
Enquadramento

Estejamos ou não conscientes dos desafios e oportunidades enfrentados pelas sociedades de hoje 
e no futuro próximo, estamos de acordo sobre o papel fundamental do trabalho em rede e
parceria. Assegurar uma resposta assertiva, inovadora e eficiente para a transformação social, 
económica e ambiental necessária para um mundo mais justo, inclusivo e digno só é possível 
quando os atores do desenvolvimento alinharem o seu potencial.

As últimas projeções internacionais preveem que, até 2030, 60% da população mundial irá viver 
em áreas urbanas. Essa realidade vai exigir uma mudança transformadora, capaz de dar
resposta aos desafios socioeconómicos, culturais e ambientais atuais. Das questões demográficas 
à empregabilidade; da habitação digna às acessibilidades; da inovação à cultura, as áreas
cobertas pelas Autoridades Locais têm um impacto direto na vida de milhões. 

Como atores incontornáveis do processo de desenvolvimento, as Autoridades Locais têm fortes
responsabilidades na promoção do bem-estar das suas comunidades e na salvaguarda do 
bem-estar das gerações futuras. Assim, a sua ação, para além de ter de ser robusta e eficaz para 
garantir que alcancemos o Desenvolvimento Sustentável tem de ser coerente, a nível local, com as 
realidades globais o que exige que se adotem estratégias e abordagens "glocais" e que assumam 
um compromisso efetivo para a educação global, educação para a cidadania global e educação 
para o desenvolvimento.

As parcerias entre a sociedade civil e as Autoridades Locais têm claramente acrescentado valor 
aos processos de desenvolvimento, e são cruciais para a convergência de esforços para a
erradicação da pobreza, a educação para todos, igualdade de género, saúde, sustentabilidade 
económica e ambiental.

Trocar experiências, boas práticas, ouvir e partilhar irá permitir dar resposta a um dos principais 
desafios que se colocam hoje aos nossos territórios: a promoção da igualdade, dos direitos 
humanos e da sustentabilidade.

Este é também o desafio do seminário "AUTARQUIAS LOCAIS RUMO A 2030: DIÁLOGOS PARA O
DESENVOLVIMENTO". Ser um espaço de partilha, aprendizagem, reflexão, debate e ação onde 
tod@s possam de facto contribuir para garantir que a estratégia de desenvolvimento das
Autarquias Locais é inclusiva, participativa e eficaz.

PROGRAMA
Dia 3
9:30 > 10:00 | Sessão de abertura

Artur Santos Silva*, presidente do Conselho de Administração, Fundação Calouste
Gulbenkian | Mónica Vilarinho, presidente, Rede Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento - RICD | Teresa Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação

10:00 > 13:00 | Agências de desenvolvimento
Sabemos que o papel das agências de desenvolvimento, na definição das linhas orientadoras do 
processo de desenvolvimento, está fortemente alinhado com os eixos sociais, económicos e ambien-
tais definidos pelo conceito de Desenvolvimento Sustentável. Quais são os principais desafios que 
enfrentam estas agências? Como é avaliado o seu papel e impacto? E estão as políticas internacio-
nais, que suportam a política de desenvolvimento alinhadas com as prioridades locais? Neste 
painel, teremos a oportunidade de refletir sobre as áreas de intervenção das principais agências 
europeias de desenvolvimento e discutir os impactos da governança dessas agências no processo 
de desenvolvimento glocal.

Moderadora: Mónica Ferro, professora, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Gemma 
Aguado, ART Initiative, PNUD Bruxelas | Ana Paula Fernandes, conselheira, Direção de
Desenvolvimento, OCDE | Rosário Bento Pais, chefe de unidade, DEVCO “Sociedade Civil
e Autoridades Locais”, Comissão Europeia.

11:00 > 11:15 | Pausa

Isabela Koletzke, Diretora de projetos, Engagement Global, Alemanha | Emanuela Benini, perita, 
MAECI, Agência de Cooperação e Desenvolvimento Italiana | Edith van Ewijk, perita, NCDO - 
Centro para a Cidadania Global, Holanda.
 
14:30 > 17:30 | Atores de desenvolvimento
Tradicionalmente, a assistência ao desenvolvimento tem sido uma prática empreendida, maiori-
tariamente, entre os doadores - Estados-Membros, a Comissão Europeia, as agências da ONU, 
organizações de desenvolvimento - e destinatários, os governos dos países em desenvolvimento e 
ONG.
No entanto, nos últimos anos, novos atores foram-se envolvendo nas questões do desenvolvimento. 
De fundações a atores da economia social; dos programas de investimento do setor privado aos 
embaixadores de causas sociais, temos assistido a uma crescente presença destes atores no espaço 
público. 
Mas como envolver estes novos atores na arquitetura atual de desenvolvimento a nível "glocal"? 
Como podemos garantir uma abordagem coerente e promover sinergias entre eles? Estão esses 
atores, de facto, a contribuir para um processo de desenvolvimento mais forte e eficaz? E como é 
vista a sua atuação junto das comunidades, pelos atores de desenvolvimento tradicionais?.

Moderador: Bernardino Soares, presidente, Câmara Municipal de Loures | Josep Roig *, Cidades 
Unidas e Governos Locais – UCLG | Mário Parra da Silva, representante, Rede UN Global
Compact | Hugo Lembeck, diretor, Confederação Nacional de Municípios, Brasil.

16:00 > 16:15 | Pausa

Pedro Krupenski, presidente, Plataforma Portuguesa das ONGD | Ana Maria Lima, vogal da 
direção, Centro Português das Fundações | Maria Hermínia Cabral, diretora, Programa
Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento e European Foundation Centre | Dirk Bocken, 
diretor, Rede Europeia de Educação Global - GENE.

Debate

17:45 > 19:00 | O Mundo em 2030 - À conversa com:
Guilherme d’Oliveira Martins, administrador, Fundação Calouste Gulbenkian Eduardo 
Lourenço*, filósofo e ensaísta, Mónica Ferro, professora, Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas.

19:00 > 20:00 | Assinatura do protocolo de intenções: criação da aliança de redes locais de coop-
eração internacional
Entrega de menções honrosas RICD

Dia 4
9:30 > 12:30 | Práticas da comunidade para o desenvolvimento 
Estamos cientes de que as ações levadas a cabo e implementadas por atores/agentes do desen-
volvimento têm um impacto direto sobre as comunidades. Este impacto social, económico e ambi-
ental é sinónimo de um processo de desenvolvimento coerente que está alinhado com as expectati-
vas da comunidade. Seremos capazes de comunicar às comunidades e outros atores estes impac-
tos, para que possamos evidenciar aos cidadãos o valor acrescentado da Cooperação para o 
Desenvolvimento e Educação para a Cidadania Global? Estaremos prontos para reforçar as siner-
gias multidisciplinares entre atores/agentes do desenvolvimento? Quais os fatores de sucesso ou 
fracasso que marcam o percurso dos nossos projetos? E são os nossos resultados coerentes com as 
políticas definidas pelas agendas de desenvolvimento?.

Temas: Produção e Consumo Responsável | Economia Social e Economia Solidária | Finanças 
Éticas e Sociais | Ambiente | Juventude | Saúde | Desenvolvimento Local | Boa
Governação | Comunicação para o Desenvolvimento | Setor Privado | Cultura | Água e
Saneamento | Orçamento Participativo | Cultura.

Moderador: Catarina Marques Rodrigues, jornalista | Kozel Frazer, Associação de Agricultores 
das Ilhas Windward | João Gil Pedreira, Bridges Advisors | Maria João Martins, ECOVISÃO | 
Laura Vidal, Conexão Lusófona | Marco Domingues, EcoGerminar | Ahmed Zaky, IMVF.

11:00 > 11:15 | Pausa

Vitor Ramalho, UCCLA | Julieta Dono e Manuel Ribeiro, CM Maio | Ronald van der Hijden, 
LBSNN | Américo Adamugi, Associação Moçambicana de Municípios | Carmen Novas, Fondo 
Galego | Joaquim Jorge, CM Loures.

12:30 > 12:50 | Assinatura do protocolo da Rede de Educação para o Desenvolvimento-Portugal/
/Extremadura (ES)

12:50 > 13:30 | Sessão de encerramento

Relator: Kai Diederich, forum for international development + planning – Finep | Paulo Telles de 
Freitas, presidente do Conselho de Administração, Instituto Marquês de Valle Flôr | Ana Paula 
Laborinho*, presidente, Camões – Instituto da Cooperação e da Língua | Arlinda Cabral, técnica 
responsável, Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, CPLP.

15:30 > 17:30 | Sessões de Networking, apenas com convite.

Temas:
Produção e Consumo Responsáveis: Kozel Frazer,
Associação de Agricultores das Ilhas (participação livre)

Aliança de Redes Locais de Cooperação Internacional (participação por convite)

Associações de Municípios da CPLP e os ODS
(participação por convite)

*Aguarda confirmação

Programa sujeito a alterações.

cd.aricd@gmail.com
#Networkingfordevelopment



Background

Whether or not aware of the challenges and opportunities faced by companies today and tomorrow, we agree 
on the key role of networking and partnership. Ensure an assertive, innovative and efficient response to the 
social, economic and environmental transformation, necessary for a more just, inclusive and dignified world, 
is possible only when the development actors align their potential.

The latest international projections foresee that by 2030, 60% of the world population will be living in urban 
areas. This reality will require a change in the current socioeconomic, cultural and environmental paradigms. 
Against this backdrop, the role of municipalities as key actors in development cooperation and development 
education issues is of the utmost importance to strength the three pillars of sustainable development - social, 
economic and environmental.

Local Authorities - key actors in the development process - with strong responsibilities in the promotion of the 
well-being of their communities, have the power to give strong and effective responses to these challenges. 
However, the answer to local communities cannot be dissociated from global realities, requiring “glocal” 
strategies and approaches, and a strong commitment to global education, global citizenship education and 
development education.

Partnerships between civil society and local authorities have clear added value to development processes 
and are crucial to the convergence of efforts towards poverty eradication, education for all, gender equality, 
health, economic and environmental sustainability.

Exchange experiences, good practices, listening and sharing will provide a response to one of the main 
challenges that our territories face today: the promotion of equality, human rights and sustainability.

So, we believe that this seminar will be a forum to share, learn, reflect and exchange policies, ideas and 
practices where each and every one can indeed contribute to ensure that the Local Authority development 
strategy is inclusive, participatory and effective.

PROGRAMA
Dia 3
November 3rd
9:30 > 10:00 | Opening session

Artur Santos Silva*, Administrator, Calouste Gulbenkian Foundation, Portugal,
Mónica Vilarinho, president, Development Cooperation Intermunicipal Network - RICD |
Teresa Ribeiro, Foreign Affairs and Cooperation Secretary of State.

10:00 > 13:00 | Development agencies
We know the role of development agencies in defining and boost sustainability and innovative 
programs, where the social, economic and environmental axes are in the bases of the architecture 
models of development. But, are international policies that support these programs aligned with 
local priorities? Is the implementation tailored to local dynamics?
In this panel we will have the opportunity to reflect on the areas of intervention of the main Europe-
an  development agencies, and discuss the impacts of governance of these agencies on the “glocal” 
development process.

Moderator: Mónica Ferro, professor, ISCSP, Lisbon |Gemma Aguado, ART Initiative, PNUD
Brussels | Ana Paula Fernandes, counsellor, Development Co-operation Directorate, OECD | 
Rosário Bento Pais, Head of Unit DEVCO “Civil Society and Local Authorities, European
Commission.

11:00 > 11:15 | Coffee break

Isabela Koletzke, project director,  Engagement Global, Germany, Emanuela Benini, expert, 
MAECI, Italian Agency for Development Cooperation, Italy | Edith van Ewijk, expert, NCDO - 
Center for Global Citizenship, Netherlands.

14:30 > 17:30 | Development actors
Traditionally, development assistance has been a matter mostly between donors – Member States, 
the European Commission, UN agencies, development organisations - and recipients – developing 
countries' governments and NGOs.
However, in the last past years, new actors have been engaged with international development 
cooperation. From foundations and social economy actors, to private sector investment 
programmes, the presence and involvement of these new actors has attracted much public atten-
tion while also raising many questions. Development aid is on the streets, and citizens are demand-
ing a clear understating of development policies  at global and local level. 
How to engage theses new actors in the present development architecture at “glocal” level? How can 
we guarantee a coherent approach and promote synergies among them?  Are the mechanisms 
available for these actors innovative and efficient to raise their role in the cooperation stage? And 
are these actors, in fact, contributing to a stronger and effective development process?.

Moderator: Bernardino Soares, Loures Municipality Mayor | Josep Roig *, United Cities and Local 
Governments | Mário Parra da Silva, Network representative - UN Global Compact Network | 
Hugo Lembeck, board director, National Confederation of Municipalities, Brazil.
 
16:00 > 16:15 | Coffee break 

Pedro Krupenski, president, Portuguese NGDO Platform | Ana Maria Lima, member of the board, 
Portuguese Foundation Centre | Maria Hermínia Cabral, director, Gulbenkian Programme
Partnerships for Development and European Foundation Centre | Dirk Bocken, director, GENE - 
Global Education Network Europe.

Debate

17:45 > 19:00 | The World in 2030: A talk with

Guilherme d’Oliveira Martins, administrator, Fundação Calouste Gulbenkian, Eduardo 
Lourenço*, philosopher and essayist, Mónica Ferro, professor, ISCSP.

19:00>20:00 | Signature of protocol of intent for the creation of international cooperation local 
networks alliance
RICD honorable mentions award

November 4th
9:30 > 12:30 | Community practices for development
We are aware that the activities driven and implemented by development actors/agents have a 
direct impact on communities. This social and economic and environmental impact is synonym of a 
coherent development process that is aligned with the expectations of the community. But, are we 
truly being coherent with policies lined up by Development Agendas? Are we able to communicate 
to communities and other actor these impacts so we can highlight to citizens the added value of 
cooperation for development and education for global citizenship? Are we ready to reinforce multi-
disciplinary synergies between development  actors/agents? Which success or failure factors are 
setting the path of our projects?..

Themes: Production and Responsible Consumption | Social Economy and Solidarity Economy | 
Ethical and Social Finance | Environment | Youth | Health | Local Development | Good Governance | 
Communication for Development | Private Sector | Culture | Water and sanitation | Participatory 
Budget | Culture.

Moderator: Catarina Marques Rodrigues, jornalist | Kosel Frazer, Windward Islands Farmers 
Association - WINFA | João Gil Pedreira, Bridges Advisors | Maria João Martins, Ecovisão | 
Laura Vidal, Conexão Lusófona | Marco Domingues, EcoGerminar | Ahmed Zaky, IMVF.

11:00 > 11:15 | Coffee break 

Vitor Ramalho, UCCLA | Julieta Dono and Manuel Ribeiro, Maio Municipality | Ronald van der 
Hijden, LBSNN | Américo Adamugi, Mozambican Municipality Association | Carmen Novas, 
Fondo Galego | Joaquim Jorge, Loures Municipality.

12:30 > 12:50 | Development education network protocol signature - Portugal/Extremadura (SP)

12:50 > 13:30 | Closing session

Rapporteur: Kai Diederich, forum for international development + planning - Finep | Paulo Telles 
de Freitas, president, Instituto Marquês de Valle Flôr | Ana Paula Laborinho*, president, Camões 
Institute for Cooperation and Language | Arlinda Cabral, technical responsible for Education, 
Science, Technology and Higher Education, Community of Portuguese Speaking Countries – CPLP.

15:30 > 17:30 | Networking sessions, by invitation only.

* To be confirmed.

The program could be changed.

cd.aricd@gmail.com
#Networkingfordevelopment


