
                                                                          

 

Tardes do Milénio 
Biblioteca Almeida Garrett 
14 a 21 de Outubro 2009 
 
Nas Tardes do Milénio na Biblioteca Almeida Garrett, os jovens e 
adultos da Área Metropolitana do Porto discutem o que podem fazer 
como cidadãos para ajudar os governos do mundo a lutar contra a 
pobreza e fome, a desigualdade de género, a degradação ambiental e o vírus da sida no 
mundo, bem como a melhorar o acesso à educação, a cuidados de saúde e a água potável de 
uma forma mais universal (Declaração do Milénio). 
 
 

Dia Tema do dia Moderadores 

14 out | qua Como melhorar o estado do mundo? Profª Dra. Mónica Ferro, ISCSP 

Dr. Luis Mah, Objectivo 2015 

15 out | qui Como garantir uma educação para tod@s? Dra. Mariana Hancock, Campanha Global pela 
Educação 

16 out | sex Como assegurar direitos iguais para tod@s? Dra. Ana Teresa Silva, IM Magazine 

19 out | seg Como assegurar direitos iguais para tod@s? Doutora Cristina Palmeirão, Universidade Católica 
Portuguesa 

20 out | ter Como atingir a sustentabilidade ambiental? Dra. Catarina Albuquerque, Relatora das Nações 
Unidas* 

21 out | qua Como construir uma parceria global para o 
desenvolvimento? 

Prof. Dr. Américo Mendes, Universidade Católica 
Portuguesa 

* em confirmação 
 

 14h30 – 17h00 |  ~ 80 participantes/tarde 
Participação gratuita | Inscrição obrigatória para porto.cre@gmail.com até 25.09.2009 



                                                                          

Um mundo diferente 
A Declaração do Milénio é uma declaração assinada em 2000 por chefes de Estado e de Governo de 189 países das 
Nações Unidas, incluindo Portugal. Ao assinar a Declaração do Milénio os governos comprometeram-se a lutar 
contra a pobreza e fome, a desigualdade de género, a degradação ambiental e o vírus da sida no mundo, bem como a 
melhorar o acesso à educação, a cuidados de saúde e a água potável de uma forma mais universal. São oito grandes 
objectivos a alcançar até 2015 (Objectivos do Milénio). Mas serão estas medidas suficientes? Em que ponto estamos? 
Como melhorar o estado do mundo? 
 
Educação universal 
A educação é fundamental para acabar com a pobreza e atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM). Cada vez mais existe uma correlação positiva entre o nível de instrução de uma sociedade e o nível de vida 
da mesma. No entanto, a educação não está somente relacionada com o criar uma base sólida para o 
desenvolvimento. A educação é também um direito humano do qual todos, independentemente da condição 
socioeconómica, devem usufruir. Como garantir uma educação para tod@s? 
 
Direitos iguais para tod@s 
As mulheres são cruciais para todos os aspectos do desenvolvimento social e económico, mas muitas são impedidas 
de realizar o seu potencial. As mulheres empoderadas dão um contributo maior às suas famílias e sociedades, ao 
receberem uma remuneração mais elevada, ao promoverem a educação dos filhos e estando informadas sobre 
cuidados de saúde. Deste modo, são uma força positiva e podem contribuir para a realização de todos os ODM. 
Contudo, a desigualdade de género encontra-se difundida por todo o mundo e enraizada em diversas culturas. Em 
que situação estamos e o que poderá ser feito para garantir uma maior igualdade de oportunidades? 
 
Clima de urgência 
Os destinos das pessoas e do ambiente estão interligados. Os países mais pobres do mundo estão muito 
dependentes da agricultura e são muito vulneráveis à degradação ambiental. Ameaças ambientais como o consumo 
de água contaminada colocam sérios desafios à saúde pública. Os conflitos em torno dos recursos naturais têm 
dividido algumas sociedades e a urbanização exige uma gestão equilibrada destes recursos. É necessário adoptar, 
com urgência, políticas de desenvolvimento sustentável para prevenir conflitos em torno dos recursos naturais e 
para prevenir uma degradação ambiental irreversível. O que poderá ser feito para atingir a urgente 
sustentabilidade ambiental? 
 
Parcerias entre ricos e pobres 
Todos os Estados membros da ONU subscreveram em 2000 a Declaração do Milénio, prometendo apoiar uma 
“parceria global para o desenvolvimento” para atingir os Objectivos do Milénio (ODM) até 2015. Os países pobres 
concordaram em implementar políticas com vista a alcançar os ODM e ainda a melhorar a sua própria governação, 
transparência e prestação de contas. Em troca, os países ricos concordaram em apoiar os países em 
desenvolvimento no esforço de atingirem os ODM, reestruturando a ajuda, a dívida e as políticas comerciais. O que 
poderá ser feito para construir uma parceria global para o desenvolvimento? 
 
Mais informação sobre os ODM em: www.objectivo2015.org  
 


