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PROGRAMA DE LIDERANÇA AUSTRÁLIA AMÉRICA LATINA (ALALP) 2013
ESBOÇO DO PROGRAMA

Tema e Formato:
O tema do Segundo ALALP novamente é ‘Sustentabilidade no Contexto do Relacionamento
Comercial Austrália-América Latina’ e as várias atividades relacionadas ao programa são criadas para
melhorar o conhecimento dos participantes com relação às questões ligadas ao tema e para apoiar os
objetivos do programa.
O tema de ‘sustentabilidade’ é amplamente definido para incluir não somente preocupações
ambientais, no seu contexto amplo, mas também questões relacionadas tal como desenvolvimento
econômico e social, regulamentação e atividade governamental, a natureza dos negócios em constante
transformação, as habilidades e educação da força de trabalho, comercio e relações internacionais. A
interação de participantes da Austrália e América Latina facilitará o intercâmbio de ideias entre
pessoas destes países e o aprendizado através das experiências dos outros.
Este segundo ALALP segue o primeiro ALALP realizado na Austrália em setembro/outubro de 2009.
O ALALP2 será realizado na Austrália num período de 12 dias durante o mês de outubro de 2013 e
está planejado escolher um mínimo de 48 homens e mulheres de alto calibre (24 da Austrália e 24 da
América Latina) do empresas, governo, sindicatos e organizações que prestam serviços à comunidade,
incluindo ONGs, através de um processo publico de solicitação de inscrição. As solicitações de
inscrição serão feitas online no www.alalp.com. As solicitações de inscrição deverão ser abertas no
fim de 2012 para que seja possível oferecer e definir as vagas até 31 de março de 2013. Este tempo de
espera é visto como necessário por causa do processo de solicitação do visto Australiano que às vezes
se torna longo. Adicionalmente haverá 4 Agentes Intermediários Australianos nomeados – um para
cada uma das 4 visitas de campo contendo no total 13 membros incluindo o agente intermediário.
O ALALP 2013 será organizado nas mesmas linhas do extremamente bem sucedido modelo de três
fases utilizado pelas 10 Conferencias de Estudo do Commonwealth (CSCs) e outras muitas
conferencias de liderança regionais e nacionais que foram implementadas ao longo de um período
estendido desde 1956.
Fase 1. As Sessões Plenárias de Abertura:
Estas envolverão 2 dias de seminários estruturados durante os quais os participantes assistirão a
apresentações de especialistas de vários campos sobre assuntos que são centrais para o tema do
ALALP. Haverá oportunidade para que os participantes façam perguntas aos palestrantes bem como
debater e discutir as questões que surgirem. Palestrantes convidados da indústria, governo,
acadêmicos, organizações não governamentais, sindicatos e grupos comunitários irão discursar sobre
questões relevantes ao tema geral de sustentabilidade na Austrália (mas com referência à experiência
da América Latina) tais como:
 Questões econômicas e políticas relacionadas à sustentabilidade
 A evolução do ambiente de negócios e as implicações para a sustentabilidade
 Regulamentação governamental e o seu impacto na sustentabilidade
 Organizações comunitárias e não governamentais e o seu papel na sustentabilidade
 Educação, treinamento e desenvolvimento de habilidades da força de trabalho para um futuro
sustentável
 Questões populacionais e um ambiente sustentável
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Globalização, mudança climática e sustentabilidade

As discussões em torno destas questões e comparações feitas entre a Austrália e a América Latina
pelos participantes de vários países vão fornecer a base para uma análise informada das situações que
os participantes vão encontrar durante as visitas de campo. Estes 2 dias vão proporcionar uma
oportunidade para que os participantes comecem o processo de colaboração enquanto eles “criam um
vinculo” entre eles em um ambiente de aprendizado estruturado. O local das Sessões Plenárias de
Abertura ainda está a ser definido.
Fase 2: Visitas de Campo:
Haverá um mínimo de quatro visitas de campo separadas para quatro diferentes regiões da Austrália
onde os participantes serão organizados em grupos menores de aproximadamente 12 pessoas cada e
terão a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido nas sessões plenárias às situações reais nas
comunidades.
Os grupos das visitas de campo serão estruturados para assegurar que tenham não somente um mix de
participantes Australianos e Latino-americanos, mas também incluam pessoas com diferentes
experiências de trabalho e que venham de diferentes indústrias. Os participantes visitarão
organizações publicas, privadas e comunitárias em cada região para compreender como a
sustentabilidade é procurada e atingida em diferentes ambientes. Serão providenciadas oportunidades
aos participantes não somente para visitar uma variedade de organizações e indústrias, mas também
conhecer e discutir questões de sustentabilidade com uma parcela vasta da comunidade Australiana.
Os locais de visita para cada uma das quatro visitas de campo serão selecionados para incluir não
somente uma série de diferentes regiões, mas também uma variedade de indústrias e atividades
econômicas. Portanto, o foco de cada um dos grupos de visitas de campo incluirá visitas a indústrias
mineradoras e de energia, agricultura e agropecuária e atividades de tecnologia e de manufatura nos
estados do leste Australiano e possivelmente o sul da Austrália. Dependendo da localidade, a ênfase
para qualquer uma das visitas de campo poderá variar entre os setores acima mencionados da
economia Australiana.

Fase 3: As Sessões Plenárias de Encerramento
Esta fase final vai providenciar uma oportunidade aos participantes de se preparar e fazer uma
apresentação das suas observações e conclusões durante um período de 2 dias. Isto proporcionará a
oportunidade aos participantes de sintetizar os resultados das suas visitas de campo e investigações
em vários aspectos de sustentabilidade. O local para as Sessões Plenárias de Encerramento ainda está
a ser definido.

Financiamento:
Os custos associados com hospedagem, alimentação e viagem para a duração do segundo ALALP
(exceto despesas pessoais incidentais) serão cobertos pelos organizadores do ALALP com
financiamento fornecido pelo governo Australiano e por patrocínio de organizações do setor privado e
publico. Candidatos selecionados e/ou os seus empregadores patrocinadores terão que cobrir os custos
de viagem do seu país para a abertura da conferencia e do encerramento da conferencia de volta para
casa.
O projeto de orçamento anualizado para o ALALP 2013 antecipa despesas totais de aproximadamente
$ 550.000 para organizar o ALALP 2013.
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