
 
 

1 
 

JARUP II 
Jornadas Autárquicas sobre Politica de Desenvolvimento Sustentável 

BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A política de desenvolvimento sustentável cada vez mais assume um papel importante no 

panorama regional, nacional e internacional. Assim, é no âmbito desta temática que surge o 

Projeto JARUP II, através do qual se pretende promover a cooperação entre os municípios das 

RUP's com intuito de impulsionar a execução de planos em diferentes áreas, nomeadamente 

nas áreas socioeconómica e ecológica. 

Deste modo, e na sequência do projeto JARUP – Jornadas Autárquicas das Regiões 

Ultraperiféricas (Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B 2000-2006) surge o Projeto 

JARUP II (Programa de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias 2007-2013) através 

do qual também se pretende dar continuidade às atividades promovidas pela Confederação de 

Municípios Ultraperiféricos (CMU). 

O Projeto JARUP II incide na questão do desenvolvimento sustentável e da boa gestão de 

recursos, onde serão discutidos temas relacionados com a gestão sustentável de resíduos, a 

gestão ambiental, a gestão de recursos hídricos e o ordenamento do território nas RUP’s. 

Ao nível da gestão de resíduos serão debatidas as metodologias de sistemas de informação de 

resíduos das RUP’s. Será também abordada a questão da (boa) gestão da água, um recurso 

natural imprescindível à vida e cada vez mais escasso. A questão da gestão ambiental também 

será debatida tal como o papel das autarquias na qualidade de agentes dinamizadores do 

ordenamento territorial. 

Estas importantes temáticas serão debatidas entre as autarquias das RUP’s por forma a 

contribuir de modo global para o desenvolvimento sustentável do ponto de vista social, 

económico e ecológico. 

Importa referir que o projeto previa, entre outras atividades, a implementação de sistemas de 

gestão da qualidade em autarquias piloto da Região Autónoma dos Açores e a realização de um 

estudo de diagnóstico de sustentabilidade dos municípios da Região Autónoma dos Açores 

(RAA) e Região Autónoma da Madeira (RAM). Esta última apenas foi realizada na RAM. Está 

prevista ainda a criação de um website do projeto. 

Em suma, o projeto tem como objetivo final promover o desenvolvimento sustentável nas 

RUP’s. Está assim previsto a realização de Jornadas Autárquicas que envolverão as Associações 
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de Municípios das RUP’s e cujo objetivo é o de ativar um espaço de cooperação permanente 

entre as autarquias das regiões ultraperiféricas.  

PROGRAMA: 

Programa de Cooperação Transnacional MAC 2007-2013 

Eixo: Fortalecimento da Gestão Ambiental e da Gestão de Riscos 

Tipologia do Projeto: Promover ações de cooperação para incentivar o desenvolvimento 

sustentável, através da boa gestão dos recursos hídricos, gestão de resíduos, gestão ambiental 

e ordenamento do território. 

PARTICIPANTES NO PROJETO: 

Chefe de Fila do Projeto: Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA) 

Parceiro 1: Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM)  

Parceiro 2: Federação Canária de Municípios (FECAM) 

Prevê-se ainda a realização de algumas atividades com os seguintes associados: 

 Associação de Municípios de Martinica (AMM); 

 Associação de Municípios de Guadalupe (AMG); 

 Associação de Municípios de Guiana (AMGy); 

 Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde (ANMCV). 

ATIVIDADES DO PROJETO: 

Atividade 1: Diagnóstico de sustentabilidade dos municípios; 

Atividade 2: Participação nas reuniões do Comité das Regiões e em Fóruns sobre o 

Desenvolvimento Sustentável; 

Atividade 3: Acompanhamento e assessoria para a implementação da qualidade em municípios 

piloto; 

Atividade 4: Programa de Divulgação e Sensibilização; 

Atividade 5: Realização de Jornadas Autárquicas sobre as temáticas do projeto; 



 
 

3 
 

Atividade 6: Criação de um website do projeto contendo uma densa quantidade de informação 

útil, com documentários, imagens e com diversos links com bibliografia complementar sobre a 

problemática do desenvolvimento sustentável.  


