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Educar para O patrimóNiO 
cOmum 
do intangível cultural ao 
intangível natural
EducatiNg fOr thE cOmmON 
hEritagE 
from the cultural intangible to 
the natural intangible
01-02 NOV 2013
Auditório Auditorium
Comissariado Curators:
Viriato Soromenho-Marques, Paulo Magalhães

manhã morning
25 aNOS a Educar 
para O amBiENtE Em 
SErraLVES
A experiência da Fundação 
de Serralves como um ponto 
de partida para a construção 
de um Património Ecológico 
Comum da Humanidade.
25 YEarS Of 
EducatiNg fOr thE 
ENVirONmENt iN 
SErraLVES
The experience of the 
Serralves Foundation as a 
point of departure for the 
construction of a common 
ecological heritage of 
mankind.

manhã morning
a cONStruÇÃO dE 
um NOVO patrimóNiO 
cOmum
O reconhecimento do 
Património Natural Intangível 
e suas consequências. 
Valores, instrumentos, 
economia e direito.
thE cONStructiON 
Of a NEW cOmmON 
hEritagE
Consequences of the 
recognition of the Natural 
Intangible Heritage. 
Values, metrics, economics 
and law.

tarde afternoon
a NaturEZa 
iNtaNgÍVEL cOmO 
patrimóNiO cOmum
O Sistema Terrestre como 
um novo Global Common. 
A base científica, a 
complexidade dos 
indicadores e o sistema 
como património.
thE iNtaNgiBLE 
NaturE aS a 
cOmmON hEritagE
The Earth System as a new 
Global Common. Scientific 
basis, complexity of 
indicators and the system as 
a heritage. 

tarde afternoon
Educar para um 
patrimóNiO cOmum
O Património Natural 
Intangível como uma 
condição estrutural para 
uma linguagem comum e 
uma ação coletiva global.
EducatiNg fOr thE 
cOmmON hEritagE
The Natural Intangible 
Heritage as a structural 
condition for a common 
language and a global 
collective action.

EduCAçãO PArA 
O AmbIENTE 

Em SErrAlVES 
EduCATION FOr THE 

ENVIrONmENT IN 
SErrAlVES

ANOS
yeArS

informaÇÕeS ÚteiS uSeful information

Por motivos imprevistos, o programa pode estar sujeito a alterações de calendário.

A sua realização implica a inscrição de um número mínimo de participantes. 

A inscrição concede aos participantes acesso gratuito ao Museu nos dias de frequência da actividade e respectivo certificado de participação. 

em caso de desistência, as devoluções só serão efectuadas se esta ocorrer com um mínimo de 48 horas de antecedência relativa à data de início da actividade.

As devoluções não são realizadas de imediato. Só após o seu processamento interno é que são disponibilizados os montantes correspondentes.

The programme may be subject to a change of dates, due to unforeseen circumstances. 

The event will only be held if a minimum number of participants register.

registration provides free access to the Museum on the days of the activity, and a participation certificate.

Cancellation of an activity should be made with at least 48 hours prior notice. Cancellations made after this deadline will not be refunded.

refunds will not be paid immediately. The corresponding amounts will only be refunded after they have been processed internally.

prEÇO pricE

10,00 € Geral General
9,00 € Amigos de Serralves Serralves Friends
5,00 € Alunos, professores e educadores Students, teachers and educators

rECEbIdO POr rECEIVEd bY   dATA dATE

 Junto envio cheque nº I attach cheque nº      no valor de in the amount of                             sobre o banco drawn on the 

bank                          à ordem da issued to Fundação de Serralves.

 VISA      MasterCard      AMeX   

Cartão nº Card nº           Validade Validity                      

 
Assinatura Signature  

*

*(código de segurança; últimos três digitos que se encontram no verso do cartão security code; last three digits on the back of the card.)

 Transferência bancária: à ordem de Fundação de Serralves NIB: 0010.0000.86451970001.02. A inscrição só é válida após recepção do comprovativo da transferência bancária
      Bank transfer: to the order of “Fundação de Serralves” Bank Identification Number (IBAN): PT50-0010.0000.86451970001.02. registration will only be valid after receipt of the     

confirmatory document of the bank transfer



No âmbito da comemoração de 25 anos de edu-
cação para o Ambiente em Serralves, a Fundação 
de Serralves assinalará este marco através da 
organização de uma conferência internacional 
sobre o tema “educar para o Património Comum: 
do Intangível Cultural ao Intangível Natural”, a 
acontecer nos dias 1 e 2 de novembro de 2013.
A educação, o Ambiente e a Cultura são hoje re-
alidades transversais. A Fundação tendo o Par-
que como espaço de excelência para a reflexão 
contemporânea nestes domínios, pretende não 
só contextualizar o trajeto da educação para o 
Ambiente nos últimos 25 anos, quer em Serral-
ves quer em Portugal mas, igualmente, traçar 
perspetivas para o futuro.
Com o início da descoberta do funcionamento 
do Sistema Terrestre, os impactos sobre o am-
biente abandonaram a escala local e alargaram 
as relações humanas à escala global. A assunção 
mundial de tal sistema significa a assunção da 
nossa interdependência global. 
educar para esta interdependência e construir 
os suportes organizacionais para esta inevitável 
dimensão global, é um dos maiores desafios com 
que a nossa civilização se confronta.
A uma escala global, a harmonização dos interes-
ses de toda a humanidade, incluindo os das gera-
ções vindouras, com os interesses individuais de 
cada nação implica a construção de um conceito 
organizacional que defina no que consiste este 
novo Global Common. A definição dos limites do 
Sistema Terrestre capaz de albergar a vida huma-
na e evitar o risco de alterações ambientais globais 
catastróficas permitirá a formulação de um mode-
lo para a gestão coletiva deste Bem Comum.
Com esta conferência lançam-se as bases para 
a definição destes limites e repensa-se a educa-
ção para o Ambiente enquanto educação para o 
Património Natural Comum.

Apoio Institucional
Institutional Support

Parceiros Partners

Within the scope of the 25th anniversary com-
memoration of environmental education in Ser-
ralves, the Serralves Foundation will organize an 
international conference on the theme ‘educat-
ing for the Common Heritage: from the Cultural 
Intangible to the Natural Intangible’, scheduled 
for November 1st and 2nd 2013.
education, the environment and Culture are now 
interconnected realities. With the Park as a privi-
leged space for contemporary reflection on these 
areas, the Foundation intends not only to contex-
tualize the trajectory of environmental education 
in the last 25 years, both in Portugal and abroad, 
but also to reflect on future perspectives.
As the functioning of the earth System began to 
be discovered, environmental impacts were no 
longer viewed merely at the local scale but ex-
panded human relations at the global scale. The 
worldwide recognition of this system signifies 
the recognition of our global interdependence.
An education towards the awareness of interde-
pendence, and the construction of organization-
level support for this unavoidable global dimen-
sion, constitutes one of the greater challenges 
facing our civilization.
At the global scale, the harmonizing of the inter-
ests of the entire humankind, including those of 
future generations, with the individual interests 
of each nation, implies the construction of an or-
ganizational concept to define this new Global 
Common.  Defining the boundaries of the earth 
System capable of supporting human life and 
avoiding the risk of catastrophic environmental 
changes will allow for the creation of a model for 
collective management of this Common Asset.
This conference will lay the foundations for the 
definition of those boundaries and rethink envi-
ronmental education as an education towards 
the Common Natural Heritage.

11h30 Serralves e o Ambiente – a génese de um projeto. 
Serralves and the Environment – the genesis of a project.
tErESa aNdrESEN
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
Faculty of Sciences of the University of Porto

12h00 O Serviço Educativo da Fundação de Serralves: 
25 anos de um percurso na Educação Ambiental. 
Serralves Foundation Educational department: 25 
years working in Environmental Education.
ELiSaBEtE aLVES E aNd rita rOcha
Coordenadora do Serviço educativo/Ambiente da 
Fundação de Serralves e Doutoranda em divulgação de 
ciência da Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto Head of Department /education and environment 
and PhD Student in Science Communication, Faculty of 
Sciences of the University of Porto

12h30 debate discussion
Moderação Moderation:
JOÃO aLmEida
Diretor do Parque de Serralves Serralves Park Director

tarde afternoon

a NaturEZa iNtaNgÍVEL 
cOmO patrimóNiO cOmum 
thE iNtaNgiBLE NaturE 
aS a cOmmON hEritagE
O Sistema Terrestre como um novo Global Common. 
A base científica, a complexidade dos indicadores e o 
sistema como património. 
The Earth System as a new Global Common, scientific 
basis, complexity of indicators and the system as a 
heritage.

14h30 Na defesa da tutela dos Global Commons pelas 
Nações unidas. The Earth System as a new Global 
Common, scientific basis, complexity of indicators and 
the system as a heritage.
KuL gautam
Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas e 
Vice-Diretor executivo da UNICeF Keynote Speaker 
- Assistant Secretary General of the UN and Deputy 
executive Director of UNICeF

12h00 O eCOMMONy do Património Natural Intangível 
The eCOmmONy of the Natural Intangible Heritage
SaNdEr JacOBS aNd NuNO OLiVEira
Universidade da Antuérpia e CIGeST - ISG University 
of Antwerp and CIGeST- ISG

12h30 debate discussion
Debate Moderation: 
marta piNtO
Cre.Porto, Centro regional de excelência em 
educação para o Desenvolvimento Sustentável da 
Área Metropolitana do Porto Cre.Porto, regional 
Centre of excellence

tarde afternoon

Educar para um patrimóNiO 
cOmum EducatiNg fOr thE 
cOmmON hEritagE
O Património Natural Intangível como uma condição 
estrutural para uma linguagem comum e uma ação 
coletiva global. The Natural Intangible Heritage as 
a structural condition for a common language and a 
global collective action. 

14h30 A construção de um movimento do Commons 
como suporte do Condomínio da Terra. building 
a Commons movement in support of the Earth 
Condominium Initiative.
LiSiNKa uLatOWSKa
Coordenadora do Commons Action for the United 
Nations (CAUN) e do UN NGO Major Group Commons 
Cluster Co-founder and Coordinator of Commons Action 
for UN and the UN NGO Major Group Commons Cluster

15h00 Preservando o planeta – um guardião 
para as gerações futuras. Safeguarding the planet – 
a guardian for future generations.
cathEriNE pEarcE
Diretora do Future Justice, World Future Council 
Director of Future Justice, World Future Council

15h00 O Sistema Terrestre como um novo Global 
Common. reconhecimento de um Património
Natural Intangível como base estrutural de um 
Condomínio Global. The Earth’s System as new 
Global Common. The recognition of a Natural 
Intangible Heritage as a structural basis of a global 
condominium. 
pauLO magaLhÃES
Quercus/Cesnova-Universidade Nova de Lisboa 
Quercus/ Cesnova-Nova University of Lisbon

15h30 O que medir, como e para quê? A complexidade 
na definição de indicadores eficazes. measuring what, 
how and what for? The complexity of defining effective 
Indicators.
Sara mOrENO pirES
Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra 
Faculty of Law of the University of Coimbra

16h00 Intervalo Coffee break

16h30 Os Planetary Boundaries como suporte 
científico para o Sistema Terrestre como 
Património Natural Intangível. Planetary boundaries 
updated: The scientific basis for the Earth System as 
Natural Intangible Heritage.
WiLL StEffEN
Universidade Nacional da Austrália, Planet Boundaries 
Initiative Australian National University, Planet 
Boundaries Initiative

17h00 Há limites do planeta…e então? definindo 
soluções jurídicas para a governança global do 
Sistema Terrestre. There are planetary boundaries… 
so what? defining the next legal step for a global 
governance of the Earth System.
aLExaNdra aragÃO
Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra Faculty 
of Law of the University of Coimbra

17h30 debate discussion
Moderação Moderation:
ELiZaBEth SiLVa
UNeSCO Portugal

15h30 Proteger o nosso Património Comum: cabe-
nos a todos. Protecting our Common Heritage: It is 
up to us All. 
rOB WhEELEr
UN representative, The Global ecovillage Network 
(GeN) e Co-Fundador do Common Action for the UN 
e do Commons Cluster UN rep of Global ecovillage 
Network and Co-founder of Commons Action for the 
United Nations

16h00 Intervalo Coffee break

16h30 O “Património” na construção de uma 
linguagem comum: explorando o potencial das suas 
pluralidades. “Heritage” in the building of a common 
language - exploring the gains of pluralities.
Lia VaScONcELOS
Universidade Nova de Lisboa Nova University of 
Lisbon 

17h00 de exploradores a gestores da Natureza – 
educar para uma cidadania global. From exploiters 
to managers of Nature – educating for a global 
citizenship.
NuNO fErraNd dE aLmEida
Diretor do Centro de Investigação em Biodiversidade e 
recursos Genéticos da Universidade do Porto Director 
of the research Center in Biodiversity and Genetic 
resources of the University of Porto

17h30 debate discussion
moderação moderation: 
tiagO pitta E cuNha 
especialista em Políticas do Oceano e Assuntos 
Marítimos Ocean Policies and Maritime Matters 
specialist

18h00 Encerramento Closing message
JOrgE mOrEira da SiLVa
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e 
energia (a confirmar) Minister of environment, Spatial 
Planning and energy (to be confirmed)

01 NOV 2013, (Sex Fri) 
Auditório Auditorium

manhã morning

25 aNOS a Educar para
O amBiENtE Em SErraLVES
25 YEarS Of EducatiON fOr 
thE ENVirONmENt iN SErraLVES 
A experiência da Fundação de Serralves como um 
ponto de partida para a construção de um Património 
Ecológico Comum da Humanidade. The experience of 
the Serralves Foundation as a point of departure for 
the construction of a common ecological heritage of 
mankind.

09h30 receção registration

10h00 Abertura Opening
LuÍS Braga da cruZ
Presidente do Conselho de Administração da Fundação 
de Serralves President of the Board of Directors of the 
Serralves Foundation
JOrgE BarrEtO xaViEr
Secretário de estado da Cultura 
Secretary of State of Culture

10h15 Apresentação da conferência Conference 
presentation
pauLO magaLhÃES 
E ViriatO SOrOmENhO-marquES
Comissários da conferência Conference curators

10h30 Educação Ambiental e bem Comum - raízes, 
dinâmicas e futuros. Environmental Education and the 
Common Good - roots, dynamics and future. 
LuÍSa Schmidt
Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
Institute of Social Sciences of the University of Lisbon

11h00 Intervalo Coffee break

02 NOV 2013, (Sáb Sat) 
Auditório Auditorium

manhã morning

a cONStruÇÃO dE um 
NOVO patrimóNiO cOmum
thE cONStructiON 
Of a NEW cOmmON hEritagE
O reconhecimento do Património Natural Intangível 
e suas consequências. Valores, instrumentos, 
economia e direito. Consequences of the recognition 
of the Natural Intangible Heritage. Values, metrics, 
economics and law.

10h00 Para além do Custo-benefício: Como avaliar 
as fontes naturais de valor? beyond Cost-benefit: 
How to Evaluate the Natural Sources of Value? 
ViriatO SOrOmENhO-marquES
Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 
Faculty of Letters of the University of Lisbon

10h30 A Pegada Ecológica das Nações: poderão 
as sociedades humanas viver no limiar da 
biocapacidade da biosfera? The Ecological Footprint 
of nations: can human societies live within the 
biosphere’s biocapacity threshold?
aLESSaNdrO gaLLi
Diretor do Mediterranean Programme, Global Footprint 
Network Director of Mediterranean Programme, Global 
Footprint Network

11h00 Intervalo Coffee break

11h30 uma lei Internacional para o Ecocídio - 
protegendo o direito à vida da Terra. An International 
law of Ecocide - protecting the Earth’s right to life.
pOLLY higgiNS
Professora Arnae Naess para a Justiça Global e o 
Ambiente, Universidade de Oslo Arnae Naess Professor 
for Global Justice and the environment at Oslo University

estes dados e outros anteriormente cedidos à Fundação de Serralves serão inseridos num ficheiro automatizado para realização de acções de marketing.
O preenchimento dos dados é facultativo. Ao abrigo do artigo 10º da Lei nº 67/98 é garantido o direito de informação ao titular. Caso o titular pretenda ter acesso directo aos seus dados ou deseje que os mesmos 
sejam rectificados, alterados ou eliminados, por favor dirija-se por escrito à Fundação de Serralves, rua D. João de Castro 210, 4150-417 Porto. Os dados poderão ser transmitidos a outras instituições culturais, 
sediadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de acções de marketing. Ao abrigo do artigo 12º da citada lei, caso deseje opor-se a tal cedência, por favor assinale com uma cruz. 

This data and other data that has previously been ceded to the Serralves Foundation will be inserted into an automatic file for marketing purposes.
Filling in this data is optional. Under the terms of article 10 of Law no. 67/98 the data holder is guaranteed the right of information to his data. If the data holder requires direct access to his data or would like it to 
be rectified, altered or eliminated, please submit a written request to this effect to the Serralves Foundation, rua D. João de Castro 210, 4150-417 Oporto. The data may be transmitted to other cultural institutions, 
based in Portugal or abroad, in order to carry out marketing initiatives. Under the terms of article 12 of the aforementioned law, if you do not want your data to be assigned in this manner, please mark this box with 
an “X”. 
 

Educar para O patrimóNiO cOmum 
do intangível cultural ao intangível natural
EducatiNg fOr thE cOmmON hEritagE 
from the cultural intangible to the natural intangible

NOmE NAmE  

dATA dE NASCImENTO bIrTH dATE 

mOrAdA AddrESS         

CÓdIGO POSTAl POSTCOdE      PAíS COuNTrY

E-mAIl

PrOFISSãO PrOFESSION      AmIGO Nº FrIENd NO.

ficha de inScriÇão regiStration Sheet

Coordenação Coordination 

João Almeida, elisabete Alves

Produção Production

Carla Almeida

Informações Information

rua D. João de Castro, 210

4150-417 Porto

Tel. 226 156 587 Fax 226 156 594

e-mail c.almeida@serralves.pt

local de inscrição registration site

Museu de Serralves

Balcão de Informações

rua D. João de Castro, 210 – Porto

www.serralves.pt

data limite de inscrição registration deadline

30 OUT OCT 2013


