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ECOLOGIA O Centro de Estu-
dos Sociais (CES) da Universi-
dade de Coimbra vai coordenar
nos próximos quatro anos o
consórcio internacional do pro-
jecto europeu sobre o Pacto
Ecológico Europeu (EGD), que
envolve 15 entidades.

O projecto europeu “PHOE-
NIX - Ouvindo as vozes cida-
dãs por uma Europa mais Ver -
de”, financiado pela Comissão
Europeia em cinco milhões de
euros, terá início no último tri-
mestre deste ano, refere um
comunicado divulgado ontem
pelo Centro de Estudos Sociais. 

«O PHOENIX procurará pro-
duzir novos conhecimentos so-
bre as abordagens metodoló-
gicas participativas para o EGD
divulgados além do espaço aca-
démico, estando prevista a pro-
dução de recomendações polí-
ticas, de ‘podcasts' ou ainda de
documentários dirigidos ao pú-
blico em geral», salienta.

O consórcio integra 15 enti-
dades sediadas em Portugal,
França, Espanha, Itália, Hun-
gria, Estónia, Países Baixos,
Bélgica, Islândia e Reino Unido,
entre as quais instituições aca-
démicas que realizam investi-
gação na área da participação
e ambiente, grupos de psicó-
logos, organizações peritas na
implementação de processos
participativos, comunicação de
ciência, e no desenvolvimento
de tecnologia para promover
práticas participativas, além de

parceiros da sociedade civil.
A transição ecológica pro-

posta no EGD «é o maior de-
safio que a Europa enfrenta
neste século, exigindo um es-
forço colectivo na harmoni-
zação de práticas entre os vá-
rios Estados membros», des-
taca o CES, realçando que o
projecto PHOENIX encara a
participação dos cidadãos
«como pré-condição para o
sucesso na definição de polí-
ticas ambientais».

Dos cerca de cinco milhões
de euros de financiamento do
projecto, 1,3 milhões de euros
destinam-se a Portugal, onde
três instituições adicionais in-
tegram o consórcio coorde-
nado pelo CES: a empresa
ONESOURCE, a Associação
Oficina de Planeamento e Par-
ticipação e o Centro de Eco-
logia Funcional da UC. No ter-
ritório nacional, está previsto
que a Câmara de Odemira,
bem como os processos de
Orçamento Participativo Na-
cional e Jovem do Governo de
Portugal sirvam como expe-
riências-piloto para a imple-
mentação de metodologias a
ser apuradas pelo consórcio.

A equipa de investigação do
CES é coordenada por Giovanni
Allegretti (investigador princi-
pal) e integra Irina Velicu, Sheila
Holz, Ana Teixeira Melo, Mó-
nica Lopes e Giaco mo d'Alisa,
apoiados por um Conselho
Científico Internacional.�
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