
0001 *rg_nrt *tp_mun *in_2006 *act_n *at_c&m *m_Caminha 

Caminha. A A21L pressupõe um processo de planeamento participativo, 

através de uma estratégia integrada, de forma a implementar a 

sustentávelidade a nível local, que só é possível através da participação 

de todos os sectores da comunidade local. 

A Câmara de Caminha pretende implementar uma A21L eficaz e sólida, que 

procure o bem_estar social da população e, ao mesmo tempo, o melhoramento 

da qualidade_de_vida e do ambiente. 

A A21L tem por objectivo instituir um modelo de desenvolv sustentável a 

partir da avaliação das potencialidades ou pontos_fortes e 

vulnerabilidades ou pontos_fracos do concelho, determinando estratégias e 

linhas de acção partilhadas. 

A primeira etapa é o processo de elaboração da A21L, através de uma 

metodologia participativa e estabelecendo parcerias. Validação pela 

população e agentes locals. 

Trata se portanto, de um processo participativo e contínuo sem data para 

terminar. 

A segunda etapa é o colocar em prática as acçao e recomendaçãos referidas 

no processo de elaboração. 

Por ser um planeamento a longo_prazo, a sua elaboração e implementação 

passam por revisãos. É necessário assum ir hoje o compromisso com a 

mudança e com políticas que possibilitem a realização de objectivos a 

longo_prazo. 

Caracterização do Sistema Territorial do Concelho, Avaliação e 

diagnóstico das componentes interna e externa, Articulação 

interinstitucional, Reflexão e síntese sobre o retrato da situação 

actual, Diagnóstico participativo alargado às lideranças locals. 

Defini r o conjunto de indicadores de nível local. Ajustamentos das 

políticas locals, Verificação, avaliação dos resultados. Defini ção de 

estratégias de desenvolv sustentável, Indicadores de sustentávelidade, 

Levantamento das potencialidades de articulação transfronteiriça, 

Determinação dos indicadores. 

Finalmente da terceira fase conta o Quadro estratégico de intervenção e 

Plano Preliminar de Acção. Concertação e consensualização, processo 

participativo, Cruzamento das abord retrospectiva e perspectiva, Defini r 

os grands objectivos gerais, estratégias e acçao concretas. 

Modelo operativo de planeamento participativo em três momentos: Momento 

prospectivo, pano de fundo articulado da evolução do concelho, análise, 

reflexão e discussão dos diversos objectivos a alcançar. 

Integração, avaliação de opçãos e defini ção de estratégias em função dos 

objectivos. Estabilização e elaboração do Plano_de_acção da A21L. Retro 

avaliação de todo o processo e revisão estratégica, Planeamento 

participativo, Versão final do Plano_de_acção da A21L. 

O primeiro Fórum21 Caminha Sustentável constitui u uma Assembleia Magna 

aberta toda a população local e a todos os agentes que deram o seu 

contributo na elaboração da primeira fase da A21L. 

Visou apresentarr os resultados obtidos no processo de diagnóstico, bem 

como apresentarr os objectivos para a segunda fase do processo e obter 

contributos para o acerto e correcção dos mesmos. 

Desde as primeiras reuniãos preparatórias das fases de trabalho de campo, 

que do ponto de vista da decisão política, ficou claro que as opçãos 

estratégicas de desenvolv passariam sempre por uma abord de fundo ao 

Sector Turismo, consider ando o como primeira prioridade estratégica. 

Da realização das várias oficinas, concluiu se ainda que existe do ponto 

de vista da opinião pública uma profunda consonância com a prioridade 

política. 

As maiores expectativas de desenvolv sustentável, em todas as suas 

componentes: económico, social e ambiental. 



Assim, dada a evidente relevância do Turismo para o concelho de Caminha, 

consider ou se igualmente importante neste primeiro Fórum uma abord 

específica a este sector de actividade com a Conferência Turismo 

Sustentável. 

O Fórum foi ainda palco para a assinatura Carta de Aalborg pela Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha, assum indo assim um 

compromisso político para com os objectivos do desenvolv sustentável. 

Recorde se que a Carta de Aalborg foi redigida e aprovada em a1994 

durante a Conferência Europeia sobre as Cidades Sustentáveis, em Aalborg, 

Dinamarca, organizada pelo ICLEI. 

Constitui uma declaração de compromisso das autoridades locals para o 

desenvolv de programas a longo_prazo conducentes à sustentávelidade 

urbana, ou seja, a implementação de A21Ls. 

 

0002 *rg_nrt *tp_mun *in_2004 *act_s *at_gea *m_Maia 

Maia. O maia21 é o processo de implementação da A21L no Município da 

Maia. Trata se de um conjunto de estratégias vinculadas à construção de 

perspectivas sustentáveis ao nível local, no Município da Maia. 

Envolv endo todo um conjunto de actores, associaçãos locals, cidadãos, 

numa consolidação do que se pretende ser uma participação activa em 

processos de decisão no caminho para uma maior sustentávelidade do 

Município. 

Porque se trata de um processo de aproximação dos cidadãos ao poder 

local, é um envidar de esforços para melhorar toda a qualidade_de_vida do 

Município. Pretende se que seja um processo que expresse as directrizes 

em prol do Desenvolv sustentável do Concelho da Maia. 

Os principais objectivos estratégicos são a criação de um Chapéu de 

Sustentávelidade para o Concelho, baseado nas iniciativas já existentes 

para o desenvolv sustentável. Estabelecer um plano_de_acção estratégico 

para a melhoria da qualidade_de_vida, legitimado por decisãos consensuais 

e prioritárias da comunidade. 

Promover elevados padrãos de participação, através de um programa de 

informação, de sensibilização e participação para toda a população, 

focado na importância da integração de todas as dimensãos de desenvolv 

sustentável. 

Estabelecer uma linguagem comum de desenvolv sustentável entre políticos, 

técnicos, grupos de interesse e comunidade em geral, Aumentar o nível de 

confiança dos cidadãos perante a autarquia. 

A implementação efectiva do processo respeita uma fase de planeamento, 

onde a motivação e criação do quadro coordenador do processo maia21. 

Para iniciar um processo de implementação de A21L é necessário que todos 

os elementos da autarquia reconheçam a importância de integrar as 

questãos da sustentávelidade nas políticas de gestão municipal. 

Para que isto seja realizável é importante haver uma forte motivação por 

parte daqueles que devem ser o motor de todo o processo, sendo esta a 

chave de sucesso da implementação da A21L. Políticos e técnicos a 

trabalhar numa única direcção. 

É também necessário que desde o início se envolv am as entidades locals 

na temática de sustentávelidade e A21L e criar desde cedo laços e 

parcerias que se possam tornar aliados efectivos na implementação de 

políticas e mudanças de atitudes rumo à sustentávelidade. 

Este esforço prévio de sensibilização das forças activa do concelho tem 

como principal objectivo dar a conhecer o conteúdo técnico e implicaçãos 

associados à A21L, fomentar, desde logo, a participação na tomada de 

decisãos. 

Estabelecer um compromisso político perante a sustentávelidade e teve, no 

caso do maia21 como principais momentos associados: Criação das 



estruturas de gestão e coordenação do processo maia21. Defini ção de uma 

rede de parceiros com os actores chave do concelho. 

A implementação das acçao propostas no Plano_de_acção, contribuirá para 

colmatar os desafios emergentes diagnost icados, influenciados pelos 

contributos de participação pública. 

Os Grupos de Trabalho Temáticos, GTT, relativos a cada Eixo Estratégico 

de Intervenção foram criados entre Novembro e Dezembro de a2010. Estes 

grupos têm como principal objectivo apoiar o Grupo Coordenador, GC, na 

preparação do Diagnóstico e elaboração do Plano_de_acção do Município. 

O apoio prestado por estes GTT traduz se na forma de recolha de 

informação, de propostas e pareceres, bem como na obtenção de consensos 

relativos à A21L, dentro de cada Eixo Estratégico de Intervenção. Deste 

modo, obtém se um acompanharento mais técnico e rigoroso de todo o 

processo. 

Áreas temáticas são Mobilidade, Orçamento_participativo, Sensibilização 

Ambiental e Formação Cívica, Área Social. 

O processo maia21 continuará a reforçar o compromisso com a 

Sustentávelidade, de forma contínua. 

Privilegiando o envolv e a participação pública e a comunicação entre os 

vários sectores da sociedade, num esforço conjunto que conduz a um futuro 

mais sustentável e com melhor qualidade_de_vida para todos. 

Os GTT são constituídos por técnicos da autarquia, elementos do Conselho 

Municipal para o Desenvolv sustentável, contando ainda com a participação 

de outras entidades e especialistas no tema. 

Elaboração do Diagnóstico e Plano_de_acção, Defini ção de Indicadores de 

Sustentávelidade, associados ao processo, no sentido da sua 

monitorização/avaliação. 

Na fase de avaliação pretende se não só detectar a tendência na melhoria 

da gestão municipal, mas também o grau de compromisso da administração 

local e o grau de envolv dos actores locals na implementação da 

estratégia maia21. 

As acçao que acompanhar este momento são: Monitorização através de 

indicadores dos resultados da implementação dos projectos e acçao defini 

dos no plano_de_acção, Comunicação do processo de avaliação, Revisão da 

visão, missão e estratégia. 

Reorganização do processo, Comunicação O processo maia21 é demasiado 

abrangente para ser abraçado apenas pela Câmara Municipal e a estrutura 

Coordenadora criada para o processo. 

Neste sentido, pretendeu se criar uma Rede de parceiros com o objectivo 

de fomentar o envolv dos cidadãos e dos diversos sectores da sociedade no 

desenvolv do processo. 

O seu papel de parceiro, permite lhes acessivel privilegiado aos 

documentos a serem produzidos no âmbito da A21L e o convite para todas as 

acçao a serem realizadas de participação pública. 

Em contrapartida, contamos com esta rede para a divulgação de documentos, 

para a implementação de acçao do maia21 e, na eventualidade dessa 

necessidade, do seu parecer técnico ou específico de uma determinada 

matéria. 

O que se espera dos parceiros do processo maia21 é uma colaboração na 

divulgação da informação relativa ao processo através dos meios à sua 

disposição, a análise dos relatórios e documentos produzidos, e eventual 

produção de pareceres e comentários à equipa coordenadora. 

A participação nas reuniãos participativas previstas, onde serão 

discutidos e defini dos as principais estratégias de desenvolv 

sustentável para o Município e o envolv directo ou indirecto na 

realização das actividades inerentes ao processo. 

 

0003 *rg_nrt *tp_mun *in_2003 *act_n *at_gea *m_sjmadeira 



São_João_Madeira. A A21L é um processo em que a Câmara Municipal, 

cidadãos, técnicos, empresários e associaçãos trabalham em conjunto e 

definem as prioridades para um desenvolv sustentável do Concelho nas 

vertentes social, ambiental e económica. 

De que fizeram parte, numa primeira fase, a Sensibilização e a criação do 

Fórum, numa segunda fase o Diagnóstico e preparação do Plano_de_acção e, 

na fase final, a Implementação, monitorização e revisão. 

Breve balanço da Primeira fase. Sensibilização e criação do fórum: 

Criação do Grupo Coordenador da A21L cujas funçãos são acompanhar de 

forma sistemática toda a A21L e coordenar as várias estruturas 

existentes. 

Assinatura da Carta de Aalborg em Abril a2003. São_João_Madeira integra, 

desde então, a lista das cidades europeias comprometidas com a 

sustentávelidade. Sensibilização da Comunidade. Criação de imagem e 

materiais informativos. 

Folheto sobre a A21L, Folheto de sensibilização ambiental, Painéis 

informativos sobre A21L, Página na internet, Linha telefónica de apoio. A 

parceria tem se mantido até agora e constitui uma mais_valia clara para o 

projecto. 

Constitui ção de Parcerias. Órgãos de Comunicação Social. Foram 

estabelecidas parcerias com os Jornais Labor, O Regional, O Calhau. Desde 

Setembro de a2003 a A21L manteve uma página quinzenal nos dois 

semanários, apenas interrompida no período Setembro, Outubro de a2004. 

Programa Escolar da A21L. Numa perspectiva de envolv da comunidade 

escolar no processo foi lançado em Janeiro de a2004. Foram editados n8 

cadernos pedagógicos: A21escolar, água e ecossistemas ribeirinhos, 

compostagem doméstica e hortas biológicas, consumo sustentável, 

ecodesign, energia e transportes, resíduos, três geraçãos, três visãos, 

este último com a colaboração da equipa técnica da Rede Social de 

São_João_Madeira. 

Programa Escolar da A21L de São_João_Madeira. Objectivos: Assegurar que 

os projectos desenvolv idos ao longo do ano lectivo proporcionem a todos 

os alunos de São_João_Madeira uma maior sensibilização e um maior 

conhecimento dos aspectos ambientais de forma a adquirir capacidade e 

conhecimento para proteger o Ambiente, numa perspectiva de proporcionar 

uma vida mais saudável e com mais qualidade. 

No dia n22 de Abril de a2004 promoveu se o dia da A21L, data em que se 

comemora o Dia Mundial da Terra. O objectivo é que as entidades que 

aderir a esta iniciativa promovessem acçao em benefício da cidade, tendo 

se privilegiado a formação de parcerias entre as várias instituiçãos do 

concelho. 

A iniciativa saldou se por uma adesão massiva das instituiçãos 

sanjoanenses, tendo participado mais de n50 entidades, que envolv eram 

mais de três mil sanjoanenses. Iniciativa reeditada nos dois anos 

seguintes, na Semana da Terra. 

Criação do Fórum Participativo cuja constitui ção integra: Associaçãos 

desportivas, recreativas e culturais, Estrutura de apoio social / IPSS, 

Estabelecimentos de ensino, Autoridades locals, Cidadãos a título 

individual, Empresas / Instituiçãos de apoio às empresas, Administração 

Central. Assembleia Municipal, Administração Local, Administração 

Autárquica, Equipa técnica da Escola Superior de Biotecnologia da 

Universidade Católica Portuguesa. 

Observadores externos, tendo por funçãos acompanhar de forma sistemática 

toda a A21L e coordenar as várias estruturas existentes. O Fórum conta 

com n7 Reuniãos já realizadas: Lançamento oficial, Viver em 

São_João_Madeira em a2010, Resíduos e limpeza urbana e Qualidade do ar, 

Espaços verdes e rio Ul. Educação cívica. 



Apresentarção dos diagnósticos e planos de acção, Arranque da fase de 

implementação, Avaliação da implementação do Plano_de_acção da Gestão de 

Resíduos. Diagnóstico e plano_de_acção. Nos questionários sobre problemas 

e potencialidades de São_João_Madeira enviados via CTT para todos os 

endereços postais e ainda aplicados em diferentes ruas da cidade 

destacaram se como principais problemas o desenvolv social, a protecção 

ambiental, a mobilidade, o urbanismo e, por último, o dinamismo 

económico. 

Na segunda reunião do Fórum Participativo Viver em São_João_Madeira em 

a2010, identificaram se algumas problemas prioritários: Cultura e lazer, 

situaçãos de risco social, transportes e estacionamento, Educação cívica, 

Resíduos e limpeza urbana, Qualidade do ar, Saúde, Espaços verde e rio. 

A partir dos relatórios elaborados pela Escola Superior de Biotecnologia 

delineou se um plano_de_acção para quatro destas áreas prioritárias: 

Resíduos e limpeza urbana, Qualidade do ar, Educação cívica e Espaços 

verdes e rio Ul. 

Dar voz aos cidadãos é, afinal, o principal objectivo da A21L de 

São_João_Madeira. Os políticos começam pela primeira vez a perguntar o 

que as pessoas acham, o que é visível no próprio processo de A21L. É uma 

atitude de humildade e diálogo muito positiva. 

Mas os cidadãos precisam de tempo para começar a participar. Os políticos 

também devem ter um pouco de paciência com os cidadãos, dando lhes tempo 

para que os hábitos de participação cívica se instalem. 

 

0004 *rg_cnt *tp_mun *in_2009 *act_s *at_gea *m_Agueda 

Águeda. A A21L de Águeda é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal 

para fazer do concelho um exemplo a nível ambiental, social e económico, 

construindo um município mais justo, com uma melhor qualidade_de_vida 

para todos e que assum e as suas responsabilidades pelo ambiente global. 

Este processo teve início em Novembro de a2008 com a adesão do município 

de Águeda aos Compromissos de Aalborg, após aprovação por unanimidade na 

Assembleia Municipal de Águeda. 

Desta forma, a Câmara Municipal Águeda assum e o compromisso, partilhado 

com todos os seus munícipes, de continuar a trabalhar pelo bem_estar das 

geraçãos actuais e futuras, quer ao nível ambiental, quer social e 

económico. 

As actividades previstas na A21L de Águeda que incluem acçao de 

sensibilização nas escolas, tertúlias, reuniãos de participação pública 

abertas a todos os cidadãos, publicaçãos, debates temáticos e diversos 

estudos e acçao de intervenção ambiental e social decorrerão em todo o 

concelho, sem excepção, estando prevista a sua realização até Outubro de 

a2010. 

Espera se que a A21L de Águeda envolv a directamente dez mil cidadãos e 

cerca de duas centenas de entidades do concelho e da região. A21L agueda 

resulta da vontade que a Câmara Municipal de Águeda tem em dar 

continuidade ao trabalho até aqui desenvolv ido no sentido de estimular a 

participação dos cidadãos e promover a sustentávelidade ambiental, social 

e económica do concelho de Águeda. 

Neste sentido foi apresentardo uma candidatura ao Eixo n4 do Programa 

Operacional Regional do Centro. Protecção e Valorização Ambiental, tendo 

recebido aprovação pela CCDR_Centro. A A21L de Águeda foi ainda alvo de 

aprovação pela APA, tendo sido seleccionada, juntamente com outros dois 

municípios portugueses, para testar a metodologia proposta pelo Guia 

A21L. Um desafio para todos. 

A UCP_ESB do Porto desenvolv eu a metodologia a utilizar na A21L de 

Águeda e será a entidade responsável pelo acompanharento técnico da sua 

implementação. A A21L de Águeda pretende trazer algo de novo ao 



município, interligando os diferentes projectos e acçao e trabalhando com 

todos na procura de uma melhor de qualidade_de_vida dos cidadãos. 

Pretende se envolv er os cidadãos de Águeda para o processo de decisão 

mas também para a realização e implementação das acçao no terreno, 

distribuindo melhor os recursos. Procura se que todos façam mais com 

menos e sempre em torno de um grand objectivo a melhoria ambiental, 

social e económica de Águeda. Partes interessadas no processo. 

A participação activa e o acompanharento do processo A21L agueda por 

parte de todas as instituiçãos e cidadãos é uma condição necessária para 

o seu êxito e para a sua aplicação futura. Acreditamos que todos os 

cidadãos aguedenses, conjuntamente com as entidades locals, têm um papel 

importante e de responsabilidade no progresso do seu concelho. 

São consider adas partes interessadas as seguintes pessoas, grupos ou 

organizaçãos: Colaboradores da Câmara Municipal e decisores políticos, 

Membros do executivo e da Assembleia Municipal, Membros dos executivos e 

das assembleias de juntas_de_freguesia, Representantes de agrupamentos de 

escolas e de escolas secundárias alunos, docentes e encarregados de 

educação, Empresas de distintas tipologias e dimensãos. 

Entidades de apoio a empresas, bem como cooperativas, Associaçãos locals 

de todas as naturezas, Órgãos de comunicação social de âmbito local e 

regional, Gestores e utentes de Instituiçãos Particulares de 

Solidariedade Social, Instituiçãos de ensino superior docentes e 

discentes, Cidadãos em geral, Representantes da protecção civil, 

Entidades públicas de cariz local e/ou regional IEFP, Centro de Saúde, 

CCDRC, entre outras, Empresas multimunicipais de gestão de águas, 

saneamento e resíduos, Arciprestado. 

Fases de A21L agueda. Preparar Até final de Fevereiro de a2010 as acçao 

passam pela assinatura dos Compromissos de Aalborg, pela criação e 

activação da estrutura de coordenação do projecto, como o Grupo 

Coordenador, por sessãos de apresentarção aos colaboradores da Autarquia 

e terminará com a Sessão de Apresentarção Pública da A21L de Águeda. 

Analis ar e Educar. Até final de Dezembro de a2010 serão criados os 

Grupos de Trabalho Temáticos e terá início uma campanha de sensibilização 

junto dos cidadãos de Águeda, através de sessãos de tertúlias e debates 

temáticos, acçao nas escolas do concelho, actividades no âmbito do Dia da 

Terra. 

A Conferência Inovaçãos para uma Economia a Sustentável e ainda um 

conjunto de visitas subordinadas ao tema Águeda mais Sustentável. 

Simultaneamente decorrerão os trabalhos de elaboração do Estado de 

Sustentávelidade de Águeda a2010. Educar e Comprometer. Nesta fase serão 

realizados os Fóruns Participativos e iniciar se á a elaboração dos 

Compromissos de Águeda pela Sustentávelidade. 

Haverão novas sessãos de tertúlias e debates temáticos, novas acçao nas 

escolas do concelho, terão continuidade as visitas Águeda mais 

Sustentável. Reconhecer e avaliar até final de Outubro de a2011 

Preparados os Compromissos de Águeda com a Sustentávelidade, e 

apresentardos publicamente à comunidade, será altura de convidar os 

cidadãos e entidades de Águeda a elaborarem Planos de Acção individuais. 

Para tal serão organizadas Sessãos de Formação especificas para auxiliar 

na elaboração dos Planos de Acção. Será organizado um concurso para a 

eleição dos melhores Planos de Acção. Prémios A21L. Será ainda iniciada a 

fase de Avaliação do processo de A21L aguedae realizada a defini ção das 

futuras acçao. 

 

0005 *rg_cnt *tp_mun *in_2006 *act_s *at_islal *m_Batalha 

Batalha. A A21L é um instrumento para promover o desenvolv sustentável. 

Trata se de um processo em que a autarquia local trabalha em parceria com 



todos os sectores da sociedade para elaborarem um plano_de_acção e 

implementá lo visando o desenvolv sustentável. 

A abord da A21L é mais abrangente, mais estratégica, mais focalizada na 

qualidade_de_vida da comunidade local, mais virada para a acção, mais 

participada. As parcerias que gera, procuram dar resposta às perguntas 

fundamentais sobre o futuro da comunidade, com a finalidade de chegar a 

projectos e acçao concretas. 

A implementação da A21L introduz um novo conceito de partilha de poder e 

um novo processo de cidadania e co responsabilização. Pretende se também 

descobrir as capacidades locals, realçando os pontos_fortes, as 

oportunidades e os projectos de sucesso alcançados bem como os 

pontos_fracos e as debilidades a ultrapassar. 

Interessa mencionar o projecto Rede Social, que tem particular 

relevância, na área da promoção de um conceito de cidadania e o do 

reconhecimento da importância da igualdade de oportunidades como forma de 

combater a desigualdade e a exclusão social. Este projecto engloba também 

o estabelecimento de planos de acção, que contêm a menção da mobilização 

e gestão dos recursos a afectar para a realização da acção. 

Sessãos de educação parental destinadas a famílias disfuncionais 

sinalizadas pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e Núcleo 

Local de Inserção, SOS vizinhos, apoio domiciliário a idosos aos 

fins_de_semana e feriados, prestado por vizinhos voluntários. Encontro do 

Saber, Envelhecer com Qualidade onde se promoveu a reflexão sobre o 

envelhecimento e a participação do idoso na vida activa. 

Tratou se de uma parceria entre a Câmara Municipal e o Núcleo Distrital 

de Leiria da Rede Europeia Anti Pobreza. Tratamento dos efluentes das 

suiniculturas. Projecto desenvolv ido em parceria com a RECILIS 

Tratamento e Valorização de Efluentes, S.A. que visa a construção de uma 

estação de tratamento de efluentes suinícolas. 

Aterro de Resíduos Industriais Banais. A localizar numa antiga exploração 

de inertes e visa encaminhar este tipo de resíduos para lugar devidamente 

licenciado para o efeito. Defesa da floresta contra incêndios, elaborado 

o levantamento das situaçãos mais prementes em termos de limpeza, da 

competência do Município. 

Estão a ser executadas as operaçãos de silvicultura preventiva a par de 

outros investimentos nesta área pontos de água, melhoria das condiçãos de 

abastecimento de água no combate aos incêndios, melhoria das 

acessivelidads dos caminhos florestais, etc. Projecto Carbono Mais. Este 

projecto tem por objectivo diferenciar as entidades que voluntariamente 

compensam as suas emissãos e adicional mente retêm carbono. 

Batalha Autarquia Carbono Mais trata se de uma parceria com a Federação 

dos Produtores Florestais de Portugal e Empresa Cantor CO2 E. Visa 

proceder ao levantamento das emissãos e absorçãos de gases no Concelho e 

estabelecimento de acçao tendo em vista a redução da emissão de gases com 

efeito de estufa, Instalação de Parques Eólicos. 

O processo de instalação de energias eólicas no Concelho implicou uma 

alteração regulamentar do Plano Director Municipal. Esta alteração visou 

permitir a instalação de infraestruturas de instalação e transporte de 

energias renováveis e foi encetada pela Declaração de Impacte Ambiental 

do Parque Eólico de Chão Falcão II. 

Prevê a instalação no Concelho de onze aerogeradores com uma potência 

total na ordem dos n25,3 Mw, estimando se n61 Gwh/ano, o que corresponde 

a n85 por cento da energia consumida na Batalha. Plano de Acessivelidads 

da área de intervenção do URBCOM. Este estudo visa garantir e assegurar o 

direito pleno de cidadania das pessoas com necessidades especiais, 

propondo ao nível do espaço público as intervençãos necessárias tendo em 

vista o alcance deste objectivo. 



Valorização agrocola do Vale do Lena. Este projecto incide sobretudo na 

criação de condiçãos que favoreçam a opção dos agricultores pela prática 

biológica. Acessivelidads, sistema de rega e electrificação são algumas 

das condiçãos que o projecto pretende assegurar aos agricultores. 

Requalificação das margens do Rio Lena e construção de Ecopista nas 

margens do Rio Lena. 

Ambos projectos estão sinalizados no Plano Estratégico e Acção para o 

Pinhal Interior. Visam gerar novas sinergias com outros projectos já em 

curso de valorização ambiental das margens do Rio Lena, nomeadamente com 

aqueles que directa ou indirectamente confluem para a criação de um 

quadro de vida urbana, mais qualificado e valorizado. 

Onde as actividades associados ao turismo/património assum em um relevo 

especial. Estes e outros projectos que se encontram em implementação ou 

em estudo integrarão a estratégia de desenvolv sustentável da A21L da 

Batalha. 
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Marinha Grand. A A21L destina se a favorecer de forma sustentada o 

desenvolv da Qualidade_de_vida ao nível local. Os temas por ela abords 

incluem capítulos que se desdobram em quatros vertentes: nível de vida 

economia a, condiçãos de vida sociedade, qualidade do ambiente e 

qualificação dos recursos humanos. 

Assim, não é de estranhar que aspectos como a criação de emprego, a 

exclusão social, a saúde, a terceira idade, os transportes e 

acessivelidads, o respeito pela História e pelo património construído, a 

educação, o associativismo, o desenvolv de actividades produtivas. Ainda 

a inovação, o turismo, o acessivel a produtos agrocolas ecológicos, a 

qualidade do ar, do solo, da água, o tratamento de resíduos e de 

efluentes líquidos, as energias renováveis, etc., sejam objecto de 

análise na A21L. 

O presente Relatório de Sustentávelidade, um dos primeiros realizados 

para um Município, baseou a sua metodologia de análise nos indicadores 

desenvolv idos por um grand número de especialistas internacionais para o 

GRI, Global Reporting Initiative. Em particular nas Directrizes para a 

Elaboração de Relatórios de Sustentávelidade. 

A utilização desses indicadores, reconhecidos internacionalmente, é 

garantia de transparência, responsabilidade e rigor, e permite a 

comparação dos dados e resultados apresentardos, quer com os próximos 

Relatórios de Sustentávelidade da Câmara Municipal da Marinha Grand, quer 

com Relatórios de Sustentávelidade de outras organizaçãos. 

Esta primeira edição do Relatório de Sustentávelidade da Câmara Municipal 

da Marinha Grand teve ainda o contributo da metodologia expressa no 

suplemento sectorial dirigido a entidades públicas Sector Supplement for 

Public Agencies. Este trabalho sintetiza a Missão, a Visão e os Valores 

que o Executivo Camarário defini u e pratica no seu Município, numa abord 

relacional que se reparte por quatro grands áreas e que avaliam a 

sustentávelidade das opçãos estratégicas tomadas. 

Governação e compromissos. Na transparência e eficiência da relação com 

os cidadãos, no relacionamento e compromissos, enquanto consumidor e 

empregador. Indicadores de desempenh o económico e financeiro. Na 

perspectiva da sustentávelidade financeira da Autarquia, na óptica dos 

impactes directos, indirectos e induzidos na economia a local. 

Indicadores de desempenh o ambiental. 

No que se refere à eficiência ambiental da sua gestão directa, na 

sensibilidade e mobilização para boas práticas ambientais. Indicadores de 

desempenh o social. No que respeita às práticas laborais, de formação e à 

relação com os funcionários, em programas educativos, culturais, 

projectos sociais. O Relatório de Sustentávelidade assum e se, ainda, 



como uma forma de comunicar, interna e externamente, o trabalho realizado 

e ao caminho percorrido em cada uma das diferentes áreas. 

Este documento tem, ainda, como benefícios adicionais. Sistematizar a 

informação disponível para o Executivo, colaboradores e entidades 

externas, Aumentar a consciência sobre as questãos abords no Relatório de 

Sustentávelidade, Chamar à atenção, internamente, para o seu desempenh o 

e eventuais medidas mitigadoras. Elevar o potencial e a capacidade para 

melhorar, no dia_a_dia, a eficiência operacional. 

Possibilitar a monitorização das performances e identificar áreas que 

necessitem ser melhoradas, Dar indicaçãos de que o Município encara com 

seriedade os valores da Sustentávelidade. A Câmara Municipal da Marinha 

Grand, revendo se num modelo de desenvolv que coloca a tónica na 

Sustentávelidade, decidiu avançar com a implementação do processo A21L. 

Um processo em que é imprescindível o envolv de toda a comunidade 

Marinhense. 

Tomando nas suas mãos os desafios do presente e do futuro, colaborando 

com a Câmara Municipal nas opçãos de desenvolv e na concretizarção dos 

projectos que se entende serem os mais necessários e adequados para a 

Marinha Grand. Este Relatório de Sustentávelidade constitui oprimeiro 

passo no processo de implementação da A21L, que assum e a Marinha Grand 

como Território de Inovação e tem as seguintes orientaçãos estruturantes. 

Promover a gestão ambiental sustentável. promover a ecoeficiência do uso 

da água, garantindo a qualidade no abastecimento. Apostar na eficiência 

energética e nas energias renováveis, dinamizar a mobilidade territorial 

sustentável, requalificar o património natural e construído. Apoiar a 

sustentação da inovação empresarial. 

Valorizar e potenciar o capital humano, refazer o modo como fazemos. 

Estimular a criação e integração em redes potenciadoras de inovação, 

promover um turismo integrado melhorar o modelo relacional interno e 

externo da Autarquia, implementar na Autarquia um Sistema Integrado de 

Gestão da Qualidade, Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho. 

Intervir na coesão social, estimular os jovens para um crescimento activo 

e responsável. Dinamizar acçao de formação ao longo da vida, promover o 

envelhecimento activo, fomentar o empreendedorismo e a criatividade. 
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Cascais. A abertara da sessão esteve a cargo do Sr. Vice_Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Carlos Carreiras que começou por referir os 

objectivos e o calendário das sessãos de participação da A21LCascais21. 

Estas sessãos pretendem envolv er toda a comunidade nas decisãos que 

influenciam o desenvolv do concelho e a qualidade_de_vida de todos os 

munícipes, pelo que a atitude do executivo é uma atitude de risco mas 

assertiva. 

Referiu ainda os princípios base da A21LCascais21: A Governança, ou seja, 

como o executivo entende que se deve governar enquanto colectivo, 

entendendo que a melhor forma era democratizar o processo de decisão. 

Neste sentido anunciou que a partir do próximo dia n7 de Junho estará 

disponível no site da autarquia uma plataforma tecnológica com diversos 

tipos de informação, incluindo informação referente aos edifícios e 

ordenamento, onde estaria disponível para todos os edifícios uma placa de 

informação virtual com a identificação de quem propôs, avaliou e decidiu. 

A plataforma deverá ser dinâmica de forma a permitir sugestãos e 

contributos de todos os munícipes. O segundo princípio é a Coesão Social. 

O Sr. Vice_Presidente referiu que ninguém vive feliz sem um território 

estruturado e coeso do ponto de vista social. Neste domínio ainda há 

muito a fazer, a título de exemplo referiu o Bairro Fim do Mundo no 

Estoril e o Bairro das Marianas que, recentemente, viu demolir a última 

casa. 



Em relação ao terceiro pilar, o Desenvolv Económico, mencionou que a 

globalização devia ser coordenada com desenvolv sustentável. Anunciou que 

na semana anterior foi apresentardo o projecto DNA Cascais com as 

primeiras n12 empresas. Este projecto tem um investimento de n8,1 milhãos 

de euros e visa a criação de n140 postos de trabalho. Afirmar ainda que 

construir Sociedades Criativas e Inteligentes era o maior recurso da 

Humanidade. 

O quarto e último pilar é o da Sustentávelidade Ambiental. Neste domínio 

fez referência ao Parque Natural por abranger a serra e o mar e ocupar 

n1/3 do concelho. Disse que a Sustentávelidade Ambiental é fundamental 

para a saúde, para a cultura ocidental e para o desenvolv económico. 

Referiu ainda que Cascais é o primeiro e único concelho do país a aderir 

ao Countdown a2010, um projecto que visa parar a perda de biodiversidade. 

No final do seu discurso, o Sr. Vice_Presidente incentivou a participação 

e o envolv de todos os participantes neste projecto tão importante para o 

desenvolv sustentável do Concelho. A A21L de Cascais é um Plano_de_acção 

Global para implementação local proposto pelas Naçãos Unidas. 

Visa o desenvolv sustentável e o envolv da população num processo de 

trabalho em rede e consulta pública. À semelhança das A21L adoptadas 

noutros municípios, a A21L de Cascais centra se em dois objectivos 

principais: Um programa de acção que visa o desenvolv sustentável local, 

integrando a protecção do ambiente, o desenvolv económico e social no 

processo de planeamento. 

Um processo consultivo e consensual com as suas populaçãos, sob forma de 

uma versão local da Agenda21 para as comunidades em que se inclui a A21L. 

Este processo orienta se pelos seguintes princípios fundamentais. Visão 

de longo_prazo, Acçao de curto, médio e longo_prazo, Trabalho em Rede. 

Articulação com entidades públicas e privadas, departamentos e divisãos 

da Câmara Municipal de Cascais, juntas_de_freguesia, instituiçãos 

académicas e com a população. 

Consulta Pública. Auscultação dos munícipes através de sessãos de 

participação pública, fóruns e caixas de sugestãos no website. Em 

síntese, a A21L deve traduzir se num Plano Estratégico de Longo_prazo e 

num Plano Operacional dirigido para a Acção de curto prazo. É importante 

sublinhar que este é um processo que se encontrará constantemente abertao 

e sujeito a revisãos. 

Em Outubro de a1996 a Câmara Municipal de Cascais decidiu, em reunião da 

Assembleia Municipal, aprovar por unanimidade, a ratificação da Carta de 

Aalborg e a consequente adesão aos seus princípios. 

O processo da A21L em Cascais, desenvolv ido em a1997, concentrou se, 

apenas na Vertente Ambiental, tendo sido realizado um Diagnóstico 

Ambiental Selectivo, consubstanciado no Relatório do Estado do Ambiente, 

Propostas de Vectores de Intervenção Estratégica para a Sustentávelidade 

Ambiental. 

Acçao e projectos de intervenção específicos e Monitorização com base nos 

Indicadores de Sustentávelidade Ambiental. Termómetro Ambiental de 

Cascais. No ano de a2005 desencadeou se um processo de trabalho técnico 

intramunicipal, com o objectivo de actualizar e organizar dados para 

consolidar a implementação de uma Estratégia Municipal de Desenvolv 

sustentável, tendo sido realizada a subscrição da Carta de Aalborg em n9 

de Fevereiro de a2006. 

Na sequência deste trabalho, a A21L do município, passa a ser designada 

por A21LCascais21, e integra n4 vertentes de sustentávelidade Ambiente, 

Desenvolv Económico, Governança e Coesão Social e segue como linha 

orientadora de acção sete eixos estratégicos. Ordenamento do território, 

cidadania e responsabilidade social, gestão de recursos naturais e 

resíduos, criatividade e inovação, saúde e qualidade_de_vida, economia a 

e mercado de trabalho e mobilidade. 
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Oeiras21, a A21L de Oeiras, é a Estratégia e o Programa de Acção através 

dos quais a autarquia procura mobilizar os seus recursos próprios, bem 

como todos os agentes locals, com vista ao desenvolv sustentável do 

concelho. 

Os objectivos estratégicos e as propostas de acção de OEIRAS21 constituem 

um quadro de referência para a tomada de decisãos pela autarquia, com uma 

visão de futuro baseada nos princípios e objectivos do desenvolv 

sustentável. 

A decisão de levar a cabo a Revisão do Plano Estratégico de Desenvolv 

sustentável de Oeiras, Oeiras21, foi tomada em a2004, tendo como 

enquadramento a necessidade de proceder à Revisão do Plano Director 

Municipal PDM. Entendendo se a A21L de Oeiras como um dos contributos 

fundamentais para o estabelecimento de objectivos de desenvolv 

territorial sustentável, no quadro do PDM. 

Em n13 de Julho de a2005 foi aprovada pela CMO a Proposta de Deliberação 

sobre a Revisão de Oeiras21, com o apoio técnico da equipa da FCTUNL, 

coordenada pelo Prof. João Farinha, que desenvolv eu o trabalho de 

análise técnica, tratamento de dados e de facilitação do processo 

participativo, ao longo de todas as suas fases. 

Uma das etapas centrais da Revisão de Oeiras21 e da redefini ção do seu 

leque de propostas foi a promoção da respectiva avaliação, ancorada num 

processo participativo intenso, concretizardo em n5 Sessãos 

Participativas Temáticas e, por decisão posterior, numa Sessão 

Participativa Global, para discussão da nova Proposta. 

Esta fase de avaliação da A21L, foi também desenvolv ida no contexto 

interno da CMO, uma vez que se consider ou que uma reflexão ao nível dos 

serviços da Autarquia, sobre o grau de conhecimento, concretizarção e 

importância relativa das acçao propostas no Plano Estratégico de 

Desenvolv sustentável. 

Era indispensável enquanto processo de avaliação e também como forma de 

aliar, desde o início, a estrutura de serviços da CMO à A21Lfutura. Este 

fase de avaliação interna decorreu no início de a2006 e incluiu duas 

Sessãos de Trabalho, envolv endo os Membros do Executivo e os Dirigentes 

de todas as unidades orgânicas da CMO, realizadas anteriormente às 

Sessãos Participativas, em Setembro de Outubro de a2006. 

Os n5 objectivos principais do processo de Revisão de Oeiras21 foram: 

Efectuar um Balanço da Implementação, Introduzir ajustamentos nos 

Objectivos do Plano e no Modelo Territorial, Redefini r o leque de 

Propostas de Acção, Munir o Plano de uma Estratégia de Gestão e 

Implementação, Construir um Instrumento Avaliação e Painel de Indicadores 

de Sustentávelidade. Oeiras21 foi aprovada pela CMO em a2000 e o seu 

Relatório Final publicado em a2001. 

Este documento deu enquadramento a inúmeros projectos e acçao levados a 

cabo pela CMO, dos quais os mais emblemáticos terão sido a erradicação 

das barracas, a implementação de sistemas de recolha selectiva e de 

valorização de resíduos e a promoção do desenvolv económico do concelho 

pela criação de condiçãos favoráveis à instalação de empresas, 

particularmente do terciário superior. 

A decisão de levar a cabo a Revisão de Oeiras21 foi tomada em a2004, 

tendo como enquadramento a necessidade de proceder à Revisão do Plano 

Director Municipal PDM, entendendo se a A21L de Oeiras como um dos 

contributos fundamentais para o estabelecimento de objectivos de 

desenvolv territorial sustentável no quadro do PDM. 

Com o apoio técnico duma equipa da FCT_UNL, coordenada pelo Prof. João 

Farinha, a revisão de Oeiras21 compreendeu: A avaliação da implementação 

das acçao propostas e da sua actual relevância. A discussão interna à CMO 



sobre a avaliação de Oeiras21, em duas sessãos com os Dirigentes Setembro 

e Outubro de a2006. 

A discussão pública de cada um dos n5 vectores estratégicos em n5 Sessãos 

Participativas Temáticas, das quais resultaram a identificação das 

prioridades para o futuro de Novembro de a2006 a Março de a2007, A 

discussão da proposta para uma nova A21L para Oeiras numa Sessão 

Participativa Global, em Junho de a2007. Oeiras21+ é a nova A21L de 

Oeiras, contendo a proposta de A21Lda Sustentávelidade para Oeiras de 

a2008 a a2013. 

A visão de Oeiras em a2020, que sustenta toda a proposta, é a de um 

território de elevada qualidade, com uma comunidade económica inclusiva e 

de grand dinamismo, utilizando racionalmente todos os recursos naturais, 

uma população exigente, moderna, envolv ida e feliz pelas oportunidades 

de prazer e desenvolv que encontra no seu concelho de residência. 

Oeiras21+ não é um Plano adicional a todos os planos que a autarquia 

desenvolv e. Oeiras21+ assum e se como uma Agenda, um menu de acçao que 

vem completar e ajudar a concretizar os planos, projectos e acçao da 

autarquia e de outras entidades que contribuem para o desenvolv 

sustentável do concelho. 

Oeiras21+ propõe se mobilizar recursos e vontades em torno de n10 

Projectos_Motores consider ados prioritários: Mega Parque Verde, Vales 

Verdes das Ribeiras, Vidas Seniores de Excelência, Escolas, Empresas e 

Empreendedorismo, Bairro21, Alternativas de Mobilidade, Energia, Economia 

a e Qualidade_de_vida, Orla Ribeirinha, entre o Estuário e o Território, 

Excelência Urbana, Melhor Governança, Mais Cidadania. 

A promoção e gestão de Oeiras21+ serão asseguradas por uma equipa de 

técnicos Grupo Oeiras21+, constituída por um representante de cada 

Departamento ou Gabinete Municipal. Estes técnicos serão os Embaixadores 

da Sustentávelidade, que receberão Formação que os habilita a conhecer 

aprofundadamente a temática do Desenvolv sustentável. E a promover as 

acçao necessárias à implementação de Oeiras21+, em directa e estreita 

relação com o seu próprio Departamento, com as juntas_de_freguesia e com 

os parceiros locals e os cidadãos. 
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Vila_Franca_de_Xira. A A21L é um processo através do qual se pretende 

assegurar que o Concelho se desenvolv e de forma sustentável, integrando 

as vertentes ambiental, sociocultural, económica e de boa governação, de 

forma a melhorar a qualidade_de_vida da população. 

Assenta numa forte participação pública, promovendo se a discussão dos 

problemas e das soluçãos que permitirão atingir os objectivos de 

sustentávelidade exigidos. Por proposta da Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal, Maria da Luz Rosinha, o Município de Vila_Franca_de_Xira 

aderir à Carta das Cidades Europeias para a Sustentávelidade e aos 

Compromissos de Aalborg. 

Essa adesão foi materializada a n11 de Maio de a2005, tendo se iniciado, 

então, o processo da A21L. Vila_Franca_de_Xira juntou se, desta forma, a 

muitos outros concelhos e regiãos que, pelo mundo inteiro, promovem a 

inovação social e o desenvolv sustentável. Após a subscrição dos 

Compromissos de Aalborg, em a2005. 

A Câmara Municipal de Vila_Franca_de_Xira iniciou um intenso trabalho de 

pesquisa e análise de informação, envolv endo os serviços autárquicos, as 

juntas_de_freguesia e diversos actores concelhos, resultando o Exame 

Integrado das Funçãos de Base dos Compromissos de Aalborg, documento de 

diagnóstico e que inclui já algumas propostas que possibilitarão ao 

Concelho um desenvolv mais sustentável. 

Resultados dos Fóruns de participação. Quanto à tipologia de 

participantes, verificou se que em termos médios houve um equilíbrio 



entre os participantes. Cerca n31,5 por cento pertenciam ao nível 

institucional, podendo ser provenientes do poder local câmara municipal, 

junta_de_freguesia, desempenh ando cargo técnicos ou políticos. 

Quanto aos restantes participantes, cerca de n33,1 por cento provinha de 

associaçãos ex. de carácter cultural, desportivo, recreativo, social e 

n33,8 por cento vinham como cidadãos. As empresas tiveram uma 

representação de apenas n1,6 por cento. 

Os Desafios ao Desenvolv das diversas freguesias mais seleccionados pelos 

participantes foram: Coesão Social e Respostas a Idosos e Famílias Pobres 

e Carenciadas n72,7 por cento, ovos Comportamentos sobre Resíduos, 

Energia, Água, Alimentos, Hortas, Compras, Consumo, Cidadania, 

Solidariedade, Biodiversidade, etc. n45,5 por cento, Mobilidade 

Sustentável. Melhorar as Acessivelidads, os Transportes Públicos, as 

deslocaçãos Pedonais, o Estacionamento e a Segurança Viária n36,4 por 

cento. 

Exame Integrado das Funçãos de Base dos Compromissos de Aalborg. No 

seguimento da adesão do Município de Vila_Franca_de_Xira à Carta das 

Cidades Europeias para a Sustentávelidade e da assinatura dos 

Compromissos de Aalborg, em n11 de Maio de a2005, foi desenvolv ido 

durante o primeiro semestre de a2006 um trabalho de recolha e compilação 

de informação, tendo em vista levar a efeito a elaboração de um Exame 

Integrado das Funçãos de Base, para este Concelho. 

Foram efectuadas reuniãos, de trabalho e de esclarecimento, durante esse 

período, entre os técnicos do Departamento de Qualidade Ambiental, 

departamento coordenador deste projecto, e os responsáveis pelos 

restantes Departamentos e Serviços da Câmara Municipal, tendo estes 

procedido, dentro do respectivo serviço, a um levantamento das 

actividades desenvolv idas ou a desenvolv er, dos públicos_alvo a que se 

destinam e da abrangência que as mesmas possuem e alcançam. 

Posteriormente, e porque as juntas_de_freguesia têm um papel fundamental 

no desenvolv sustentável do Concelho e a participação das mesmas é 

bastante importante, foram realizadas, também, reuniãos com os 

Presidentes das onze juntas_de_freguesia do Concelho, tendo estes 

contribuído, não só com o levantamento das actividades que concretizarm 

mas, igualmente, com o enunciar dos problemas, das lacunas e das falhas 

existentes. 

Com a união de todos os contributos referidos, foi possível a elaboração 

do diagnóstico que se apresentar e que irá funcionar como ponto de 

partida e base de trabalho para o desenvolv de futuras acçao e políticas 

que se coadunem com os princípios da A21L, visando não só a defini ção 

dos objectivos locals específicos e consequente melhoria de algumas 

procedimentos já efectuados, mas também a exaltação da imagem do 

Município. 

A importância da imagem, surge pela maior atenção prestada por todos os 

actores da nossa sociedade à qualidade ambiental, aos valores culturais e 

aos lugares públicos. É necessário que todos se envolv am para a melhoria 

da sua comunidade, uma vez que o importante é a união de todos em prol do 

bem_estar comum, porque daí resultará um substancial aumento de auto 

estima no cidadão e irá potenciar os melhoramentos e requalificaçãos que 

sejam efectuados no Município. 

Áreas de intervenção: Governança, Gestão Local para a Sustentávelidade, 

Bens Comuns Naturais, Consumo Responsável e Opçãos de Estilo de Vida, 

Planeamento e Desenho Urbano, Melhor Mobilidade, Menos Tráfego, Acção 

Local para a Saúde, Economia a Local Dinâmica e Sustentável, Equidade e 

Justiça Social, Do Local para o Global. 

 

0010 *rg_alt *tp_mun *in_2006 *act_n *at_adpm *m_Almodovar 



Almodovar. O Diagnóstico de Sustentávelidade do Concelho de Almodôvar 

efectuado foi selectivo, isto é, apenas pretendeu ser um documento 

síntese que faça um bom retrato do Concelho e disponibilize as bases para 

o Plano_de_acção. 

Teve como referência a aplicação de inquéritos à população, às entidades 

e a análise SWOT que apontam um conjunto de aspectos positivos e 

negativos, oportunidades e ameaças para o concelho. Os aspectos negativos 

mais referidos pela população e os actores locals, são o desemprego, a 

falta de empreendorismo, o envelhecimento da população e a desertificação 

humana. 

Os aspectos positivos estão relacionados com a riqueza do património 

natural e históricocultural existente no Concelho, os produtos agro 

alimentares e as energias renováveis. Com base no trabalho desenvolv ido, 

constatou se que as áreas prioritárias diagnost icadas e nas quais se 

deve apostar como vectores estratégicos Turismo, Produtos Agrocolas, 

Ambiente e Cidadania já fazem parte de uma estratégia de desenvolv 

integrado delineada para o concelho com vista à reconversão do mundo 

rural a partir do aproveitamento e rentabilização das potencialidades 

locals identidade local, património natural e cultural. 

Pela importância que os agentes e as forças vivas do Concelho 

representam, pretendeu se conjugar e reunir os seus representantes para 

em conjunto verter para a A21L de Almodôvar um Plano_de_acção com medidas 

e acçao que unam e co responsabilizem, agreguem e integrem todas as 

entidades neste processo de crescimento, sob o padrão inovador que o 

carácter prático e planeado de uma A21Limpõe. 

Este é apenas um documento de partida que poderá e deverá ser 

consolidado, alargando a discussão entre outros actores locals sobre 

quais os projectos estratégicos a desenvolv er em Almodôvar. No âmbito da 

A21L de Almodôvar foram defini dos como eixos estratégicos de 

intervenção, os seguintes: Turismo. O concelho apresentar grands 

potencialidades para o desenvolv do turismo. 

No entanto os fluxos turísticos estão subaproveitados, tendo em conta que 

o Concelho apresentar um vasto leque de atractivos turísticos centrados, 

não só, no património construído, como também paisagístico e imaterial. 

Os objectivos gerais defini dos para este vector são a promoção com 

qualidade, a sustentávelidade e a animação. 

Os projectos de maior relevância em matéria de turismo a apontar são a 

edição de um Guia Turístico de Almodôvar e a criação de percursos 

temáticos, como sejam a Rota do Património Religioso, a Rota do Medronho 

e do Mel, a Rota da Cortiça. Produtos agrocolas, indústria agro alimentar 

e floresta. 

A renovação das actividades tradicionais, através da dinamização e 

ampliação das cadeias de valor associados aos recursos naturais e 

endógenos, utilização da ciência e tecnologia, organização e 

conhecimento, capital humano, marketing deverá constituir uma das grands 

alavancas do desenvolv competitivo do concelho de Almodôvar. 

Este desafio está de acordo com as linhas estratégicas e as acçao 

delineadas para o período de a2007 a2013 no âmbito do QREN e Programas 

Operacionais. No concelho de Almodôvar o sector agro alimentar e 

florestal oferece algumas produtos de qualidade como, o medronho, o mel e 

o pão. 

Estes produtos acrescentam valor ao concelho e à própria região, pelo que 

o desenvolv estratégico do sector agro florestal, quer ao nível da 

produção como ao nível da comercialização, assim como do associativismo, 

poderá ser um importante factor de revitalização do tecido socioeconómico 

local. 

Ambiente. Este eixo assenta num dos pilares principais do desenvolv 

sustentável, o desenvolv ambiental. Com efeito, um ambiente saudável 



constitui um prérequisito onde assent am todos os outros sistemas. Assim, 

este eixo contempla acçao que visam actuar ao nível do ordenamento do 

território, preservação do ambiente, educação ambiental e adopção de 

hábitos ambiental mente correctos. 

Cidadania. A administração pública desempenh a um papel decisivo na 

gestão e no governo do território. Contudo, por vezes tem se revelado 

incapaz de responder aos desafios do desenvolv sustentável e do 

ordenamento do território, os quais só poderão ser vencidos com a adopção 

dos princípios da boa governação. 

Isto é, uma governação mais fundamentada numa perspectiva de defini ção 

consensual de estratégias participadas e negociadas horizontalmente, e 

menos em decisãos unilaterais e atitudes verticais de cima para baixo. A 

A21L não tem data prevista para conclusão, pois, como já foi referido, é 

um processo pelo qual a sociedade vai realizando, passo a passo, as suas 

metas. 

Por ser um planeamento a longo_prazo, com várias etapas, a sua elaboração 

e implementação passam por revisãos. Dessa forma, o que importa não é seu 

início ou fim, mas que a A21L se estabeleça como processo participativo e 

contínuo. Foi com este princípio em mente que nasceu este último eixo, 

que visa dar continuidade às estruturas e órgãos criados e, desta forma, 

dar sequência à metodologia participativa. 

 

0011 *rg_alt *tp_mun *in_2009 *act_s *at_tterra *m_Mora 

Mora. Nós, Câmara Municipal de Mora, baseados no espírito que guia a 

A21L, reconhecemos ter um papel determinante para fazer deste Concelho um 

lugar com melhor qualidade_de_vida, qu todos desejamos para viver e 

trabalhar, contado para isso, com a participação activa dos cidadãos. 

O caminho que visa a melhoria da qualidade_de_vida foi já iniciado com a 

obtenção de certificação em todos os serviços pelas quatro normas 

internacionais ISSO n9001 Qualidade, ISSO n14001 Ambiente, OHSAS n18001 

Segurança e Higiene no Trabalho e SA n8000 Responsabilidade Social e que 

designamos por sisteme de Gestão Integrado. 

Esta política, ao assent ar na qualidade dos serviços prestados, na 

protecção e valorização do ambiente, no cumprimento dos requisitod de 

higiene, segurança e saúde para todos os trabalhadores, bem como os 

cmpromissos sociais a aplicar e partilhar pelos trabalhadores e 

fornecedores, constitui um exemplo de um caminho a percorrer para 

alcançar a Sustentávelidade Local. 

Desde já assum imos que as nossas políticas e práticas serão guiadas pelo 

princípio de que o desenvolv actual deve ser conduz ido de modo a 

permitir às geraçãos futuras a viver dignamente e de uma forma saudável. 

É pois nosso dever moral garantir lhes que um dia poderão recriar o seu 

bem_estar que não estejam mais limitadas do que nós estamos actualmente 

pela escasses ou pela qualidade de recursos naturais que agora estão a 

nosso cargo. 

Pelo emprego das melhores práticas disponíveis n´s procurremos assegurar 

a inclusão das prioridades da sustentávelidade nas nossas actividades 

presentes e futuras. A nossa actuação far se á pelo espírito da Carta da 

Terra. Reafirmaremos a sua visão e compromete mo_nos a realizar as suas 

metas. 

Procuraremos a aplicação dos seus princípios nas nossas vidas pessoais, 

familiares, comunitarios, assim como nos nossos lugares de trabalho, 

organizaçãos e instituiçõs, em prol de um modo de vida sustentável. De 

acordo com a filosofia da A21L, pretendemos através das acçao Mora, um 

Conselho de qualidade, assum ir o compromisso de trabalhar em parceria 

com os demais agentes do Concelho para resolver os diversos problemas que 

afectar o desenvolv sustentável, procurando os melhores meios de os 

integrar no processo de tomada de decisão. 



Lançamos também o desafio a todos os nossos parceiros para uma 

participação efectiva nas nossas actividades, nos espaços de discussão e 

trocas de ideias e nas decisãos sobre o futuro do nosso concelho. Neste 

sentido, compromete o nos a: promover o desenvolv de uma forma integrada 

assegurando o bem_estar social, económico e ambiental do Concelho de 

Mora. Assegurar a promoção das especidficidades e produtos locals, tendo 

em vista a gestão do Concelho e dos seus problemas em função da sua 

importância, dos seus impactes e possibilidades de solução, fomentar a 

participação e concertação de todas as entidades públicas e privadas como 

condição necessária do processo de A21L e factor de continuidade das 

experiências positivas de desenvovimento. 

Ter em conta as necessidades económicas e sociais e o acessivel desigual 

aos recursos e serviços de forma a envolv er os munícipes de Concelho de 

Mora para a escolha de formas de vida sustentáveis, trabalhar para manter 

e melhorar a qualidade do património natural e construído do nosso 

concelho, tornando o mais seguro, saudável e acessivel. 

Utilizar e promover a utilização, de uma forma responsável, de rodo os 

recursos naturais, nomeadamente a energia, a água e o solo, desenvolv er 

acçao formativas, especialmente dirigidas ao pessoa da Câmara Municipal, 

aos residentes, aos jovens e ao sector empresarial, como tomada de 

consciência sobre as suas responsabilidades no desenvolv sustentável do 

Concelho. Fornecer informação aos munícipes sobre o estdo do ambiente do 

Concelho e monitorizar a qualidade_de_vida. 

Utilizar bens e serviços simultaneamente amigos do ambiente e prestadores 

de um bom desempenh o e encorajar todos os fornecedores a fazerem o 

mesmo. Pedir a parceiros, outras entidades e organizaçãos para 

adoptadarem sistemas d gestão ambiental utilizando os recursos de uma 

forma mais eficiente, menos geradora de resíduos e menos consumidora de 

recursos naturais. 

Em suma, a implementação da A21L surge com um objectivo único: conciliar 

a conservação e valorização dos recursos naturais com o desenvolv 

sócioeconómico da região e, ainda, a coesão social através de uma 

articulação concertada entre os diversos instrumentos de gestão 

territorial. 

Este processo teve início com a elaboração de um Diagnóstico de 

Sustentávelidade onde são identificadas as potencialidades e fragilidades 

do concelho de Mora a nível social, económico e ambiental. Com base neste 

documento, foi possível defini r uma Visão Estratégica com a participação 

dos parceiros e entidades locals num fórum de discussão. 

Esta Visão Estratégica permitiu defini r cinco vectores estratégicos que 

se irão materializar em acçao concretas aquando da fase do 

Plano_de_acção. Os Vectores de intervenção defini dos como prioritários 

para o município são: Turismo Ambiental como motor de desenvolv , 

Formação e Qualificação do recurso humano para a vida activa no concelho, 

As Energias Renováveis como uma aposta no futuro sustentável, 

Sustentávelidade e Valorização do sector Agro florestal, Plataforma de 

apoio às empresas e dinamismo empresarial. 

 

0012 *rg_alt *tp_mun *in_2005 *act_n *at_tterra *m_Portalegre 

Portalegre. A A21L é um processo voluntário de formulação e construção de 

um plano_de_acção local coerente que integre as esferas sóciocultural, 

económica e ambiental, a fim de se alcançar o Desenvolv sustentável, 

estabelecendo compromissos entre a autoridade local, os diferentes 

sectores da sociedade e os cidadãos. Algumas defini çãos de A21L. 

As autoridades locals são desafiadas a implementar planos de acção para 

concretizarção dos princípios de sustentávelidade ao nível local, em 

conjunto com diversos parceiros e envolv endo todos os actores da 

comunidade. 



A A21L é um processo participativo, multisectorial, que visa atingir os 

objectivos da Agenda21 ao nível local, através da preparação e 

implementação de um plano_de_acção estratégico de longo_prazo dirigido às 

prioridades locals para o desenvolv sustentável. Portalegre já começou a 

construir a sua A21L e convida toda a população a participar na busca da 

sustentávelidade do concelho. 

Só com a colaboração de todos será possível defini r as áreas 

estratégicas de intervenção nas quais se baseará a elaboração do 

Plano_de_acção que permita desenvolv er o que mais necessitamos e, por 

outro lado, potenciar todas as mais_valias do nosso Concelho. 

Com a implementação do Plano_de_acção Portalegre terá: mais escolas, mais 

jardins, mais saúde, mais crianças e jovens, mais turistas e visitantes, 

melhores sistemas de transportes, mais água, menos lixo, menos pobreza, 

mais riqueza, menos delinquência e abandono escolar. Ou seja, Portalegre 

terá melhor qualidade_de_vida! 

E é por acreditamos que todos os que vivem nesta cidade também desejam o 

melhor para ela, que desafiamos todos os habitantes a participarem neste 

desafio... Para nós é a sua voz que conta! A sustentávelidade é algo 

simples mas terrivelmente difícil, jamais acontece por acaso. A Câmara 

Municipal de Portalegre tem a tarefa em mãos e convida todos os actores 

locals e cidadãos a associarem se. 

A participação e co responsabilização assum em se pois como um passo 

fundamental ao desenvolv e apropriação de todo o processo. O diagnóstico 

para a sustentávelidade foi realizado, como um primeiro passo, e encontra 

se em consulta pública. Recentemente discutiu se publicamente a matéria. 

A sala estava repleta de gente interessada e o envolv da Assembleia 

Municipal garanti a boa prática que estes temas exigem. Para já e na 

realização do Diagnóstico foram dados os seguintes passos: toda a revisão 

bibliográfica possível interna e externa, contacto directo com todos os 

serviços da CMP realização de dezenas de reuniãos, apresentarção e 

debates internos eleitos, vereadores, presidentes de junta, funcionários. 

Entrevistas aos actores locals de organizaçãos públicas e privadas n29 

entrevistas directas apoiadas em guião, inquéritos à população cerca de 

n400 distribuídos, n181 portalegrenses responderam. Entretanto estudou se 

a incidência das actividades humanas na sustentávelidade consider ando a 

avaliação de todo o tipo de actividades culturais, económicas, sociais, 

etc., com impacto e/ou relevância no concelho de Portalegre. 

Relativamente a um conjunto de valores para a sustentávelidade, através 

de matrizes de sustentávelidade. Outra das ferramentas usadas foi a 

análise SWOT onde se procurou identificar a analis ar os pontos_fortes e 

fracos, e identificação das ameaças e oportunidades ao desenvolv do 

concelho, com o objectivo de expor algumas linhas condutoras para as 

próximas etapas da A21L de Portalegre. 

O Plano_de_acção. Associando esta análise à consulta resultaram algumas 

temas referentes donde poderemos destacar: saúde, emprego e actividades 

económicas, designadamente as industrias tradicionais de Portalegre, os 

produtos tradicionais o saber fazer local e o turismo, a inovação, as 

acessivelidads, o ensino/formação e, muito naturalmente, a Serra de São 

Mamede e o Parque Natural. 

Vai seguir se a elaboração do Plano_de_acção que se deseja o mais 

participado possível e todo o demais processo de seguimento. Vantagens da 

A21L. Valorização do potencial endógeno, Promoção da equidade social e o 

uso eficiente dos recursos naturais, históricos, culturais e económicos. 

Melhoria da qualidade_de_vida dos cidadãos, Incremento da cidadania, da 

participação nas decisãos de desenvolv municipal e a partilha de 

responsabilidades, Integração das diferentes políticas sectoriais, 

Elemento de valorização na obtenção de recursos financeiros. Fomento de 

parcerias com as diferentes entidades e instituiçãos do meio. 



Gestão autárquica mais eficiente com a configuração de uma estratégia 

integrada de Desenvolv sustentável, Aplicação de medidas que diminuam os 

estrangulamentos e potenciem as qualidades do Concelho. 

Disponibilização de informação/formação do cidadão, técnicos locals e 

agentes dos vários sectores de actividade, Contribuição para uma maior 

capacidade de satisfação das necessidades da comunidade. Elaboração de um 

Plano_de_acção coerente, consistente e sustentável. Factor 

continuidade/longo_prazo da A21L que pressupõe o factor continuidade. 

É um processo a longo_prazo, permanentemente sujeito às necessárias 

alteraçãos e ajustamentos, pois está dependente da evolução constante do 

Ecossistema Local aos níveis social, económico, ambiental e cultural. Os 

objectivos e metas a atingir serão tanto mais ambiciosos quanto mais 

perto se estiver do Desenvolv sustentável. 

 

0013 *rg_alg *tp_mun *in_2005 *act_n *at_cesur *m_Loulé 

Loulé. O processo que levou ao estabelecimento de uma Estratégia de 

Sustentávelidade do Concelho de Loulé ESCL teve início em Janeiro de 

a2005 por iniciativa da Câmara Municipal de Loulé CML e foi conduz ido em 

colaboração com o Instituto Superior Técnico IST da Universidade Técnica 

de Lisboa, através do CESUR Centro de Sistemas Urbanos e Regionais. 

A equipa de coordenação da ESCL foi assegurada por elementos de ambas as 

instituiçãos. A ESCL decorreu no contexto de um programa Interreg III. A, 

destinado à implementação de estratégias conjuntas transfronteiriças para 

as regiãos envolv idas, e teve como parceiros a Câmara Municipal de 

Tavira, o Ayuntamiento de Punta Umbria e a Universidade de Huelva. 

A ESCL não é um estudo nem um plano. A ESCL é um processo estratégico, 

com uma perspectiva futura de n20 anos, um exercício que reúne 

preocupaçãos sociais, ambientais e económicas, analisa pragmaticamente a 

realidade e estabelece prioridades entre diferentes domínios de 

interesse, defini ndo uma agenda de acção que se implementa segundo 

diversos instrumentos. 

Um deles é o Plano Director Municipal, outros os planos e programas 

sectoriais. Haverá ainda outros instrumentos, muitos deles liderados pela 

própria comunidade através de acçao individuais ou em parceria. 

Os múltiplos instrumentos actuar sob a égide das linhas estratégicas e 

das prioridades defini das e acordadas por todos os participantes activos 

no processo da ESCL. Pensar e perspectivar a sustentávelidade de um 

futuro desejável é pois um exercício difícil, que exige uma grand 

capacidade de ver no longo_prazo, obrigando a uma conciliar ção de 

desejos, perspectivas e expectativas dos diferentes actores que compõem a 

sociedade. 

A Estratégia de Sustentávelidade do Concelho de Loulé ESCL pretende dar 

resposta à escala local aos desafios colocados a nível internacional pela 

Estratégia Renovada de Desenvolv sustentável da União Europeia aprovada 

em Junho de a2006 pelo Conselho Europeu e pela Estratégia Nacional de 

Desenvolv sustentável aprovada em Dezembro de a2006 pelo Governo 

Português. 

A ESCL procura fazer reflectir à escala do Concelho o proposto nos vários 

objectivos de acção da ENDS, nomeadamente no terceiro objectivo Melhor 

Ambiente e Valorização do Património Natural, subobjectivo Cidades 

Atractiva, acessivels e sustentáveis, abrangento igualmente seis dos sete 

objectivos deste documento. 

Em aspectos relacionados com a Sociedade do Conhecimento, primeiro 

objectivo da ENDS com o crescimento sustentado e competitivo idade à 

escala global e eficiência energética. segundo objectivo da ENDS, e com 

os aspectos relacionados com a equidade e coesão social, valorização 

equilibrada do território e administração pública mais eficiente e 

modernizada quarto, quinto e sétimo objectivos da ENDS, respectivamente. 



Com início em Janeiro de a2005, a ESCL é um processo pioneiro que 

permitiu identificar acçao com vista a uma melhoria progressiva da 

qualidade_de_vida actual e futura dos habitantes do Concelho, com vista à 

sustentávelidade. Pela sua abord transversal e integrada, pela consider 

ação de aspectos de governança, de desenvolv económico e de coesão 

social. 

A ESCL permite viabilizar ao nível local a operacionalização de 

instrumentos estratégicos de escala superior, como por exemplo o Programa 

Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego, que traduz a aplicação 

em Portugal das prioridades da Estratégia de Lisboa, e o Plano 

Tecnológico. 

A ESCL teve também em conta o impacto territorial dos projectos de acção 

por ela preconizados, promovendo a articulação destas acçao com o 

previsto no Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve. As 

medidas preconizadas para o interior do Concelho seguiram também de perto 

o proposto pelo Plano Estratégico para as Áreas de Baixa Densidade do 

Algarve e pelo Plano Nacional de Desenvolv Rural a2007_a2013. 

Nomeadamente no que se refere ao aumento da competitivo idade dos 

sectores agrocolas e florestais, ao correcto ordenamento do espaço rural 

e à gestão sustentável dos recursos naturais e ainda à melhoria da 

qualidade_de_vida e diversificação da economia a nas zonas rurais. 

Ao verter para a escala local as acçao propostas a nível regional e 

nacional, filtrando as pelo crivo das prioridades concelhos defini das 

pelos agentes do Concelho, e ao propor se informar a revisão do Plano 

Director Municipal. 

A ESCL procura contribuir de forma inovadora para a tão necessária 

articulação entre escalas de planeamento e programação, contribuindo 

desta forma para a eficácia das políticas públicas e para a adopção de 

práticas de boa governança, oferecendo uma visão de progresso que integra 

as necessidades de longo_prazo, de carácter local, nacional e global de 

forma consistente. 

Entre Janeiro de a2005 e Fevereiro de a2006 foram realizadas várias 

actividades amplamente divulgadas no Concelho e que contaram com a 

participação de um vasto conjunto de agentes do Município. Este processo 

de envolv demonstrou se decisivo na criação de um sentido de apropriação 

da ESCL por parte dos agentes sociais do município. 

É hoje reconhecido que a ESCL não é um estudo encomendado pela CML mas um 

processo em evolução, que pertence tanto aos munícipes como à CML, que 

permite esperar um futuro desejável e que, partindo de uma visão de 

futuro, propõe linhas de orientação de desenvolv no longo_prazo que irão 

contextualizar acçao e prioridades no curto prazo. 

O Fórum Loulé21 FL21 institucionalizou o envolv de todos os actores do 

município de Loulé: técnicos municipais, sector privado, académicos, 

organizaçãos não governamentais, cidadãos e outros grupos sociais. 

Foi no FL21 que se discutiram e tomaram muitas das decisãos ao longo de 

todo o processo de desenvolv da ESCL, desde o estabelecimento de uma 

visão de longo_prazo e de objectivos de sustentávelidade, passando pelo 

diagnóstico dos problemas e oportunidades, até à consolidação e defini 

ção de uma Estratégia e de acçao que a implementem. As secçãos que se 

seguem apresentarm os resultados desta fase de concepção da ESCL. 

 

0014 *rg_alg *tp_mun *in_2004 *act_n *at_ciitt *m_Portimão 

Portimao. A elaboração da A21L do Município de Portimão surge na natural 

convergência de objctivos entre o Município de Portimão e as valências da 

Universidade do Algarve consubstanciadas no Centro Inyternacional de 

Investigação em Território e Turismo. 

O desafio assum ido consiste na elaboração de um plano_de_acção para a 

sustentávelidade à escala local, construido de acordo com metodologias 



cientificamente rigorosas e partilhadas, num procedimento dinâmico onde 

os agentes do território são o núcleo dos processos de avaliação, 

planeamento e decisão. 

Na A21L está em caausa um programa de trabalho de getão municipal 

integrada, baseada na aplicação local dos princípios de sustentávelidade 

global emergentes desde a Cimeira da Terra e progressivamente assimilados 

por territórios e sectores. 

De facto, a A21L é um processo marcadamente territorial, no qual em 

Portimão são destacados três dominios de intervenção prioritários: 

ambiente, uso do solo e cidadania. Os dois primeiros emergem dos 

resultados do projecto Cidadania activa desenvolv ido em auscultação 

directa à população de Portimão no ano de a2005. 

O terceiro traduz a própria natureza do processo A21L. A inclusão na 

Agenda de uma referência sectorial específica ao turismo, o qual 

constitui assim o quarto dominio de intervenção, deve se à importância 

própria deste sector de actividade no Algarve e no concelho de Portimão 

em particular. 

A matriz económica de evidente especialização neste sector, tem como 

premissa na A21L que a sua evolução não pode conduz ir a situaçãos de 

monocultura turistica em termos sectoriais ou de produto, nem alhear se 

dos stakeholders locals. Daqui a imperativa visão territorial. 

No seu conjunto estas quatro áreas asseguram a cobertura transversal do 

teritório, entre os dominios temáticos sugeridos para as A21L, 

nomeadamente as questãos relacionadas com o ambiente, natureza, uso do 

solo e ordenamento do território, economia a local, infraestruturas 

básicas, níveis de cobertura dos equipamentos colectivos, equidade 

social, pegada ecológica, cooperação, sensibilização e a formação para a 

cidadania. 

O carácter integrador da abord assum ida na A21L de Portimão surge assim 

numa perspectiva real e multidimensional do território e dos seus 

processos de sustentávelidade. Consider ados mais pertinentes ao nível da 

conjuntura local do concelho em caausa e prioritários em termos de 

intervenção, os domínios do ambiente, uso do solo, cidadania e o sector 

económico do turismo. 

Uso do solo, cidadania e o sector económico do turismo têm nos 

respectivos diagnósticos, estratégias e acçao, o reflexo da 

hierarquização das áreas temáticas a consider al de mais urgente 

instrumentação, segundo critérios de volume de impactes e carácter 

estratégico de investimento. 

Numa outra leitura estão também presentes os factors económicos, sociais, 

ambientais e institucionais, pilares tradicionais dos processos de 

sustentávelidade. A validade do processos de desenvolv sustentdo tem como 

condição necessária o funcionamento conjunto deses vértices, cuja falta 

ou escassez parcial implica de imediato uma perda superior à simples 

subtração da parte em caausa. 

Assum idas as premissas iniciais do trabalho, a A21L de Portimão 

consistirá num instrumento de promoção do desenvolv sustentável e 

participado, onde consciente da integração num contexto global, a decisão 

é assum idamente local. U território ambiental, ente qualificado, 

económicamente consistente e socialmente coerente na sua heterogeneigade, 

onde os agentes locals são activos participantes e não espectadores dessa 

qualificação. 

A participação é condição necessária para o desenvolv sustentávl nos mais 

diferentes níveis. A A21L do munmicípio de Portimão constitui rá uma 

ferramenta autárquica do processo de desenvolv , de e para o município, 

sugerindo linhas orientadoras do compromisso assum ido pelo município com 

a assinatura da carta de Aalborg a n5 de unho de a2006. 



A efectivação dos princípios da sustentávelidade passa por garantir a 

participação informada dos cidadãos nos processos de decisão, através das 

diversas formas que essa participação pode assum ir: individual, 

associativa e política. Daqui decorre que o primeiro objectivo para a 

A21L de Portimão é o de assegurar a participação dos cidadãos no próprio 

processo de elaboração da Agenda, condição necessária para a sua própria 

existência, validade e reconhecimento. 

Neste domínio de parceria, segue se o segundo objectivo: traçar o 

diagnóstico social para os quatro domínios nucleares da A21L em Portimão: 

ambiente, uso do solo, cidadania, turismo. Este diagnóstico social, 

efectuado numa ronda de fóruns com representantes dos cidadãos, é 

posteriormente cruzado com o diagnóstico técnico terceiro objectivo 

efectuado através da pesquisa documental bibliografia e estatística nas 

áreas específicas de cada um destes domínios. 

Da conjugação das fontes primárias fóruns e fontes secundárias pesquisa 

documental, prossegue se para os quarto e quinto objectivos da agenda, a 

elaboração da estratégia e conjunto de acçao para cada domínio. 

Finalmente o sexto e último objectivo, é materializado na especificação 

de um conjunto de indicadores de monitorização, através dos quais será 

possível para cada domínio, aferir o grau de eficácia no terreno da 

implementação progressiva das acçao sugeridas, quer em termos absolutos 

do concelho, quer na comparação com o todo regional. 

Esta avaliação a efectuar maioritariamente na escala de tempo anual, tem 

presente a compatibilidade entre abrangência multidisciplinar dos 

domínios em estudo e o necessário grau de objectividade para a 

operacionalidade que os indicadores têm que assum ir, enquanto 

instrumentos de suporte à decisão. Assum ida a A21L, este será um dos 

desafios para a2007 a2009. 
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Tavira. O conceito de desenvolv sustentável emergente desde o relatório 

de Brutland de a1986 e sucessivamente ratificado em várias escalas e 

compromissos territoriais, tem hoje em Portugal expressão efectiva 

através da Estratégia Nacional de Desenvolv sustentável a2015 ENDS e 

respectivo Plano de Implementação PIENDS. 

Nesta estratégia as A21L constituem instrumentos de excelência na área de 

competência municipal, através dos quais se planificam e hierarquizam 

objectivos, sugerem se acçao, propõem se sistemas de monitorização e 

avaliação. 

Daqui resulta uma estratégia participada e por isso mesmo co 

responsabilizada entre cidadãos e representantes, na qual a participação 

pública directa é o primeiro passo no sentido de conhecer o presente e as 

expectativas da população, não como objectos do desenvolv mas sim como 

elementos participantes e activos desse mesmo desenvolv . 

É essa a génese das A21L à qual Tavira não é excepção. Dos vários passos 

que têm sido dados por este Município, o início do processo da A21L em 

Outubro de a2007 destaca se pelo apelo à participação pública através de 

um questionário presencial efectuado por n5 entrevistadores da 

Universidade do Algarve, o qual resultou na recolha de n626 inquéritos 

efectuados durante os meses de Outubro e Novembro de a2007 em todas as 

freguesias do concelho de Tavira. 

Destaque para o facto desta A21L procurar cobrir todos os estratos da 

população, sendo a amostra estratificada por classes etárias e local de 

residência freguesias de cidade, litoral e interior. A A21L para o 

Município de Tavira é um processo eminentemente prático cujo objectivo é 

o trabalho em prol da sustentávelidade global através da implementação 

dos programas de acção defini dos no Plano_de_acção Local. 



Durante os meses de Outubro e Novembro de a2007, o Centro Internacional 

de Investigação em Território e Turismo da Universidade do Algarve, 

realizou um questionário à população residente nas várias freguesias do 

concelho de Tavira. 

Trata se de uma iniciativa do Município de Tavira, no âmbito do estudo 

A21L do concelho de Tavira, integrado no projecto SUSTER21e financiado 

pelo Interreg III a qual pretendeu apelar à participação pública, bem 

como conhecer a opinião dos residentes sobre a sustentávelidade e opçãos 

no desenvolv do Concelho de Tavira. 

Este estudo vem na sequência da Cimeira da Terra que ocorreu no Rio de 

Janeiro em a1992, cujos princípios foram reafirmados em Portugal na 

Estratégia Nacional de Desenvolv sustentável aprovada em no ano passado. 

No âmbito do quadro estratégico da U.E. para a2007 a2013, o estudo vai 

permitir ao Município de Tavira partir com quatro domínios de intervenção 

prioritários, designadamente: uso do solo, economia a e competitivo 

idade, turismo e lazer e sóciocultural. 

Algumas Resultados da Participação Pública, Projecto A21L Tavira. Uma 

esmagadora maioria dos inquiridos refere a qualidade_de_vida no concelho 

como média a muito boa. Consider am muito importante ou importante a 

melhoria e/ou a construção de centros de saúde, a limpeza urbana como boa 

ou muito boa, muito importante ou importante o incremento das condiçãos 

no ensino, ensino básico, creches e jardins de infância. 

Cerca de n70 por cento dos inquiridos consider a as acessivelidads para 

pessoas com deficiência como insuficientes, que, em geral, o turismo pode 

contribuir para a projecção da imagem do concelho no exterior e são os 

jovens que maioritariamente se preocupam com a criação de espaços de 

debate e participação pública. 

Um pouco menos de metade dos inquiridos residentes em freguesias do 

interior consider a como muito importante a construção de habitação 

social. Mais ou menos o mesmo número consider a muito importante a 

melhoria de acessivels estradas, ruas, caminhos e desenvolv er o turismo 

de natureza. 

Em suma, os residentes inquiridos referem como principais actividades 

económicas a desenvolv er o Alojamento e Restauração e o Comércio. A 

indústria transformadora e a construção são as actividades menos 

referenciadas. Os residentes valorizam o potencial económico do turismo e 

as suas expectativas em relação às acçao municipais apontam sobretudo 

para a saúde, escolas do ensino básico, creches e jardins de infância. 

Finalmente, os residentes valorizam as condiçãos naturais do território 

Paisagem e a sua Cultura. Desejam melhores acessivelidads para as pessoas 

com deficiência e mais espaços de debate e participação pública. O que se 

perspectiva para o concelho de Tavira daqui a n20 anos? Será necessário 

continuar a apostar na agricultura como impulsionador económico do 

interior do concelho de Tavira. 

No litoral, a pesca é uma das actividades a impulsionar e apesar das 

iniciativas já realizadas relativamente às actividades culturais. É 

essencial continuar a apoiar e a incentivar a adesão a órgãos 

associativos tais como, grupos etnográficos, cineclubes, entre outros… 

Tentar combater o envelhecimento da população e o fenómeno da dupla 

periferia e melhorar os níveis de segurança no concelho. 
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Ponta Delgada. A A21L de Ponta Delgada pretende assum ir se como um 

contributo integrado e proactivo para a incorporação e ou reforço dos 

princípios e práticas de desenvolv sustentável constantes dos 

referenciais já existentes. 

Adicional lhes valor por via do olhar especializado com que aborda a 

questão da sustentávelidade e do olhar transversal com que aborda as 



diferentes actividades humanas com impactes sobre a qualidade e 

disponibilidade de recursos fundamentais para o desenvolv . 

Nesta acepção, a filosofia de concepção e operacionalização que está 

subjacente à A21L de Ponta Delgada não é, assum idamente, a de se 

posicionar como um mega plano que se venha sobrepor às estratégias e 

instrumentos já existentes ou em elaboração. 

O alcance e o valor acrescentado que a A21L de Ponta Delgada pretende 

assum ir face às políticas, planos e programas já existentes está 

essencialmente relacionado com a capacidade com a capacidade que venha a 

revelar enquanto instrumento de integração e articulação local de 

estratégias sectoriais à luz dos princípios da sustentávelidade. 

Para desempenh ar esse papel, a A21L pretende afirmar se como um 

referencial agregador das diferentes perspectivas em presença, uma 

plataforma partilhada de compromissos e vontades ente agentes, um 

conjunto de acçao, medidas e iniciativas com real capacidade de actuação 

sobre o território, as actividades e os comportamentos dos agentes 

colectivos e individuais. 

Neste contexto, os princípios que se afigura centrais para a configuração 

da Estratégia Local de Sustentávelidade do concelho de Ponta Delgada são, 

designadamente: promover a requalificação dos recursos mais afectardos 

pela actividade humana e ou menos capacitados para dar resposta às suas 

necessidades. 

Assegurar a criação de riqueza num quadro de respeito pela quantidade e 

qualidade dos recursos disponíveis, fomentar a adopção progressiva de 

comportamentos tendentes a racionalizar consumos e modos de utilização 

dos recursos disponíveis. 

A formulação estratégica da A21L de Ponta Delgada parte do reconhecimento 

de que a incorporação de princípios e práticas de sustentávelidade no 

modelo de desenvolv local não se esgota no campo de actuação da 

autarquia, requerendo antes um forte e consequente envolv de todos os 

agentes colectivos com influência a esse nível. 

Este reconhecimento faz da A21L um compromisso de cidadania que, para ser 

efectivo, deverá ser capaz de gerar consensos e acordos que possuam 

tradução em acçao concretas de intervenção. Neste contexto a A21L de 

Ponta Delgada assum e a seguinte visão estratégica para o horizonte 

temporal de a2015. 

Ponta Delgada será uma comunidade local de matriz insular que conseguiu 

registar progressos concretos nos indicadores_chave de sustentávelidade, 

fruto duma estratégia partilhada pelos diferentes actores locals baseada 

num esforço alargado de sensibilização e adopção de boas práticas ao 

nível dos padrãos de utilização de recursos críticos para o desenvolv . 

A correcta apreensão do significado e dos desafios inerentes a esta visão 

estratégica implica que se assum am desde já cinco pressupostos 

fundamentais para o sucesso da A21L, designadamente, o reconhecimento da 

condição insular do concelho. O que implica o desenho de soluçãos 

específicas que podem e devem ser equacionadas no contexto mais amplo da 

Ilha de São Miguel e da Região Autónoma dos Açores e ser aprofundadas num 

contexto de cooperação alargado a territórios similares integrados na 

União Europeia. 

A valorização da escala local como espaço específico de actuação, o que 

significa uma aposta clara na exploração do valor acrescentado específico 

que pode ser alcançado através de intervençãos locals em territórios 

concretos, salvaguardando e potenciando sempre a articulação com níveis 

superiores de actuação. 

A co responsabilização dos principais actores locals de desenvolv , a 

qual representa uma condição crucial para garantir o carácter integrado e 

integrador da Estratégia Local de Sustentávelidade e a plena mobilização 



das capacidades e dos recursos que se encontram dispersos pelos 

diferentes agentes. 

A atitude positiva e pedagógica no estímulo de nos comportamentos, a qual 

se perfila como postura facilitadora para induzir a adopção progressiva 

mas consistente de princípios e práticas de sustentávelidade nas 

actividades desenvolv idas por diferentes grupos_alvo. 

A monitorização e avaliação sistemática, como via indispensável para 

aferir a evolução da situação de contexto, estado e pressão sobre os 

recursos, e acompanharas realizaçãos, resultados e impactos da A21L, 

permitindo assim a apreciação permanente e em tempo útil da sua 

capacidade de resposta aos problemas e objectivos que lhe estão 

subjacentes. 
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Eixo Atlantico. O conceito de Agenda21 nasce na Conferência do Rio, em 

a1992, e propõe se a criar meios e ferramentas que visam atingir o 

desenvolv sustentável, travando a destruição do meio ambiente e 

eliminando as desigualdades entre os países. 

Neste sentido, dois anos depois do Rio, tem lugar a Conferência Europeia 

sobre as Cidades Sustentáveis, na cidade dinamarquesa de Aalborg, onde é 

criada a Carta de Aalborg, uma declaração de compromisso das autoridades 

locals para o desenvolv de processos e estratégias que levam à tomada de 

medidas de acção concretas no desenvolv da sustentávelidade urbana. 

Assim, as cidades, enquanto unidades mais pequenas de desenvolv , estão 

em contacto directo com os inúmeros desequilíbrios arquitectónicos, 

sociais, económicos, políticos e ambientais que as afectar, devendo por 

isso, identificá los e resolvê los adequadomente, de uma maneira 

integrada, logística e sustentável. 

Para tal, torna se importante que os poderes locals iniciem um processo 

de diálogo com todas as entidades, desde escolas e universidades, 

empresas, organizaçãos e comunidade em geral, a quem deve ser dada 

informação e possibilidade de participação. 

O projecto do Eixo Atlântico consiste na implementação de A21L e na 

realização de análises sobre a qualidade_de_vida, de acordo com a 

metodologia da Auditoria Urbana da Comissão Europeia, nas n18 principais 

cidades da área de intervenção do subprograma Galiza e Norte de Portugal 

do Programa Interreg III. 

Para alcançar este objectivo central, o projecto propõe se atingir os 

seguintes objectivos instrumentais. A realização de auditorias urbanas 

que permitam o estabelecimento de comparaçãos entre as cidades e com 

outras cidades europeias, bem como o aumento da quantidade e qualidade de 

informação estatística relativa à qualidade_de_vida e ao desenvolv 

sustentável nas cidades. 

A abertara de processos participativos de análises, diagnóstico e 

actuação que conduz am à formulação de Planos de Acção que contribuam 

para atingir a nível local os objectivos de sustentávelidade da 

Conferência do Rio. O alinhamento da política de desenvolv sustentável 

dos municípios pertencentes ao Eixo Atlântico com as respectivas 

estratégias nacionais e regionais de Desenvolv sustentável. 

O estabelecimento de um modelo de referência para a elaboração de futuras 

A21L ou auditorias urbanas. Este projecto introduz grands inovaçãos sobre 

os modelos tradicionais de implementação da A21L e da própria Auditoria 

Urbana. Em primeiro lugar o próprio carácter conjunto com que se abord 

ambos processos é profundamente inovador. 

Até agora não existe notícia de que em nenhuma das cidades nas que se 

desenvolv eu a fase piloto da Auditoria Urbana tenha utilizado esta como 

base para o diagnóstico de sustentávelidade ou para o desenho do 

Plano_de_acção, apesar da riqueza dos indicadores da Auditoria Urbana. 



Por outro lado, a Auditoria Urbana não previa a adopção de Planos de 

Acção uma vez recolhidos e processados os dados e informaçãos sobre seus 

indicadores, pelo que se desperdiçava grand parte de seu potencial, 

deixando o num exercício estatístico sem tradução prática. 

Isto, unido à complexidade das suas metodologias e à dificuldade de obter 

dados e informaçãos de qualidade fez que algumas das Auditorias se 

consider assem frustradas pelas próprias autoridades das cidades 

implicadas. 

Ao tratar ambos processos de maneira conjunta o projecto permitirá gerar 

indubitáveis sinergias, principalmente: a utilização dos indicadores da 

Auditoria Urbana na elaboração do diagnóstico de sustentávelidade da A21L 

e no desenho dos indicadores do Plano_de_acção, que o Plano_de_acção 

tenha em conta aspectos de desenvolv económico e social e de 

qualidade_de_vida, que os resultados da Auditoria Urbana. 

Especialmente as diferenças de qualidade_de_vida entre as unidades 

menores identificadas dentro de cada área urbana e entre as cidades 

urbanas analis adas enriqueçam as previsãos dos Planos de Acção. 

Resumindo, a ideia principal da A21L é que os problemas globais precisam 

e acção local. Logo, é fundamental alcançar a sustentávelidade urbana, 

tomando consciência da repercussão das nossas decisãos individuais no 

contexto global. 

Devemos, portanto, fazer mais com menos, isto é, usar mais as nossas 

capacidades e menos os recursos naturais, sendo mais regrados no consumo, 

na procura de uma cidade sustentável e uma melhor qualidade_de_vida para 

nós e para as geraçãos vindouras. 

O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular é uma associação transfronteiriça 

integrada por n18 das principais cidades que configuram o sistema urbano 

de eurorregião Galiza e Norte de Portugal. As cidades que a compõem têm 

consciência das caausas reais dos seus problemas e procuram as melhores 

soluçãos para o seu nível de desenvolv económico, social, cultural, 

tecnológico e ambiental. 

No conjunto de políticas em prol do fomento da qualidade urbana desenvolv 

idas com êxito pelo Eixo Atlântico nos últimos anos, destaca se esta nova 

iniciativa para a implantação da A21L, fruto da vontade dos concelhos 

integrantes e do impulso do Eixo como entidade de representação comum. 

 

0018 *rg_nrt *tp_reg *in_2006 *act_n *at_gea *m_Nordeste21 

Nordeste21. Depois de um período de grand dinamismo, no que concerne à 

participação pública, em a2007, a equipa técnica responsável pelo 

projecto, sistematizou toda a informação recolhida e construiu o 

diagnóstico e plano de sustentávelidade para o Nordeste. Espera se que 

estes possam incrementar uma dinâmica positiva nos concelhos 

transmontanos e proporcionar projectos regionais de sucesso. 

Sem dúvida alguma que hoje estamos em posição de afirmar que, em a2006, 

este projecto foi visionário ao ser pensado e estruturado de uma forma 

regional, antecipando a lógica de funcionamento do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional QREN e, assim, pelas sinergias que criou estará em 

posição de sugerir bons projectos. 

Os vários mecanismos de participação e envolv da comunidade na defini ção 

de um plano para o desenvolv sustentável, integrando os aspectos de 

sustentávelidade social, ambiental e económica necessários a um Nordeste 

Transmontano verdadeiramente desenvolv ido foram diversos, desde a 

dinamização de fóruns participativos, seminários temáticos, reuniãos dos 

grupos coordenadores, até à realização de um inquérito regional e envolv 

eram, no total, cerca de três mil participantes. 

Nestes momentos participativos foram identificados os vários problemas da 

região em diversas temáticas, tal como as suas potencialidades e 

investimentos prioritários e foram propostos mais de n300 projectos a 



implementar, de forma a promover a sustentávelidade futura destes 

concelhos, em conjunto. 

Assim, o presente Documento Estratégico para o Plano_de_acção, denominado 

Nordeste Transmontano no Caminho da Sustentávelidade, sintetiza os 

resultados da participação cidadã, além das reflexãos da equipa técnica. 

O Nordeste21é o primeiro projecto de implementação de uma A21L Regional 

em Portugal, assum indo assim um carácter pioneiro e inovador. 

Teve início em a2006 com o estabelecimento da parceria entre a Empresa 

Intermunicipal Resíduos do Nordeste e a ESB_UCP, tendo a duração de n18 

meses. A entidade promotora do projecto é a Resíduos do Nordeste, EIM com 

assessoria técnica do Grupo de Estudos Ambientais da ESB_UCP. Este 

projecto visa a implementação da A21L na região do Nordeste Transmontano 

e conta com a participação de oito municípios: Alfândega da Fé, Carrazeda 

de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, 

Vila Flor e Vimioso. 

A sua implementação pressupõe a auscultação da população como forma de 

identificação dos principais problemas e prioridades da região, para 

posterior desenvolv de um Plano de Sustentávelidade. Para além da 

população em geral, são também intervenientes os representantes das 

entidades activa na região e os executivos que se comprometeram com a 

implementação das medidas estabelecidas ao longo do projecto. 

O desenrolar do processo por uma questão de simplicidade dividimos o 

processo do N21 em três fases principais: Fase inicial de apresentarção e 

sensibilização da comunidade para o projecto N21: assinatura da Carta e 

Compromissos de Älborg, pelas Câmaras Municipais envolv idas no projecto, 

criação dos Fóruns Participativos e constitui ção dos Grupos 

Coordenadores a nível local e regional esteve em curso de Março até Julho 

de a2006. 

Fase de elaboração participada de diagnóstico e plano_de_acção: 

caracterização dos principais problemas da região e apresentarção de 

acçao que depois de implementadas contribuirão para a melhoria da 

situação caracterizada anteriormente iniciou se em Agosto de a2006 

encontrando se nesta fase. 

Fase de implementação, monitorização e revisão das acçao: aplicação no 

terreno dos projectos e ideias defini dos nas fases anteriores bem como 

manutenção dos mecanismos básicos da A21L e discussão de novas questãos 

estratégicas. A participação pública é crucial para este projecto, já que 

induz um sentimento de confiança e responsabilidade na comunidade, 

estimulando a a prosseguir no rumo da sustentávelidade e preenchendo o 

fosso entre políticos e cidadãos. 

Os fóruns organizados nos diferentes municípios pretendem constituir um 

espaço privilegiado de discussão e reflexão sobre as necessidades do 

desenvolv sustentável, incentivando a participação activa dos cidadãos. 

Na formatação do projecto Nordeste21planeou se a realização de três 

fóruns participativos com objectivos distintos. 

primeiro Fórum Participativo. Apresentarção do projecto e sensibilização 

para as questãos do desenvolv sustentável assentes nos três pilares 

fundamentais. Social, ambiente e economia a, realizando uma primeira 

auscultação da população no que diz respeito às problemáticas sentidas e 

anseios para o futuro.segundo Fórum Participativo. 

Construção da Visão de Futuro num período temporal, até a2015. n3.º Fórum 

Participativo. Os Planos de Acção devem ser aprovados pelos Grupos 

Coordenadores, ser alvo de consulta pública e debatidos nesta reunião do 

Fórum Participativo, com escolha e priorização dos projectos a 

implementar futuramente. 
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Vale do Minho. A Comissão de Acompanharento da A21L do Vale do Minho 

reuniu no dia n10 de Abril de a2008 para aprovar os diagnósticos e Planos 

de Acção, municipais e supramunicipal, que estarão em consulta pública 

até final deste mês. 

Estes documentos, fundamentais no processo da A21L, permitem orientar a 

gestão e as politicas locals em prol da sustentávelidade, bem como 

orientar a população para desempenh ar um papel activo na sua 

prossecução. 

Nestes planos constam áreas prioritárias para os n5 municípios do Vale do 

Minho, designadamente Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila 

Nova de Cerveira, tais como o turismo, o ordenamento do território, a 

energia e alteraçãos climáticas, a floresta, os resíduos, a mobilidade e 

educação para a sustentávelidade. 

A Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho em parceria com a Escola 

Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa 

apresentarram, ontem, em Paredes de Coura, as áreas prioritárias da A21L 

do Vale do Minho para a2008, tais como o turismo, o ordenamento do 

território, a energia e alteraçãos climáticas, a floresta, os resíduos, a 

mobilidade e a educação para a sustentávelidade. 

Estas prioridades irão servir de base para a elaboração de um 

Plano_de_acção para os n5 municípios que integram o Vale do Minho, 

designadamente em Melgaço, Monção Paredes de coura, Valença e Vila Nova 

de Cerveira. Esta sessão pública contou com dois painéis de intervenção. 

No primeiro painel relacionado com as questãos da A21L nas suas diversas 

vertentes, destaque para a experiência próxima, a A21L do Nordeste 

Transmontano, que se encontra neste momento em fase de implementação, 

monitorização e revisão do Plano_de_acção. No segundo painel dedicado à 

temática Pensar Global foram abords as novas oportunidades de 

financiamento do Quadro de Referência Estratégico Nacional QREN, no mesmo 

dia em que foram assinados, em Lisboa, os programa operacionais até 

a2013. 

Foi ainda apresentardo o estado de desenvolv do plano regional de 

ordenamento do território PROT. Esta sessão contou também com a presença 

do Eng. Carlos Pimenta que abord a questão das energias alternativas para 

a sustentávelidade referindo que a energia é um problema central nas 

mudanças económicas que o mundo vai ter e que nós temos que ser os 

principais protagonistas desta mesma mudança, alertando ainda para a 

melhor utilização dos recursos energéticos dispersos no nosso território. 

Este encontro contou com cerca de n100 pessoas. Os cinco municípios do 

Vale do Minho estão a promover durante o mês de Junho a realização de 

reuniãos participativas, destinadas à população, em todas as freguesias 

desta região e no âmbito da A21L. 

Estas sessãos pretendem ser um espaço onde cada um possa apresentarr e 

defender as suas posiçãos relativamente ao desenvolv sustentável da sua 

freguesia, bem como identificar as principais áreas problemáticas e 

potencialidades dos n5 concelhos do Vale do Minho no que se refere a 

temas como o ambiente, educação, economia a, acessivelidads e transporte 

e saúde e higiene, entre outros. 

No passado mês de Maio realizaram se algumas reuniãos participativas das 

quais se faz uma apreciação bastante positiva, nomeadamente pela 

afluência crescente, mobilização e envolv das populaçãos ligadas aos n5 

Concelhos do Vale do Minho. 

As actividades realizadas durante estas reuniãos passaram, inicialmente, 

por uma descrição do que é a A21L e as suas diversas fases de 

implementação, por uma apresentarção do perfil da comunidade aos 

participantes tendo em conta o tipo de problemas ambientais, sociais e 

económicos já identificados em cada freguesia, de forma a facilitar a 



participação de todos e a partir daqui recolher informação e equacionar 

medidas para a sua resolução. 

Ao todo serão efectuadas cerca de n85 reuniãos. Até ao momento já 

participaram mais de n400 pessoas nas n15 reuniãos já realizadas. O 

principal objectivo destas iniciativas é envolv er toda a comunidade na 

identificação dos problemas e na implementação das medidas preconizadas 

para o desenvolv sustentável do Vale do Minho, procurando integrar as 

políticas ambientais e de preservação dos recursos naturais com o 

crescimento sócioeconómico, num processo participativo, a desenvolv er a 

longo_prazo. 

Consider a se que é ao nível do poder local que grand parte dos problemas 

do desenvolv sustentável se podem resolver, uma vez que somente perto das 

comunidades e com o envolv destas, é possível identificar, planear, 

executar e monitorizar o seu desenvolv sócioeconómico. 

A A21L do Vale do Minho é, assim, um processo participativo que tem vindo 

a ser implementado no Vale do Minho pela Comunidade Intermunicipal do 

Vale do Minho em parceria com o Grupo de Estudos Ambientais da Escola 

Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e em 

colaboração com as Câmaras Municipais e diversas entidades locals e 

regionais. 
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Cova da Beira. Perspectivam se novos projectos com objectivos importantes 

e com a consciência de que não é fácil conciliar os diferentes consensos 

necessários à sua concretizarção. Com a consciência da necessidade de 

preservação do ambiente conjugado com o desenvolv sustentável e integrado 

e entreajuda entre todos os municípios. 

A AMCB pretende potenciar o desenvolv dos municípios, seus associados, 

através da execução de vários projectos, entre os quais destacamos a 

realização das A21L. A A21L é um processo participativo, multi sectorial, 

que visa atingir os objectivos da Agenda21 ao nível local, através da 

preparação e implementação de um Plano_de_acção estratégico de 

longo_prazo dirigido às prioridades locals para o desenvolv sustentável. 

International Council for Local Environmental Iniciatives ICLEI. 

Sucintamente, pode dizer se que se trata de um processo através do qual 

as autoridades trabalham em parceria com os vários sectores da comunidade 

na elaboração de um Plano_de_acção por forma a implementar a 

sustentávelidade ao nível local. 

Trata se de uma estratégia integrada, consistente, que procura o 

bem_estar social melhorando a qualidade do ambiente. A A21L é um processo 

inovador e especial porque existe um mandato acordo pelas Naçãos Unidas e 

são já muitos os exemplos de autoridades locals em todo o Mundo que a 

estão a implementar, reconhece o papel chave das autoridades locals na 

promoção da sustentávelidade ao nível local. 

Envolv e uma responsabilidade global, não só através da redução dos 

impactos ambientais directos e indirectos, mas também da partilha de 

experiências com este fim, apela à participação de todos os sectores da 

comunidade local, é mais do que um plano verde: integra a componente 

ambiental, social, económica e cultural, com o objectivo último de 

melhorar a qualidade_de_vida dos habitantes, baseando se nos princípios 

do desenvolv sustentado. 

Tendo em conta o exposto, a AMCB vai arrancar já em Setembro próximo com 

a execução das A21L nos municípios de Pinhel, Guarda, Manteigas, 

Penamacor e Meda. De referir que para a realização desta primeira fase 

das A21L, vão ser gastos cerca de €750.000,00. 

Penamacor: a visão de futuro apoiada no retrato do município pretende se 

abrangente e aglutinadora de todos os pilares fundamentais da A21L e 

sustentada nas necessidades e aspiraçãos da comunidade. Estrutura se em 



torno de objectivos operacionais que visam internalizar o desenvolv 

sustentável como percurso indispensável do município. 

A dinâmica do concelho deve, na verdade, convergir no sentido de um 

desenvolv global sustentável, nas suas diversas vertentes: a afirmação do 

concelho como território atractivo ao nível regional e supra regional, só 

poderá ser alcançado apostando na afirmação e promoção de uma identidade 

local forte, focalizada nos seus recursos naturais, no património 

construído e nas suas tradiçãos. 

Os objectivos operacionais que a seguir apresentarmos traduzem o percurso 

de desenvolv sustentável que se entendeu possível, adequado e consistente 

face à realidade: a visão e os objectivos operacionais firmam se 

necessariamente na realidade actual e concreta do concelho, nas 

potencialidades e fragilidades diagnost icadas e na priorização das 

necessidades de intervenção efectuada. 

A estruturação dos objectivos operacionais está assente numa lógica de 

engrenagem: as metas atingidas em cada um provocam um efeito de 

alavancagem entre eles, sendo o resultado global maior do que a soma das 

partes. A gradual concretizarção desses objectivos vai naturalmente 

evoluir para níveis superiores de exigência, do que resultará, 

necessariamente, uma reformulação mais ambicioso da visão. 

São objectivos operacionais, promover a gestão ambiental sustentável, o 

que implica desenvolv er uma política ambiental que consider e aspectos 

prioritários de acção, como a conservação da natureza, qualidade da água, 

gestão de resíduos e energia, bem como a sensibilização dos agentes 

privados e das populaçãos. 

O envolv efectivo das populaçãos pressupõe a consciencia lização e 

sensibilização para as questãos ambientais, traduzindo se numa atitude 

mais pró activa relativamente ao ambiente. Dinamizar as actividades agro 

alimentares. 

Aumentar a competitivo idade dos sectores agrocola e florestal, promover 

a sustentávelidade dos espaços rurais e dos recursos naturais e 

revitalizar económica e socialmente as zonas rurais, valorizar os 

recursos humanos e mobilizar a identidade local, num mundo cada vez mais 

global, os factores identitários das regiãos, das cidades e vilas estão 

em constante mudança. 

A população concelho, por outro lado, denota um défice de auto estima 

territorial, manifestando um desacreditar no seu concelho, apostar no 

património natural e construído. Durante décadas predominou a ausência de 

preservação, valorização e promoção desse mesmo património. 

A esse respeito, porém, devem distinguir se dois níveis de intervenção: o 

património classificado, relativamente ao qual as câmaras tem um poder de 

intervenção reduzido e o património não classificado onde as autarquias 

podem e devem intervir. 
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Pinhal Interior Norte. A A21L da Comunidade Intermunicipal do Pinhal 

Interior Norte A21L PIN corresponde a um processo participado, dinâmico e 

multisectorial, cujo objectivo principal consiste na gestão partilhada do 

futuro sustentável do território regional. 

A preparação e implementação das A21L determinarão a integração do 

conceito de sustentávelidade nas políticas e actividades dos onze 

municípios da Região do Pinhal Interior Norte, a sensibilização das 

comunidades locals e a participação e motivação dos vários agentes 

regionais e locals para a implementação de acçao concretas para o 

desenvolv sustentável. 

As A21L do Pinhal Interior Norte assent am num processo de envolv 

conjunto dos vários actores locals cidadãos, escolas, empresários, 

juntas_de_freguesia, Câmara Municipal, etc.. Tendo por fim a procura de 



soluçãos e prioridades capazes de contribuir para o desenvolv sustentável 

de cada Município. 

É a própria comunidade local que deve equacionar as soluçãos atrás 

referidas, através de discussãos abertas, sem preconceitos, 

perspectivando o seu próprio futuro. Os objectivos centrais da A21L PIN 

são a protecção e valorização ambiental, a coesão social e o desenvolv 

económico. Através de processos estruturados de cooperação e de parceria, 

serão elaborados Planos de Acção locals, para a promoção da 

sustentávelidade e consequente melhoria da qualidade_de_vida dos 

cidadãos. 

Os Planos de Acção resultam da discussão e defini ção de uma visão comum 

para o futuro da Região e estabelecem estratégias e orientaçãos a nível 

local e regional, e demonstram a importância da participação pública 

neste processo. Este projecto assenta nos objectivos estipulados pela 

ENDS Estratégia Nacional para o Desenvolv sustentável e que respondem às 

três vertentes do desenvolv sustentável, nomeadamente, o desenvolv 

económico, a coesão social, a valorização cultural e a protecção 

ambiental. 

A procura de um modelo mais sustentável de evolução da sociedade tem 

constituído preocupação dominante nas últimas décadas face ao conjunto de 

oportunidades, mas também de ameaças, que afectar o tecido social, a 

estrutura das actividades económicas e o equilíbrio ambiental. 

Um desenvolv sustentável pressupõe a preocupação não só com o presente 

mas com a qualidade_de_vida das geraçãos futuras, protegendo recursos 

vitais, incrementando factores de coesão social e equidade, garantindo um 

crescimento económico amigo do ambiente e das pessoas. 

Harmonia entre a economia a, a sociedade e a natureza, respeitando a 

biodiversidade e os recursos naturais, de solidariedade entre geraçãos e 

de co responsabilização e solidariedade entre países. 

A globalização do conceito de desenvolv sustentável acontece com a 

Conferência das Naçãos_Unidas para o Ambiente e Desenvolv , mais 

conhecida como Cimeira da Terra, realizada em a1992 no Rio de Janeiro. 

Nasce aqui a Agenda21, um compromisso assum ido por quase todos os 

governos mundiais. 

Em a1994 é realizada a Conferência Europeia sobre Cidades e Vilas 

Sustentáveis, da qual resulta um documento estratégico importante: a 

Carta da Sustentávelidade das Cidades Europeias, também conhecida como 

Carta de Aalborg. 

Estabelecem se então os conceitos e princípios de desenvolv , 

designadamente o princípio de que a justiça social terá que assent ar 

necessariamente na sustentávelidade económica e na equidade, que por sua 

vez requerem sustentávelidade ambiental. A Conferência marcou o início da 

Campanha Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis destinada a apoiar a 

política da União Europeia nesta matéria. 

A Carta de Aalborg aprovada pelos participantes na Conferência Europeia 

sobre Cidades Sustentáveis a n27 de Maio de a1994, em Aalborg, Dinamarca, 

é o documento de compromisso político para com os objectivos do desenvolv 

sustentável. Participação pública e consensos, economia a urbana 

conservação do capital natural, equidade social, ordenamento do 

território, mobilidade urbana, clima mundial, conservação da natureza. 

O desígnio integrador e mobilizador adoptada pela Estratégia Nacional de 

Desenvolv sustentável ENDS é o de retomar uma trajectória de crescimento 

sustentado que torne Portugal, no horizonte de a2015, num dos países mais 

competitivos e atractivos da União Europeia, num quadro de elevado nível 

de desenvolv económico, social e ambiental e de responsabilidade social. 

A ENDS, e respectivo plano de implementação, visam nortear o processo de 

desenvolv do País, numa perspectiva de sustentávelidade, em articulação 

coerente com os demais instrumentos, planos e programas de acção em vigor 



ou em preparação, incluindo os que se referem à aplicação dos fundos 

comunitários no período de programação até a2013, e fazendo apelo à 

iniciativa dos cidadãos e dos diversos agentes económicos e sociais. 

Os Fóruns Participativos a serem realizados em cada concelho serão 

responsáveis por aprovar, após discussão, o seu regulamento interno, 

Discutir todos os temas relacionados com o desenvolv sustentado de cada 

concelho, em particular o processo da A21L. Fomentar o envolv da 

população local. Emitir recomendaçãos à autarquia, Informar se sobre os 

planos e políticas da Câmara Municipal, Debater e aprovar o 

Plano_de_acção e a sua monitorização. 
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Gardunha21. Um projecto? Um programa? Uma estratégia? Um diagnóstico? Um 

plano? Uma politica? Um processo? É tudo isto e muito mais. É sobretudo 

um desafio marcadamente não convencional desencadeado pelo Município do 

Fundão, que nesta primeira fase, em parceria com Associaçãos, 

nomeadamente a ADESGAR e a CERCOBE, desenvolv eu um documento orientador 

da fase de caracterização e implementou o Fórum. 

Como qualquer Agenda, esta deverá ser selectiva e criteriosa, apostando 

nas prioridades e em projectos subsidiários a desenvolv er de acordo com 

as oportunidades de acção. A A21LGardunha21 deve ser integradora, 

cumulativa e evolutiva, seguindo um completo programa de actuaçãos 

coerentes, interrelacionadas, multidisciplinares e policêntricas. 

Deste modo, a A21LGardunha21 deve servir se das opçãos estratégicas, 

integrando as acçao anteriormente levadas a cabo, articulando as num 

objectivo comum que potencie as sinergias do todo. 

O Município do Fundão desencadeou o A21LGardunha21 para o território 

Gardunha n14 freguesias, n12 do concelho do Fundão e n2 do concelho de 

Castelo Branco, porque aqui reside mais de n60 por cento da população 

total do concelho do Fundão, porque integra a rede natura a2000 e porque 

é uma das nossas imagens de marca que queremos proteger e desenvolv er. 

Começou se por constituir um grupo de trabalho em parceria com outras 

entidades para realizar um estudo de caracterização da serra da Gardunha, 

o qual foi apresentardo publicamente em Julho de a2006 no I Fórum geral. 

Desde então tem promovido fóruns de proximidade com o intuito de ouvir 

todos os residentes do território Gardunha. Áreas Estratégicas da 

A21LGardunha21. Ordenamento, Plano de Ordenamento da Gardunha. Ordenar o 

território e os seus usos, Integrar os diferentes planos sectoriais e os 

diferentes níveis de planos, Classificar a Gardunha como paisagem 

cultural. 

Cooperação e desenvolv , Agência de Desenvolv Gardunha21. Criar um 

instrumento permanente para salvaguarda, valorização gestão e desenvolv 

sustentável da Gardunha, Concertar interesses, vontades, administraçãos e 

comunidades em torno de uma agenda comum, Fomentar a democracia local. 

Participação e sistemas de informação, Observatório Gardunha21. Centro de 

documentação da Gardunha, SIG Gardunha, Avaliar e monitorizar o processo, 

Fóruns de participação e disseminação. Princípios Orientadores. 

Aproveitar as vantagens competitivos da região, Evitar a sobreposição com 

outros actores ou entidades, Maximizar a captação de fundos e receitas,. 

Estabelecer parcerias nacionais e internacionais, Privilegiar acçao com 

visibilidade e que motivem os agentes da região, Princípio da 

subsidiariedade, da descentralização e contratualização que irão nortear 

o QREN no país. Objectivos gerais. 

Concretizar políticas de desenvolv integrado A21L, Diversificar a 

estrutura económica, Incrementar iniciativas que conduz am à valorização 

da actividade turística, Desenvolv er políticas de valorização 

profissional, Valorizar as actividades económicas locals, Valorizar os 

recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais da Gardunha. 



Promover a divulgação cultural, Reforçar a rede de equipamentos, serviços 

culturais e lúdicos. Objectivos específicos. Ter em conta métodos de 

planificação e mecanismos financeiros existentes, bem como outros planos 

e programas, Identificar sistematicamente os problemas e as suas caausas, 

através de consulta pública. 

Defini r prioridades dos problemas e acçao para a sua resolução, Defini r 

o conceito de colectividade sustentável com a participação de todos os 

membros da agência, Examinar e avaliar estratégias alternativas de 

desenvolv . Estabelecer o plano_de_acção a longo_prazo, para a 

sustentávelidade, que inclua objectivos avaliáveis. 

Planificar a implementação do plano, calendarizar, repartir 

responsabilidades entre os membros, Concertar interesses entre os 

diversos actores do território. Os municípios do Fundão e de Castelo 

Branco, os produtores florestais e de cereja, as associaçãos de caça e de 

pastores, os agricultores, as entidades ambiental istas, as associaçãos 

de freguesias, as empresas de animação turística, o ICN, a CCDR Centro, 

as comunidades das aldeias e os autarcas locals. 

Desenvolv er sistemas de gestão de resíduos industriais e agrocolas. 

Adaptar os sistemas culturais junto à espécie Asphodelus bento rainhae, 

Conter a poluição na rede hídrica, nos solos e no ar, Eliminar os 

vazadouros, Conter a descaracterização da paisagem, Valorizar o 

património construído, Plantar floresta autóctone carvalhos e 

castanheiros, Instalar equipamentos que criem interesses múltiplos e 

fixem população. 

Minimizar o risco de incêndio, Identificar e valorizar áreas com 

potencial turístico, Motivar as associaçãos locals no sentido da 

dinamização sóciocultural, Articulação e harmonização de instrumentos de 

gestão territorial. 
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DITAL21. O projecto DITAL21é desenvolv ido no âmbito de uma parceria 

entre a AMDE e a Diputación de Badajoz e financiado pelo PIC INTERREG 

IIINI_A, Cooperação Transfronteiriça Portugal/Espanha. 

Pretende constituir se como um importante contributo para a 

concretizarção do desenvolv sustentável a um nível local, promovendo a 

elaboração e implementação de n2 A21L no Distrito de Évora e n4 A21L 

Comarcais na Província de Badajoz, enquanto planos de acção para a 

sustentávelidade. 

Para além do carácter demonstrativo que se pretende com a concretizarção 

destas n6 A21L, o projecto tem igualmente como objectivo central a 

sensibilização das autoridades locals e regionais para a necessidade de 

implementação da A21L enquanto via essencial para a promoção de um 

desenvolv sustentável. 

Objectivo da acção: Sensibilizar todos os municípios associados e público 

em geral para a importância da promoção do desenvolv numa lógica de 

sustentávelidade. Actividades de sensibilização e divulgação: Elaboração 

e difusão de materiais de divulgação sobre a A21L e sobre o projecto. 

Realização de seminários transfronteiriços que permitem divulgar o 

projecto e contribuir para clarificar os objectivos de sustentávelidade 

para as regiãos em caausa, Criação de um Web Site de divulgação do 

projecto e dos conceitos subjacentes à A21L. 

Actividades formativas: Realização de uma acção de formação vocacionada 

para os responsáveis políticos das autarquias realizada em Abril de a2004 

Realização de uma acção de formação vocacionada para as chefias e quadros 

técnicos das autarquias realizada em Abril de a2004. 

Elaboração de um Guia Metodológico de Apoio Publicação vocacionada para o 

apoio à implementação de A21L em territórios com especificidades a nível 



de interioridade, assente nos contributos e experiência ocorrida ao longo 

do projecto DITAL21, nos territórios envolv idos. 

Elaboração da A21L de Arraiolos. Realização do Diagnóstico Ambiental, 

social e económico do concelho, Implementação de Plano de Participação 

dos cidadãos no processo, Elaboração de um Plano_de_acção local para a 

Sustentávelidade, Identificação e integração das questãos fronteiriças no 

Plano_de_acção Local. Elaboração da A21L de Redondo. 

Realização do Diagnóstico Ambiental, social e económico do concelho, 

Implementação de Plano de Participação dos cidadãos no processo, 

Elaboração de um Plano_de_acção local para a Sustentávelidade, 

Identificação e integração das questãos fronteiriças no Plano_de_acção 

Local. 

A A21L deverá defini r estratégias de desenvolv económico, no respeito 

pelas populaçãos e do Ambiente, numa perspectiva de sustentávelidade, no 

princípio geral de Prevenir e proteger no presente para que possa ser 

usufruído no futuro. No âmbito da A21L deveram ser encontradas 

estratégias de desenvolv económico e social numa base de gestão dos 

recursos existentes, garantindo uma melhoria das condiçãos da 

qualidade_de_vida das populaçãos numa atitude abrangente e conciliar dora 

quer ao nível social, económico e ambiental, quer ao nível territorial. 

As fronteiras territoriais não devem ser entendidas como limites nas 

intervençãos ao nível do desenvolv sustentável mas a gestão dos recursos 

existentes deverá ser equacionado no âmbito territorial abrangente 

Localidade, Freguesia, Concelho, Região, País.., 

Planeta. Para uma maior eficiência da implementação da A21L é importante 

o envolv dos actores e agentes locals, não só através da informação que 

lhes possa ser prestada mas também através da motivação à participação e 

envolv nas acçao que possam influir um aumento da qualidade ambiental, a 

sustentávelidade dos recursos e a melhoria da qualidade_de_vida das 

populaçãos. 

Os grands objectivos da A21L são a promoção de um Mundo Próspero, Justo, 

Habitável, Fértil, Partilhado, Limpo e para as Populaçãos de hoje, no 

respeito pelo passado e com pensamento no futuro. 

Estando este objectivo assente na necessidade de envolv dos Actores 

locals, enquanto agentes de A21L de desenvolv , deve ser garantida a 

inclusão da população em geral, no respeito pela sua cultura e forma de 

encarar o território, consciencia lizando e motivando a sua participação 

no respeito pelo ambiente e gestão dos recursos naturais, sociais e 

económicos, consider ados como factores, ou elementos, necessários para o 

desenvolv . 

Como actores locals consider a se a população em geral, a indústria e 

agentes económicos, as organizaçãos e instituiçãos. No âmbito dos actores 

não pode ser negligenciada a participação e envolv das Autarquias que 

assum em a responsabilidade pela determinação de estratégias de desenvolv 

geral e motivação da participação da população e agentes locals. 

Respeitar o ambiente localmente é uma forma de contribuir para o 

bem_estar geral da população local, nacional e mundial. 

 

0024 *rg_alt *tp_reg *in_2006 *act_n *at_Ecosphere *m_LeziriaTejo 

Leziria_do_Tejo. Os onze municípios da Leziria_do_Tejo, em parceria com a 

Comunidade InterMunicipal da Leziria_do_Tejo CIMLT, iniciaram em Novembro 

a elaboração da A21L da Leziria_do_Tejo, a primeira de nível regional em 

Portugal. 

À necessidade de se identificarem as prioridades de investimento do 

próximo ciclo de intervençãos estruturais QREN a2007 a2013, somou se a 

ambição dos autarcas destes onze municípios e da CIMLT em garantir a 

sustentávelidade das políticas públicas mediante um processo de 

participação alargado da população. 



O objectivo é assegurar e dinamizar a participação dos agentes económicos 

e sociais da região na elaboração da A21L da Leziria_do_Tejo. No 

seguimento da elaboração da A21L da Leziria_do_Tejo, a Comunidade Urbana 

da Leziria_do_Tejo CULT está neste momento a levar a efeito um conjunto 

de seminários temáticos, destinados a promover a discussão sobre uma 

série de domínios fundamentais para o desenvolv da região. 

O desejo de encontrar formas sustentáveis de desenvolv atravessa todos os 

níveis de governação política e tornou se central às discussãos sobre o 

futuro. O desenvolv sustentável transformou se num slogan valorizado e 

recorrente, assum ir que determinada medida é pouco sustentável traduz se 

inevitavelmente na sua condenação. 

A Comunidade Urbana da Leziria_do_Tejo CULT e as Câmaras Municipais que a 

CULT abrange Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, 

Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. Identificaram 

o desenvolv sustentável como o principal desígnio das intervençãos 

estruturais comunitarios, no ciclo a2007 a2013, na sua Região. 

Não havendo dúvidas sobre o objectivo a alcançar e tirando partido da 

oportunidade de no futuro próximo a2007 se concretizar a transição para o 

próximo período de programação financeira dos fundos estruturais, o que 

implica a defini ção de prioridades estratégicas, objectivos específicos 

e medidas a prosseguir, consider ou se fundamental procurar desde já 

conciliar os dois exercícios. 

Identificar as áreas de intervenção dos fundos e defini r uma estratégia 

de desenvolv sustentável para a Leziria_do_Tejo. Conciliar os dois 

exercícios condicionou positivamente a escolha do método de planeamento: 

sustentávelidade, enquanto projecto de uma sociedade, está directamente 

relacionada com a capacidade de persuadir os indivíduos a agir de forma 

racional e altruísta em relação às prioridades específicas para o 

desenvolv sustentável. 

O percurso que a Agenda21 sofreu não mudou, antes reforçou, a sua 

natureza: a A21L é essencialmente um processo participativo, 

multisectorial, que visa atingir os objectivos do desenvolv sustentável 

em diferentes níveis de actuação regional, local, empresarial, entre 

outros, através da preparação e implementação de um plano_de_acção 

estratégico de longo_prazo. 

Na prática, a mais_valia em implementar uma A21L consiste em favorecer 

uma maior eficiência de projectos, o aumento sustentável da 

produtividade, a promoção da cooperação a vários níveis, em suma, a 

sustentávelidade dos recursos económicos, sociais e ambientais. 

A A21L é muito mais do que um plano ambiental, é a estratégia integradora 

de todos os planos: Sociais, Ambientais, Económicos, Urbanisticos, entre 

outros. As autoridades regionais e locals têm, acreditamos, um papel 

insubstituível na transição para uma sociedade sustentável. Como refere a 

própria Agenda21, os poderes locals criam, dirigem e mantêm 

infraestruturas económicas, sociais e ambientais, supervisionam processos 

de planeamento, estabelecem políticas e normas de ambiente locals e 

participam na implementação nacional e subnacional de políticas 

ecológicas. 

Como nível de governação mais próximo das pessoas, eles desempenh am um 

papel vital na educação, mobilizando e respondendo ao público para 

promover o desenvolv sustentável. Por outro lado, a complexidade inerente 

à preparação de instrumentos de planeamento envolv e e implica tomada de 

decisãos e formulação de escolhas que exigem o envolv empenhado de todos 

aqueles que se encontram implicados nas intervençãos que venham a ser 

identificadas como prioritárias ou que sejam afectardos pelos resultados 

e pelos efeitos a que essas conduz em. 

O roteiro de desenvolv da A21L Regional da Leziria_do_Tejo decorrerá, em 

grands linhas: Crescimento Económico, Produtividade e Coesão e Ambiente e 



Transportes. O envolv de especialistas como inicio de um processo que 

progressivamente será alargado à comunidade é fundamental para obter um 

diagnóstico integrado, mas que conta com o envolv da população através de 

seminários concelhos promotores do debate e potenciadores do envolv e 

consciencia lização popular. 

 

0025 *rg_alt *tp_reg *in_2006 *act_n *at_fct *m_nalentejano 

Norte_Alentejano. O presente relatório traduz a proposta final da A21L 

A21L para o Concelho de Sousel. A A21L é um plano de carácter estratégico 

e operacional que tem como principal objectivo o alcance de uma 

comunidade sustentável, ou seja, uma comunidade com uma economia a local 

forte e viável, socialmente justa, inclusiva e em paz, ecoeficiente e com 

boa governação. 

A A21L apela à construção de uma visão integradora dos aspectos 

ambientais, sociais e económicos, assent ando numa forte governação local 

participada entre todos os actores que intervêm no território cidadãos, 

associaçãos, empresas, administração local e central, etc. procurando 

formar consensos e parcerias para a construção de uma estratégia de 

desenvolv local sustentável. 

A A21L de Sousel teve como objectivos específicos: Identificar o estado 

do desenvolv sustentável no concelho e detectar os principais 

pontos_fortes e fracos e as suas tendências de evolução, Seleccionar e 

concentrar as atençãos nos principais desafios e oportunidades, a 

requerer atenção mais premente. 

Defini r estratégias integradas e quadros de acçao de intervenção, Propor 

acçao concretas, viradas para a implementação e para a ultrapassagem dos 

desafios, Incentivar a cooperação entre os diferentes actores locals para 

a resolução de problemas concretos e de interesse mútuo. Promover a 

participação dos cidadãos e de outros agentes locals e responder às suas 

aspiraçãos de aumento da qualidade_de_vida. 

Monitorizar a evolução do desenvolv do Concelho, propondo se para isso um 

painel de indicadores de sustentávelidade especialmente construído tendo 

em conta as características locals. A elaboração da A21L de Sousel 

implicou uma forte parceria entre a Câmara Municipal de Sousel, a 

Associação de Municípios do Norte_Alentejano AMNA e a Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa FCTUNL. 

Cada entidade desempenh ou da melhor forma as tarefas a si atribuídas e 

em conjunto implementou uma metodologia que fosse adequado ao contexto 

sóciocultural, económico, ambiental e territorial em que Sousel se 

insere. A metodologia adoptada visou rentabilizar ao máximo os recursos 

existentes com vista à progressiva transferência de conhecimentos e 

capacidades da FCTUNL para a Autarquia que, após o término do projecto, 

estará em posição de prosseguir autonomamente com a implementação da sua 

A21L. 

O processo metodológico procurou dar realce à componente participativa, 

com auscultação de um elevado espectro de actores locals dos sectores 

ambiental, social, económico e institucional. A A21L iniciou se com a 

realização de uma Sessão Interna de formação e aferição da metodologia de 

trabalho destinada aos quadros técnicos, dirigentes e decisores 

autárquicos. 

Esta sessão realizada a n11 de Julho de a2006 permitiu defini r o modelo 

organizativo para a gestão interna da A21L, os seus conceitos e 

objectivos. Para o Diagnóstico Selectivo realizaram se n165 Questionários 

à População que tiveram por objectivo fundamental identificar as suas 

opiniãos e perspectivas relativamente aos principais pontos_fortes e 

fracos existentes na sua freguesia de residência e que mais afectar a sua 

qualidade_de_vida visou se assim ganhar uma imagem sintética sobre o que 



é sentido como prioritário pela população relativamente ao seu espaço de 

inserção territorial abrang pela Freguesia. 

Os resultados do Diagnóstico Selectivo foram divulgados noprimeiro Fórum 

de Participação Desafios e Intervençãos Prioritárias ao Desenvolv de 

Sousel. Nesteprimeiro Fórum foram seleccionados os vectores sobre os 

quais a A21L de Sousel iria incidir tendo sido, posteriormente, objecto 

de concertação interna com a Câmara Municipal de Sousel. 

Vector n1 valorização dos produtos agrocolas e reforçar a ligação à 

industria agro alimentar, vector n2 turismo, vector n3 apoio ao tecido 

empresarial e melhorar a competitivo idade do território do concelho, 

vector n4 educação, formação, qualificação das pessoas para a vida activa 

em Sousel, vector n5 Resolver os problemas ambientais. 

Após a estabilização dos vectores estratégicos efectuaram se n13 

Entrevistas a Actores locals Chave de modo a identificar possíveis acçao 

com vista à resolução dos actuais desafios. Seguiu se a identificação de 

Propostas de Acçao para intervenção em cada um dos cinco vectores de 

desenvolv sustentável de Sousel. 

As propostas de acção reflectem um contexto de articulação em rede com 

potenciais parceiros territoriais resultado da realização de três Fóruns 

Temáticos Regionais da A21L, que adiante se especifica. O resultado da 

contribuição dos agentes locals em todo o processo de auscultação e 

participação em conjunto com a realização dos diagnósticos possibilitou à 

equipa técnica desenhar e estruturar um Plano_de_acção da A21L agora 

apresentardo. 

A participação é o elemento mais transversal de todo o ciclo de 

planeamento da A21L. Para um maior sucesso do projecto torna se 

fundamental o envolv de toda a sociedade civil na construção de uma visão 

de desenvolv sustentável, de uma forma informada e activa, o que se 

concretizou através da realização de três Fóruns de Participação. 

Estes foram espaços onde se privilegiaram a reflexão, a discussão das 

potencialidades e estrangulamentos ao desenvolv do concelho e a obtenção 

de consensos numa mesa que se quis representativa dos vários tipos de 

actores locals: Cidadãos, Organizaçãos e Associaçãos locals, Tecido 

Empresarial e Administração Central e Local. 

Os objectivos, a metodologia participativa e os resultados de cada uma 

das sessãos encontram se detalhadamente documentados nos respectivos 

Relatórios de Sessão, apresentarndo se aqui um pequeno resumo e algumas 

estatísticas que caracterizam sinteticamente a população envolv ida. 

 

0026 *rg_alt *tp_reg *in_2005 *act_n *at_tterra *m_raia21 

Raia_21. Ambiente, Energia, Turismo e Agro florestal foram os quatro 

eixos defini dos no seminário Eixos Estratégicos de Desenvolv sustentável 

do Concelho de Moura, em torno dos quais será posteriormente defini do um 

conjunto de acçao a desenvolv er a curto e médio prazo. 

As acçao darão corpo a um Plano_de_acção que contenha as prioridades 

locals para o desenvolv sustentável e que deverá estar concluído no final 

de Junho deste ano. Para cada eixo foi criado um grupo de trabalho, que 

terá a seu cargo defini r as acçao a realizar, tendo já reunido os grupos 

de trabalho dos eixos Energia, a n21 de Fevereiro, e Turismo, no dia n1 

de Março. 

O referido seminário realizou se no âmbito do processo de elaboração da 

A21L de Moura, um processo participativo através do qual as várias 

entidades e organismos do concelho, bem como as respectivas populaçãos, 

trabalham em parceria com a Câmara Municipal, no sentido de defini r e 

implementar uma estratégia integrada e consistente para a melhoria do 

bem_estar social e, ao mesmo tempo, da qualidade do meio ambiente. 

A A21L de Moura insere se num projecto financiado pelo Programa Interreg 

III, denominado Raia_21, que contempla quatro municípios portugueses, 



Moura, Barrancos, Serpa e Mértola, e dois municípios de Espanha, Aroche e 

Encinasola. 

Metodologia: Elaboração de diagnósticos para a Período: a2005 a2006 

sustentávelidade dos diferentes concelhos, no sentido de avaliar as suas 

potencialidades e estrangulamentos, Defini ção de áreas estratégicas, a 

validar pela comunidade e pelos actores locals. Elaboração de um 

Plano_de_acção para cada concelho, estruturado em propostas de acção, 

Elaboração do Plano de monitorização para a avaliação da estratégia local 

de sustentávelidade. 

A participação pública está inerente a todas as fases do processo. 

Elaboramos um Diagnóstico para a Sustentávelidade simples e sintético que 

aponta, desde já, algumas pistas de reflexão estratégica. Apesar de todos 

os aspectos positivos encontrados no município de Barrancos. 

O presente Diagnóstico Para a Sustentávelidade tornou evidente que 

algumas componentes necessitam de uma defini ção clara de objectivos e 

cenários de qualidade_de_vida e de sustentávelidade, de identificação de 

estratégias e acçao para a sua prossecução, e da distribuição de 

responsabilidades. Temos que ser selectivos. Neste sentido, é necessário 

apostar nas prioridades, e os projectos subsidiários desenvolv er se ão 

posteriormente de acordo com as suas oportunidades de acção. 

Deste modo com base na informação recolhida através dos inquéritos à 

população e actores locals, da informação que sustenta a caracterização 

do município, foram identificadas áreas estratégicas para Barrancos: 

Identidade Cultural, Produtos Tradicionais, Educação, Turismo. 

A Identidade Cultural é sem dúvida uma área estratégica fundamental para 

a A21L Barrancos Ambiente Arraiano. A oficialização do Barraquenho, como 

a terceira língua oficial de Portugal são um aspecto chave a desenvolv er 

no Plano_de_acção. 

Relativamente à exploração turística é urgente que Barrancos planeie uma 

Estratégica de Intervenção que proporcione dinamismo económico, num 

município com um elevado potencial de natureza, onde se têm de criar 

atractivos para que seja procurado pelos amantes da natureza, dos 

desportos de ar livre, e pela população em geral, especialmente os 

cidadãos dos municípios vizinhos e pelos espanhóis. 

Torna se imprescindível a ligação do turismo com o Património a Cultura e 

os Produtos Tradicionais de forma integrada, no sentido da 

sustentávelidade do município. Os Produtos Tradicionais de Barrancos 

assum em uma grand importância na sustentávelidade do município. 

Pretende se defini r uma estratégia de intervenção que terá como 

objectivos promover as condiçãos de desenvolv das economia as locals, 

através da valorização dos produtos tradicionais, bem como promover os 

recursos produtivos de base local, junto dos mercados, tendo em vista o 

fortalecimento económico. 

A área da Educação assum e uma importância estratégica, na medida em que 

é através da educação, que se consegue, para ale de mudar atitudes e 

comportamentos, favorecer e potenciar a cidadania participativa. Os 

projectos ligados à A21escolar que se pretende m implementar, vão de 

encontro a esta lógica. A participação para além de um direito é um 

dever. 

De referir ainda a importância da cooperação: a promoção e implementação 

de objectivos de sustentávelidade envolv em diversos actores. Assim a 

inovação associado ao município de Barrancos deve passar pelo envolv da 

população e dos sectores de actividade no debate colectivo e na defini 

ção conjunta da estratégia de sustentávelidade e no desenvolv do 

plano_de_acção. 

Neste sentido para assegurar a participação, a A21L Barrancos Ambiente 

Arraiano continuará com a promoção de um conjunto de sessãos de 

divulgação e debate com os diversos actores de forma a não identificar 



apenas os aspectos crítico, mas sobretudo disseminar conhecimento 

sensibilizar sobre a importância desta matéria, formas e acção e mobilar 

o interesse para intervir. 


