falta de vontade política e essa falta de 

vontade política poderia ser colmatada ou de alguma forma forçada se existissem, que não 

existem, mecanismos que conferissem força vinculativa aos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio. Já voltarei lá quando falar dos instrumentos. 

Falou-se muito em inovação hoje de manhã e já à tarde também sobre a necessidade de 

inovar. Em absoluto, estou de acordo. Mas inovar não é necessariamente reinventar tudo 

aquilo que já está inventado e nalguns casos nem foi experimentado. Portanto eu acho que a 

grande inovação a que todos somos chamados é de facto cumprir os compromissos que 

assumimos, nomeadamente face aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Muito não foi 

feito porque pura e simplesmente não foi feito. Não foi porque não havia recursos, não foi 

porque não havia ocasião para o fazer, não foi porque não houve empenho nisso, mas 

simplesmente porque não foi feito e portanto perante este incumprimento somos levados a 

pensar: “bom, mas se calhar estes referenciais não eram os melhores!? Vamos pensar noutros 



agora que o mundo novo exige novos modelos. Não continua a ser necessário acabar com a 

fome? não continua a ser necessário que a educação seja universal? Não continua a ser 

necessário que todos tenham acesso à saúde? Não continua a ser necessário vivermos num 

planeta saudável? Tudo isso é válido e tudo isso está nos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio. Portanto não temos de reinventar. A inovação, repito, passa, provavelmente, por 

cumprir os compromissos assumidos e isso sim seria inovar porque em 15 anos face os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, muito falhou, mas muito foi conseguido. É justo 

dizê-lo: muitos dos objetivos foram cumpridos. Não integralmente, mas em muitos países 

houve taxas de sucesso de cumprimento dos Objetivos do Milénio elevadíssimas. Não 

esqueçamos isso mas nós temos é que, pensando no pós 2015, estabelecer, do ponto de vista 

temático, novas metas. É claro que as circunstâncias mudaram apesar do curto espaço de 

tempo que são 15 anos o mundo está diferente, as exigências são diferentes e por conseguinte 

temos que ajustar os objetivos justamente a essas mudanças. 

Mas na verdade, do meu ponto de vista, o que está efetivamente a faltar e agora sim passo 

para a parte dos instrumentos, é conferir e permitir uma certa transversalidade dos direitos 

humanos e dos padrões que os preveem aos próximos Objetivos, e porquê? Para lhe conferir 

aquilo que lhe faltava da raiz, portanto a universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos 

com tudo o que isso acarreta, e acarreta muito. Eu não vos maçarei com isso, mas acarreta 

pelo menos a possibilidade de se resolver aquilo que hoje de manhã achei interessante ouvir 

dizer que é a enorme dificuldade, e as ONGD estão a sentir isso neste momento, de explicar 

em que medida é que promover o desenvolvimento local permitirá também um 

desenvolvimento global e vice-versa. É justamente isso que em concreto significa a 

universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos. 

Para que os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio sejam cumpríveis não só é necessário 

assentarem nestes padrões que são até curiosamente mais consensuais que os próprios 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio mas também, e sobretudo, permitir assentá-los, a 

esses objetivos, nos referenciais que os regulam, alguns dos quais têm de facto força 

vinculativa. Permitam-me só uma nota de otimismo: Também no nosso país, Portugal, ratificou 

há tempos, há duas semanas, e ao tê-lo feito entrará em vigor no próximo dia 5 maio, uma 

coisa que se chama o Protocolo Opcional ao Pacto Internacional dos Direitos Económicos, 

Sociais e Culturais. E isto significa que, a partir do dia 5 de maio, todos os cidadãos 

portugueses poderão reclamar perante a Justiça Internacional pelo incumprimento dos 

Direitos Económicos, Sociais e Culturais por parte do nosso Estado. E estamos a falar de 

direitos tão elementares como o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, 



o direito ao salário justo, enfim tantos outros direitos que são postos em causa. E isto sim, são 

passos significativos no cumprimento daquilo que são os Objetivos do Milénio. É portanto 

necessário, fundamental, conferir força de lei a estes Objetivos.  

E permitam-me também, enfim, será provavelmente encarado por alguns como uma 

afirmação um bocado radical, mas se a escravatura, em tempos, era tolerada e até incentivada 

e hoje em dia é um escândalo para a Humanidade, porque é que a pobreza continua a ser 

consentida? Porque é que a pobreza que é tão atentatória contra a dignidade humana, como a 

exploração pela escravatura, porque é que vivemos pacificamente perante a pobreza? E 

arranjamos outras desculpas e outras agendas para não a enfrentar?   

Outro instrumento que faz falta de facto aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio para 

lhe conferir efetividade, são sistemas mais eficazes de reporting, de relato, de elaboração de 

relatórios sobre o cumprimento ou incumprimento em cada caso e de cada país sobre os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, e sistemas de responsabilização. E isto em nome da 

transparência, justamente porque há a tendência de encarar estes objetivos de, também o há 

face aos Direitos Humanos, mas há enorme tendência de encará-los com dois pesos e duas 

medidas, face a qualquer outro interesse político, interesse económico. São, de forma muito 

fácil, penhoráveis e portanto, tem que haver sistemas que façam a monitorização constante de 

tudo isso, que promovam a transparência de todos os passos que são dados ou que não são 

dados, e que hajam sistemas de responsabilização. Para isto pressupõe investimento, não há 

dúvida, e dir-me-ão: “bom, se o dinheiro é pouco, como é que vamos agora investir, em criar 

sistemas de reporting e tudo mais?” Mais uma vez, há que inovar sem ter que reinventar, e 

existem sistemas para isso, e os sistemas são justamente o instrumento que sugiro: a Revisão 

Periódica Universal. É um instrumento ao dispor da Comissão dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas, que serve para, regularmente, avaliar a situação dos Direitos Humanos em 

cada país do mundo. E é uma avaliação feita com um enorme rigor, com enorme 

profundidade, envolvendo não sei quantos outros países e não  só uma Comissão de Técnicos 

Independentes, mas envolve muitos outros países, portanto é também ela uma revisão feita 

inter-pares. Portanto, aquilo que se poderia fazer era justamente ampliar o mandato desta 

organização, desta comissão e a pôr justamente, neste mandato, aquilo que serão os próximos 

Objetivos e o Estado ter em cada uma destas Revisões Periódicas Universais ter que responder 

pelo cumprimento ou não cumprimento destes Objetivos.  

Por fim, qual é o papel, digo eu pomposamente que pouco sei sobre isso, qual é o que admito 

que possa ser o papel útil dos Municípios em tudo isto? Em primeiríssimo lugar, justamente 



porque acredito firmemente que o desenvolvimento local influencia o desenvolvimento global, 

há muitas destas áreas temáticas sobre as quais, enfim, não passei e não me vou deter, mas 

que têm, podem e devem ter uma expressão local contagiante, digamos assim. Não é preciso ir 

mais longe do que Portugal, hoje durante todo o dia ouviu-se muito isso. Há que apostar, de 

facto, no desenvolvimento local no sentido mais lato do termo. Do ponto de vista agrícola, 

restabelecer o equilíbrio nas cadeias de valor, permite favorecer a agricultura familiar, 

aproximar os agricultores familiares do comércio local, reequilibrar a cadeia de valor conferido 

aí, que também é uma das grandes fragilidades e um dos grandes objetivos temáticos, que é as 

desigualdades, e permitir justamente contribuir para isso. Há a possibilidade de os Municípios 

contribuírem com diferentes incentivos, com diferentes tomadas de posições, justamente para 

a promoção de tudo istoà escala local. E depois, enquanto Municípios, ou enquanto Municípios 

congregados regionalmente, poder influenciar as agendas nacionais, a este nível, não agindo 

por encomenda mas agindo proactivamente com propostas, e recusando-se a fazer aquilo que 

a administração central poderá achar melhor, vulgarmente com o desconhecimento das 

necessidades locais.  

Desempenhará, poderá também desempenhar, um papel muitíssimo significativo na 

sensibilização das populações locais, não só sobre o que é que são estes Objetivos, em que 

medida é que cada um de nós, individualmente, pode contribuir para o seu cumprimento, mas 

também estimular a adoção de estilos de vida enquanto consumidores, enquanto cidadãos no 

cumprimento do seu civismo, aderir e contribuir justamente para todas estas metas e aqui em 

particular, tem talvez mais importância o papel do cidadão enquanto poluidor, enquanto 

consumidor de ambiente. E por fim, enfim, a pressão politica, que já tinha referido a propósito 

do primeiro ponto. 

 

Obrigado. 

 

 

 

 

 



Luis Delgado, Cooperativa Gestão Participativa, Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

António Vigilante, Diretor em Bruxelas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
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RESPOSTAS LOCAIS A DESAFIOS GLOBAIS: APRESENTAÇÃO DE CONCLUSÕES 

Fernando Jorge Cardoso, Investigador, IMVF 

Paulo Ramalho, Vereador do Pelouro das Relações Internacionais, Câmara Municipal da Maia 

 

 

 Da parte da manhã nós tivemos um conjunto de debates que focaram na questão e na 

importância do debate e da realização da descentralização em Portugal, dos 

problemas que estão ligados com a descentralização mas com as realidades que de 

certa maneira a impõe e que têm a ver com mudanças não só na economia mas 

também nas prioridades da gestão das próprias cidades e das próprias áreas 

municipais. 

 

 Foi referido aqui que contrariamente aquilo que acontecia no passado as novas 

competências de gestão local, vamos dizer assim, neste momento não são aquelas 

que eram e a grande concentração de experiência e recursos humanos em 

competências que pertenceram e foram fundamentalmente assistidas no passado 

neste momento são um exemplo da inadequação do sistema administrativo do Estado 

português ao nível local. Foram referidos aqui vários exemplos daquilo que no passado 

era uma grande concentração de tarefas que eram atribuídas a arquitetos e 

engenheiros e que neste momento as novas tarefas que têm de ser atribuídas a uma 

nova categoria de profissionais e que neste momento muitas Câmaras têm pela sua 

frente e que são tarefas que têm a ver com o envelhecimento, o desemprego, com o 

problema do apoio social, com as competências, que entretanto foram sendo ganhas 

mas o que ficou, julgo eu, desta fase do debate da manhã foi a necessidade de voltar à 

questão que se coloca da importância da transferência de competências ser 

acompanhada pela transferência de recursos e que essas competências envolvam não 

meramente competências de execução mas também competências de decisão. Isso 

está novamente em cima da mesa, se vai ou não vai ser concretizado a ver vamos.  

 

 Também foram referidos um conjunto de questões que levantam no atual momento 

em que vivemos não só em termos internacionais, em termos da globalização, não só 

em Portugal da importância crescente dos aglomerados urbanos e particularmente 

das cidades que contrariamente, digamos, aos modelos passados no sentido digamos 

de modelos inadequados à realidade atual as cidades neste momento, o 



desenvolvimento das cidades que tem a ver com a resposta à mudança e às 

realidades é um crescimento e um desenvolvimento policêntrico, ou seja, já não mais 

se estão adequados modelos de desenvolvimento das cidades à volta de um centro 

que depois se vai desenvolvendo em diversos círculos e em diversos subúrbios desse 

mesmo centro mas sim um conceito policêntrico por um lado e um conceito também 

de organização que envolve a manutenção, vamos dizer assim, de uma proximidade 

dos eleitores com os seus governantes ao nível das cidades e que de um ponto de vista 

de modelos aplicados internacionalmente em muitas outras cidades significa que uma 

cidade não significa como em Portugal, um presidente de Câmara poderá significar 

variados presidentes de Câmaras, funcionando em termos locais dentro da mesma 

cidade. 

Estas questões que são questões da modernização do nosso país são questões de democracia 

representativa, são questões de participação, foram também referidas e eu já vou falar nisso. 

 

 Na parte da manhã também foi-nos apresentada a importância da discussão e do 

debate que neste momento está em curso sobre a questão dos bens públicos globais 

sendo como bens públicos globais entendidos toda a questão que tem a ver com os 

recursos que não são confináveis às fronteiras dos países que tem a ver obviamente 

com o ambiente, particularmente com o ambiente, mas com uma grande parte de 

recursos também de natureza diversa e que esta gestão de bens públicos implica 

realmente um debate que leve a que ao nível global passem a existir instâncias com 

capacidade e competência jurídica transferida claro pelos Estados Nações porque 

ainda continuamos a viver num mundo de Estados Nações para que a regulação, 

digamos destes bens globais, possa ser feita acompanhada de sanções e não 

meramente de recomendações. 

 

 Foi também referido aqui a importância e foram dados exemplos da importância da 

ação internacional dos governos locais, municipais e outros e governos autónomos 

locais e que esta ação internacional neste momento é reconhecida no caso da região 

onde nós estamos pelas instâncias europeias como sendo políticas públicas. Esta 

também é uma questão que foi depois comentada no sentido de que os governos 

locais e as instâncias locais do poder permitem contrariar, vamos dizer assim, um 

conjunto de dinâmicas que são provocadas pelo aumento do desemprego 

particularmente pelo desemprego junto aos jovens mas não só e com um predomínio 



cada vez maior de forças que não são transparentes. Ao nível local esta proximidade, 

esta possibilidade da manutenção de um vínculo com os eleitores que as autoridades, 

os governos locais, os municípios permitem são em última instância o íman agregador 

que não permite o reforçar da instabilidade politica e social que neste momento se 

coloca 

 

 Foi também referido já na parte da tarde a importância de encarar as ações de 

cooperação não como ações de gastos orçamentais num Estado ou de um favor que 

um Estado faz a outro mas como ações de investimento que não só são ações que 

reforçam a própria visibilidade e os próprios interesses dos Estados que realizam mas 

que contribuem também para a resolução de problemas que regra geral são aqueles 

que estão identificados como problemas nos Objetivos para o Desenvolvimento do 

Milénio mas não só, ou seja, a cooperação para o desenvolvimento deve ser 

encarada, e essa visão normativa foi-nos aqui apresentada, como investimento, como 

algo que é positivo e que é importante e que não deve ser olhada unicamente como 

gasto. Enfim, foi uma mensagem para os Ministros das Finanças dos diversos países, 

não só para o nosso. 

 

 Foi também referida esta tarde o debate que neste momento existe sobre a 

inadequação do atual modelo de desenvolvimento económico das atuais politicas 

económicas dominantes às realidades que neste momento, regra geral, estão a ser 

enfrentadas não só a nível europeu mas também a nível global e um conjunto 

digamos cada vez mais forte de vozes que aparecem indicando algum retorno que não 

seria pensável nos anos 90, nos anos 80 e mesmo na década passada de um certo 

retorno de teses protecionistas de um ponto de vista de protecionismo já não nacional 

mas sim regional vamos dizer assim e de acordos regionais também e protecionismo 

este que também vem acompanhado com um retorno diálogo que também foi 

proscrito nos anos 80 que são as chamadas politicas industriais que no fundo 

significam uma intervenção regulatória não só dos Estados em apoio ao 

desenvolvimento de capacidades industriais que até à pouco tempo eram deixadas à 

ação, entre aspas, livre, livres do tal mercado. 

 

 

 

 



 Ainda durante esta parte da tarde também foram-nos apresentadas opiniões que 

afinal de contas o atingir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 

particularmente as projeções que foram feitas ou que vão sendo feitas sobre, entre 

aspas, quanto é que custaria atingir por exemplo o objetivo da eliminação da pobreza 

extrema que o atingir ou não atingir tal objetivo não é tanto por uma questão da 

escassez de recursos e particularmente de recursos financeiros mas sim uma questão 

de prioridades politicas porque esses recursos existem como aliás foi evidenciado pelo 

facto de eles passarem imediatamente a existir quando houve um perigo de colapso 

de alguns das principais instituições bancárias e financeiras internacionais que 

acabaram por ser salvas pelo chamado dinheiro dos contribuintes ao nível nacional, ou 

seja, pelos orçamentos dos governos que depois foram acusados de serem despesistas 

mais tarde, mas enfim. Isto já é uma contribuição da minha parte. 

 Foram também dados durante esta parte da tarde esta dimensão que acabou agora de 

ser referida pelo senhor Secretário de Estado, a importância de uma certa supervisão 

em termos internacionais relativamente a um conjunto de objetivos a que os Estados 

se obrigam particularmente objetivos de natureza normativa que tem a ver com os 

direitos humanos, económicos, sociais e culturais. 

 Tivemos ainda exemplos de economia solidária que no fundo se representaram a 

capacidade de ao nível local das pessoas se poderem organizar de uma forma 

cooperativa e conseguirem responder às necessidades com sucesso e com vantagens 

evidentes nos casos que aqui nos foram apresentados, que foram os casos da 

Venezuela. 

 Por último foram-nos apresentadas algumas reflexões sobre o problema da relação no 

fundo entre a democracia e globalização, por outras palavras, à medida que as 

capacidades, os poderes, as soberanias nacionais vão sendo não só transferidas para 

organismos regionais ou multilaterais mas também à medida que a globalização cresce 

e a intervenção de grandes grupos e dos chamados mercados internacionais leva a que 

os Estados-Nação neste momento não estejam a ser capazes de responder 

particularmente a um dos três aspetos fundamentais daquilo que define a soberania 

de um Estado que é a capacidade de responder às necessidades básicas da população 

que estão a governar. E estes problemas, digamos, esta contradição entre as formas 

de representatividade democrática, que neste momento existem, e as forças 

económicas e de globalização, que estão neste momento em curso e a dominar a cena 



internacional, é um motivo de preocupação, um motivo de estudo e um motivo de 

intervenção política. 

 

 E eu termino dizendo que, aquela menção que nos foi feita no final da intervenção, 

pelo último orador, parece-me encerrar muito bem com o início do nosso debate esta 

manhã.  

No fundo, é uma constatação estatística, embora nós saibamos que as estatísticas 

valem aquilo que valem, mas enfim, vamos acreditar que estas valem mesmo. A 

demonstração equitativa, vamos dizer assim, que quanto maior é a descentralização 

do poder e das competências e dos recursos para o local, maior é o grau em que 

atingem os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio por um lado, e menor é a 

desigualdade de rendimentos entre as pessoas. Se isto de facto é assim, isto é um 

grande apelo e uma, digamos, uma grande força, de todos aqueles que defendem a 

descentralização e uma intervenção muito mais ativa e muito mais forte do poder 

local.  

Paulo Ramalho, Vereador do Pelouro das Relações Internacionais, Câmara Municipal da Maia 

 

Bom, cabe-me a mim a honra e agradeço essa referência que me estão a fazer e à Câmara 

Municipal da Maia, de encerrar esta conferência e de dizer umas breves palavras. Hoje foi, de 

facto, o grande dia de reflexão de um tema que diz respeito a todos nós, que nos 

preocupamos com as nossas comunidades.   

Permitam-me que, antes de mais, diga duas ou três coisas que, sem passar os agradecimentos, 

que achava que devia dizer. 

 Eu sempre defendi que o político tem uma obrigação especial de ouvir as suas 

populações, de ouvir aquelas populações a que ele presta o seu serviço, a quem ele 

dirige as suas orientações. Ouvir às vezes, é muito mais importante do que executar, 

porque só se pode executar bem se formos capazes de ouvir bem. E os autarcas têm 

essa relação especial com o seu território, com o seu povo, com os seus agentes 

económicos. Estão muito próximos e são rapidamente obrigados a ouvir, e se 

quiserem fazer algo de útil pelas suas comunidades e manterem e revalidarem esse 

processo de confiança com as suas comunidades, têm que saber ouvir bem. E se nós 

formos capazes de ouvir bem somos capazes também de executar bem, e isso é 



absolutamente essencial, esse contracto de confiança que ao fim ao cabo, tem que 

estar sempre subjacente entre os políticos que dirigem e a sociedade civil, que de 

alguma maneira acaba por ser dirigida e orientada, é absolutamente essencial.E dai 

que, eu de manhã, no primeiro painel, olhei para esta sala, vi aqui muita gente da 

sociedade civil do norte, das organizações da sociedade civil do norte em particular, 

pessoas com responsabilidades em diversas organizações, que todos os dias procuram 

executar a sua missão, no sentido de alcançar um conjunto de objetivos que, no 

passado, eram missões confiadas praticamente ao Estado e hoje são missões que a 

sociedade civil executa, respondendo a perguntas que ela própria tem.  

Isto tudo para dizer o quê?  

 Que uma das conclusões que nós hoje tiramos daqui é claramente que, o novo 

paradigma de gestão pública implica uma maior participação da sociedade civil na 

resolução dos seus próprios problemas. No passado, o Estado e as Autarquias 

praticamente tinham o ónus de tudo resolver no que diz respeito aos problemas das 

populações, hoje não é assim, amanhã não vai ser assim. Cada vez mais o Estado vai 

ser a entidade reguladora, as Autarquias vão ser um auxiliar regulador, que vai ter que 

responder quando a sociedade civil não consegue encontrar a solução e vai ter que 

promover o que alguém dizia, justiça e coesão, justiça social, coesão territorial, 

coesão social obviamente. Mas se repararem, no passado, no que diz respeito aos 

autarcas, eles eram muito valorizados pela sua capacidade de fazer obra. Todos nós 

nos lembramos das famosas inaugurações, obras mais obras, infraestruturas. Aliás, 

muitas das nossas autarquias tão hoje seriamente endividadas por força desse esforço 

de fazer obra.  

 

 O futuro vai ser bem diferente. O futuro, que é já hoje e já amanhã, em que cada vez 

mais vamos ser chamados a outras realidades. Se repararem, hoje de manhã vários 

dos nossos autarcas aqui disseram e os nossos conferencistas: o futuro vai ser a 

aposta no desenvolvimento territorial, no desenvolvimento económico. Hoje o 

emprego é cada vez mais um bem precioso, as pessoas vão cada vez mais à procura de 

postos de trabalho, à procura da sua própria subsistência e daí que compreendemos o 

porque de cada vez mais as pessoas saírem das zonas rurais a caminho das cidades. 

Quando aqui falámos, eu disse de manhã que, no futuro 60 % da população mundial 

vai viver em cidades, é exatamente por esse motivo porque na cabeça das pessoas, é 

muito mais fácil encontrar uma solução de trabalho nas grandes cidades do que nas 



zonas rurais. E portanto, vamos ter que ter aqui um esforço suplementar no futuro, de 

adequar as nossas cidades para receber mais população mas também para 

promovermos a coesão territorial e combatermos essa desertificação crescente das 

zonas do interior em direção às cidades, às zonas urbanas. Vai ser uma tarefa 

hercúlea. Aliás eu acho que este seminário, quando falamos nas cidades, de facto 

falamos nos territórios, porque nós não vamos ter que cuidar só das cidades, nós 

vamos ter que cuidar acima de tudo, é de todo o nosso território. E vamos ter que 

criar condições para que o desenvolvimento desse território se faça o mais 

harmoniosamente possível, de forma que possamos promover essa expressão que faz 

todo o sentido que é a da coesão territorial.  

 

 Mas também acho que vai acontecer uma outra coisa. É cada vez mais o nosso 

objetivo vai ser a qualidade de vida das pessoas. Nós esquecemos uma palavra nos 

dias de hoje, que é uma palavra que até parece que deixou de fazer sentido, que é 

felicidade. Todos nós nascemos para ser felizes, nenhum de nós nasceu para ser infeliz 

e essa felicidade tem de ser promovida também pelos nossos territórios. E daí que 

quando falamos de manhã na sustentabilidade, nós não falamos apenas na 

sustentabilidade social, falamos também da sustentabilidade económica e na 

sustentabilidade ambiental. E porquê? Por uma razão muito simples. É que todos nós 

temos noção que quando falamos por exemplo em reforma do Estado e das funções 

do Estado, é uma maneira de nós falarmos em reforma da sustentabilidade do Estado. 

O problema é que nós queremos um Estado, como alguém dizia aqui e bem, que 

continue a exercer as suas funções conforme nós no Ocidente as concebemos. Mas 

também nós não queríamos pagar mais impostos, nós queremos de facto que o 

Estado seja cada vez mais eficiente e portanto temos que tratar da sustentabilidade 

do próprio Estado, e isto leva-nos por um outro caminho. É que não é possível eu ter 

motivação para ir viver para aquela cidade se de facto naquela cidade não tiver 

condições de vida. Mas as condições de vida não são apenas condições de 

infraestruturas, de boas infraestruturas, eu tenho que ter lá um posto de trabalho, eu 

tenho que ter capacidade de angariar dinheiro para sustentar a minha família. Tudo 

isto são nuances que hoje são cada vez mais prementes.  

 

 

 

 



 E há uma outra coisa que eu vos quero dizer. No passado, por exemplo, não havia 

nenhum município que tivesse uma política de relações internacionais. As relações 

internacionais eram um privilégio do Estado central, e praticamente elas apenas e tão 

só, se resumiam a relações de Estado-Estado, a relações institucionais e de ordem 

politica e consolar, hoje não é assim. Está aqui o Secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros que sabe bem melhor que eu, hoje em dia, a par da diplomacia politica, 

temos a diplomacia económica. E se calhar, a maior parte das Embaixadas hoje 

trabalha muito mais para a diplomacia económica do que para a diplomacia politica. 

Quando um Embaixador vem aqui à Maia, por exemplo, não vem seguramente falar 

com o Presidente da Câmara ou comigo sobre questões de ordem politica com a Maia 

ou com Portugal. Vem aqui falar, essencialmente, é se existe possibilidades de fazerem 

investimentos em Portugal de empresários dos seus países ou se os empresários dos 

seus países podem encontrar parceiros comerciais aqui na Maia, ou se os empresários 

da Maia querem investir nos seus países. Esta é que é a verdade.  

 

 E esta nova realidade, que está em forte crescimento, não pode ser de maneira 

nenhuma, descurada pelas Autarquias nem pelo poder local. Daí que, de um momento 

para o outro, o poder local é chamado também a dar respostas que no passado não 

tinha nenhuma propensão para as dar. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que 

temos que ter noção que a competição dos territórios hoje não se faz apenas no 

espaço nacional e regional, mas faz-se também na rede internacional. E na rede 

internacional não é só competição territorial nem competição económica é também 

partilha de conhecimentos, partilha de experiências, de boas práticas. Foi muito 

importante para nós contar com o contributo dos nossos colegas da Venezuela, da 

Bulgária e da Espanha. É muito importante que nós possamos partilhar conhecimentos 

e experiências seguramente as boas soluções vão ser encontradas sempre desta forma 

e cada vez mais, a informação hoje flui com muita velocidade, a internet levou-nos 

para uma outra realidade mas também a nossa capacidade de mobilidade, o avião 

designadamente é hoje um meio de transporte quase como era o comboio à 30 anos 

atrás. Nós não podemos esquecer estas novas realidades que vão fazer mudar o 

mundo muito rapidamente e nós portugueses, designadamente, não podemos 

esquecer as relações históricas que temos com os países de língua portuguesa. 

Portugal não é apenas um território com 10 milhões de habitantes como disse à algum 

tempo atrás, Portugal é um país que na verdade estende-se para todos aqueles que 

falam a língua portuguesa, para aqueles que vivem de alguma maneira na cultura 



portuguesa e daí que as soluções que nós portugueses, por exemplo, fomos adotar 

para a resolução de problemas das nossas cidades odem ser e deverão e poderão ser 

replicadas  nesses países e eu volto a falar em Angola e Moçambique cujo crescimento 

económico é enorme nos dias de hoje, por exemplo Angola prevê-se que daqui a 

alguns anos possa ser a maior potência de África. É preciso não esquecer que 

Moçambique cresce a 6%, 7% ao ano. São realidades brutais e dai que também 

tivemos aqui gente dos PALOP, tivemos aqui o senhor cônsul de Moçambique, o 

senhor da Casa de Angola, temos aqui também um senhor que é cônsul da África do 

Sul. 

É importante que nós de facto partilhemos estes conhecimentos e espalhemos estas notícias 

na rede internacional. 

 Gostava também de dizer que a presença do senhor Secretário de Estado aqui hoje é 

muito importante, mas é muito importante essencialmente porque ele se manteve 

aqui depois da intervenção dele o que significa que o senhor Secretário de Estado fez 

aquilo que os autarcas fazem, é ficar a ouvir o que as pessoas do território, as pessoas 

que vivem na economia real, que vivem no mundo real pensam e querem 

naturalmente discutir. Dizia à pouco que às vezes tenho a sensação de que em 

Portugal alguns dos nossos políticos veem as coisas sempre muito no plano macro e 

esquecem por vezes que os efeitos e as consequências dessas políticas macro, ou 

vistas no plano macro, não são exatamente aquelas que eram expectáveis quando 

aplicadas no plano micro ou na economia real ou nos diversos territórios porque 

Portugal também é um país feito de territórios muito deferentes. 

 

 O nosso amigo Fernando Jorge de tal maneira deu aqui uma panorâmica daquilo que fi 

as conclusões deste seminário. Não temos muito a dizer e nem sequer muito a 

acrescentar a tudo isto mas há uma coisa que eu sei é que temos de estar preparados 

para uma sociedade civil mais exigente, uma sociedade civil mais qualificada que vai 

exigir de todos nós que temos responsabilidades pela gestão pública  

 

 Eu não posso esquecer que estiveram aqui representantes de diversos municípios do 

país de Norte a Sul, eu diria da Alfandega da Fé a Faro pessoas que tratam de 

realidades muito distintas umas das outras mas têm problemas muito similares dai 

que eu tenha que felicitar muito em particular o Instituto Marquês de Valle Flôr pelo 

trabalho que tem feito nesta área alavancando a participação dos municípios porque 



muitas das vezes nós municípios não conseguimos por nós próprios promover a tal 

rede que desejamos mas que quase nunca concretizamos e se calhar foi preciso uma 

entidade terceira de fora para conseguir juntar alguns municípios e tenho a certeza 

que muitos mais municípios se vão juntar aquilo que é o desiderato e o objetivo do 

Instituto Marquês de Valle Flôr nestes dois projetos e refiro-me ao Go Local e refiro-

me às Redes para o Desenvolvimento. 

 

 Espero sinceramente que no futuro possamos colaborar novamente noutras situações. 

Estamos agradecidos pelo privilégio que nos deram de receber este evento aqui e 

devo dizer que saiu deste evento com alguma saudade porque se tivéssemos mais 

tempo poderíamos ter tido mais tempo para debater e para encontrar ainda melhores 

soluções. 

 

 É nossa obrigação estar preparado para a nova ordem económica, social e económica 

que aí vem mas é muito importante que saibamos mobilizar a sociedade civil para essa 

nova ordem. A sociedade civil não quer fazer parte do problema quer fazer parte da 

solução mas a sociedade civil tem de perceber o que é que nós políticos pretendemos 

em termos estratégicos estamos a definir para eles só se eles compreenderem e 

assumirem a nossa estratégia é que podem confiar em nós suficientemente para 

fazerem parte da solução porque no futuro a partilha de responsabilidades em sector 

público e sector privado vai ser cada vez maior. Muito obrigado a todos.  
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