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Resilient Cities 2013 debate 
questões relacionadas com 
stakeholders e segurança 
alimentar 
 

De 30 de Maio e 2 
de Junho decorreu 
em Bona, na 
Alemanha, o 
Fourth Global 

Forum on 

Resilience and 

Adaptation uma 
iniciativa do 
Organizado pelo 

ICLEI - Local Governments for 
Sustainability, que reuniu representantes 
de governos locais, de organizações 
internacionais e de organizações não-
governamentais, de instituições 
académicas e de investigação e ainda do 
sector privado. Este congresso contou com 
a presença de cerca de quinhentos 
participantes de cinquenta e um países, 
entre os quais cento e quinze 
representantes oficiais de cinquenta e 
cinco cidades de África, América do Norte, 
América do Sul, Ásia, Europa, Médio 
Oriente e Oceânia.  
 
Durante este evento decorreram quarenta 
e oito sessões que contaram com a 
participação de mais de duzentos 
oradores. Do programa intenso do Forum 
sobressaíram este ano em questões de 
conteúdo dois aspectos que convém 
salientar: (1) um painel dedicado a 
stakeholders e governância; (2) uma 
mesa redonda sobre alimentação e 
soberania alimentar. Na componente de 
envolvimento de stakeholders e modelos 
de governância, as experiências mais 
inovadoras vieram dos países não 
ocidentais como o Brasil, Shri Lanka, a 
Tailândia e o Nepal, revelando não só uma 
elevada capacidade criativa face às 
limitações existentes como ainda 
reforçando a importância do 
desenvolvimento e implementação de 
modelos e soluções locais em lugar de 
abordagens globais. Para além das vinte e 
nove sessões temáticas, teve lugar um 
interessante e dinâmico Resilient Urban 

Food Systems Forum, sobre segurança 
alimentar nomeadamente da logística 

associada a esta problemática; no final, foi 
produzido um relatório acessível através 
de: 
http://resilient-
cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-
cities/files/Resilient_Cities_2013/RUFS/RU
FS_2013_Report.pdf  
 
Organizado também pelo ICLEI, e na 
sequência do Fourh Global Forum, 
decorreu, a 3 de Junho, o Open European 

Day: European cities adapt to climate 

change - cities learning from cities. Este 
encontro teve por objectivo a troca de 
experiências e a discussão aberta sobre o 
conhecimento e a prática de soluções 
visando a adaptação às mudanças 
climáticas previstas nos países do 
continente europeu. Neste evento 
participaram numerosas cidades 
europeias, entre as quais as cidades 
portuguesas de Almada e de Cascais. 
 
Mais informação em: 
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2013/ 
 
 
 
 
Monsanto desiste de cultivar 
novos transgénicos na união 
europeia 
 

Recentemente, a 
Monsanto – 

multinacional 
norte-americana - 
desistiu dos cinco 
pedidos de 

autorização 
pendentes em 
Bruxelas, sendo 
vontade da 

empresa solicitar autorização para 
importar para a EU as espécies que já 
planta nos EUA e na América Latina, 
alterando a sua estratégia. 
  
Em oposição à Monsanto os ambientalistas 
consideram que o consumo de 
transgénicos a  longo prazo é prejudicial 
para a saúde, e a Greenpeace considera 
que apesar de tudo estas “são boas 
notícias para a ciência e a investigação 
europeias”. Heman Van Bekkem 
(consultor da organização para a política 
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agrícola sustentável) afirma que “o recuo 
da Monsanto pode finalmente criar espaço 
para a agricultura europeia se concentrar 
em práticas e tecnologias modernas que 
oferecem avanços reais para a produção 
alimentar e as comunidades rurais.” 
Apesar de tudo isto a UE continua a ser 

um dos maiores importadores de 
transgénicos do mundo. 
 
Mais informação em: 
http://www.publico.pt/economia/noticia/m
onsanto-desiste-de-cultivar-novos-
transgenicos-na-uniao-europeia-1600665

 
 


