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Biblioteca de Serralves acolhe “Conversas sobre Ambiente” 

O ciclo “Conversas Sobre Ambiente” regressa a Serralves entre os meses de Outubro deste ano e Junho de 2012 e 
é dedicado ao tema Participação Pública e Cidadania Ambiental. O primeiro debate sobre o papel das organizações 
não-governamentais (ONG’s) realiza-se na próxima quinta-feira, dia 20, às 17h na Biblioteca de Serralves. A água, 
a energia, a biodiversidade e o planeamento territorial serão os temas das conversas que se seguirão, uma vez por 
mês (ver caixa Próximas Conversas ). A iniciativa pretende “envolver os cidadãos nas questões ambientais e 
incentivar uma consciência global e uma responsabilização individual para com o ambiente”, asseguram os 
organizadores. A entrada é gratuita. 

A “Participação Pública em Portugal e o papel das ONG’s” é o tema da primeira conversa que acontece já na 
próxima quinta-feira, dia 20 de Outubro, às 17h, na Biblioteca de Serralves. Nesta conversa será discutido o estado 
da participação pública no nosso país, de que forma se pode potenciar uma cidadania ambiental mais activa e qual 
o papel que as ONG’s deverão assumir. 

A participação pública é considerada como um processo aberto a todos os interessados para a criação de uma 
tomada de decisão, sendo um direito que todos os cidadãos possuem. O envolvimento da sociedade nos diferentes 
processos participativos torna-se crucial para uma solução responsável e integrada, especialmente na vertente 
ambiental. Nesta área os cidadãos podem contar com as ONG’s que podem actuar e fazer a diferença em termos 
participativos, traduzindo-se esta actuação, muitas vezes em resultados de extrema importância, não só ambiental, 
mas social. 

Os oradores da conversa são José Virgílio Borges Pereira da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
Alexandra Cunha da Liga para a Protecção da Natureza e Bernardino Guimarães da associação Campo Aberto. A 
moderação está a cargo de Arminda Deusdado, coordenadora do programa Biosfera. 

Próximas Conversas:  

ÁGUA - Gestão participada da água, o que falta fazer? 
17 de Novembro de 2011 

ENERGIA - A questão energética e a sociedade 
19 de Janeiro 2012 

BIODIVERSIDADE - Conservação da Natureza e Participação, que ligação? 
16 de Fevereiro 2012 

ORDENAMENTO TERRITÓRIO - Ordenamento do Território, poderemos decidir 
15 de Março 2012 

OCEANOS E ZONA COSTEIRA - A participação pública na Pesca, uma realidade? 
12 de Abril 2012 

AGRICULTURA - De que forma as nossas opções influenciam o futuro da agricultura? 
10 de Maio 2012 

VOLUNTARIADO - Portugueses, cidadãos ambientalmente activos? 
14 de Junho 2012 
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