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Seminário Internacional 

“A Descentralização no espaço da CPLP e o impacto no Desenvolvimento Local” 

2 de Junho de 2015 

Lisboa - Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa 

 

Os municípios portugueses, à semelhança dos seus congéneres na Europa, têm visto o 

seu papel enquanto atores do desenvolvimento confirmado e fortalecido ao longo dos 

últimos anos. De facto, nas últimas décadas, os municípios europeus e respetivas 

associações aumentaram e reforçaram o seu envolvimento em iniciativas de cooperação 

para o desenvolvimento e cidadania global, procurando contribuir para o aumento de 

capacidades dos governos locais de países parceiros, facilitando e fortalecendo os 

respetivos processos de descentralização e desenvolvimento local e contribuindo para a 

redução da pobreza e cumprimento de objetivos de desenvolvimento internacionais. 

 

Considerando a sua presença no terreno, conhecimento das necessidades locais e ainda 

a sua experiência e competências em matéria de desenvolvimento territorial favorável à 

criação de condições e serviços básicos para a redução da pobreza, os municípios detêm 

a capacidade de maximizar os resultados das iniciativas de desenvolvimento – 

reforçando, em simultâneo, processos de boa governação no seu próprio território, 

assegurando a aproximação e efetiva participação dos respetivos cidadãos em iniciativas 

locais. 

 

Programa 
 
 

12h30: Sessão de abertura 

- Susana Amador, Presidente RICD 

- Paula Barros, Diretora de Serviços de Cooperação do Camões, IP 

 

13h30- pausa para almoço 

 

14h30 - A importância do Poder Local no Desenvolvimento do Território 

- Moderador: Bernardino Soares, Presidente da Câmara Municipal de Loures 

- Ekeneide Lima, Presidente da Câmara Distrital de Água Grande, São Tomé e Príncipe 

- Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UCCLA 

- António Zurita, Rede Espanhola CONFOCOS 

 

15h50: A Cooperação Descentralizada e o trabalho em rede 

- Moderadora: Mónica Ferro, Deputada da Assembleia da República 

- Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal do Maio, Cabo Verde 

- Rogério Roque Amaro, Professor ISCTE 

- Catarina Lopes, Fundação Fé e Cooperação 

- Massimo Porzi, Rede Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento 

 

17h10: Sessão de encerramento 

Relator: Fernando Jorge Cardoso, Instituto Marquês de Valle Flôr 

- Paulo Ramalho, Vereador da Câmara Municipal da Maia 

- Cláudia Semedo, Embaixadora do Ano Europeu para o Desenvolvimento 

- Ana Paula Rodrigues, Conselheira Político-Diplomática da CPLP 

 

17h40: Momento Cultural  


