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“We are here all throughout the week, to listen to your ideas and your visions 
of how to work together, to take forward the 2030 Agenda for Sustainable 
Development and the Paris Climate Agreement, to build a better future for all.”

UNESCO Director General, Irina Bokova.
september 2017
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o fórum discutiu principalmente como jovens 
podem se envolver nos territórios das rb para 
contribuir com a agenda 2030 das nações unidas 
do desenvolvimento sustentável.
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em setembro de 2017, a reserva da biosfera do 
delta po’ na itália, hospedou o evento mab youth 
forum (forum jovem das  reservas da biosfera).

jovens de todo o mundo, que trabalham ou vivem 
em reservas da biosfera foram convidados para 
liderar ações para o desenvolvimento sus-   
tentável em  seus territórios. 
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cada participante realizou uma análise profun-
da (swot) sobre as reservas da biosfera a qual 
representava, observando principalmente o 
papel jovem dentro deste contexto:

os resultados foram condensados em 
estratégias e divididos em seguintes níveis:

1. programa mab
2. network mab
3. reservas da biosfera

resumo das atividades
workshop:

assim que os resultados apresentados à equipa de 
moderadores, participantes realizaram outra 
análise, sobre como implementar ações nas reser-
vas da biosfera, análise mais prática e focada em 
ações.

“como podem os jovens ter maior
participação nas reservas da 
biosfera?”

foto: ana vitória magalhães, 2017.

viagens de estudo

“turismo sustentável e as reservas
da biosfera”
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visita ao delta po’, local da reserva onde várias 
atividades relacionadas a rb são exploradas, 
assim como, turismo sustentável, pesca e agri-
cultura na parte terrestre.
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produtos orgânicos

ecolabelpo’ delta

rótulo ecológico

tour de bicicleta: turismo sustentável

inovações e soluções aplicadas a 
agricultura na reserva da 
biosfera do po’ delta

o tema de turismo sustentável foi amplamente 
discutido no fórum, vários participantes discuti-
ram o facto do turismo em massa ser ameaçador 
e prejudicial à processos como manutenção da 
cultura e meio ambiente.

tours como bicicleta, onde são limitados os 
números de participantes, podem ser uma 
solução para turismo em massa. esta estratégia 
também reforça o conceito de qualidade ao invés 
de quantidade.

resumo das atividades

durante o fórum, vários participantes de-
monstraram a vontade de implementar o conceito 
de “rótulos ecológicos” nas rb. 

este processo ajudaria na monitorização de pro-
dutos sustentáveis, propagando as práticas 
tradicionais e amigas do meio ambiente em uma 
comunidade.
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conhecimento tradicional

a “ocarina”, é um instrumento musical feito com 
argila. uma vez que na região do delta po’, argila 
é abundante, a tradição de construir instrumen-
tos com argila ainda permanece.

o conhecimento tradicional, passado de ge- 
rações em gerações, é preservado e mantido com 
apoio da reserva da biosfera.

uma familia mantém um museu, onde são organi-
zados eventos e exposições relacionados a cul-
tura popular da região. 

é uma ótima prática, que pode ser aplicada em 
outras rb, onde integra aspectos, sociais, cul-
turais e econômicos da reserva, uma vez que a 
família também mantém agricultura e realiza a 
difusão de conhecimento tradicional.

“conhecimento tradicional
mantido por famílias e o papel da rb”

resumo das atividades

co
nhecimento tradicional

agricultura 

lo
ca

is 
qu

e v
ivem nas reservas

“gastronomia como ferramenta para
manter a cultural local viva”

no norte da itália, o “radicchio”, 
é muito utilizado na culinária. 

este alimento, também é produzido 
dentro das reservas da biosfera.

uma forma de manter as receitas 
“vivas”, é por meio de festas tradicionais, 
onde os pratos típicos são feitos. 

o radicchio 

pratos típicos servidos em festas tradicionais
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ESTE WORKSHOP TEVE COMO OBJETIVO, USAR O CON-
CEITO DE “BRAINSTORM” EM QUATRO MESAS DIFER-
ENTES. 

CADA MESA CONTINHA UM LÍDER, O QUAL PERMANECIA  
na mesa inicial, CADA VEZ EM QUE OS PARTIPANTES A 
CADA 10 MINUTOS TROCAVAM DE MESA.

ENTRE OS TEMAS DISCUTIDOS ESTAVAM “COMO COMU-
NICAR MELHOR O PATRIMóNIO”, “QUAIS FERRAMENTAS 
USAR PARA MANTER O PATRIMÔNIO VIVO”, “COMO 
INTEGRAR PROGRAMAS COMO RB E OUTROS DA UNESCO, 
TAL QUAL O WORLD HERITAGE”.

O RESULTADO FOI UMA ESTRATÉGIA, COM O PROPÓSITO 
DE somar TODOS OS TEMAS DISCUTIDOS, incorpora-
dos EM AÇÕES, QUE FUTURAMENTE FORAM
USADAS NA ELABORAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO MAB 
YOUTH FORUM.

workshop “world café”

“INTEGRaçãO do PROGRAMA WORLD HERITAGE
COM AS RESERVAS DA BIOSFERA”

resumo das atividades
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RELATÓRIO SOBRE O EVENTO:

obervações 

GOSTARIA TAMBÉM POR MEIO DESTE DOCUMENTO, 
PROPOR CONTRUBUIR MAIS COM AS RESERVAS DA 
BISOFERA DOS AçORES, SEJA NO ÂMBITO DA 
DIVULGAÇÃO, PARTICIPAÇÃO CIVIL OU INVESTI-
GAÇÃO.

DURANTE O FÓRUM, A EQUIPA DA UNESCO INcEN-
TIVOU OS REPRESENTANTES A CRIARem CANAIS em 
média SOCIAL, PARA ESTIMULAR A DIVULGAÇÃO 
DAS RESERVAS. 

EU GOSTARIA DE MANTER UM DESTES CANAIS, 
CASO dESTE NÃO SEr EXISTENTE, SOBRE A RESER-
VA DA BIOSFERA. ESTA PODE SER UMA OPORTUNI-
DADE PARA DAR MAIS VISIBILIDADE  à REGIÃO NO 
CONTEXTO JOVEM.

UMA VEZ QUE NO FÓRUM FUI A RESPONSÁVEL POR 
CRIAR GRUPOS PARA OS REPRESENTANTES (COMO 
WHATSAPP E LISTAS DE EMAILS QUE SERÃO MANTI-
DAS A PARTIR DE AGORA). GOSTARIA TAMBÉM DE 
propor, MINHA DISPONIBILIDADE PARA ENTRAR 
EM CONTACTO SEMPRE QUE NECESSÁRIO COM 
OUTROS PARTICIPANTES, NO CASO AS RESERVAS 
DOS AçORES VENHAm A NECESSITAR.

gostaria de agradecer a todos os empenhados em 
tornar minha participação possível neste 
fórum. 

agradecimento especial a professora helena 
calado da universidade dos aÇores, por toda a 
disponibilidade.

 a dra. carla goulart da silva, dr. hernani jorge, 
dr. pedro raposo, dr. fernando ferreira, dr. 
josé eduardo e dr. rui sequeira, por todos os 
materiais disponibilizados antes do fórum e pela 
confiança depositada em mim neste aspecto.  

a experiência foi muito rica em termos profis-
sionais e espero poder contribuir com as reser-
vas da biosfera no futuro, e em eventos simi-
lares como práticas locais.

tive a oportunidade de trabalhar em equipa com 
participantes de todo o mundo, partilhar visões 
e experiências diferentes, e aprender sobre o 
contexto internacional das rb, também pude 
dividir muito do meu conhecimento sobre os 
açores.

acredito que as regiões ultraperiféricas da 
europa, necessitam de mais representação em 
eventos como tal.
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ANOTAÇÕES QUE FIZ DURANTE O FóRUM
QUE PODEM servir no contexto dos 
aÇores

SUGESTÕES E IDÉIAS

- USO DE FESTIVAIS OU FESTAS COMO AS QUE JÁ EXISTEM 
NOS AçORES, E COMO AS ITALIANAS NO PO’ DELTA, QUE 
INTEGRAM CULTURA, RESERVAS DA BIOSFERA, HISTÓRIA, 
CULINÁRIA e venda de PRODUTOS REGIONAIS.

- USO DE SELO OU RÓTULO “ECOLÓGICO mab” DA RESERVA 
DA BIOSFERA, ONDE OS CONSUMIDORES E PRODUTORES 
POSSAM TER CONTROLE SOBRE OS PROCESSOS DE PRO-
DUÇÃO. CRIANDO assim FERRAMENTAS PARA “CONSUMO 
RESPONSÁVEL” E ECONOMIA VERDE rb.

- CONCEITO DA “COZINHA AçORIANA”: RECEITAS TÍPICAS 
podem SER USADAS PARA MANTER A CULTURA VIVA, COMO 
NO CASO ITALIANO. 

- CURSOS PARA CRIANÇAS E JOVENS são UM MODO DE 
PRESERVAR A CULTURA No TERRITÓRIOS, COMO AULAS DE 
CULINÁRIa ou artesanato. 

- reformulação de setores tradicionais onde haja 
como base a economia circular, servem de apoio 
para criação de novos empregos.

- USO DE PERSONAGENS LOCAIS PARA COMUNICAR O 
PATRIMóNIO E AS RESERVAS DA BIOSFERA (COMO PERSON-
AGENS DE LENDAS OU HISTÓRIAS AçORIANAS).

- USO DE FESTIVAIS OU FESTAS COMO AS QUE JÁ EXISTEM 
NOS AçORES, E COMO AS ITALIANAS NO PO’ DELTA, QUE 
INTEGRAM CULTURA, RESERVAS DA BIOSFERA, HISTÓRIA, 
CULINÁRIA e venda de PRODUTOS REGIONAIS.

- USO DE SELO OU RÓTULO “ECOLÓGICO mab” DA RESERVA 
DA BIOSFERA, ONDE OS CONSUMIDORES E PRODUTORES 
POSSAM TER CONTROLE SOBRE OS PROCESSOS DE PRO-
DUÇÃO. CRIANDO assim FERRAMENTAS PARA “CONSUMO 
RESPONSÁVEL” E ECONOMIA VERDE rb.

- CONCEITO DA “COZINHA AçORIANA”: RECEITAS TÍPICAS 
podem SER USADAS PARA MANTER A CULTURA VIVA, COMO 
NO CASO ITALIANO. 

- CURSOS PARA CRIANÇAS E JOVENS são UM MODO DE 
PRESERVAR A CULTURA No TERRITÓRIOS, COMO AULAS DE 
CULINÁRIa ou artesanato. 

- reformulação de setores tradicionais onde haja 
como base a economia circular, servem de apoio 
para criação de novos empregos.

- USO DE PERSONAGENS LOCAIS PARA COMUNICAR O 
PATRIMóNIO E AS RESERVAS DA BIOSFERA (COMO PERSON-
AGENS DE LENDAS OU HISTÓRIAS AçORIANAS).
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