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Preâmbulo

A Carta de Sustentabilidade tem os seus princípios inspirados nas cartas da terra, dos
direitos do homem, dos animais, dos seres vivos e carta de sustentabilidade da ONU.

A Carta de Sustentabilidade é uma declaração de princípios éticos fundamentais para
a construção da sustentabilidade urbana da cidade de Ovar, para uma sociedade
global mais justa, sustentável e pacífica. Procura inspirar todas as entidades
responsáveis na tomada de decisão da cidade de Ovar a um novo sentido de
interdependência global e responsabilidade compartilhada, voltado para o bem-estar
de toda a população, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. É uma
visão de esperança e uma chamada para a ação.

Para se atingir uma visão compartilhada de valores básicos que proporcione um
fundamento ético à comunidade de Ovar, a Carta de Sustentabilidade está estruturada
em quatro grandes princípios, interdependentes e que visam um modo de vida
sustentável como base de desenvolvimento. Espera-se que através deles a conduta
de todos os indivíduos, organizações, empresas, entidades de gestão pública e
instituições seja dirigida no sentido do bem comum.
Princípios fundamentais:
Respeitar e cuidar da comunidade de vida
lntegridade ecológica
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Justiça social e ecônómica
Democracia, não-violência e paz

A Carta de Sustentabilidade tem como principais objetivos:

.
.
.
o

Divulgar um conjunto de princípios de sustentabilidade, para aplicar no
urbano de Ovar.
Promover atividades em prol e defesa da sustentabilidade
Concretizar o princípio, pensar global agir local
Promover o Benchmarking entre os vários signatários, com partilha de
resultados e das melhores práticas.
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"Carta para a susúentahilidade urbana de Ovar,,
Esta declaração de compromisso vai ser assinada pelos stakeholders após estarem de
acordo com os objetivos e responsabilidades dos signatários.

A carta para a sustentabilidade urbana de Ovar tem como objetivo o compromisso e
responsabilizaçáo ambiental e social de todos os parceiros e stakeholders envolvidos
na promoção dos espaços verdes urbanos da cidade de Ovar.

Todas as atuações, intervenções e promoções dos espaços verdes de Ovar, têm os
seguintes princípios de compromisso e responsabilização:

1. Respeitar e cuidar da comunidade de vida, respeitando a terra e a vida em
toda a sua diversidade;
2.

Adotar em todos os níveis projetos e regulamentações de desenvolvimento
sustentável que contribuam para a conservação e a reabilitação ambiental e
sejam parte integral de todas as iniciativas de desenvolvimento.

3.

Estabelecer e proteger reservas naturais, de forma a para proteger os
sistemas de sustento à vida, manter a biodiversidade e preservar a herança
natural.

4.

Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçados;

5.

Controlar a instalação de espécies exóticas e invasoras, que prejudiquem o
meio ambiente e impeçam o livre desenvolvimento das espécies autóctones.

6. Administrar

o uso de recursos naturais como a água, o solo a fauna e
de modo a não exceder a sua capacidade de renovação e
assim proteger a saúde dos ecossistemas.

7. Administrar o uso dos recursos

U)

a

não-renováveis de forma suste

consciente;

8.

Salvaguardar os direitos e bem-estar das comunidades envolventes, agindo
no sentido da inclusão social.

9.

Promover a justiça económica e social propiciando a todos a possibilidade de
usufruto seguro, saudável e ecologicamente responsável dos espaços
verdes.

10. Transmitir às gerações futuras valores, tradições e instituições que apoiem e

incentivem a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da terra
a longo prazo.
11.

Assegurar que

as tomadas de decisão tenham em vista resultados

sustentáveis e cumulativos a longo prazo e de alcance global para o bem
atividades humanas.
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12. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e
consumo e garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas
ecológicos;
13. Atuar com moderação e eficiência no uso da energia e contar cada vez mais

com fontes energéticas renováveis, como a energia solar e do vento;
14.

Promover

o

desenvolvimento,

a

adoção

e

transferência equitativa de

tecnologias ambientais seguras.
15.

Apoiar

a cooperação científica e técnica internacional

relacionada

à

?

sustentabilidade;

e

e

preservar os conhecimentos tradicionais
16. Reconhecer
a sabedoria
que
para
proteção
contribuem
a
ambiental e o
espiritual de todas as culturas
bem-estar humano.
17. Garantir atuações que visem

a importância para a saúde humana e para

a

proteção animal.
18. lncrementar recursos intelectuais, financeiros, técnicos
comunidade urbana.

l9.Assegurar atividades económicas que apoiem

a

e

sociais

w

na

comunidade local, os

recursos sustentáveis e a proteção ambiental.
20. Promover a participação ativa da comunidade nas tomadas de decisão e nos
aspetos de desenvolvimento social, civil e cultura e de proteção dos espaços
verdes.
21. Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios -z"aa---uoelà
ambientes e atribuir responsabilidades ambientais às entidades governante(qi'u
-Q,
/çt'
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onde possam ser cumpridas mais

efetivamente.
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22. Promover a todos, em especial crianças e jovens, oportunidade educatifás (offiY
que lhes permitam contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentár§,;
23. Promover a contribuição das artes e humanidade, assim como Oas
na educação para a sustentabilidade.
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24. ldentificar o papel dos meios de comunicação na consciencializaçáo sobre os
desafios ecológicos e sociais.
25. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma condição
de vida sustentável.

Os princípios de compromisso e responsabilização visam potenciar as mais-valias
sociais, económicas e ambientais dos espaços verdes urbanos no meio urbano em
que se integram garantindo uma utilização justa e sustentável
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Declaro que estou de acordo com os objetivos e responsabilidades da "Carta para a
sustentabilidade urbana de Ovad' e comprometo-me a anualmente realizar ações de
avaliação de atuação de acordo com os princípios descritos, publicação dos resultados
e promover e divulgar a Carta para a sustentabilidade urbana de Ovar.

Os signatários:
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