Primeiro Anúncio

De Nossa África:
Soluções Locais para Desafios Globais
Congresso Mundial ICLEI 2006
para cidades e governos locais
Cidade do Cabo, África do Sul
Segunda-feira, 27 de fevereiro – Sexta-feira, 3 de março de 2006

MENSAGEM DO SECRETÁRIO GERAL E PRESIDENTE DO COMITÊ
EXECUTIVO DO ICLEI
Queridos amigos,
Temos a honra de anunciar que o Congresso Mundial do ICLEI 2006 irá acontecer
na Cidade do Cabo, África do Sul, de 27 de fevereiro a 3 de março de 2006. Pela
primeira vez, o Congresso Mundial acontece no Hemisfério Sul. Por meio desta
localização buscamos realmente um intercâmbio entre nossos colegas e parceiros
de todos os continentes.
O Congresso de 2006 será um evento dinâmico, com linha diretriz de
apresentações, relatórios, workshops, eventos para o estabelecimento de redes de
contato, visitas e uma exibição interativa. Iremos rever o progresso com Ação Local
2l e aprender sobre o que há de melhor em experiência práticas com governos
locais; construção de comunidades flexíveis, pacíficas e seguras; mitigação da
pobreza; proteção de recursos naturais globais como biodiversidade, água e clima;
busca da sustentabilidade e instrumentos de gestão sustentáveis.
Este é um importante evento para todos os Membros do ICLEI e uma oportunidade
de ouro para os parceiros alcançarem um melhor entendimento a respeito das
realizações do ICLEI e seus Membros.
Aguardamos ansiosamente para recebê-los na Cidade do Cabo!
Konrad Otto-Zimmermann - Secretário Geral ICLEI
Prefeito Amos Masondo, Johannesburg - Presidente do Comitê Executivo do ICLEI
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METAS & OBJETIVOS DO CONGRESSO
 Propiciar um ambiente inspirador para intercâmbios produtivos e discussões
vigorosas sobre estratégias locais para a sustentabilidade com atenção especial
para a mitigação da pobreza;
 Fortalecer a cooperação entre cidades e governos locais no mundo e, em
particular, em governos locais na região africana;
 Rever progressos, estudar desafios e discutir estratégias efetivas para futuras
implementações de campanhas e programas do ICLEI e prestação de serviços
do ICLEI;
 Estimar o progresso feito pelos governos locais na implementação das Metas de
Desenvolvimento do Milênio e do Plano de Implementação da Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em
Joannesburgo, em 2002;
 Providenciar uma plataforma para a interação entre membros do governo local
do ICLEI e as agências das Nações Unidas, governos, instituições financeiras,
doadores, empresários, ONGs e outros parceiros que estão trabalhando na
realização da sustentabilidade local;
 Adotar o Plano Estratégico do ICLEI 2007-2012
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RESUMO DO PROGRAMA
Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2006
Recepção Oficial
Terça-feira, 28 de fevereiro de 2006
Jantar do ICLEI
Quarta-feira, 1 de março de 2006
Coquetéis de apresentação
Quinta-feira, 2 de março de 2006
Festa africana
Sexta-feira, 3 de março de 2006

Temas
 Agenda 21 Local – Melhores Governos para
a Construção de Comunidades & Cidades
Sustentáveis
 Proteção do Clima
 Governança e Gestão da água
 Proteção da Biodiversidade
 Instrumentos de Gestão Sustentáveis
 Busca da Sustentabilidade
Questões relevantes
 Mitigação da pobreza
 Gênero e Sustentabilidade
 Construção do Treinamento e Capacitação
 Metas de Desenvolvimento do Milênio
 Plano de Implementação de Joannesburgo:
Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável
Elementos Especiais
 Visitas a locais da Cidade do Cabo
 Cerimônia de Premiação
 Assembléia de Negócios do ICLEI
 Visitas antes e depois do Congresso,
integradas com o programa
Fóruns e Intercâmbios
 Workshops e pequenos grupos de
discussão
 Encontros de grupos regionais
 Espaço de exibição interativa
 Redes de contato com especialistas e
parceiros

3/6

Primeiro Anúncio

A CIDADE DO CABO
A Cidade do Cabo possui a perfeita combinação de ingredientes para compor o
pano de fundo ideal para qualquer evento: instalações de primeira categoria,
aventura, vida selvagem, paisagem magnífica, infra-estrutura eficiente e uma rica
diversidade cultural. Poucas regiões reúnem a diversão, beleza e excitação que
você encontrará na Cidade do Cabo.
A Cidade do Cabo é o local de convenções mais popular da África e freqüentemente
é eleita um dos melhores destinos internacionais no mundo. Repleta de belezas de
cartões-postais e uma biodiversidade surpreendentemente rica, a cidade é
abençoada por ter em sua porta de entrada as maiores atrações do país: a
imponente montanha “Table Mountain”; a zona portuária “Victoria and Alfred
Waterfront”; “Cape Point” – local de mitos e lendas; as “Terras do Vinho - Winelands”
– sonho de todo apreciador de vinho; o formidável “Jardim Botânico Kirstenbosch”; e
a “Ilha Robben”, para um curto passeio de barco.
Além dessas atrações, você irá encontrar outros espaços na metrópole da Cidade
do Cabo que relatam alguns dos desafios da cidade no desenvolvimento de
estratégias que mitigam a pobreza assim como os padrões de consumo
insustentáveis do planeta. Estratégias como o aquecimento solar da água em
residências de baixa renda e a geração de trabalho por meio da conservação da
biodiversidade.
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MENSAGEM DA PREFEITA DA CIDADE DO CABO
Estou encantado pelo fato da Cidade do Cabo ser a anfitriã de um evento com o
significado e envergadura do Congresso Mundial do ICLEI em 2006. Aguardo
ansiosamente para receber pessoalmente os líderes dos governos locais para
experimentarem os ritmos e sabores da cosmopolita Cidade do Cabo.
Como o nome do Congresso sugere, reunir-se na África e estar expostos às
riquezas naturais do continente e ao imenso desafio para a humanidade, causará
impacto nos governos locais. Seremos capazes de criar e entregar programas
tangíveis e estratégias de implementação que podem fazer a diferença para a
sustentabilidade do planeta e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
A Cidade do Cabo tem gozado de uma longa e produtiva relação com o ICLEI,
particularmente através de seu programa de Agenda 21 Local e da Campanha das
Cidades pela Proteção do Clima. Acredito que esta relação ajudou a posicionar a
Cidade do Cabo como a líder continental no comprometimento com estratégias
sustentáveis. Procuramos agora aprofundar ainda mais este vínculo e estamos
emocionados por receber o Congresso Mundial do ICLEI pela primeira vez na África
e no Hemisfério Sul.
Nossa visão é estabelecer a Cidade do Cabo como:
•
Uma cidade sustentável que ofereça um futuro para nossas crianças e seus
filhos;
•
Uma cidade digna que seja tolerante, não-racista e não-sexista; e
•
Uma cidade acessível que estenda os benefícios da sociedade urbana a todos.
Receber ICLEI 2006 irá ajudar a acentuar nossa sustentabilidade, construir nossa
dignidade e promover grande acessibilidade a todos, não somente para a Cidade do
Cabo como também para outras cidades ao redor do mundo, para que “de nossa
África surjam Estratégias Locais para enfrentar Desafios Globais”.
Nomaindia Mfeketo
Prefeita da Cidade do Cabo
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INFORMAÇÃO LOGÍSTICA
Sede do Congresso
Cape Town International Convention Centre
Convention Square, 1 Lower Long Street
Cape Town, 8001 South Africa
www.capetownconvention.com
Idiomas do Congresso
Inglês, espanhol, francês e
coreano ou japonês (dependendo do número de inscritos)
Inscrições
As fichas de inscrição estarão disponíveis on-line no endereço:
www.iclei.org/worldcongress2006 a partir de março de 2005.
Por favor, indicar antecipadamente seu interesse em participar do Congresso pelo email: world.congress@iclei.org
Tornando o Congresso Mundial sutentável
O Congresso Mundial ICLEI 2006 será organizado de forma que a menor quantidade
de recursos naturais seja usada, poluída ou destruída. As metas são minimizar o
impacto ambiental e limitar os impactos negativos sobre os habitantes locais. O
Congresso irá marcar a tendência de “padrões verdes” para os futuros eventos do
ICLEI.
Secretaria do Congresso
ICLEI International Training Centre (ITC)
Leopoldring 3, D-79098 Freiburg, Alemanha
Tel.: +49-761 / 36892-20
Fax: +49-761 / 36892-29
world.congress@iclei.org
www.iclei.org/worldcongress2006

6/6

