CIDADES E COMUNIDaDES
SUSTENTÁVEIS

NÓS, OS JOVENS EUROPEUS,
Queremos que a nossa voz seja ouvida. O mundo em que vivemos e
as gerações futuras precisam, urgentemente, de ser protegidos da corrupção, da falta de transparência, da ignorância, do consumo irresponsável e das alterações climáticas. Estas ameaças são de tal modo avassaladoras que, somente, se nos unirmos, poderemos resistir e encontrar
alternativas viáveis e mais sustentáveis. O desenvolvimento sustentável
exige o comprometimento de todos.
Em conjunto com as autoridades locais, professores e organizações não
governamentais (ONG), discutimos e acordámos a melhor forma de fazermos parte desta mudança.
Precisamos que considerem seriamente a nossa opinião e que a nossa
voz seja ouvida.
RELATIVAMENTE AO ODS 11
“CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”,
RECOMENDAMOS, VEEMENTEMENTE, ÀS AUTORIDADES LOCAIS:
Meta 11.1 – HABITAÇÃO
Assegurar reuniões com stakeholders relevantes e garantir que os processos sejam transparentes e inclusivos.
Meta 11.2 – MEIOS DE TRANSPORTE
Atribuir incentivos para transportes urbanos alternativos, tais como
veículos elétricos.
Meta 11.3 – URBANIZAÇÃO SUSTENTÁVEL
Tornar obrigatória a educação para o desenvolvimento sustentável e assegurar oportunidades de diálogo entre as autoridades locais e os jovens,
no que diz respeito às questões urbanísticas das suas comunidades.
Meta 11.4 – PATRIMÓNIO CULTURAL E AMBIENTAL
Reduzir o impacto da negligência, em locais com importância cultural e
ambiental significativa e considerar a aplicação de medidas mais fortes
que assegurem o cumprimento da lei. Promover o turismo sustentável e
responsável.
Meta 11.5 – DESASTRES NATURAIS
Em caso de desastres naturais, na região, assegurar à população o acesso imediato à informação e aos recursos necessários para fazer face à
situação. Contribuir para fundos destinados a desastres internacionais.
Meta 11.6 – IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO DAS CIDADES
Utilizar energias renováveis com vista à redução da poluição atmosférica.
Melhorar a gestão e o tratamento do lixo.
Meta 11.7 – ACESSO A ESPAÇOS VERDES
Construir parques e espaços públicos com efetiva acessibilidade para todos e encontrar linhas de financiamento que apoiem esta medida.

CONCLUSÃO
Pedimos a todos os stakeholders que considerem, de imediato, as nossas recomendações. Acreditamos que temos o direito de moldar o futuro, o nosso
futuro. Necessitamos da cooperação de todos para que tudo se torne possível.
Estamos verdadeiramente empenhados em divulgar este manifesto, com vista
à consciencialização e o comprometimento dos jovens nesta causa, fortalecendo a nossa voz pela Europa.

Os nossos objetivos foram aprovados pelas autoridades locais, pelos professores e pelas organizações não governamentais que participaram na elaboração
do Manifesto do projeto “Walk the Global Walk”.

Esta publicação foi produzida com o apoio financeiro da União
Europeia. O seu conteúdo é da inteira responsabilidade dos
parceiros do projeto “Walk the Global Walk” e não reflete,
necessariamente, a opinião da União Europeia.

