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111  O Centro de Estu-
dos Sociais (CES) da Uni-
versidade de Coimbra vai 
coordenar nos próximos 
quatro anos o consórcio 
internacional do proje-
to europeu sobre o Pacto 
Ecológico Europeu (EGD), 
que envolve 15 entidades.

O  p r o j e t o  e u r o p e u 
“PHOENIX – Ouvindo as 
vozes cidadãs por uma 
Europa mais Verde”, fi-
nanciado pela Comissão 
Europeia em cinco mi-
lhões de euros, terá início 
no último trimestre deste 
ano, refere um comunica-
do do CES.

“O PHOENIX procurará 
produzir novos conhe-
cimentos sobre as abor-
dagens metodológicas 
participativas para o EGD 

divulgados além do es-
paço académico, estando 
prevista a produção de re-
comendações políticas, 
de “podcasts” ou ainda de 
documentários dirigidos 
ao público em geral”, sa-
lienta a nota.

O consórcio integra 15 
entidades sediadas em 
Portugal, França, Espa-
nha, Itália, Hungria, Estó-
nia, Países Baixos, Bélgica, 
Islândia e Reino Unido, 
entre as quais instituições 
académicas que realizam 
investigação na área da 
participação e ambien-
te, grupos de psicólogos, 
organizações peritas na 
implementação de pro-
cessos participativos, co-
municação de ciência, e 
no desenvolvimento de 
tecnologia para promo-
ver práticas participati-
vas, além de parceiros da 
sociedade civil.

A transição ecológica 
proposta no EGD “é o 
maior desafio que a Eu-
ropa enfrenta neste sécu-
lo, exigindo um esforço 

coletivo na harmonização 
de práticas entre os vá-
rios Estados membros”, 
destaca o CES, realçando 
que o projeto PHOENIX 
encara a participação 
dos cidadãos “como pré-
-condição para o sucesso 
na defi nição de políticas 
ambientais”.

Nessa perspetiva, o pro-
jeto propõe analisar o le-
gado das últimas décadas 
de confl itos e experimen-
tações para reconstruir 
princípios e mecanismos 
de participação aplicada 
a temas ambientais com-
plexos, à luz dos objetivos 
do EGD.

Dos cerca de cinco mi-
lhões de euros de finan-
ciamento do projeto, 1,3 
milhões de euros desti-
nam-se a Portugal, onde 
três instituições adicio-
nais integram o consórcio 
coordenado pelo CES: a 
empresa ONESOURCE, 
a Associação Oficina de 
Planeamento e Participa-
ção e o Centro de Ecologia 
Funcional da UC.
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