
ENCONTRO NACIONAL DE ONGAs/ASSOCIAÇÕES 
DE DEFESA DO AMBIENTE
Entrega do Prémio Nacional de ambiente e prémio Carreira

Que estratégia para as ONGAs?

19 de Novembro
Auditório do Parque Florestal 
de Monsanto
Lisboa



PROGRAMA
14:00 – 14:10 Receção dos participantes

14:10 – 14:20 Painel de Abertura

José Manuel Caetano, Presidente do Conselho Executivo da CPADA
João Carlos Caninas, Presidente do Conselho Fiscal da CPADA

14:20 – 15:00 Encontro Nacional de ONGAS/Associações 
de Defesa do Ambiente | Que estratégia para as ONGAS?

15:00 – 16:00 Debate

16:00 – 16:30 Entrega do Prémio Carreira

16:30 – 17:00 Entrega do Prémio Nacional de Ambiente



 ***
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, fundada em 1991, é a 
maior organização ambientalista do País, integrando 113 ADA/ONGA (Associações de Defesa 
do Ambiente/Organizações Não Governamentais de Ambiente) de âmbitos Nacional, Regional e 
Local, do Continente e Regiões Autónomas.

A Confederação tem como objetivos gerais a defesa do ambiente, nas suas múltiplas vertentes, 
em particular através do fenómeno do associativismo. Entre outras funções compete à 
Confederação promover e assegurar o intercâmbio de informações e experiências entre as suas 
associadas e gerir os processos de eleição de representantes das ONGA em Organismos Públicos 
de acordo com o “Regulamento de Representação das ADA/ONGA em Organismos Públicos”.

Representa as ONGA no Conselho Económico e Social. Organiza anualmente um Encontro Nacional 
de Associações de Defesa do Ambiente que este ano terá a sua 30ª edição. A Confederação 
pretende reforçar cada vez mais a ligação entre as ONGA e contribuir para a valorização e o 
fomento do associativismo ambientalista. A democratização da defesa do ambiente em Portugal 
é um objectivo da Confederação.

***
A Confederação constituiu em 1999 o Prémio Nacional de Ambiente “Fernando Pereira”. 
Anualmente, a Confederação assegura os prémios entregues aos galardoados e as menções 
honrosas, bem como a organização do evento.

O nome escolhido é uma homenagem a um dos mártires da causa ambiental, o fotógrafo 
português Fernando Pereira, morto no acto de sabotagem do navio do Greenpeace que há 29 
anos tentava impedir a realização de testes nucleares franceses no atol de Muroroa no Pacífico.

O prémio destina-se a galardoar a pessoa, instituição ou empresa que em cada ano se distinga 
na sua acção como “amiga do ambiente”.

***
 Por ocasião da 5ª edição do Prémio Nacional de Ambiente “Fernando Perreira” 2002/2003, 
foi criado o Prémio Carreira, destinado ao reconhecimento público de uma personalidade pelo 
movimento ambientalista integrado na Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do 
Ambiente (CPADA), pelo trabalho de uma vida em prol do ambiente.



localização


