
Como organizar a vizinhança global?
Ao descobrirmos que entre a crosta terrestre, o mar, a atmosfera e os seres vivos, existe uma rede complexa 
de interligações permanentes que sustentam a vida no planeta, temos de adaptar a nossa organização a 
este funcionamento global da Biosfera. Afinal somos todos vizinhos. Este será talvez maior desafio que 
se colocou até hoje à humanidade. O desafio que este Fórum pretende lançar aos seus convidados e a 
todos os cidadãos será: Como vamos organizar uma vizinhança que descobrimos agora ser global?

Gaia Commitment
Fórum Internacional do Condomínio da Terra

Gaia, Portugal, 4 e 5 de Julho de 2009

Luís Filipe Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Gaia
Francisco Ferreira, Vice-Presidente da Quercus
Paulo Magalhães, Coordenador do Projecto Condomínio da Terra

Programa de 4 de Julho 2009
9:00 | Sessão de abertura e boas-vindas aos participantes

Apresentação do vídeo: Será a Terra um Condomínio? 
com intervenções de várias personalidades
Cerimónia de Assinatura do Livro de Honra da Declaração de Gaia

Caro Vizinho,

Seja muito bem-vindo à cidade de Gaia e ao Gaia Commitment - Fórum Internacional do Condomínio 
da Terra!

Muito obrigado por acreditar no projecto do Condomínio da Terra e participar neste debate inédito. 
Que este seja um primeiro passo de gigante em direcção a uma verdadeira e efectiva mudança positiva!

Esperamos que encontre tudo do seu agrado, caso contrário, por favor informe-nos. Este evento só foi 
possível graças à boa vontade de muitos voluntários inexperientes, por isso, pedimos desculpa caso 
nem tudo aconteça como previsto, apelando à sua compreensão e paciência. Estará rodeado de pessoas 
simpáticas e dispostas a ajudar, portanto não hesite em perguntar, caso tenha alguma dúvida ou pedido. 

Disfrute do Gaia Commitment!
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10:00 | Plenário 1 – Vizinhança Global Ambiental
Porquê e como o funcionamento global da biosfera nos transformou em “Vizinhos Globais”?

•	 Podemos	ou	não,	em	qualquer	ponto	do	planeta,	afectar	de	
forma	positiva	ou	negativa	partes	do	sistema	natural	terrestre	
que	circulam	e	se	relacionam	de	forma	algo	incerta	por	todo	o	
planeta?

•	 Somos	ou	não	todos	funcionalmente	dependentes	destas	partes,		
a	saber:	Atmosfera,	Hidrosfera	e	Biodiversidade?

•	 	A	manutenção	destas	partes	é	ou	não	em	grande	medida	feita	
pelos serviços prestados pela Biodiversidade?

•	 Qual	a	dimensão	destes	serviços	e	quais	as	suas	fronteiras?

•	 Qual	a	dimensão	dos	danos	e	quais	as	suas	fronteiras?

Tópicos de discussão

Apresentações	de	25	minutos,	seguidas	de	debate.	Moderação:	Arminda Sousa Deusdado, Produtora do Biosfera, Portugal

11:00 - 11:20 | Pausa para café 

Neilton Fidelis
Graduado em Engenharia Eléctrica pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (1988) e Licenciado em 
Electricidade pela Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná	(1992).	Especialista	em	Economia	e	Planeamento	
Energético pela Instituto de Economia Energética IDEE/
Fundação	Bariloche,	Argentina,	Mestre	em	Engenharia	
Eléctrica pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (1996) e Doutor em Planeamento Energético e 
Ambiental	pela	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	
(2006).

É Docente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio grande do 
Norte e actualmente encontra-se cedido para assessorar a Secretaria Executiva do 
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.

Energia, Natureza e Sociedade nos Transformando em “Vizinhos 
Globais”
(apresentação em português)

Henrique Miguel Pereira
Investigador	Ciência	2007	para	o	Centro	de	Biologia	
Ambiental	da	Faculdade	de	Ciências	da	Universidade	
de Lisboa. Um dos principais autores a preparar o 
Global Biodiversity Outlook 3 e membro do Comité 
da Biodiversity Observation Network do Group on 
Earth Observations. Doutorado em Ciências Biológicas 
pela	Universidade	de	Stanford	em	2002.	De	2003	a	
2005	coordenou	o	Portugal	Millennium	Ecosystem	
Assessment.	De	2006	a	2009	foi	Director	do	Parque	
Nacional	Peneda-Gerês,	no	Norte	de	Portugal.	A	sua	
pesquisa	revolve	sobre	as	alterações	globais	da	biodiversidade,	incluindo	esquemas	
de monitorização da biodiversidade, modelos espécie-área para cenários de 
biodiversidade e estudos empíricos das consequências para a biodiversidade e para 
os serviços dos ecossistemas, do abandono da agricultura.

Cenários para a Mudança da Biodiversidade no Século XXI
O	Millennium	Ecosystem	Assessment	e	outros	estudos	recentes	
desenvolveram cenários para o futuro da biodiversidade terrestre, água 
doce	e	marinha.	Aqui	fazemos	uma	revisão	dos	principais	resultados	
desses	cenários	e	das	suas	implicações	para	os	serviços	dos	ecossistemas	e	
para	o	bem-estar	humano.	A	biodiversidade	terrestre	irá	continuar	a	perder-
se	devido	às	alterações	no	uso	dos	solos	e,	a	não	ser	que	o	crescimento	
populacional	e	os	padrões	de	consumo	sejam	minimizados,	poderemos	
perder	mais	de	20%	das	espécies	de	plantas	até	o	fim	do	século.	Os	
sistemas de água doce são onde provavelmente a biodiversidade tem sido 
mais ameaçada, principalmente devido à poluição e fragmentação dos 
habitats	causadas	pela	construção	de	barragens.	As	alterações	climáticas	
ao longo deste século e a escassez da água irão exacerbar ainda mais os 
efeitos	dessas	acções.	A	biodiversidade	marinha	tem	estado	em	declínio	
devido à pesca excessiva e, a não ser que uma melhor gestão das pescas 
seja implementada a nível mundial, a procura crescente de peixe levará ao 
colapso	da	pesca	marítima	até	2050.	Apresentamos	também	alguns	pontos	
críticos envolvendo sistemas como o Ártico, Florestas Mediterrâneas e 
a	Amazónia.	Se	as	acções	necessárias	para	evitar	esses	pontos	críticos	
não forem tomadas, ocorrerão perdas enormes e irreversíveis da 
biodiversidade, com consequências dramáticas para os serviços dos 
ecossistemas.
(apresentação em inglês)

13:00 - 14:30 | Almoço livre

Uilton Tuxá 
Manoel Uilton dos Santos, indígena do povo Tuxá, 
nascido	no	dia	29	de	abril	de	1978	na	cidade	de	Rodelas	
Estado da Bahia, conhecido popularmente por Uilton 
Tuxá,	formado	como	Técnico	em	Agropecuária	em	
2002	pela	Escola	Agrotécnica	Federal	de	Belo	Jardim	
em Pernambuco; Militante e Defensor dos direitos dos 
povos indígenas desde 1998, Coordenador Executivo 
da	Articulação	dos	Povos	e	Organizações	Indígenas	do	
Nordeste,	Minas	Gerais	e	Espírito	Santo	–	APOINME	
de	2003	a	2005	e	Coordenador	Geral	de	2005	a	2009.		
Docente	de	Administração	de	Empresas	pela	Fundação	Universidade	do	Tocantins	
(UNITINS).

Contribuições das Terras Indígenas para a Conservação dos 
Ecossistemas Florestais Brasileiros (Projecto GEF Indígena). 
Impactos Ambientais em Territórios Indígenas: o Caso do Rio São 
Francisco
(apresentação em português)
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14:30 | Plenário 2 – Vizinhança Jurídico-ambiental
A Dimensão Jurídica da “Vizinhança Global Ambiental” e quais as soluções possíveis?

•	 A	atmosfera	e	a	hidrosfera	poderão	ser	juridicamente	divisíveis?

•	 E	os	serviços	prestados	pela	Biodiversidade?

•	 É	ou	não	necessário	distinguir	a	titularidade	ou	soberania	
exercida	sobre	os	ecossistemas,	dos	serviços	globais	que	estes	
prestam?

•	 Como	poderemos	conciliar	a	necessidade	de	cada	Estado	exercer	
a	soberania	sobre	o	seu	território	com	o	funcionamento	global	da	
Biosfera?

•	 É	ou	não	juridicamente	possível	articular	a	prossecução	de	
interesses comuns, com o exercício de direitos individuais que se 
exercem sobre o mesmo bem materialmente indivisível?

•	 Criar	uma	distinção	entre	partes	juridicamente	indivisíveis	e	as	
partes juridicamente divisíveis, poderá ou não ser um caminho 
para conciliar a prossecução de interesses comuns com os 
interesses individuais de cada estado?

Tópicos de discussão

Apresentações	de	25	minutos,	seguidas	de	debate.	Moderação:	Carmela Grüne,	Presidente	Executiva	do	Jornal	Estado	de	Direito,	Brasil

José Manuel Sobrino Heredia
Professor de Lei Internacional Pública, Universidade da 
Corunha; Director do Instituto Universitário de Estudos 
Europeus, Salvador de Madariaga, Universidade da 
Corunha;	Líder	do	Centro	Europeu	de	Excelência	Jean	
Monnet,	Universidade	da	Corunha:	2000-2007	e	2008-
2013.	Líder	de	13	Projectos	de	investigação,	financiados	
por	diferentes	instituições	públicas	(autónomas,	
nacionais e europeias).

Desenvolvimento Sustentável, Aquecimento 
Global e Recursos Vitais para a Humanidade
O aquecimento global é um assunto sobre o qual existe um extenso 
consenso	científico.	As	suas	consequências	adversas	são	uma	preocupação	
comum	de	toda	a	humanidade.	As	diferentes	respostas	para	travar	ou	
mitigar esse processo vêm de uma abordagem de precaução e dos acordos 
das responsabilidades comuns mas diferenciadas entre os Estados, 
segundo o seu grau de desenvolvimento, assim como a necessidade de um 
desenvolvimento sustentável que garanta a preservação de certos recursos 
e bens que sustentam a vida no nosso planeta e que portanto são vitais 
e comuns à humanidade. O sistema climático, do qual os recursos vitais 
dependem directamente, implica portanto uma dimensão patrimonial dado 
que envolve o conceito de transmissão de um clima propício para a vida das 
nossas	gerações	presentes	e	futuras.
(apresentação em espanhol)

Maria da Glória Garcia
Professora na Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa. Participou em vários comités de elaboração 
de leis portuguesas. Membro do Groupe Européen 
de Droit Public (Grupo Europeu de Direito Público), 
e consultora do Centro para a Educação Cívica nos 
EUA	e	colaboradora	da	Enciclopédia	Internacional	de	
Direito	Kluwer	Law	International,	entre	outras	funções.	
Detém	o	grau	de	Grande-Oficial	da	Ordem	do	Infante	
D. Henrique, concedido pelo Presidente da República 
em	1995.

Condomínio da Terra: Razão para Reflectir o Direito
(apresentação em português)

16:00 - 16:20 | Pausa para café 

Klaus Bosselmann
Doutorado, Professor de Direito Internacional e 
Ambiental	na	Universidade	de	Auckland.	Tem	
sido Director do Centro Neo-Zelandês de Direito 
Ambiental	na	Faculdade	de	Direito	desde	o	seu	ínicio	
em 1999. Foi Professor na Freie Universität Berlin e 
em	1987	foi	co-fundador	do	primeiro	Instituto	de	Lei	
Ambiental	na	Alemanha,	em	Bremen.	Foi	também	
co-fundador	do	Green	Parties	na	Alemanha	(1980)	e	
na	Nova	Zelândia	(1990).	Professor	convidado	nas	
principais	universidades	dos	EUA	e	Europa.	Consultor	
dos	governos	da	Alemanha	e	da	Nova	Zelândia,	UNEP,	OECD	e	EU.	Presidente	
da	Comissão	de	Éticas	e	Leis	Ambientais	da	UICN	e	Co-Presidente	do	Global	
Ecological	Integrity	Group.	Autor	de	18	livros	sobre	Ecologia	Política,	Direito	
Ambiental	e	Governança,	mais	recentemente	Governança para a Sustentabilidade 
(UICN,	2008),	Reconciliando	a	Existência	Humana	e	Integridade	Ecológica	
(Earthscan,	2008)	e	O	Princípio	da	Sustentabilidade:	Transformando	Direito	e	
Governança	(Ashgate,	2008).

Instituições de Governança da Terra
Uma exploração da abordagem da Earth Charter à governança e 
transformação	de	instituições	relevantes:		cidadania	(desde	nacional	
a global/ecológica), estado soberano (a dupla natureza da soberania 
territorial) e administração dos bens comuns.
(apresentação em inglês)

Viriato Soromenho-Marques
Professor	Catedrático	de	Filosofia	Social	e	Política	e	
de História das Ideias na Europa Contemporânea, no 
Departamento de Línguas da Universidade de Lisboa. 
Responsável	pelo	Mestrado	de	Filosofia	da	Natureza	e	
do	Ambiente.

Quatro Princípios para a Ética Pública na 
Era da Terra como Condomínio Global
Nesta	comunicação	apresentam-se	e	justificam-
se quatro grandes princípios que podem servir 
de base a uma lógica comum para a construção do condomínio da 
Terra, na sua face concreta, desde uma ética pública até à reforma do 
direito	internacional	público	e	à	renovação	das	instituições	do	sistema	
internacional.
Com esses princípios a grande crise ambiental e climática poderia ser 
transformada numa grande oportunidade para alterar positivamente o curso 
da história universal.
(apresentação em português)

19:00 | Encerramento do primeiro dia do Fórum

21:30 | SOUND GAIA (Gaia Sã), Concertos gratuitos pelo Condomínio da Terra 3



Bill Mckibben
Ambientalista	Americano	e	Autor	que	escreve	
frequentemente	sobre	Aquecimento	Global,	Energias	
Alternativas	e	os	riscos	associados	à	Engenharia	
Genética. Contribui frequentemente com artigos 
em	várias	revistas	incluindo:	The	New	York	Times,	
The	Atlantic	Monthly,	Harper’s,	Orion	Magazine,	
Mother	Jones,	The	New	York	Review	of	Books,	
Granta, Rolling Stone e Outside. Membro Dirigente 
e	Colaborador	da	Revista	Grist.	Autor	de	Economia 
Profunda: A Riqueza das Comunidades e o Futuro 
Durável	(2007).	Académico	na	Universidade	de	Middlebury.	Em	2006	começou	
a	liderar	a	organisação	de	uma	das	maiores	demonstrações	da	história	americana	
contra	o	aquecimento	global.	Agora	trabalha	com	pessoas	de	todo	o	mundo	ajudando	
a	coordenar	o	projecto	350.org,	um	movimento	de	cidadania	ao	problema	do	
aquecimento global.

Porque o mundo precisa de saber: Construir um Movimento 
Climático Internacional em 2009
Até	há	dois	anos	atrás,	os	cientistas	só	conseguiam	oferecer	uma	vaga	ideia	
de quanto carbono seria demais na atmosfera. Mas dado o rápido degelo 
do	Ártico	em	2007,	tornou-se	claro	que	não	se	trata	de	um	problema	do	
futuro	mas	sim	do	presente.	Bill	irá	falar	das	implicações	da	última	ciência	
climática e deste movimento político único, propondo um caminho focado 
na acção, criatividade, e na rápida mobilização de um movimento social 
internacional.
(apresentação em inglês)

Programa de 5 de Julho 2009
9:30 | Plenário 3 – Vizinhança Económico-ambiental

A Dimensão Económica da “Vizinhança Global Ambiental,” quais as soluções possíveis?

•	 Se	a	nossa	economia	só	atribui	valor	à	natureza	depois	de	a	
destruir	ou	a	transformar,	será	possível	atribuir	um	valor	pelos	
serviços	que	ela	presta,	e	que	são	vitais	para	a	qualidade	de	vida	
humana?

•	 Deve	ou	não	a	manutenção	dos	ecossistemas	e	dos	serviços	
vitais	que	eles	prestam	ser	considerada	uma	actividade	
económica?

•	 É	possível	falar	de	economia	ambiental	sem	existir	uma	
articulação com o conceito jurídico de partes comuns?

•	 Como	conseguiremos	articular	a	prossecução	da	contabilidade	
ambiental a nível de cada estado, com o funcionamento global 
da Biosfera? 

Tópicos de discussão

Apresentações	de	25	minutos,	seguidas	de	debate.	Moderação:	Juliano Sousa Matos,	Secretário	de	Meio	Ambiente	e	Recursos	Hídricos,	Brasil

11:00 - 11:20 | Pausa para café 

Pushpam Kumar
Mais	de	17	anos	de	docência	e	investigação:	
Universidade de Liverpool (actual), Universidade de 
Cambridge, Institute de Crescimento Económico e 
Universidade de Deli. Os seus interesses de investigação 
incluem:	Valoração	e	Contabilidade	dos	Serviços	
dos	Ecosistemas	e	dos	Danos	Ambientais;	Políticas	e	
Opções	de	Resposta	para	a	Gestão	dos	Ecossistemas.	
Tem-se focado nos aspectos políticos do ambiente e do 
desenvolvimento.	Foi	Coordenador,	Autor	Principal	do	
Millennium	Ecosystem	Assessment	e	Autor	Principal	
do		Fourth	Assessment	of	the	IPCC	(Mitigation)	que	obteve	o	Prémio	Nobel	da	Paz	
2007.	Está	no	Painel	de	Peritos	em	Contabilidade	dos	Serviços	dos	Ecossistemas	
da	Agência	Ambiental	Europeia	(EEA)	e	membro	da	Study	Leader	Team	para	o	
Relatório, similar ao de Stern, sobre a Economia da Biodiversidade e os Serviços dos 
Ecossistemas, constituído pela Commissão Europeia. Pushpam tem contribuido com 
estudos	relevantes	sobre	Economia	Ecológica,	em	publicações	científicas	de	renome	
internacional.

A Economia dos Serviços dos Ecossistemas:  
O Que Está em Causa? 
(apresentação em inglês)

Fernando Nobre
Doutor em Medicina pela Universidade Livre de 
Bruxelas,	onde	foi	Assistente	(Anatomia	e	Embriologia)	
e Especialista em Cirurgia Geral e Urologia.
Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Medicina da 
Universidade	de	Lisboa	e	Académico	Correspondente	
da	Academia	Internacional	de	Cultura	Portuguesa.	É	
membro do Conselho Geral da Universidade de Lisboa 
e do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior 
e	docente	convidado	(em	Mestrados	e	Pós-Graduações)	
nas Faculdades de Medicina de Lisboa e Coimbra, na 
Universidade	Autónoma	de	Lisboa,	no	Instituto	de	Estudos	Superiores	Militares	e	no	
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.
Foi administrador dos Médicos Sem Fronteiras - Bélgica e fundou, em Portugal, 
a	AMI	–	Assistência	Médica	Internacional,	à	qual	ainda	preside.	Participou	como	
cirurgião	em	mais	de	duzentas	missões	de	estudo,	coordenação	e	assistência	médica	
humanitária em mais de setenta países de todos os continentes.
Presidente	da	Assembleia	Geral	do	Instituto	da	Democracia	Portuguesa	e	da	
Associação	Tratado	de	Simulambuco,	da	qual	também	é	co-fundador;	e	co-fundador	
do Fórum para a Paz, entre outras.

(apresentação em português)

Colin Soskolne
Professor de Epidemiologia na Faculdade de Saúde 
Pública	da	Universidade	de	Alberta.	O	seu	trabalho	foca-
se nos determinantes da saúde pública, e em reconectar 
os valores e éticas humanos num paradigma sustentável. 
Preocupa-se com as politicas globais actuais que estão 
a degradar os sistemas de suporte de vida, com sérias 
consequências para a saúde e bem-estar humano e a 
civilização.	Autor	do	livro:	Sustentar a Vida na Terra: 
A Saúde Humana e ambiental através da Governança 
Global.

Valores, Ética e Sustentabilidade
Desde	a	revolução	tecnológica	há	mais	de	150	anos,	o	empreendimento	
humano tornou-se cada vez mais afastado da natureza e dos seus 
processos.	A	Eco-epidemiologia	é	um	ramo	de	estudo	mais	recente,	
abordando	as	conexões	e	dinâmicas	entre	a	função	dos	ecossistemas	
e a saúde e bem-estar da população. Esta apresentação irá expor os 
problemas, através de provas que apontam para os colapsos calamitosos 
da	vida	e	da	civilização.	As	soluções	residem	numa	liderança	que	
demonstre solidariedade em matérias de natureza global, e  no exame 
dos valores e éticas subjacentes, como articulados no Earth Charter, e 
que	são	fundamentais	a	todas	as	acções	que	subscrevemos	individual	e	
colectivamente.
(apresentação em inglês)

13:00 - 14:30 | Almoço livre4



14:30 | Plenário 4 – A Valorização Jurídica e Económica da Interdependência Global: 
Condomínio da Terra

De que forma a recém-descoberta “Vizinhança Global Ambiental,”  
implica que encontremos uma nova combinação entre as Ideias e a Vida?

•	 Será	possível	continuar	a	exercer	a	soberania	por	parte	de	cada	
Estado,	sem	a	prossecução	de	interesses	comuns?

•	 Está	ou	não	ultrapassado	o	conceito	de	soberania,	que	tem	já	
cerca	de	500	anos?

•	 Existe	a	necessidade	de	uma	Governança	Global?

•	 	Será	que	ela	só	poderá	ser	resolvida	com	a	distinção	entre	as	
partes	juridicamente	divisíveis	e	as	indivisíveis?

•	 Qual	poderá	ser	o	critério	válido	para	uso	destas	partes	
indivisíveis?

•	 A	valoração	dos	serviços	ambientais	articulada	com	um	novo	
conceito de partes comuns poderá ou não conduzir a uma maior 
equilíbrio ambiental e social?

•	 O	modelo	do	condomínio	poderá	ou	não,	ser	um	ponto	de	
partida	responder	á	necessária	complexidade	das	relações	entre	
os povos, e entre estes e o planeta que habitam?

Tópicos de discussão

Apresentações	de	25	minutos,	seguidas	de	debate.	Moderação:	Luísa Schmidt,	Co-fundadora	do	Observatório	do	Ambiente,	Sociedade	e	Opinião	
Pública, Portugal

Martí Boada
Doutor	em	Ciências	Ambientais,	e	Licenciado	em	
Geografia,	pela	Universidade	Autónoma	de	Barcelona	
(UAB).	Curso	de	Sociologia	pelo	Instituto	Católico	de	
Estudo Sociais de Barcelona (ICESB) e Química pela 
Escola Industrial de Barcelona. Membro do Comité 
Espanhol	de	PNUMA	(Programa	das	Nações	Unidas	
para	o	Meio	Ambiente),	da	Comissão	de	Comunicação	
e Educação da UICN (União Internacional para a 
Conservação	da	Natureza)	e	do	Fórum	Global	500	
das	Nações	Unidas.	Professor	Titular	e	Professor	
do	Mestrado	de	Intervenção	Ambiental	da	UAB,	onde	desempenha	docência	
e	investigação,	no	Instituto	de	Ciências	e	Tecnologia	Ambientais	(ICTA)	e	no	
Departamento	de	Geografia.	Foi	galardoado,	entre	outros	prémios,	com	os	de:	Prémio	
Global	500	das	Nações	Unidas	1995;	Prémio	Nacional	do	Meio	Ambiente	2004	
(Ministério	do	Meio	Ambiente);	Prémio	Meio	Ambiente	2005.	Publicou	mais	de	50	
livros. (www.martiboada.com)

Crise Ambiental, uma Crise Civilizacional
Argumentação	teórica	conceptual	do	contexto	de	crise	civilizacional	
actual a partir de uma perspectiva de análise histórica e de algumas das 
argumentações	conceptuais	actuais	como	o	babelismo	conceptual,	como	
componente central da problemática.
(apresentação em espanhol)

D. Manuel Martins
Bispo católico, formou-se no Seminário do Porto e, 
depois de concluído o curso de Teologia, licenciou-se 
em Direito Canónico, na Universidade Gregoriana 
de	Roma,	em	1954.	Foi	Professor	e	Vice-Reitor	do	
Seminário Maior do Porto e no Instituto de S. Manuel. 
Em	26	de	Outubro	de	1975	foi	nomeado	o	primeiro	
Bispo de Setúbal. Foi galardoado com várias medalhas 
de mérito. Dirige a Fundação S.P.E.S., palavra latina 
para	“esperança,”	legada	por	Dom	António	Ferreira	
Gomes e dedicada a contribuir para a “Civilização do 
Amor.”
Dom Manuel da Silva Martins é conhecido pelo seu discurso aberto e frontal e as 
suas	intervenções	sociais.

Uma Perspectiva Cristã sobre o Condomínio da Terra
(apresentação em português)

16:00 - 16:20 | Pausa para café 

Purificació Canals
Presidente	da	DEPANA	(Liga	para	a	Defesa	do	
Património	Natural),	Professora	Associada	de	Fisiologia	
na Universidade de Tarragona e Gestora de Projectos 
Internacionais	na	Taller	de	Ingeniería	Ambiental	S.L.,	
combinando este trabalho com vários outros na UICN 
(União Internacional para a Conservação da Natureza). 
Esta colaboração foi iniciada pela CEC - Comissão 
para a Educação e Comunicação em 1993, tendo 
expandido gradualmente. Conselheira Regional para 
a	Europa	Ocidental	de	2000	a	2008;	Vice-Presidente	
da	organização	de	2005	a	2008	e	Presidente	da	Comissão	de	Preparação	do	IV	
World	Conservation	Congress,	que	teve	lugar	em	Barcelona	em	2008.	Membro	da	
Comissão Mundial de Áreas Protegidas.

(apresentação em espanhol)

Paulo Magalhães
Nasceu no Porto em 1968, onde se licenciou em Direito. 
Iniciou a actividade como fotógrafo da Natureza em 
1983 tendo, no âmbito deste actividade, obtido vários 
prémios	e	participado	em	diversas	exposições	colectivas.	
Em	1985,	é	um	dos	fundadores	da	Quercus,	ocupando	
vários cargos, entre os quais o de coordenador jurídico.
Professor	convidado	de	Direito	de	Ambiente	e	Educação	
Ambiental,	na	Escola	Superior	Agrária	de	Castelo	
Branco, na Licenciatura de Engenharia de Ordenamento 
dos	Recursos	Naturais,	entre	1999	e	2006.	Em	2003	
frequentou o programa de doutoramento “El médio ambiente natural y humano e 
las	ciências	sociales”	da	Universidade	de	Salamanca.	Realizou	várias	exposições	
individuais sobre os temas Portugal Natural – Vida Selvagem em Imagem e Planeta 
Água.	Autor	de	vários	livros,	sendo	o	último:	O Condomínio da Terra – Das 
Alterações Climáticas a uma Nova Concepção Jurídica do Planeta publicado 
em	2007.	Desde	então	tem-se	dedicado	em	exclusivo	à	coordenação	do	projecto	
Condomínio da Terra.

A Crise Ambiental e a Consequente Crise no Edifício dos 
Preconceitos: o Condomínio da Terra, como Proposta de 
Adaptação das Sociedades Humanas ao Funcionamento  
Global da Biosfera
(apresentação em português)
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João de Deus

Tenda El Corte Inglés, Gaia


