Metanoia – Movimento Católico de Profissionais

“As mudanças climáticas são um problema
global com graves implicações ambientais,
sociais, económicas, distributivas e políticas,
constituindo atualmente um dos principais
desafios para a humanidade. Provavelmente os
impactos mais sérios recairão, nas próximas
décadas, sobre os países em vias de
desenvolvimento. Muitos pobres vivem em
lugares particularmente afetados por fenómenos
relacionados com o aquecimento, e os seus
meios de subsistência dependem fortemente das
reservas naturais e dos chamados serviços do
ecossistema como a agricultura, a pesca e os
recursos florestais. Não possuem outras
disponibilidades
económicas
nem
outros
recursos que lhes permitam adaptar-se aos
impactos climáticos ou enfrentar situações
catastróficas, e gozam de reduzido acesso a
serviços sociais e de proteção. Por exemplo, as
mudanças climáticas dão origem a migrações de
animais e vegetais que nem sempre conseguem
adaptar-se; e isto, por sua vez, afeta os recursos
produtivos dos mais pobres, que são forçados
também a emigrar com grande incerteza quanto
ao futuro da sua vida e dos seus filhos. É trágico
o aumento de emigrantes em fuga da miséria
agravada pela degradação ambiental, que, não
sendo reconhecidos como refugiados nas
convenções internacionais, carregam o peso da
sua vida abandonada sem qualquer tutela
normativa.
Infelizmente,
verifica-se
uma
indiferença geral perante estas tragédias, que
estão acontecendo agora mesmo em diferentes
partes do mundo. A falta de reações diante
destes dramas dos nossos irmãos e irmãs é um
sinal da perda do sentido de responsabilidade
pelos nossos semelhantes, sobre o qual se funda
toda a sociedade civil.”
Laudato Si’, Papa Francisco

Anualmente, o Metanoia
promove um dia de reflexão
sobre temáticas sociais que
visam construir um mundo
melhor.

A dinâmica destas sessões
inclui intervenções de
especialistas convidados e
debate livre com a assembleia.
As sessões são abertas a
associados e não associados
interessados na temática.
Este ano, as questões das
alterações climáticas são uma
preocupação que queremos
aprofundar.

Alterações climáticas
responsabilidade individual e social

Carlos Soares Borrego
Luísa Schmidt
Lígia Costa Pinto
João Paulo Teixeira
Helena Oliveira Freitas
Sessão de Estudos
(aberta a todos os interessados – dia 3)

Assembleia Geral
(para associados – dia 4)
http://www.metanoia-mcp.org
metanoia.se@gmail.com

Porto | 3 - 4 março 2018

Modalidades de inscrição:
sábado, 3 março

domingo, 4 março

SESSÃO DE ESTUDOS

ASSEMBLEIA GERAL

10.30 – Abertura

10.45 – Responsabilidade humana nas
Alterações Climáticas: causas e
consequências – Carlos Soares
Borrego

associados)

1. Apreciação e votação da Ata
da Assembleia de 2017
2. Apreciação e votação do
Relatório e Contas de 2017

12.15 - Debate

3. Apreciação e votação do
Programa de Atividades e
Orçamento para 2018

14.30 – Implicações Económicas e
Políticas: A Economia Circular –
Lígia Pinto
15.15 – Qualidade ambiental e seus
reflexos na saúde e bem estar de
populações vulneráveis – João
Paulo Teixeira
16.00 – Intervalo
16.30 – Desafios para os territórios:
Tensões e Ordenamento Helena
Oliveira Freitas (a confirmar)
17.15 – Debate
18.30 – Encerramento
19.00 – Eucaristia
20.00 – Jantar

- Envio de formulário por
metanoia.se@gmail.com

email

para

09.00 – Assembleia Geral (só para

11.30 - Responsabilidade Social e
Novos Estilos de Vida – Luísa
Schmidt

13.00 – Intervalo para almoço

- Formulário no site: http://www.metanoiamcp.org

4. Apreciação e ratificação de
propostas de novos sócios e de
exclusão de sócios
5. Informação sobre outros
assuntos de interesse para o
Metanoia
13.00 – Almoço

- Alguma dúvida contactar João Falé 92 56
59 126
Pagamento:
Por transf. bancária ou em numerário ou
cheque (local)
NIB: 003501270003312353057
IBAN: PT50 0035 0127 00033123530 57
Prazo:
Até 25 fev (obrigatória e impreterivelmente
no caso de estarem em causa refeições e
estada)
Alojamento:
Dormida e pequeno almoço
- Individual 35€/noite
- Duplo 45€/noite
- Cada refeição: 12.5€
Deslocação:
As despesas de viagem serão partilhadas,
usando-se o habitual sistema de perequação.
Por favor, informe-nos se precisa de
transporte ou se tem lugares disponíveis no
carro, para reduzir os custos da deslocação.
Local:
Casa Diocesana do Vilar
Rua Arcediago Van Zeller, 50 4050-621 Porto
226 056 000 - 910 274 982
Coord: Lat: 41º 8' 60"N Long: -8º 37' 42"W
http://www.seminariodevilar.pt/
(neste site, há um mapa e mais informações
sobre como chegar)

