O Congresso propõe abrir um olhar
sobre o relacionamento entre
ambiente, pessoa, direitos,
conhecendo as legislações vigentes
nos diversos continentes e nas fontes
internacionais.
A responsabilidade de cada um,
inserida na dimensão coletiva e no
âmbito dos Estados, encontra um
ponto central no cuidado responsável
pelo outro (pessoa/comunidade),
também através da salvaguarda
do ambiente natural.
Tornamo-nos responsáveis pelo
dano, porque, antes de mais nada,
somos responsáveis pelos outros:
esta quer, ser uma possível chave
de leitura para abrir o olhar às
relações de fraternidade,
que nascem, também,
graças à participação.
É a dimensão jurídica que sublima
uma responsabilidade de proteger o
outro no empenho partilhado pela
tutela do ambiente, casa comum da
humanidade.
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Congresso internacional

Inscrições
até 31 de outubro de 2015 através do sítio
www.comunionediritto.org
Costi
• quota de participação
• para estudantes
• por um dia

euros 50,00
euros 20,00
euros 22,00

É possível reservar alimentação e alojamento
junto do Centro de Congressos, com uma
quota global que inclui:

Ambiente e
“direitos” entre
responsabilidade
e participação

• da noite de quinta-feira, 12, ao almoço
de domingo, 15
euros 125,00
• quarto individual: no limite das disponibilidades, mais por noite
euros 15,00
• è possível reservar refeições
isoladas
euros 15,00
Para chegar ao Centro de Congressos
• Do aeroporto de Fiumicino:
trem (comboio) até à estação Termini
+ trem (comboio) regional com paragem
em Castel Gandolfo
é possível, reservar uma carrinha:
transportes individuais
euros 70,00
transportes múltiplos
euros 25,00
• De automóvel: de Roma,
segue-se pelo Grande Raccordo Anulare
até à saída 23, Appia,
para daí seguir até Castel Gandolfo.

Castel Gandolfo (Roma)
Centro de Congressos
Via S. Giovanni Battista de la Salle
13 – 15 novembro 2015

Sexta-feira 13 de novembro

Sábado 14 de novembro

Domenica 15 novembre

9.30

9.00

9.30

Abertura dos trabalhos
O direito ambiental:
um olhar sobre o mundo
Coordenação: Raphael Takougang
Advogado (Camarões)

10.15 Introdução aos trabalhos
Fausto Goria Universidade de Turim (Itália)
11.15 Ambiente e direitos:
análise e linhas problemáticas
Pedro Vaz Patto Juiz (Portugal)
Ambiente e direitos: uma perspetiva
“para além” da dicotomia
Adriana Cosseddu Universidade de Sassari (Itália)
Diálogo
13.00 Almoco
15.30 A tutela do ambiente nas fontes
internacionais e nas Constituições
Coordenação: Simone Borg
Universidade de Malta

Fernanda Bruno

Bens comuns e participação
Moderação: Elena Massucco Juíza (Itália)
Domenico Fiordalisi
Procurador da República (Itália)
Socorro Guedes Moura Juíza (Brasil)
Giuseppe Gambuzza Advogado (Itália)

10.40 Participação: dimensão normativa
e organismos internacionais
Antonino Gentile Advogado (Itália)
Chantal Grevin

Saudações de autoridades
Intervenção de Maria Voce
Advogada – Presidente do Movimento dos Focolares

10.00 A tutela do ambiente:
um empenho partilhado
Diálogo coordenado por
Maria Giovanna Rigatelli Advogada (Itália)
Conclusões

Representante de New Humanity – UNESCO (França)

Armel M. Moulongui
Doutor em Direito (Gabão)

11.30 Intervenções programadas
13.00 Almoco
15.30 Urbanismo: segurança e legalidade
Coordenação: Giovanni Caso Juiz (Itália)
Priscila Dal Ponte Amado
Tribunal de Porto Alegre (Brasil)

Gabriel Pinto Guedes
Tribunal de Gravatai (Brasil)
Roberto Stirparo Engenheiro (Itália)

Universidade La Sapienza – Roma (Itália)

Carlos Augusto Alcantara Machado

16.45 Sessões paralelas

Universidade de Aracaju – Sergipe (Brasil)

Vincenzo Buonomo
Universdade Lateranense – Roma (Itália)

Cidade e tutela do território
Coordenação: Roberta Guido
Universidade de Sassari (Itália)

Diálogo
17.30 Responsabilidade:
um paradigma relacional
Introdução: Antonio Marquez Prieto
Universidade de Málaga (Espanha)

Contributos e testemunhos

Gestão dos recursos, nutrição
e salubridade do ambiente
Coordenação: Sergio Barbaro Advogado (Itália)
Ambiente de trabalho, atividade
empresarial e cultura de respeito
pelo Direito
Coordenação: Luiz Pierre Advogado (Brasil)

Diálogo
19.30 Jantar
19.30 Jantar
21.00 Juristas – artistas do mundo
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