
CONVITE 
 

ÀS ASSOCIAÇOES CÍVICAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DE DEFESA DA NATUREZA  
E DO AMBIENTE, DE EDUCAÇAO AMBIENTAL OU COM INTERVENÇÃO  

EM TEMATICAS EQUIPARÁVEIS  
NO NOROESTE/NORTE DE PORTUGAL 

 
 

Convidam-se as ONG referidas a participarem activamente no 
 

29 de Maio de 2010 
IV ENCONTRO CONVERGIR 

SÉCULO XXI PRIMEIRA DÉCADA - ESBOÇO DE BALANÇO 
 

Local: Auditório da Freguesia de Santiago de Bougado 
Rua 16 de Maio, 821 - 4785-607 Trofa 

Localização: Latitude 41º 20'12.04''N  Longitude: 8º34'34.33'' W 
 
Directores, outros membros dos corpos sociais, activistas, associados e outros 
apoiantes são convidados a inscreverem-se logo que possível, já que algumas opções 
de organização deverão ser tomadas em função do número de participantes. 
 
Prazo aconselhado de inscrição: até 31 de Março de 2010 
Prazo formal de inscrição: até 30 de Abril 
Inscrições posteriores bem-vindas embora condicionadas 
 
Informações complementares, se necessário: (Fapas a/ c Fernando Silva telefone 
222002472, entre 9:00 e 18:00, horário de expediente). 
 

 
Objectivos 

 
 
O IV Encontro Convergir pretende reunir associações, grupos e movimentos com 
intervenção na região Noroeste/Norte de Portugal, com vista a tentar pôr em comum 
um esboço de balanço relativo a ganhos e perdas na defesa da sustentabilidade e da 
natureza ao longo da primeira década do século XXI. Nesse esboço, procurará ter-se 
em conta a intervenção cívica em matéria de ambiente, urbanismo, território e 
desenvolvimento alternativo de base local ao longo dessa década. 
 
Partindo de uma reflexão sobre o desenvolvimento de base local desprovido das 
características destrutivas que muitas vezes assume o modelo de desenvolvimento 
dominante, procuraremos depois trocar experiências e reflexões sobre a forma como 
as ONG foram ou não capazes de contribuir para salvar valores ameaçados por esse 
tipo de desenvolvimento (Sabor, Tua, Rio Tinto, etc) ou como contribuíram para que 
se preservasse ou começasse a preservar recursos, paisagens e outros valores naturais 
(paisagens protegidas do Estuário do Douro e da Reserva Ornitológica do Mindelo, 
Parque da Cidade do Porto, etc). 
 
Solicita-se às associações que enviem à organização sugestões de casos a abordar 
no Encontro, tanto de desfecho positivo como negativo, e que manifestem se 



pretendem assumir a apresentação de algum deles. Deste procedimento dependerá o 
programa definitivo, a divulgar em Abril.  
 
Informações sobre objectivos e conteúdos, incluindo à imprensa: Paulo Santos, 967064913, 
José Carlos Marques, 918527653, Cândido Novais, 939 486 085. Vítor Sá, 966 862 294.  

 
29 de Maio de 2010 

 
PROGRAMA 

 
Uma versão mais pormenorizada deverá ser difundida em Abril 

 
 
  9:30  Recepção dos participantes, informações 
 
10:00  Abertura e Boas Vindas 
 
10:15  Do Contra-Desenvolvimento ao Desenvolvimento Sustentável 
   
  10:15 Apresentação por Prof. José Portela (UTAD) 
 
  A experiência das associações de base local 
   
  10:45 Estudo de casos exemplificativos (*a definir pelas associações) 
 
  11:30 Debate e troca de experiências 
 
13:00  Almoço de confraternização 
  Exibição de pequeno filme sobre o Vale do Coronado (Trofa) 
  Tomada de posição solidária para a preservação do Vale Agrícola 
  do Coronado 
 
15:00  Das tripas coração - aprender com as derrotas 
 
  15:00 / 15:45  Apresentação de casos a definir pelas associações 
 
  15:40 /  16:45 Debate e troca de experiências 
 
  16:45     Pausa 
 
17:00  Casos de sucesso - aprender com os êxitos 
 
  17:00 / 17:45   Apresentação de casos a definir pelas associações 
 
  17:45 / 18:30    Debate e troca de experiências 
 
 
18:30  Súmula dos trabalhos e encerramento 

 
 
 



Informações sobre objectivos e conteúdos, incluindo à imprensa: Paulo Santos, 967064913, 
José Carlos Marques, 918527653, Cândido Novais, 939 486 085. Vítor Sá, 966 862 294.  

 
 

INSCRIÇÃO 
 
- As associações e movimentos são convidados a suscitarem o maior número possível de 
inscrições já em Março, de preferência até dia 31. 
 
- É desejável que as inscrições que não tenham sido feitas em Março sejam concluídas até 30 
de Abril. 
 
- Serão possíveis inscrições posteriores, mas condicionadas às disponibilidades existentes. 
 
- As associações poderão canalizar simultaneamente as várias inscrições dos seus directores, 
associados e apoiantes, ou incumbir cada interessado de fazer a sua própria inscrição. Em 
qualquer caso, sugere-se às associações que suscitem a formação de uma equipa que prepare 
em conjunto a sua possível intervenção ou contributo para o Encontro. 
 
- Sobre cada participante, deverão ser fornecidos os seguintes dados: 
 
  * Nome 
  * Morada completa 
  * Telefone(s) e/ou Fax 
  * Associação/grupo/movimento em que integram a sua participação 
  * Inscrição no almoço (opcional mas recomendada) 
   * Indicar opção (prato convencional/prato vegetariano). Na  
   falta dessa indicação, sera considerado que se pretende o prato  
   convencional. 
 
- O custo do almoço será de €8,00 por pessoa. O pagamento é feito na chegada ao local do 
encontro, na recepção. 
 
- Os dados das inscrições devem ser indicados exclusivamente por 
 
  * Email: 4EC.fapas@fapas.pt 
  * Fax 222087455 
  * Correio: Fapas, Rua Alexandre Herculano, 371 4º dto 

      4000-055 Porto 
 

* Cada inscrição será confirmada pela organização no prazo máximo de uma semana. Na 
ausência de confirmação poderá tratar-se de extravio. Contactar nesse caso a organização. 
 
 
Se necessário: 
Informações sobre inscrições: Fapas, a/c Fernando Silva, telefone 222002472 
Informações suplementares sobre como chegar ao local e, eventualmente, alojamento e 
almoço: Adapta, a/c Cândido Novais 939 486 085 
 
 
 
 


