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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A crescente degradação dos ecossistemas e as ameaças que afectam o equilíbrio ambiental e o tecido 

económico e social têm determinado a procura de modelos mais sustentáveis, que visam o 

desenvolvimento em diferentes vertentes (económica, social, cultural e ambiental) sem comprometer as 

gerações futuras. 

É neste contexto que surge a Agenda 21 Local, baseada no conceito de desenvolvimento sustentável. 

Alcançar o desenvolvimento sustentável significa alcançar o equilíbrio entre a preservação dos recursos 

naturais (sítio onde vivemos), o desenvolvimento económico (actividades que exercemos) e a qualidade 

de vida e justiça social (oportunidades para todos). 

Ciente da importância do desenvolvimento alinhado com os novos paradigmas da sustentabilidade, o 

Município de Vila Nova de Poiares, dando continuidade a projectos já em implementação, decidiu 

elaborar a Agenda 21 Local, convidando vários agentes locais a participar e a reflectir sobre o futuro 

desejado. O convite à participação estendeu-se a toda a população e, com a participação de todos, foram 

identificados domínios de análise prioritários, a partir dos quais se construiu um processo de reflexão 

alargado. 

Ao longo do processo de elaboração da Agenda 21 Local foram criados o Grupo Coordenador e o Fórum 

Participativo, determinantes para a construção do Diagnóstico da Sustentabilidade e do Plano de Acção. 

O Diagnóstico da Sustentabilidade consistiu na compilação da informação sobre o enquadramento geral 

do Concelho e sobre domínios relevantes para o retrato actual do desenvolvimento social, 

desenvolvimento económico, contexto e indicadores ambientais, cultura e governação. 

O Plano de Acção que ora se apresenta representa o culminar de todo o trabalho conjunto entre a 

Sociedade Portuguesa de Inovação, o Município e as forças vivas da sociedade poiarense que 

participaram ao longo do processo. Os 22 projectos resumidos na tabela seguinte constituem o resultado 

preliminar desse esforço conjunto. 
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Tabela 1. Projectos Poiares 21. 

NOME 

P01 Encontros Temáticos 

P02 Modernização administrativa dos serviços autárquicos 

P03 Fóruns Participativos Permanentes 

P04 Poiares Agenda 

P05 Espaço Cria Poiares 

P06 Criar Vale a Pena 

P07 Grupo de Pais pelo Desporto 

P08 Banco do Tempo 

P9 Um Saco de Pano para Todos 

P10 Adopte um Espaço Público 

P11 Registo e Intervenção de Casas Abandonadas 

P12 Recuperação e Monitorização de Ecossistemas 

P13 Workshops sobre reciclagem de resíduos da construção civil 

P14 Campanha de Sensibilização “defesa da floresta contra incêndios” 

P15 Agenda 21 Escolar de Vila Nova de Poiares 

P16 Supressão de Barreiras Arquitectónicas 

P17 Comércio Local de Poiares 

P18 Actividades de Sensibilização para a Sustentabilidade 

P19 Rede Sustentável de Empresas 

P20 
Programa de formação e oficinas para a valorização dos recursos endógenos de Vila 
Nova de Poiares 

P21 O Meu Chão 

P22 Ar de Poiares 
 

Fonte: SPI, Março de 2010. 

O desafio da Sustentabilidade é assim um novo desígnio do Concelho de Vila Nova de Poiares. 

 

Março de 2010, 

 

A Sociedade Portuguesa de Inovação, S.A.  
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1. ENQUADRAMENTO DA AGENDA 21 LOCAL DE VILA NOVA DE POIARES 

1.1 De onde surgiu a Agenda 21 local 

A “Agenda 21” é porventura um dos documentos mais importantes aprovados na Conferência das Nações 

Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento - mais conhecida como “Cimeira da Terra” realizada em 1992 

no Rio de Janeiro onde estiveram presentes quase todos os governos mundiais. É um documento que 

define um conjunto de directrizes a seguir para alcançar o desenvolvimento sustentável. 

O conceito de desenvolvimento sustentável é definido como "(…) o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades recentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as 

suas próprias necessidades” (ONU, Relatório Brundtland, 1987). Alcançar o desenvolvimento 

sustentável significa alcançar o equilíbrio entre a preservação dos recursos naturais (sítio onde vivemos), 

o desenvolvimento económico (actividades que exercemos) e a qualidade de vida e justiça social 

(oportunidades para todos). 

Neste sentido, o desenvolvimento sustentável, através da mobilização das políticas económicas, sociais e 

ambientais, surge como um dos principais objectivos a alcançar pela União Europeia para o período 

2007-2013 (definido na comunicação Building Our Common Future, em 2004) e, por consequência, por 

Portugal. 

 

Figura 1. Dimensões e objectivos da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento 
Sustentável. 
Fonte: ENDS. 
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1.2 Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares 

A Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares corresponde a um processo participativo, dinâmico e multi-

sectorial que consiste na gestão partilhada do futuro do Município de Vila Nova de Poiares em termos 

sustentáveis. A preparação e implementação da Agenda 21 Local pressupõe a integração do conceito de 

sustentabilidade na política e actividade do Município e a consciencialização da comunidade local, para 

que se possa envolver activamente. 

Através de processos de partilha e de parceria, os vários agentes locais elaboraram em conjunto um 

Plano de Acção para a promoção da sustentabilidade ao nível local e a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos. O Plano de Acção resulta assim da discussão e definição de uma visão comum para o futuro 

do Município. 

 

Figura 2. Objectivos específicos da Agenda 21 Local. 

Fonte: SPI, 2009. 

O objectivo geral da elaboração da Agenda 21 Local (A21L) consiste na gestão partilhada do futuro 

sustentável do território, com base num processo de parceria, através do qual os diferentes agentes 

locais trabalham com os vários sectores da comunidade na elaboração de um Plano de Acção para a 

promoção da sustentabilidade ao nível local e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 
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Figura 3. Metodologia Agenda 21 Local. 

Fonte: SPI, 2009. 

A preparação e implementação da Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares tem por base uma 

metodologia estruturada em quatro fases (figura em cima). 

Durante o processo da Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares foram realizados vários momentos em 

que toda a comunidade teve a oportunidade de participar e contribuir para o desenvolvimento do 

processo. Os canais de participação criados até ao momento foram os seguintes: 

 Questionários dirigidos a toda a comunidade do Concelho de Vila Nova de Poiares (através de 

fontes diversificadas, incluindo correio, e-mail, página web A21L1); 

 Realização de 3 Fóruns Participativos; 

 Realização de reuniões do Grupo Coordenador; 

 Entrevistas a entidades locais e regionais. 

A página web da Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares constitui-se um importante meio para 

divulgação de todo o processo. Alerta-se para a necessidade de continuar a dinâmica dos Grupos 

Coordenadores e Fórum Participativo. Na figura seguinte apresenta-se a metodologia seguida para o 

desenvolvimento da Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares. 

                                                           

1 http://www.cm-gois.pt/agenda21local/ 

FASE 1. PLANEAMENTO DETALHADO DO PROJECTO

FASE 2. SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA 
COMUNIDADE E DIAGNÓSTICO DA SUSTENTABILIDADE 

FASE 3. ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE E PLANO 
DE ACÇÃO
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Figura 4. Fluxograma de Reflexão. 
Fonte: SPI, Março de 2010. 

Nos capítulos seguintes procede-se a um breve resumo do conhecimento gerado na etapa do 

diagnóstico, através de uma análise SWOT, e da estratégia desenvolvida no sentido de alcançar um 

território mais sustentável. 
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2. SÍNTESE DA SWOT 

A elaboração do Plano de Acção da Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares pressupôs o conhecimento 

e reflexão sobre as potencialidades e constrangimentos do Concelho como ponto de partida para a 

formulação de acções concretas. A identificação dos pontos fortes e áreas de melhoria alicerça-se no 

conhecimento vertido da elaboração do Diagnóstico de Sustentabilidade2, a que acresce a informação 

resultante dos diversos momentos de reflexão e participação pública - fórum participativo, entrevistas e 

questionários. 

  

                                                           

2 Documento disponível para consulta. 
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Tabela 2. Síntese da Análise SWOT para o desenvolvimento sustentável do Concelho. 

PONTOS FORTES: ÁREAS DE MELHORIA: 

 Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências; 

 Dinâmica demográfica; 

 Saldo migratório; 

 Projectos complementares de apoio social; 

 Segurança; 

 Apoio aos idosos; 

 Apoio à infância e juventude; 

 Vegetação original; 

 Valorização do património natural; 

 Boa qualidade do ar; 

 Baixos consumos de combustível automóvel; 

 Baixos consumos públicos de energia; 

 Abastecimento de água para consumo humano; 

 Ruído; 

 Gestão de resíduos – recicláveis; 

 Protecção civil; 

 Parque escolar; 

 Analfabetismo; 

 Retenção escolar; 

 Transporte escolar; 

 Investimento na área empresarial e industrial; 

 Espaço para eventos; 

 Poder de compra; 

 Taxa de actividade; 

 Localização empresarial/industrial; 

 Rendimentos da população activa; 

 Localização; 

 Vias de comunicação internas; 

 Espaços de lazer; 

 Associações culturais e recreativas; 

 Práticas de lazer e de promoção da actividade física; 

 Vivência cultural; 

 Gastronomia. 

 Família; 

 Rendimento social de inserção; 

 Cuidados de saúde; 

 Apoio domiciliário/lar; 

 Coberto vegetal; 

 Biodiversidade; 

 Emissão de partículas - qualidade do ar; 

 Eficiência energética; 

 Rede de infra-estruturas básicas; 

 Uso racional/eficiente da água; 

 Gestão de resíduos; 

 Energias renováveis; 

 Envolvente ao parque escolar; 

 Níveis de escolaridade; 

 Educação para a cidadania e saúde; 

 Taxa de actividade feminina; 

 Taxa de desemprego; 

 Desemprego feminino; 

 Nível de escolaridade da população empregada; 

 Rendimento per capita; 

 Concentração económica; 

 Comércio tradicional; 

 Rede viária; 

 Ordenamento florestal; 

 Participação cívica; 

 Igualdade de género; 

 Afastamento das questões políticas; 

 Associativismo. 

OPORTUNIDADES: AMEAÇAS: 

 Quadro institucional/contexto regional; 

 Integração crescente dos objectivos de desenvolvimento sustentável nas políticas 
públicas; 

 Acesso a instrumentos de financiamento comunitário; 

 Redes e parcerias sub-regionais; 

 Valorização do património natural e cultural; 

 Enfoque global na sustentabilidade; 

 Novas abordagens aos desafios da sociedade contemporânea; 

 Potencial do sector turístico - reforçar a atracção turística pela natureza e património 

histórico. 

 Crise económica - reduzidas oportunidades de empregos; 

 Quebra da coesão interna do PIN; 

 Descrença nas mudanças climáticas; 

 Concorrência de outros municípios na fixação populacional; 

 Individualismo e pouca capacidade de cooperação da 
população e instituições. 

 

Fonte: SPI, Março 2010. 
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3. SÍNTESE DA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE DE VILA NOVA DE POIARES 

No 1º Fórum Participativo foram definidas as áreas de actuação prioritárias para o Concelho de Vila Nova 

de Poiares. Esta definição teve por base as principais preocupações do agentes envolvidos no processo 

da Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares para se alcançar o caminho para a sustentabilidade. 

 

Figura 5. Áreas de Actuação Prioritária. 

Fonte: SPI, Março 2010. 

Tendo em conta os resultados do processo de participação, a análise do contexto do desenvolvimento 

local e as perspectivas de futuro que se encontram esboçadas em vários projectos já no terreno, foi 

possível apontar para uma visão para o Concelho de Vila Nova de Poiares. 

 

Figura 6. Visão proposta. 

Fonte: SPI, Março 2010. 
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A elaboração do Plano de Acção da Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares mobilizou vários agentes 

locais, num processo construtivo que pretendeu abordar as dinâmicas actuais numa perspectiva de 

sustentabilidade. Este processo reforçou o sentido de comunidade e de responsabilidade dos vários 

agentes e mobilizou-os para a reflexão e para a definição do futuro. Na figura seguinte apresentam-se os 

3 Objectivos Operacionais construídos a partir das áreas de actuação prioritárias. Estes objectivos serão 

materializados no presente Plano de Acção. 
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Figura 7. Relação entre os objectivos operacionais e as áreas de actuação prioritária.  

Fonte: SPI, Março 2010.  

Na figura seguinte, de modo esquemático, é apresentada a estratégia da sustentabilidade de Vila Nova de Poiares, 

com a identificação da visão, dos Objectivos Operacionais e dos pressupostos de base para que sejam alcançados. 
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Figura 8. Estratégia de Sustentabilidade para o Concelho de Vila Nova de Poiares. 
Fonte: SPI, Março 2010. 
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4. PLANO DE ACÇÃO 

4.1 Factores críticos de sucesso 

Da concretização da carteira de Projectos Poiares 21 depende o 

grau de implementação da estratégia desenvolvida. É fundamental 

não esquecer que o sucesso desta estratégia não depende 

exclusivamente dos esforços do Município, mas de todos os agentes 

locais que pretendem contribuir para o futuro sustentável do seu 

Concelho, não apenas os que desde o inicio abraçaram este desafio, 

como todos os que possam progressivamente mobilizar-se. Considerando o exposto, apontam-se como 

factores críticos de sucesso: 

o A manutenção de rotinas de trabalho conjunto, com a dinamização sustentada dos órgãos 

criados para gerir a Agenda 21 Local – o Grupo Coordenador, o Fórum Participativo e os Grupos 

de Trabalho Temático; 

o A prossecução de políticas públicas que premeiem a sustentabilidade, de forma integrada e 

coerente, capazes, no mesmo âmbito, de responder em tempo útil às necessidades da 

sociedade civil e do tecido empresarial; 

o O desenvolvimento regular de actividades capazes de criar na população a vontade de 

participar e de fazer parte do desafio 21, garantindo assim a mobilização de todos os 

cidadãos, mantendo-os envolvidos, constantemente entusiasmados e com vontade de participar 

activamente; 

o O premiar da responsabilidade social, ambiental e económica das empresas e entidades 

locais, com maior capacidade para se adaptar à mudança e responder aos crescentes desafios 

da sustentabilidade; 

o O apoio à progressiva integração do tema Sustentabilidade nos conteúdos escolares dos 

vários níveis de ensino, com a preocupação deste tema poder ser a base de desenvolvimento 

de novas ofertas formativas; 

o A implementação de rotinas de controlo, monitorização e evolução articulada, individual, 

sectorial e agregada do Plano de Acção, consubstanciada em reuniões periódicas de aferição 

do progresso efectuado e de correcção de eventuais desvios. 
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4.2 Fichas de Projecto 

O Programa de Acção para a implementação da Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares é constituído 

por 22 Projectos Poiares 21, agrupados em torno de três Objectivos Operacionais, verdadeiros vectores 

estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Concelho. 

 

 

PARTILHANDO O COMPROMISSO DE UM FUTURO 21,  
Vila Nova de Poiares  deverá afirmar-se como uma comunidade sustentável 
dotada de respostas às necessidades sociais, activa na preservação dos seus 

valores naturais e culturais e exemplar no respeito pelo ambiente. 

 

 

Desporto, lazer e cultura; educação e 
civismo; acção social e saúde. 

 

Mobilidade e urbanismo; recursos 
naturais e ordenamento florestal; 

educação e civismo. 

 

Economia, turismo e emprego; 
educação e civismo. 

   

Potenciar a participação cívica 
através de uma maior aproximação 

do cidadão ao território e dar 
resposta às necessidades sociais 

mais prementes. 

Promover a preservação ambiental 
através de acções educativas que 

visem a sensibilização e a 
alteração de comportamentos por 

parte da população. 

Apostar na responsabilidade 
social e ambiental da economia 

local e no incentivo ao 
consumo e produção local de 

bens endógenos. 

   

Encontros Temáticos Um Saco de Pano para Todos Comércio Local de Poiares 

   

Modernização administrativa dos 
serviços autárquicos 

Adopte um Espaço Público Rede Sustentável de Empresas 

   

Fóruns Participativos Permanentes 
Registo e Intervenção de Casas 

Abandonadas 

Programa de formação e oficinas 
para a valorização dos recursos 

endógenos de Vila Nova de 
Poiares 

   

Poiares Agenda 
Recuperação e Monitorização de 

Ecossistemas 
 

   

Espaço Cria Poiares 
Workshops sobre reciclagem de 

resíduos da construção civil 
 

   

Criar Vale a Pena 
Campanha de Sensibilização “defesa 

da floresta contra incêndios” 
 

   

Grupo de Pais pelo Desporto 
Agenda 21 Escolar de Vila Nova de 

Poiares 
 

   

Banco do Tempo 
Supressão de Barreiras 

Arquitectónicas 
 

   

 
Actividades de Sensibilização para a 

Sustentabilidade 
 

   

 O Meu Chão  

       

   Ar de Poiares    
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Os projectos são responsáveis pela execução e o sucesso dos objectivos operacionais, como se mostra 

na Tabela 3. A mesma tabela permite inferir do equilíbrio relativamente ao grau de facilidade de 

implementação de cada projecto. Este facto responde à opção estratégica de incluir medidas práticas e 

visíveis que sejam mobilizadoras do envolvimento da população e das instituições e da alteração de 

comportamentos, em que haja uma relação directa entre o envolvimento das pessoas e os resultados 

alcançados. 

Tabela 3. Associação Projectos/Áreas de Actuação Prioritária e grau de facilidade de implementação. 

NOME 

ÁREAS DE ACTUAÇÃO PRIORITÁRIA 
GRAU DE 

FACILIDADE DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

Desporto, 
lazer e 
cultura 

Educação 
e civismo 

Acção 
social e 
saúde 

Mobilidade 
e 

urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamen
to florestal 

 
 
Difícil                Fácil                                   

P01 Encontros temáticos           

P02 
Modernização administrativa dos 

serviços autárquicos 
    

  
    

P03 Fóruns Participativos Permanentes           

P04 Poiares Agenda           

P05 Espaço Cria Poiares           

P06 Criar Vale a Pena           

P07 Grupo de Pais pelo Desporto           

P08 Banco do Tempo           

P09 Um Saco de Pano para Todos           

P10 Adopte um Espaço Público           

P11 
Registo e Intervenção de Casas 

Abandonadas 
    

  
    

P12 
Recuperação e Monitorização de 

Ecossistemas 
    

  
    

P13 
Workshops sobre reciclagem de 

resíduos da construção civil 
    

  
    

P14 
Campanha de Sensibilização 

“defesa da floresta contra 
incêndios” 

    
  

    

P15 
Agenda 21 Escolar de Vila Nova de 

Poiares 
    

  
    

P16 
Supressão de Barreiras 

Arquitectónicas 
    

  
    

P17 Comércio Local de Poiares           

P18 
Actividades de Sensibilização para 

a Sustentabilidade 
    

  
    

P19 Rede Sustentável de Empresas           

P20 

Programa de formação e oficinas 
para a valorização dos recursos 

endógenos de Vila Nova de 
Poiares 

    

  

    

P21 O Meu Chão           

P22 Ar de Poiares           

TOTAL DE PROJECTOS 6 12 4 3 4 3 3 6 7 5 
 

Fonte: SPI, Março de 2010. 

De seguida, descrevem-se os Projectos Poiares 21 propostos, preenchendo para cada um deles a 

seguinte ficha de projecto. Esta ficha contém o título do projecto, uma breve descrição do projecto, a área 
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de actuação prioritária e respectivo Objectivo Operacional. São ainda definidos os objectivos específicos 

do projecto e as actividades que o concretizam juntamente com os agentes e a periodicidade. A 

importância e o grau de dificuldade de implementação do projecto são também definidos assim como os 

indicadores a monitorizar e possíveis fontes de financiamento. Na coluna da esquerda sugerem-se alguns 

exemplos a nível concelhio, regional e do País compatíveis e inspiradores aos projectos apresentados. 

P.? Título do Projecto 

Descrição do Projecto…  

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional OO1.  

  

 

Objectivos: 

 … 

O que existe no Concelho a este nível: 
… 

 
Exemplo inspirador no Pinhal Interior 

Norte: 

 

 
Exemplo inspirador em Portugal: 

… 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

   

   

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 … 

Fontes de financiamento: 

 Programa Operacional, etc. 

 

 
Nota: Esta ficha de projecto foi construída tendo em atenção o menor gasto possível aquando a sua impressão em papel. 

Legenda:  Muito importante  Importante  Menos importante 

Figura 9. Modelo de ficha de projecto. 
Fonte: SPI, Março de 2010. 

Segue-se a listagem dos 22 Projectos Poiares 21 acima referidos.  
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P.1 Encontros Temáticos 

Incentivar a fluência verbal, leitura, criatividade e a 
sensibilização ambiental em momentos intergeracionais 
(idosos, jovens e crianças) 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer e 

cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos naturais 
e ordenamento 

florestal 
  

Objectivo Operacional 
OO1. Potenciar a participação cívica através de uma maior aproximação do cidadão ao território 
e dar resposta às necessidades sociais mais prementes. 

 
 

 

Objectivos: 

 Promover o convívio saudável entre diferentes gerações; 
 Aumentar o ensino-aprendizagem de actividades tradicionais do Concelho (danças e cantares, 

jogos e brinquedos tradicionais); 
 Promover o voluntariado de crianças e idosos do Concelho. 

 
 

Exemplo inspirador em Portugal: 

 

A Biblioteca Municipal Ferreira de 

Castro realizou uma mostra de 

trabalhos realizados por crianças, 

pais e idosos no âmbito dos 

projectos “Hora do Conto e Oficina 

de Encantos” e “Gerações 

cruzadas”. 

Fonte:http://www.metronews.com.pt

/2009/12/22/exposicoes-mostram-

trabalhos-realizados-por-criancas-e-

idosos-oliveira-de-azemeis/ 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Organização de um evento lúdico (ex.: 
Baile do Carnaval entre idosos e crianças); 

CMVNP. Anual 

Visita das crianças aos lares de idosos; Alunos das escolas do 1ºCEB. De 3 em 3 meses 

Angariação de voluntários para as 
actividades; 

Rede Social de Vila Nova de 
Poiares. 

De 6 em 6 meses 

Organização de sessões de teatro entre 
crianças e idosos; 

Voluntários (idosos); 
Crianças da escola básica e jardim-
de-infância; Rede Social de Vila 
Nova de Poiares. 

De 3 em 3 meses 

Criar grupos de trabalho para a 
dinamização contínua destes encontros 
(preparação de um poster); 

Grupo de Trabalho – área de 
projecto. 

Todos os anos 

Acções de formação sobre as novas 
tecnologias para a 3ª idade. 

ADIP (Associação de 
Desenvolvimento Integrado de 
Poiares). 

De 3 em 3 meses 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

 X  
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Número de eventos lúdicos inter-geracionais por ano; 
 Número de exposições de trabalhos elaborados por crianças e idosos na Biblioteca Municipal; 
 Número de trabalhos realizados com materiais recicláveis e amigos do ambiente (máscaras de 

papel, molduras, porta-moedas ecológico, postais, palhaços, velas e bolas de malabarismo); 
 Índice de participação de voluntários. 

Fontes de financiamento: 

 Não aplicável. 
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P.2 Modernização administrativa dos 
serviços autárquicos 

Prossecução da remodelação dos serviços autárquicos 
tornando-os centrados no utente e incrementando as 
valências de prestação de serviços à distância e redução das 
necessidades de papel 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO1. Potenciar a participação cívica através de uma maior aproximação do cidadão ao 
território e dar resposta às necessidades sociais mais prementes. 

 
 

 

Objectivos: 

 Explorar o potencial das tecnologias da informação para qualificar os serviços públicos; 
 Prosseguir o esforço de optimização do consumo dos recursos financeiros, humanos, tecnológicos 

e infra-estruturais, associados à prestação dos serviços, sem prejuízo dos níveis de qualidade e 
eficácia pretendidos; 

 Promover a motivação e valorização dos funcionários públicos, apostando na sua formação e 
qualificação. 

 
 

Exemplo inspirador em Portugal: 

 
A Câmara Municipal de Águeda levou a 

cabo um profundo processo de 

modernização administrativa. Algumas 

das novas valências prendem-se com a 

desmaterialização de processos – sem 

recurso a formulários ou outros 

documentos em papel, a 

disponibilização de novos serviços em 

linha e também a possibilidade de 

licenciamento em suporte digital – DVD 

ou CD-ROM. 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Agilizar a renovação do back-office no sentido de 
melhorar as possibilidades de desmaterialização e 
integração em sistemas de gestão informatizados, 
permitindo, a todos os colaboradores, o carregamento 
de informação para a plataforma virtual (informação 
quantitativa e qualitativa, ao nível financeiro, gestão de 
recursos humanos, gestão de oferta e procura de bens 
e serviços, etc.); 

CMVNP. 

- 

Desenvolver um espaço virtual/portal (front-office) 
pensado para o utente, facilitando todos os processos 
associados a serviços existentes ou a serviços a criar; 

- 

Promover acções de qualificação e valorização dos 
funcionários e de adaptação às operações de 
modernização; 

Anual 

Divulgar o espaço virtual/portal, nomeadamente de 
esclarecimento dos serviços disponibilizados e do seu 
potencial de aplicação; 

Mensal 

Desenvolver/melhorar o website do Município de Vila 
Nova de Poiares com actualização constante de 
informação disponibilizada. 

 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

 X  
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Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 Índice de satisfação dos turistas; 
 Índice de satisfação dos investidores; 
 Índice de participação de voluntários; 
 Número de novas empresas de base local criadas; 
 Volume de negócios de empresas de base local; 

Fontes de financiamento: 

 MAIS CENTRO – Eixo V – Governação e Capacitação Institucional (Regulamento Específico 
“Sistema de Apoio à Modernização Administrativa”). 
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P.3 Fóruns Participativos Permanentes 

Mecanismo de exercício da cidadania participativa que permite aos 
cidadãos obter informações e veicular a seu contributo para o 
sucesso da Agenda 21 Local no seu Concelho, prevendo o 
alargamento dos processos de reflexão e consulta a toda a 
comunidade com o intuito de promover o debate sobre as matérias 
relacionadas com a sustentabilidade do Concelho de Vila Nova de 
Poiares. 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO1. Potenciar a participação cívica através de uma maior aproximação do cidadão ao 
território e dar resposta às necessidades sociais mais prementes. 

 
 

 

Objectivos: 

 Dar continuidade à realização de fóruns participativos assegurando a implementação e 
monitorização dos projectos Poiares 21; 

 Criar um espaço de debate e reflexão de todo o processo da Agenda 21 Local de Vila Nova de 
Poiares; 

 Promover a gestão partilhada das responsabilidades de execução dos Projectos Poiares 21; 
 Contribuir para o sentido de pertença, a auto-estima da comunidade e a formação de massa crítica. 

 
 

O que existe no país a este nível: 

No site da Agenda 21 Local de São 
João da Madeira encontra-se um 

espaço onde se pode aceder 
através da colocação do email de 
informação acerca do processo. 

 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Criar grupos de trabalho temático de acordo 
com as áreas de actuação prioritárias da 
Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares; 

CMVNP; Confraria da 
Chanfana. 

Trimestral 

Realização de Fóruns Participativos pelas 
freguesias abertos a toda a população; 

CMVNP; 
Juntas de Freguesia; 
Confraria da Chanfana. 

Mensal 

Criar um boletim informativo electrónico da 
Agenda 21 Local. 

CMVNP; 
Confraria da Chanfana; 
Comunidade em geral. 

Trimestral 

Importância do Projecto:  
Grau de Dificuldade de Implementação 

(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

 X  
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 Índice de participação de voluntários; 
 Número de reuniões do Fórum Participativo e do Grupo Coordenador. 

Fontes de financiamento: 

 Não aplicável. 
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P.4 Poiares Agenda 

Integração de todas as actividades de natureza cultural, 
recreativa, desportiva ambiental e turística numa plataforma 
de programação e divulgação centralizada. 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer e 

cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO1. Potenciar a participação cívica através de uma maior aproximação do cidadão ao território 
e dar resposta às necessidades sociais mais prementes. 

 
 

 

Objectivos: 

 Criar uma plataforma de partilha de informação e interacção entre os agentes socioculturais para 
optimização da programação anual das suas actividades e iniciativas no Concelho; 

 Divulgar os eventos e as iniciativas de interesse público e manter o público em geral actualizado sobre 
a programação cultural, desportiva e recreativa, actividades escolares, educativas e ambientais e a 
oferta turística do Concelho de Vila Nova de Poiares; 

 Contribuir para o acréscimo de públicos em eventos culturais; 
 Contribuir para a visibilidade e promoção do Concelho no exterior. 
 Aumentar os níveis de participação pública nas actividades orientadas para a preservação do ambiente; 
 Dar ideias práticas à população sobre o modo de proteger e preservar o ambiente; 
 Melhorar a qualidade ambiental do Concelho. 

 
 

Exemplo inspirador no Pinhal 
Interior Norte: 
 

 
 

O Calendário de Ansião (Cá) 

integra a programação cultural 

(cinema, teatro, etc.) e informação 

sobre actividades escolares, 

educativas e ambientais. Pode ser 

feito o download através do site ou 

mensalmente ser recebido em 

casa. 

Exemplo inspirador em Portugal: 

O Ecoguia é uma agenda ambiental 

onde são definidas actividades e 

ventos com o objectivo de 

incentivar a participação e o 

envolvimento dos cidadãos na 

defesa das principais causas e 

temáticas ambientais. O Ecoguia 

pretende ser uma ferramenta de 

incentivo à sustentabilidade. 

Fonte: http://www.cm-

mirandela.pt/index.php?oid=6905 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Criar um grupo de trabalho de agentes 
culturais, recreativos e desportivos, e 
escolares. 

CMVNP, Centros de 
Convívio, Associações 
Culturais e Desportivas, 
Associações juvenis, Centro 
Cultural, clubes, entre outros. 

2011 

Planear anualmente um calendário integrado 
de actividades culturais, recreativas, 
desportivas, etc.. 

Anual 

Elaborar uma página Web de divulgação da 
agenda e que permita ainda aos agentes do 
concelho inserir os dados relativos a um 
evento/iniciativa pontual (não incluído no 
programa integrado anual), possibilitando 
instantaneamente a sua inclusão na agenda 
cultural do Concelho. 

CMVNP, empresas de 
informática. 

Actualização 
mensal 

Edição impressa da agenda em papel 
reciclado (e/ou com certificação ambiental) 
com tintas não prejudiciais ao meio ambiente 
e em número limitado. Incluir ainda o 
pictograma de colocação no papelão; 

Criar uma agenda ambiental com a 
programação de actividades /acções/ 
eventos. 

CMVNP. Anual 
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Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

 X  
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 Índice de satisfação dos turistas; 
 Índice de satisfação dos investidores; 
 Número de novos projectos desenvolvidos de âmbito cultural; 
 Índice de participação de pais/encarregados de educação nas actividades escolares; 
 Índice de participação da família nas actividades dos idosos. 

Fontes de financiamento: 

 Colaboração entre o Município, os agentes sócio-culturais e o tecido empresarial do Concelho 
(mecenato, sistemas de patrocínio). 

 
  



Plano de Acção do Concelho de Vila Nova de Poiares 

Agenda 21 Local da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte 

 

  P á g i n a | 25 
Sociedade Portuguesa de Inovação 

P.5 Espaço Cria Poiares 

 

Espaço dedicado a momentos de lazer, convívio e 
divulgação de trabalhos criativos realizados pelos jovens 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO1. Potenciar a participação cívica através de uma maior aproximação do cidadão ao 
território e dar resposta às necessidades sociais mais prementes. 

 
 

 

Objectivos: 

 Recuperar um edifício do Concelho onde os jovens possam mostrar os seus trabalhos, as 
suas criações; 

 Promover a realização de debates, conferências, etc.; 
 Prevenir/evitar comportamentos de risco; 
 Desenvolver nos jovens competências sociais e pessoais e desenvolver áreas de 

interesse/lazer. 

 
 

O que existe no Concelho a este 
nível: 

A Junta de Freguesia do Barril de Alva 

colocou na sua página de internet uma 

área que se designa “Colaboração de 

leitores” que serve para apresentação 

de alguns textos e /ou poesias que a 

população queira ver publicada. 

http://wwwjf-
barrildealva.pt/index.php?option=com_c
ontent&view=category&layout=blog&id=

9&Itemid=31  
 

O que existe no país a este nível: 

 

http://www.cm-
povoadelanhoso.pt/espacos-

municipais/espaco-jovem.html 
 

 

 

 

Fonte: http://www.cm-

aveiro.pt/www//Templates/GenericDetail

s.aspx?id_object=28233&divName=138

s479s522s1602&id_class=1602 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Gabinete de apoio aos jovens aberto todos os dias 
(com apoio na área da saúde, emprego, educação, 
associativismo, habitação, relações familiares, 
tempos livres, entre outros); 

CMVNP; 
IPJ de Coimbra; 
Instituto da Droga e 
da 
Toxicodependência; 
Associações do 
Concelho; 
Associação de Pais; 
Biblioteca Municipal. 

2012 Sala de formação/workshops/estudo; 

Criar uma zona de leitura (criar uma oficina de 
escrita criativa); 

Criar uma zona de entretenimento; 

Realizar visitas a locais de interesse dos jovens. Anual 

 

 Importância do Projecto:  
Grau de Dificuldade de Implementação 

(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 
 

X   
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Número de população residente jovem; 
 Taxa de abandono escolar precoce; 
 Índice de satisfação dos residentes. 

Fontes de financiamento: 

 Orçamento Municipal; 
 Mecenato social. 

http://www.cm-povoadelanhoso.pt/espacos-municipais/espaco-jovem.html
http://www.cm-povoadelanhoso.pt/espacos-municipais/espaco-jovem.html
http://www.cm-povoadelanhoso.pt/espacos-municipais/espaco-jovem.html
http://www.cm-povoadelanhoso.pt/images/stories/site/espacos_municipais/espaco_jovem/IMG_2670-2.j
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P.6 Criar Vale a Pena 

Promoção de iniciativas de natureza artística dirigidas a 
crianças e jovens de Vila Nova de Poiares, com uma forte 
componente de apoio social 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO1. Potenciar a participação cívica através de uma maior aproximação do cidadão ao 
território e dar resposta às necessidades sociais mais prementes. 

 
 

 

Objectivos: 

 Fortalecer a identidade local; 
 Diminuir a incidência de situações de risco na adolescência; 
 Promover a cultura como meio de promoção da cidadania e de desenvolvimento social; 
 Preservar a memória histórica e patrimonial e a transmissão de saberes; 
 Promover a capacidade criativa das crianças e jovens; 
 Contribuir para o acréscimo de públicos em eventos culturais; 
 Contribuir para a estruturação e dinamização da política cultural municipal. 

 
 

Exemplo inspirador em Portugal: 
 

 
 

O Município de São João da Madeira 

realiza todos os anos um Projecto 

Educativo Municipal dirigido às escolas 

da cidade. No ano de 2009, propôs o 

desenvolvimento do programa 

“[Es]Paços Cénicos”, que visa 

consolidar a produção teatral nas 

escolas e nos grupos de teatro 

amadores. Integra nomeadamente 

acções de formação em “Dança e 

Movimento Cénico”, “Expressão 

Dramática”, e “Iniciação ao Teatro”, bem 

como a entrada gratuita em 

espectáculos de teatro. 

Fonte:http://pacosdacultura.blogspot.com/20
09/11/servico-educativo-em-
dezembro_23.html 

 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Constituição da Plataforma de Gestão do 
programa “Criar Vale a Pena”. Esta plataforma 
terá a incumbência acrescida de angariação de 
apoios e parcerias com entidades externas na 
área cultural, como por exemplo, a Escola 
Superior de Arte e Design do Instituto 
Politécnico de Leiria (ESAD.CR) e a Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra; 

CMVNP, Escuteiros, 
associações culturais e 
recreativas (incl. 
Filarmónica, rancho 
folclórico, etc.), ADIP, 
Agrupamento de Escolas. 

Anual 

Realização de cursos de formação de 
formadores em arte; 

Plataforma de Gestão, 
Escolas, Instituto 
Politécnico de Leiria 
(ESAD.CR). 

Anual 

Integração em redes de formação artística e de 
ofertas culturais regionais e internacionais, 
incluindo visitas a centros nacionais e 
internacionais de criação e divulgação artística 
– ex.: Casa de Serralves, Fundação 
Gulbenkian, Chapitô, entre outros; 

Plataforma de Gestão, 
Escolas. 

- 

Realização de workshops contínuos em 
estrutura pré-existente para crianças, jovens e 
todos os poiarenses, nas vertentes de teatro e 
expressão artística e cómica, música, dança, 
artes plásticas e artesanais; 

Plataforma de Gestão, 
CMPG, Escuteiros, 
associações culturais e 
recreativas, ADIP, Escolas, 
Instituto Politécnico de 
Leiria (ESAD.CR). 

Mensal 

Realização de acções de demonstração dos 
resultados, incluindo evento anual a realizar 
por exemplo, no Parque Natural das Medas, no 
espaço público e nos equipamentos culturais 
do Concelho e do Pinhal Interior Norte, 
associado à realização de eventos artísticos de 
relevo. 

ADIP; Escolas. Mensal 

http://pacosdacultura.blogspot.com/2009/11/servico-educativo-em-dezembro_23.html
http://pacosdacultura.blogspot.com/2009/11/servico-educativo-em-dezembro_23.html
http://pacosdacultura.blogspot.com/2009/11/servico-educativo-em-dezembro_23.html
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Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 Índice de satisfação dos turistas; 
 Número de novos projectos desenvolvidos de âmbito cultural; 
 Índice de participação de voluntários; 
 Esperança de vida saudável; 
 População residente jovem; 
 Abandono Escolar precoce. 

Fontes de financiamento: 

 Programa MEDIA 2007 – Desenvolvimento, Distribuição, Promoção e Formação – apoio à 
criação de redes e mobilidade de estudantes e formadores Europeus. 

 POPH – Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social 
 Programa MAISCENTRO - Eixo III – Património Cultural - Projectos Integrados de 

Salvaguarda, Animação e Valorização Cultural 
 Programas de Cooperação Territorial Europeia - INTERREG IVC e SUDOE. 
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P.7 Grupo de Pais pelo Desporto 

 

Criação de um grupo de pais de jovens com aptidão para o 
desporto 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO1. Potenciar a participação cívica através de uma maior aproximação do cidadão ao 
território e dar resposta às necessidades sociais mais prementes. 

 
 

 

Objectivos: 

 Proporcionar o devido apoio às crianças/jovens na prática desportiva; 

 Envolver os pais nas actividades desportivas dos filhos; 

 Potenciar o interesse dos jovens pela prática desportiva; 

 Proporcionar boas condições para a prática desportiva no Concelho. 

 
 

Exemplo inspirador em Portugal: 

A ideia partiu de um grupo de pais de 

jovens que mostravam alguma vocação 

para a prática de basquetebol, 

modalidade que não existia em Alverca. 

Foi deste modo idealizado um projecto 

para a criação de um Clube de 

Basquetebol federado em Alverca. Com 

muito trabalho e perseverança todos os 

problemas foram ultrapassados com o 

apoio da Fundação Cerbi (Fundação 

para o Desenvolvimento Comunitário) e 

de alguns amigos que desde logo se 

disponibilizaram a ajudar 

financeiramente quer com o seu tempo. 

Fonte: 
http://semanal.omirante.pt/index.asp?id

Edicao=337&id=43423&idSeccao=4920

&Action=noticia 

 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Reunir os pais de jovens com potencial para 
uma prática desportiva (futebol, 
basquetebol, voleibol, rugby, entre outras); 

Juntas de Freguesia. Anual 

Criar grupos de trabalho de pais para as 
diferentes modalidades e traçar um plano 
com o número de atletas, condições 
técnicas e logísticas necessárias; 

Estabelecer parceiras com Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, entre 
outras; 

Realizar treinos de captação de mais 
atletas. 

Grupo de Pais pelo 
Desporto; 
Juntas de Freguesia. 

Semestral 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

 X  
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 População residente jovem; 

 Número de eventos desportivos/ano. 

Fontes de financiamento: 

 Instituições do Concelho. 
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P.8 
Banco de Tempo 
 
Levantamento e estruturação das necessidades, meios e 
ofertas de voluntariado 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO1. Potenciar a participação cívica através de uma maior aproximação do cidadão ao 
território e dar resposta às necessidades sociais mais prementes. 

 
 

 

Objectivos: 

 Apostar na coesão e integração social; 
 Dinamizar e estruturar a oferta de voluntariado; 
 Promover a coesão comunitária, o sentido de pertença e o encontro intergeracional; 
 Contribuir para a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional; 
 Valorizar competências individuais; 
 Promover a cooperação entre entidades públicas e privadas. 

 
 

Exemplo inspirador no Pinhal 
Interior Norte: 

 

 
 

O Banco do Tempo da Lousã provém 
de uma parceria entre o Município da 

Lousã, a Activar e a Escola Secundária 
da Lousã. Este Banco, à semelhança 
dos restantes, tem como objectivos o 

apoio à família e a promoção da 
conciliação entre a vida profissional e a 
vida familiar através da promoção do 

sentido de comunidade e solidariedade. 
 

http://www.cm-

lousa.pt/desp_juv/tempos_livres.htm 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Promoção de acções de sensibilização e 
esclarecimento da acção do Banco do Tempo; 

ADIP; CMVNP. 

Trimestral 

Criação de agência do banco do tempo; - 

Inserção da iniciativa na página Web da Autarquia; Mensal 

Implementação do serviço de agência, incluindo a 
disponibilização de um técnico voluntário, a elaboração 
de uma base de dados das ofertas de voluntariado, e a 
sua integração em mailings e contactos telefónicos e a 
determinação dos domínios de intervenção proioritária. 

Atendimento 
semanal 

Importância do Projecto:  
Grau de Dificuldade de Implementação 

(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 Índice de participação pública; 
 Esperança de vida saudável; 
 Índice de participação de voluntários; 
 Percentagem da população residente servida por equipamentos de acção social. 

Fontes de financiamento: 

 Instituto da Segurança Social; 
 POPH- Eixo VI - Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social. 

 
  

http://www.cm-lousa.pt/desp_juv/tempos_livres.htm
http://www.cm-lousa.pt/desp_juv/tempos_livres.htm
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P.9 Um Saco de Pano para Todos 

 

Produzir localmente e distribuir junto da população residente um 
saco de pano com o intuito de sensibilizar para a poluição que 
provoca o uso contínuo de sacos de plástico e de papel e 
simultaneamente promover dinâmicas de interacção e cooperação 
na comunidade de Vila Nova de Poiares. 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

 Promover medidas de sensibilização ambiental; 
 Diminuir o uso de sacos de plásticos e consequentemente a produção de resíduos e 

poluição associada; 
 Aumentar a consciencialização para a necessidade de preservar e valorizar o ambiente; 
 Promover os saberes locais, os encontros e solidariedade inter-geracionais; 
 Potenciar a dinamização do comércio local. 

 
 

Exemplos inspiradores em Portugal: 
 
Uma padaria no Concelho de Vila Verde 

oferece um pão aos clientes que 

prescindam de levar um saco plástico. 

O dono da padaria referiu que a ideia 

surgiu quando viu sacos do 

estabelecimento no lixo. 

Fonte: http://aeiou.expresso.pt/padaria-
oferece-um-pao-a-quem-nao-quiser-
saco-de-plastico=f439679 
 

 
O Re-made in Portugal é um projecto 
que procura incentivar à criação e 
desenvolvimento de produtos cuja 
composição integre uma percentagem 
de, pelo menos, 50 % de matéria 
proveniente de processos de 
reciclagem. Esta pode ser uma das 
filosofias de produção do Saco. 
http://www.remadeinportugal.pt/ 

 

Acções: 

 

 

 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Manufactura artesanal de sacos de pano em 
instituições e/ou em eventos de encontros 
entre gerações, os mais novos aprendem e 
partilham o seu conhecimento com a 
população sénior; 

Voluntários angariados 
pelo Banco do Tempo; 
ADIP. 

Todo o ano 

Produção de diferentes tipos de sacos para 
diferentes públicos: sacos com design para 
um público mais jovem, não abdicando dos 
princípios da sustentabilidade. 

Voluntários angariados 
pelo Banco do Tempo. 

Semestral 

 Distribuição gratuita de sacos em eventos 
de cariz ambiental e promotores da 
sustentabilidade: 
- Disponibilização de espaços para 
colocação à venda dos Sacos (a preços 
simbólicos); 
- Patrocínio de produção de sacos por parte 
de empresas locais comprometidas com a 
sustentabilidade. 

Estabelecimentos 
comerciais; Empresas; 
Associações; Escolas; 
associações de jovens; 
entre outras. 

Todo o ano 

Cada estabelecimento comercial oferece um 
desconto simbólico para quem levar o Saco 
21 (ex.: no caso das padarias, pode ser 
oferecido aos clientes um pão) 

Estabelecimentos 
comerciais. 

6 primeiros meses 
da acção 

http://aeiou.expresso.pt/padaria-oferece-um-pao-a-quem-nao-quiser-saco-de-plastico=f439679
http://aeiou.expresso.pt/padaria-oferece-um-pao-a-quem-nao-quiser-saco-de-plastico=f439679
http://aeiou.expresso.pt/padaria-oferece-um-pao-a-quem-nao-quiser-saco-de-plastico=f439679
http://www.remadeinportugal.pt/
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Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

 X  
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Número de sacos (de pano, reutilizáveis) disponibilizados; 
 Índice de participação de voluntários; 
 Índice de participação dos residentes; 
 Índice de satisfação dos turistas; 
 Número de actividades de sensibilização para a sustentabilidade; 
 Intensidade energética e carbónica da economia. 

Fontes de financiamento: 

 Colaboração entre associações, os agentes sócio-culturais e o tecido empresarial do Concelho 
(mecenato, sistemas de patrocínio). 
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P.10 Adopte um Espaço Público 

 

Cuidar de um espaço natural/construído - voluntariado 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

 Preservar o património natural e cultural do Concelho e envolver neste processo o cidadão; 
 Adoptar um espaço público em Vila Nova de Poiares, como por exemplo: igrejas, pelourinhos, 

praças, Moinho de vento, etc.; 
 Valorizar as capacidades da população mais envelhecida. 

 
 

O que existe no país a este nível: 

O Projecto Rios é um 

projecto que visa a 

participação social na 

conservação dos espaços 

fluviais. A implementação deste projecto 

pretende dar resposta à visível 

problemática, de âmbito nacional e 

global, referente à alteração e 

deterioração da qualidade dos rios e à 

falta de um envolvimento efectivo dos 

utilizadores e da população em geral. O 

Projecto Rios, pela metodologia que 

utiliza, pretende promover a curiosidade 

científica e implementar o método 

científico experimental, através da 

recolha e registo de informações e 

dados geográficos, físico-químicos, 

biológicos, eventos históricos, sociais e 

etnográficos, contribuindo assim para a 

melhoria do espaço estudado e da 

qualidade fluvial global, com vista à 

aplicação das exigências da Directiva 

Quadro da Água e da Lei da Água. 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Criar um site na internet com uma lista de 
sítios/monumentos que podem ser 
adoptados por cidadãos; associações; 
escolas; comércio; empresas; etc.; 

CMVNP; Juntas de 
Freguesia. 

- 

Construir um questionário sobre o estado de 
conservação desses monumentos/espaços; 

CMVNP; 
Associações concelhias. 

- 

Promover visitas de estudo de 
espaços/monumentos recuperados 
resultantes deste projecto; 

- Anual 

Constituir uma equipa de vigilantes do 
território – idosos com menos recursos. Esta 
equipa terá formação e está assegurada pelo 
corpo policial do Concelho – registo de actos 
de vandalismo. 

- Anual 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

 X  
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Número de monumento/espaços requalificados; 
 Número de visitantes/turistas ao Concelho; 
 Número de espaços/monumentos adoptados. 

Fontes de financiamento: 

 Não aplicável. 
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P.11 Registo e Intervenção de Casas 
Abandonadas 

 

Registo e criação de instrumentos de auxílio à 
intervenção em edifícios devolutos 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

 Promover a reabilitação e reduzir as necessidades de construção de novos edifícios; 
 Melhorar as condições de habitabilidade no Concelho; 
 Promover a participação cívica e a identidade local; 
 Promover a reabilitação do património. 

 
 

Exemplo inspirador em Portugal: 
 
 

 

O website Lisboa Abandonada é um 
cadastro informal das casas devolutas e 
em ruínas de Lisboa. A colaboração das 
pessoas traduz-se no envio de 
fotografias de imóveis devolutos ou em 
ruínas no Concelho de Lisboa. 
http://www.gomes-
mota.nome.pt/joao/02/po/lsb_abandono.
html 
 
 

 
A Câmara Municipal do Funchal, 
promoveu a recuperação de oito 
habitações apoiadas do tipo T0 para 
idosos que vivem sozinhos; um projecto 
em que também se realizou a 
reabilitação e a reconversão de uma 
antiga moradia. 
Fonte: 
www.reapn.org/download.php?file=652 
e 
http://infohabitar.blogspot.com/2007/05/

cidade-e-habitao-apoiadas-i-alguns.html 

 

Acções: 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Adesão à iniciativa “A Minha Rua”, 
dinamizada no âmbito do Portal do Cidadão 
(promoção da melhoria dos serviços 
prestados e de diversificação dos canais de 
comunicação entre autarquia e munícipes); 

CMVNP; Juntas de 
Freguesia. 

- 

Criação do grupo de trabalho “SOS – 
Edifícios Abandonados”; 

Fórum Participativo; 
Juntas de Freguesia. 

- 

Identificação e registo de habitações 
abandonadas, devolutas ou insalubres, 
através de relatórios, fotografias, etc.; 

Grupo de trabalho “SOS – 
Edificios Abandonadas”. 

Anual 

Identificação do proprietário e eventual 
disponibilização de apoio jurídico e 
administrativo; 

Grupo de trabalho “SOS – 
Edifícios Abandonados”, 
Juntas de Freguesia. 

- 

Disponibilização na Página Web da 
Autarquia de cadastro informal das situações 
identificadas (acompanhadas dos relatórios 
e fotografias) recomendando-se a sua 
integração com o projecto “A Minha Rua”; 

CMVNP. Anual 

Divulgação nos meios de comunicação 
locais; 

Meios de comunicação 
locais. 

Mensal 

Elaboração de programa de reabilitação das 
habitações identificadas, salvaguardando os 
interesses do vendedor e a eventual posse 
administrativa por parte da Autarquia; 

CMVNP, IPSS e Juntas 
de Freguesia. 

Anual 

Reabilitação das habitações, partindo do 
conhecimento e das iniciativas existentes de 
recuperação de imóveis; 

CMVNP 
Juntas de Freguesia. 

- 

Negociação para afectar habitações 
recuperadas para „habitação apoiada‟ como 
resposta desejável para uma cada vez maior 
faixa de população envelhecida, e/ou com 

CMVNP, ADIP, outras 
IPSS‟s; Juntas de 
Freguesia, Voluntários do 
Concelho (Banco do 

- 

http://www.gomes-mota.nome.pt/joao/02/po/lsb_abandono.html
http://www.gomes-mota.nome.pt/joao/02/po/lsb_abandono.html
http://www.gomes-mota.nome.pt/joao/02/po/lsb_abandono.html
http://www.reapn.org/download.php?file=652
http://infohabitar.blogspot.com/2007/05/cidade-e-habitao-apoiadas-i-alguns.html
http://infohabitar.blogspot.com/2007/05/cidade-e-habitao-apoiadas-i-alguns.html
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diversas carências e problemas específicos 
por meio de parcerias entre a Autarquia, os 
proprietários e os agentes sociais do 
Concelho, a funcionar ainda em articulação 
com o Banco do Tempo e com o Poiares 
Amigo. 

Tempo). 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

 X  
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 Percentagem de edifícios públicos com certificação energética; 
 Índice de satisfação dos turistas; 
 Percentagem da população residente servida por equipamentos de acção social; 
 Esperança de vida saudável; 
 Intensidade energética e carbónica da economia. 

Fontes de financiamento: 

 REHABITA - Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas –
Extensão do programa RECRIA; 

 POVT - Eixo prioritário IX – Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional - Acções Inovadoras 
para o Desenvolvimento Urbano; 

 MODCOM – Sistema de Incentivos e Projectos de Modernização do Comércio. 
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P.12 Recuperação e Monitorização de 
Ecossistemas 

Monitorização e recuperação dos ecossistemas (bosques de vegetação 
autóctone, galerias ripícolas, vegetação ripícola, entre outras) de Vila 
Nova de Poiares com base em acções de voluntariado 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

 Promover a participação cívica na recuperação e conservação dos recursos naturais 
 Diversificar a paisagem e melhorar a qualidade da floresta e dos recursos hídricos; 
 Promover o envolvimento efectivo da população na preservação do ambiente natural; 
 Gerar dinâmicas pró-activas de defesa do interesse municipal. 

 
 

Exemplo inspirador em Portugal: 

 
Criar Bposques é um projecto da 
Quercus que visa criar e cuidar de 
bosques de espécies autóctones, 
árvores e arbustos originais da flora 
portuguesa.O intuito é, através da 
colaboração com várias entidades e 
voluntários, colher sementes para 
produzir plantas e plantar 
árvores/arbustos, cuidar de bosques já 
estabelecidos e assim recuperar a 
floresta. 
http://criarbosques.wordpress.com/ 

 

 
 
O Movimento Plantar Portugal pretende 
coontribuir para a conservação da 
natureza, biodiversidade e uso racional 
dos recursos naturais pela plantação de 
árvores autóctonespor parte de 
cidadaõs voluntários. 
 
http://plantarportugal.org/pt/index.php?option
=com_content&view=article&id=159&Itemid=
127 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Integração na rede do Projecto Rios e no 
Projecto Criar Bosques; 

CMNVP, escolas, 
Associação de 
Produtores Florestais de 
Poiares, voluntários; 

- 

Criação de grupos locais de limpeza das 
matas e ribeiras; 

CMVNP, escolas, 
escuteiros, Associações; 
Voluntários do Concelho; 
Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Poiares. 

Anual 

Selecção do(s) troço(s) da(s) ribeira(s) e das 
áreas de  floresta e recuperar, monitorizar e 
registar a situação ambiental (adopção de 
troços e espaços); 

Anual 

Envio dos dados para a coordenação 
nacional do projecto Rios e do projecto Criar 
Bosques; 

CMVNP, escolas, 
Associação de 
Produtores Florestais de 
Poiares, outras 
associações, cidadãos 
voluntários. 

Anual 

Limpeza do(s) troço(s) de cursos de água e 
áreas, e efectivação das acções de 
plantação de espécies autóctones (árvores e 
arbustos) pelos grupos. 

CMVNP, escolas, 
escuteiros, Associações; 
Voluntários do Concelho; 
Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Poiares. 

Anual 

Importância do Projecto:  
Grau de Dificuldade de Implementação 

(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

http://criarbosques.wordpress.com/
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 Índice de satisfação dos residentes; 
 Esperança de vida saudável; 
 Índice de participação de voluntários; 
 Toneladas de recolha selectiva/per capita; 
 Número de famílias a fazer reciclagem; 
 Índice de participação de pais / encarregados de edução nas actividades escolares. 

Fontes de financiamento: 

 Este projecto será desenvolvido com base em voluntariado, parcerias e recursos 
disponibilizados pelos projectos referidos; 

 MAISCENTRO – Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental; 
 PRODER - Gestão do Espaço Florestal e Agro-florestal. 

 
  



Plano de Acção do Concelho de Vila Nova de Poiares 

Agenda 21 Local da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte 

 

  P á g i n a | 37 
Sociedade Portuguesa de Inovação 

P.13 Workshops sobre reciclagem/reutilização 
de resíduos 

 

Sensibilização das empresas para a reciclagem/reutilização dos 
resíduos (nomeadamente do sector da construção civil) 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

 Troca de experiências entre os dirigentes empresariais e industriais (especialmente os que 
actuam no sector da construção civil; 

 Promover eventos ligados à melhoria de processos e produtos conducentes à 
sustentabilidade das actividades económicas. 

 
 

Exemplo Inspirador: 

A secretaria de Serviços Públicos da 
Prefeitura de Guarulhos promoveu um 
workshop sobre gestão de resíduos da 
construção civil de Guarulhos. 
Realizado em parceria com o Núcleo 
Permanente de Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção Civil e 
Volumosos, o evento tem por objectivo 
proporcionar a troca de experiências 
entre profissionais que actuam no 
sector. 
 
Fonte: 
http://www.listaoguarulhos.com.br/notici
as-de-guarulhos/1050-workshop-
aborda-gestao-de-residuos-na-
construcao-civil 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Realização de workshops sobre gestão, tratamento 
e usos dos resíduos nas actividades económicas; 

CMVNP; empresas 
(ex.: sector da 
construção civil) e 
indústrias; 
Universidade de 
Coimbra. 

Anual Realizar visitas a locais onde seja corrente a prática 
de deposição ilegal de resíduos fruto das 
actividades económicas (ex.: resíduos da  
construção civil) e registar os pontos mais críticos; 

CMVNP; empresas 
(ex.: sector da 
construção civil) e 
indústrias, 
voluntários. 

Organizar um grupo de empresários para proceder 
à limpeza de espaços que contenham resíduos (ex.: 
empresários do sector da construção civil). 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

 X  
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos investidores; 
 Índice de participação de voluntários; 
 Índice de satisfação dos residentes; 

 Número de actividades de sensibilização para a sustentabilidade. 

Fontes de financiamento: 

 Não aplicável. 

  



Plano de Acção do Concelho de Vila Nova de Poiares 

Agenda 21 Local da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte 

 

  P á g i n a | 38 
Sociedade Portuguesa de Inovação 

P.14 Campanhas de sensibilização 
“defesa da floresta contra 
incêndios” 

Campanha de sensibilização em defesa da floresta 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer e 

cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

 Promover a educação ambiental; 

 Promover os valores, usos e da protecção da floresta contra incêndios. 

 
 

Exemplo inspirador em Portugal: 

A campanha de sensibilização 

“Defesa da Floresta Contra 

Incêndios” consiste na realização 

de sessões de esclarecimento de 

carácter demonstrativo, dirigidas 

aos alunos do 1º Ciclo de todas as 

escolas primárias do Concelho, 

abrangendo em meia por ano, 

cerca de 1500 alunos. Para além da 

comunidade escolar envolve 

também os familiares para a 

promoção dos valores, dos usos e 

da protecção da floresta contra 

incêndios. 

Fonte: 

www.greenprojectawards.pt/pdf/GP

A09comunicacao.pdf 

 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Realizar sessões de esclarecimento de carácter 
demonstrativo, dirigidas aos alunos do 1º Ciclo de 
todas as escolas primárias do Concelho; 

CMVNP; Juntas de 
Freguesia; Associação de 
Produtores Florestais de 
Poiares; GNR; 
Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Poiares; 
Autoridade Florestal 
Nacional; Autoridade 
Nacional de Protecção 
Civil. 

Anual 

Distribuição de panfletos sobre esta temática a 
professores e alunos; 

Realizar plantações de árvores, demonstração do 
funcionamento dos carros de combate a incêndios; 

Distribuição de uma lembrança para todos os 
envolvidos nesta campanha (Um Saco de Pano 
para Todos ou uma semente para plantar arvores). 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos turistas; 

 Índice de satisfação dos residentes; 

 Índice de participação pública; 

 Esperança de vida saudável; 

 População residente jovem; 

 Emissão de gases com efeito de estufa – GEE; 

 Número de actividades de sensibilização para a sustentabilidade. 

Fontes de financiamento: 

 Não aplicável. 
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P.15 Agenda 21 Escolar de Vila Nova 
de Poiares 

Desenvolver uma Agenda 21 no meio escolar do 
Concelho de Vila Nova de Poiares 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

A implementação da Agenda 21 na escola pode tornar-se imprescindível, uma vez que as crianças e jovens 

envolvidos num projecto desta natureza transportarão para junto das sua famílias o à vontade com 

processos participativos o que, pelo menos, servirá para levar os pais a contribuir de igual modo na 

construção de uma comunidade com mais qualidade de vida ao nível local. No âmbito do projecto “Futuro 

Sustentável” foi criado um manual de apoio ao professor, para a implementação do processo na escola.  

 
 

Exemplo inspirador no Pinhal Interior 

Norte: 

ARGUS FREE WORLD é um projecto 

social, ambiental e cultural da Escola 

Secundária de Arganil (ESA) inserido na 

iniciativa Escola Solar_ Rock in Rio. 

 

 

 

 

 

 

O act! é um evento sob a temática da 

sustentabilidade realizado no âmbito 

das jornadas da comunicação da Escola 

Tecnológica e Profissional da Zona do 

Pinhal (ETPZP). 

 
Pretende ser uma mostra de soluções 

para uma relação sustentável com o 

planeta, através das escolhas e 

ferramentas da comunicação e design, 

arte, música e estilo de vida. 

Fonte: http://projectoact.blogspot.com 
/2010_03_01_archive.html 
 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Alargar o espaço escola – espaços 
culturais/naturais de aprendizagem; 

Associações de Pais e 
Encarregados de 
Educação; Agrupamento 
de Escolas 
Instituições Particulares 
de Solidariedade Social., 
CMVNP, população 
residente. 

Em cada período do 
ano 

Sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância da Agenda 21 Escolar, através 
de cartazes afixados nas escolas; 

2011 

Elaborar a Agenda 21 Escolar no Município; 2012 

Organizar sessões entre os grupos (Grupo 
Coordenador, Fórum Participativo) do 
Agrupamento de Escolas com os da Agenda 
21 Local, de modo a estabelecer prioridades 
paralelas; 

2012 

Implementar a Agenda 21 Escolar no 
Município de vila Nova de Poiares. 

2012 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de participação pública; 
 Índice de participação de crianças e jovens; 
 Índice de satisfação de voluntários; 
 Índice de satisfação dos residentes; 
 Índice de participação de pais / encarregados de edução nas actividades escolares; 
 Número de actividades de sensibilização para a sustentabilidade. 

http://projectoact.blogspot.com/
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Exemplo inspirador em Portugal: 

 
http://www.futurosustentavel.org/fotos/plano/
Caderno_A21.pdf 

 

Fontes de financiamento: 

 Mais Centro - Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental - Optimização da Gestão de Resíduos. 
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P.16 Supressão de Barreiras 
Arquitectónicas 

Acessibilidades para todos 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

 Melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida nos edifícios públicos e 
acessos comuns; 

 Incentivar a autonomia e a independência das pessoas com mobilidade reduzida; 
 Eliminar ou reduzir as barreiras arquitectónicas no domicílio e/ou nos acessos a edifícios 

públicos para permitir o fácil acesso a pessoas com mobilidade reduzida. 

 
 

O que existe na Região a este nível: 

 
O Projecto “Lousã, Destino de 

Turismo Acessível”, organizado pela 

sociedade civil lousanense, tem como 

propósito promover a melhoria da 

qualidade de vida dos habitantes locais 

e visitantes, fomentando o aparecimento 

de mais-valias económicas assentes no 

exercício de um direito ao lazer. 

O que existe no país a este nível: 

A Rede Nacional das Cidades e Vilas 

com Mobilidade Para Todos tem como 

objectivo integrar municípios e contribuir 

para a eliminação das barreiras 

urbanísticas. Esta rede interage 

municípios, associações de deficientes, 

instituições públicas e planeadores do 

território numa actuação concertada, 

proporcionadora de resultados visíveis 

de qualificação do ambiente urbano. 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Desenvolver o Plano de Intervenções – Vila Nova de 
Poiares sem obstáculos, para a criação de um 
ambiente urbano favorável à integração social e 
profissional das pessoas com mobilidade reduzida; 

CMVNP. 

Quadrienal 

Implementar faseadamente o Plano de Intervenções – 
Vila Nova de Poiares sem obstáculos, com prioridade 
à melhoria das acessibilidades nas áreas públicas e 
em outros locais com maior fluxo de pessoas; 

2011-2015 

Desenvolver uma acção de formação, por semestre, 
para sensibilização e informação dos técnicos e 
profissionais da construção civil e obras públicas, 
possibilitando-lhes um enriquecimento relativamente 
às questões da mobilidade e acessibilidade e 
benefícios gerais destas acções; 

Semestral 

Criar uma secção de apoio à supressão das barreiras 
arquitectónicas nas habitações de pessoas com 
mobilidade reduzida, de forma a garantir uma maior 
autonomia e independência e possibilitando-lhes uma 
melhoria da qualidade de vida; 

2012 

Integrar a Rede Nacional de Cidades e Vilas com 
Mobilidade para todos. 

- 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
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Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 Índice de satisfação dos turistas; 
 Número de barreiras arquitectónicas e/ou urbanísticas eliminadas. 

Fontes de financiamento: 

 POVT - Eixo prioritário IX – Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional - Regulamento: 
Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano. 
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P.17 Comércio Local de Poiares 

 

Dinamizar a comercialização dos produtos locais 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO3. Apostar na responsabilidade social e ambiental da economia local e no incentivo ao 
consumo e produção local de bens endógenos.  

 
 

 

Objectivos: 

 Promover o escoamento de produtos locais; 
 Oferecer aos consumidores produtos endógenos de qualidade; 
 Criar uma plataforma de partilha de informação e interacção entre os agentes comerciais para 

optimização da divulgação da sua oferta no Concelho e na região; 
 Divulgar em conjunto a oferta de produtos com especial ênfase para produtos e bens 

diferenciadores (ex.: produtos artesanais); 
 Contribuir para a dinamização do comércio tradicional; 
 Contribuir para a visibilidade e promoção da oferta comercial do Concelho no exterior. 

 
 

Exemplo Inspirador em Portugal: 

 

 

 

O cor de laranja dourado, círculos que 
rodeiam o slogan e uma nova mascote 
marcam a nova imagem do comércio 
local de Albufeira foi divulgada com uma 
forte campanha publicitária nas ruas do 
Concelho. O “sentir as pessoas” é a 
frase-chave para todo o conceito, à 
volta do qual se desenvolveu o projecto 
que pretendeu revitalizar o comércio 
tradicional de Albufeira, tornando-o mais 
moderno e dinâmico. 

Fonte: 

http://www.barlavento.online.pt/index.php/noti

cia?id=24527&tnid=2 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Criar um grupo de trabalho de gerentes e de outros 
responsáveis por estabelecimentos comerciais, com o 
objectivo de desempenhar as tarefas seguintes: 
o Definir um calendário de acções de divulgação de 

produtos e da emissão de um folheto de divulgação 
de produtos e serviços com enfoque nas promoções 
e disponibilização de novos produtos. 

o Elaborar uma página Web de divulgação do guia 
(folheto). Esta página Web deverá permitir que 
agentes do Concelho possam inserir a sua oferta de 
forma simples e prática. 

Editar o guia e folheto em papel reciclado (e/ou com 
certificação ambiental) com tintas não prejudiciais ao 
meio ambiente e em número limitado. Incluir ainda o 
pictograma de colocação no papelão; 

CMVNP; 
Cooperativa Agro-
Pecuária de Vila 
Nova de Poiares; 
estabelecimentos 
comerciais; AEPIN; 
ACIC. 

- 

Lançamento de concursos “7 Maravilhas do Comércio” 
para promoção do comércio local; 

CMVNP; escolas. Anual 

Workshops/acções de formação sobre comércio 
tradicional (empreendedorismo, adaptabilidade); 

CMVNP, ACIC. Anual 

Workshops de promoção da agricultura e pastorícia. 

CMVNP; 
Cooperativa Agro-
Pecuária de Vila 
Nova de Poiares. 

Semestral 

Lançamento de um website do comércio local de Vila 
Nova de Poiares incluindo um roteiro turístico. 

CMVNP; 
estabelecimentos 
comerciais, ACIC. 
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Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
 

 

  

  

  
 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 Índice de satisfação dos investidores; 
 Taxa de desemprego; 
 Visitantes de fora do Concelho; 
 Volume de negócios de empresas do sector turístico e da restauração; 
 Número de novas empresas de base local criadas; 
 Volume de negócios de empresas de base local. 

Fontes de financiamento: 

 MODCOM – Sistema de Incentivos e Projectos de Modernização do Comércio; 
 MERCA - Modernização e qualificação das PME dos sectores do comércio e serviços; 
 Sistema de Incentivos às Acções Colectivas (SIAC). 
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P.18 Actividades de Sensibilização 
para a sustentabilidade 

Desenvolvimento de pequenas acções simbólicas para 
alterar hábitos e comportamentos insustentáveis no 
quotidiano. 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

 Promover a importância de contributos simples e práticos para o esforço de sustentabilidade; 
 Alterar hábitos de utilização de recursos naturais; 
 Sensibilizar para o uso racional de água e de energia e para a separação de resíduos. 

 
 

O que existe ao nível do Concelho: 
 

 
 

Exemplos inspiradores em Portugal: 
 

A “Terra está de Saco Cheio” é o nome 
da iniciativa do Ministério do Ambiente 
de distribuição de sacos de pano nos 
principais hipermercados nacionais. 
Esta acção prende-se com a 
necessidade de diminuir o consumo de 
plástico na nossa sociedade, tendo em 
conta os danos ambientais que este 
material tem provocado no ambiente. 
 

 
O Re-made in Portugal é um projecto 
que procura incentivar à criação e 
desenvolvimento de produtos cuja 
composição integre uma percentagem 
de, pelo menos, 50 % de matéria 
proveniente de processos de 
reciclagem. Esta pode ser uma das 
filosofias de produção do Saco. 
Fonte: http://www.remadeinportugal.pt/ 
 

 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Inserção na factura (electrónica) da água de 
conselhos práticos de poupança da água, de 
energia ou de gestão de resíduos; 

CMVNP. Mensal 

Lançamento da campanha “a pé e de 
Bicicleta para o Trabalho e para a Escola”; 

IPSS, Escolas, CMVNP, 
Juntas de Freguesia. 

Anual 

Lançamento de campanha de troca de 
lâmpadas incandescentes; 

IPSS, CMVNP, por meio 
de protocolo: DECO, 
EDP, outras empresas. 

Anual 

Lançamento de campanha de 
disponibilização de um maior número de 
receptores de óleos usados e 
disponibilização de compostores; 

CMVNP, escolas. Anual 

Acção de rua para a sensibilização da 
poupança da água; 

Escolas; Associações 
sócio-culturais. 

Trimestral 

“Caminhadas por Poiares” – organização de 
dia de caminhada em comunidade por 
percursos concelhios. 

Comunidade de Vila Nova 
de Poiares; APPACDM 
de Vila Nova de Poiares; 
Farmácias do Concelho. 

Em dias festivos 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
 

 

  

http://www.remadeinportugal.pt/
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Exemplo inspirador no Concelho: 

 
Fonte: http://www.cm-

castanheiradepera.pt/images/upload/fot

o_destaque/poupar-energia2010.gif 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 Quantidade de resíduos por recolha selectiva per capita; 
 Electricidade obtida a partir de fontes renováveis / electricidade total; 
 Consumo de energia na iluminação – milhares de kWh; 
 Número de ecopontos per capita; 
 Pegada ecológica municipal. 

Fontes de financiamento: 

 Operações baseadas em iniciativa própria. 
 Plataforma contra a obesidade, nas actividades de promoção de modos de vida saudáveis. 

http://www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt/ 

 
  

http://www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt/
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P.19 Rede Sustentável de Empresas 

Apelar à cooperação, promoção da responsabilidade 
social, e prossecução de objectivos comuns 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO3. Apostar na responsabilidade social e ambiental da economia local e no incentivo ao 
consumo e produção local de bens endógenos. 

 
 

 

Objectivos: 

 Criação e dinamização de parcerias e redes de cooperação; 
 Dinamização da promoção de base económica e empresarial; 
 Afirmar o compromisso das empresas do Concelho com a construção da cidadania e com a 

melhoria da qualidade de vida e a inclusão social; 
 Incentivar a participação e a responsabilização social das empresas. 

 
 

Exemplo inspirador de Portugal: 

A Câmara Municipal de Águeda 

promoveu quatro workshops temáticos 

em diferentes áreas: Eficiência 

Energética, Formação, Marketing 

Internacional e Inovação. Os workshops 

destinam-se preferencialmente ao 

público empresarial do Concelho de 

Águeda, que reconhece a importância 

estratégica destes temas para o seu 

posicionamento competitivo e que pode 

dar contributos valiosos para levar à 

prática projectos exemplares nessas 

áreas. 

________________________________ 

 

A Câmara de Ponte de Lima decidiu 

criar no Concelho uma rede de 

empresas amigas do ambiente. A 

redução do lixo, a separação de 

resíduos sólidos, a recolha de óleos 

usados, a diminuição dos consumos 

energéticos e da água e a eficiência 

energética dos edifícios são algumas 

das metas a atingir.  
Fonte: 

http://dn.sapo.pt/inicio/ciencia/interior.as

px?content_id=1500222&seccao=Biosfe

ra 

Exemplo inspirador: 

Clube de Encontros com a Agenda 21 

Local de Saragoça. 

Fonte:http://www.youtube.com/watch?v=TFb

V5boQyW0 –  

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Realização de um seminário com as empresas para o 
lançamento do compromisso de responsabilidade 
social; 

AEPIN, CMVNP, 
Agrupamento de 
Escolas, ADIP, 
Dueceira, tecido 
empresarial. 

- 

Criar um certificado municipal de responsabilidade 
social e ambiental; 

- 

Distinção das empresas que tiverem um maior número 
de práticas/actividades sustentáveis; 

- 

Instituir o “Pequeno Almoço para Empresesas”, evento 
a realizar quinzenalmente em que os responsáveis 
empresariais se encontram num contexto informal de 
contacto e estabelecimento de relações e parcerias; 

Quinzenalmente 

Reunir um grupo de empresas (3 a 4) do Concelho 
para elaborarem o Relatório da Sustentabilidade. 

Tecido empresarial. Anualmente 

Importância do Projecto:  
Grau de Dificuldade de Implementação 

(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 População residente Jovem; 
 Índice de satisfação dos residentes; 
 Índice de satisfação dos investidores; 
 Taxa de pobreza após transferências sociais; 
 Abandono escolar precoce; 
 Taxa de desemprego; 
 Número de empresas e sociedades comerciais criadas no sector turístico; 
 Intensidade energética e carbónica da economia. 
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Fontes de financiamento: 

 Sistema de Incentivos às Acções Colectivas (SIAC). 
 PRODER –  Eixo 1 – Competitividade, Medida 1.3 – Promoção da Competitividade Florestal; 

Medida 1.4 – Valorização da Produção de Qualidade; 
 PRODER – Eixo 3 – Dinamização das Zonas Rurais - Medida 3.1 – Diversificação da Economia 

e Criação de Emprego; 
 PRODER – Eixo 4 – Conhecimento e Competências – Medida 4.2 – Informação e Formação 

Especializada; 
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P.20 Programa de formação e oficinas para 
a valorização dos recursos 
endógenos de Vila Nova de Poiares 

Realização de acções de formação e de divulgação de práticas 
tendentes ao acréscimo de competitividade dos produtos 
silvícolas e agrícolas de Vila Nova de Poiares. 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO3. Apostar na responsabilidade social e ambiental da economia local e no incentivo ao 
consumo e produção local de bens endógenos. 

 
 

 

Objectivos: 

 Dinamizar e qualificar as actividades locais de base tradicional e associadas à fileira florestal e 
agrícola; 

 Promover a diversificação das produções aproveitando a multifuncionalidade dos espaços agro-
florestais; 

 Promover a gestão sustentável dos recursos naturais; 
 Contribuir para a reflorestação autóctone e a renovação de áreas florestais envelhecidas; 
 Sensibilizar os produtores agrícolas e florestais para as oportunidades económicas associadas a 

modos de produção sustentáveis; 
 Prevenir riscos naturais. 

 
 

 
 

Exemplo inspirador no Pinhal 
Interior Norte: 

 

  

FLOPEN – WORKSHOP NATURA 

A FLOPEN, juntamente com a 
Associação do Espinhal e a Câmara 
Municipal de Penela desenvolveu uma 
actividade pedonal, com o objectivo de 
apresentar a Pedra da Ferida - uma 
Floresta de Alto Valor de Conservação 
(FAVC). Este espaço florestal, 
reconhecido pelo sistema de 
certificação FSC como sendo uma 
FAVC, possui grande riqueza em 
biodiversidade que se manifesta nos 
habitats com estatuto de conservação, 
espécies endémicas e espécies 
ameaçadas. Pretendeu-se transmitir ao 
público em geral quais as ameaças 
identificando adequadas medidas de 
gestão a implementar. 

 

Acções: 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Elaboração do programa de realização de 
acções de formação e de oficinas temáticas 
a realizar em Vila Nova de Poiares; 

AEPIN, CMVNP (Gabinete 
Técnico Florestal), 
Dueceira, Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Poiares, 
Associações de 
desenvolvimento 
concelhias, Associação de 
Produtores Florestais de 
Poiares; ADIP. 

Anual 

Realização de acções de formação/oficinas 
em ordenamento e certificação silvícola e de 
preservação e valorização da biodiversidade; 

CMVNP (Gabinete Técnico 
Florestal), Associações / 
Direcções dos Baldios das 
Freguesias de Vila Nova de 
Poiares, Associação de 
Produtores Florestais de 
Poiares, ADIP 

A definir 

Realização de acções de formação/oficinas 
de valorização económica dos recursos 
endógenos de Vila Nova de Poiares; 

CMVNP (Gabinete Técnico 
Florestal), Associações / 
Direcções dos Baldios das 
Freguesias de Vila Nova de 
Poiares, Associação de 
Produtores Florestais de 
Poiares; ADIP 

A definir 



Plano de Acção do Concelho de Vila Nova de Poiares 

Agenda 21 Local da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte 

 

  P á g i n a | 50 
Sociedade Portuguesa de Inovação 

 

Realização de acções de formação/oficinas 
em agricultura biológica; 

AEPIN, Dueceira, 
Associação de Produtores 
Florestais de Poiares. 

A definir 

Sensibilização da população nas diversas 
vertentes temáticas. 

CMVNP, Escolas, ADIP, 
Associação de Produtores 
Florestais de Poiares. 

A definir 

Importância do Projecto:  
Grau de Dificuldade de Implementação 

(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

 X  
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos residentes; 
 Número de unidades empresariais/industriais ligadas à silvicultura e exploração florestal; 
 Número de empresas e sociedades comerciais criadas no sector turístico. 

Fontes de financiamento: 

 PRODER –  Eixo 1 – Competitividade, Medida 1.3 – Promoção da Competitividade Florestal; 
Medida 1.4 – Valorização da Produção de Qualidade; 

 PRODER – Eixo 3 – Dinamização das Zonas Rurais - Medida 3.1 – Diversificação da Economia e 
Criação de Emprego; 

 PRODER – Eixo 4 – Conhecimento e Competências – Medida 4.2 – Informação e Formação 
Especializada. 
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P.21 O Meu Chão 

Realização de mostra sobre as vivências em espaço 
público no território do Pinhal Interior Norte 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer 

e cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

 Promover a utilização e apropriação do espaço público pelo cidadão; 
 Contribuir para uma nova perspectiva sobre a paisagem urbana e semi-urbana; 
 Desenvolver mecanismos de reflexão sobre o crescimento dos aglomerados urbanos; 
 Enfocar soluções inovadoras ou bem conseguidas de apropriação do espaço público ou de 

qualificação da paisagem urbana; 
 Desenvolver o espírito crítico da população, em especial das crianças e jovens; 
 Contribuir para a identificação da população com o Pinhal Interior Norte. 

 
 

Exemplo inspirador em Portugal: 

 

 

O Município de Mirandela encontra-se a 

desenvolver um projecto de incentivo ao 

envolvimento dos cidadãos na gestão 

da cidade. Este projecto intitulado “O 

Meu Bairro!” consiste na organização de 

grupos de avaliação da qualidade 

ambiental de cada bairro. Estes grupos 

têm também um contacto privilegiado 

com a autarquia, podendo fazer 

sugestões, sustentadas em provas 

documentais ou não, para a melhoria da 

qualidade do espaço público, nas quais 

serão co-gestores. 

 

Acções: 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Produção e recolha de informação 
documentada (fotografias, vídeos e outros) 
relativa à utililização e apropriação do 
espaço público em Vila Nova de Poiares. As 
provas documentais têm como objectivo 
mostrar como é feita a utilização das ruas, 
avenidas, largos, praças e jardins em Vila 
Nova de Poiares, evidenciando os aspectos 
positivos e negativos das vivências urbanas 
contemporâneas: estacionamento, limpeza, 
transporte público, animais, venda 
ambulante, marginalidade, pobreza, 
passeios, arquitectura e outras 
manifestações. Esta produção e recolha terá 
duas origens: 
o Amadora – escola; 
o Profissional – abertura de concurso 

(olhar dos arquitectos, urbanistas e 
geógrafos) – com o objectivo de 
ensinar e traduzir, por via de imagens 
e sons, o que nos faz apreciar o 
espaço público e a forma como o 
utilizamos e valorizamos. 

Escolas 
profissionais(Lousã, 
Pedrógão Grande, Tábua 
– cursos de design 
gráfico e de marketing) 

Anual 

Realização da mostra “O meu chão”, 
envolvendo as seguintes iniciativas: 

o Realização de exposições locais: 
 Mostra de outros projectos 

educativos/área escola 
associados com o espaço 
público. 

Escolas Anual 

o Realização de exposição/espetáculo 
audiovisual itinerante (no Pinhal 
Interior Norte) com os resultados da 

  Anual 
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produção e recolha de informação. O 
objectivo da exposição consiste em 
interrogar o espectador: como 
avaliamos as mutações que se 
verificam nos nossos espaços, como 
conjugar velocidade e permanência, 
quem deve decidir, controlar ou velar 
pela rua, como melhorar o espaço 
público, entre outros. 

o Realização de animações de rua, 
concorrentes à exposição itinerante, 
por grupos de teatro e de animação 
sócio-cultural de Vila Nova de Poiares 
e do Pinhal Interior Norte. Prevê-se 
igualmente a realização de animações 
de rua com seis meses de 
antecedência para promoção do 
festival. 

Associações culturais, 
grupos de teatro 

Semestral 

o Elaboração e colocação de cartazes 
alusivos ao(s) evento(s) em espaço 
público. Pretende-se que estes 
materiais sejam provocadores de 
interesse para o evento mas também 
da interrogação relativamente ao 
espaço público. 

Escolas, Escolas 
profissionais do Pinhal 
Interior Norte (Lousã, 
Pedrógão Grande, Tábua 
– cursos de design 
gráfico e de marketing) 

Semestral 

o Realização de grandes eventos de 
animação concorrentes à exposição 
com o convite a artistas nacionais e 
internacionais. 

CIMPIN Anual 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
tempo 

Poucos 
recursos 

  

  

Muito 
tempo 

 

 

X   
 

 

 

 

Indicadores a monitorizar: 

 Índice de participação pública; 
 Índice de satisfação dos residentes; 
 Índice de satisfação dos investidores; 
 Índice de participação de voluntários; 
 Número de novos projectos desenvolvidos de âmbito cultural. 

Fontes de financiamento: 

 PO VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO – Eixo IX – Acções Inovadoras de Desenvolvimento 
Urbano (Gestão do Espaço Público, Governação Urbana); 

 MAIS CENTRO – Eixo II – Património Cultural; 
 Mecenato. 
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P.22 Ar de PoiAres 

Realização de acções concretas de melhoria da qualidade 
ambiental do Concelho acompanhadas de acções de 
sensibilização dirigidas a toda a comunidade 

 

 
      

Áreas de Actuação Prioritária 
Desporto, lazer e 

cultura 
Educação e 

civismo 
Acção social e 

saúde 
Mobilidade e 
urbanismo 

Economia, 
turismo e 
emprego 

Recursos 
naturais e 

ordenamento 
florestal 

  

Objectivo Operacional 
OO 2. Promover a preservação ambiental através de acções educativas que visem a 
sensibilização e a alteração de comportamentos por parte da população. 

 
 

 

Objectivos: 

 Minimizar os efeitos menos positivos pela proximidade da Zona Industrial e da Estrada Nacional 
17 à zona residencial da Vila; 

 Melhorar os indicadores de qualidade ambiental (poluição do ar) do Concelho; 

 Melhorar o desempenho ambiental das empresas. 

 Melhorar a qualidade da paisagem do Município, evitar a incidência de poluentes e a poluição 
sonora. 

 Sensibilizar os automobilistas para os gases e partículas produzidas pelos automóveis. 

 
 

Exemplo Inspirador de Portugal: 
 

No seguimento da Campanha 
Melhor(ar) na Maia está prevista 
uma acção dirigida aos 
automobilistas – o rastreio 
automóvel. Esta acção será 
acompanhada pela Polícia 
Municipal da Maia. Equipas de 
quatro elementos, vestidos com 
equipamento protector, convidarão 
os automobilistas a parar para 
recolherem amostras de partículas 
expelidas pelo tubo de escape. 
Amostras essas que serão 
colocadas dentro de um saco e 
entregues aos condutores, 
juntamente com postais 
informativos sobre as medidas que 
a autarquia está a implementar. 
 
________________________ 
 
A MSF Moniz da Maia Serra e 
Fortunato acaba de come morar 40 
anos e para celebrar a data mudou 
se para um edifício promovido e 
construído pela própria empresa 
Um investimento de 30 milhões de 
euros que além de albergar todos 
os trabalhadores do grupo é o 
primeiro edifício totalmente verde 
em Portugal. O edifício conjuga a 
poupança energética com a 
redução de emissões de CO2. 
Segunda a empresa as fachadas 
verdes produzem oxigénio 
ajudando a absorver o CO2. 
Fonte: http://www.cm-
obidos.pt/manchete/detalhe.aspx?d
etail=1&id=1361251345 

 

Acções: 

 

Actividades: Agentes: Periodicidade: 

Construir barreiras sonoras (ex.: plantação de 
árvores) em locais estratégicos para minimizar os 
efeitos menos positivos da proximidade das Zona 
industrial e da EN 17 á zona residencial da Vila; 

Escolas; empresas do 
Concelho. 

 

Colocar uma das fachadas das indústrias e 
empresas com uma grande massa de folhagens 
verdes (parede verde) para melhorar a qualidade do 
ar (absorção de óxidos de carbono e partículas de 
metais pesados) beneficiando a comunidade 
poiarense em larga escala; 

Empresas de arquitectura 
paisagística; indústrias e 
empresas do Concelho; 
CMVNP. 

- 

Realizar um rastreio automóvel – reunir equipas de 
4 elementos, vestidos com equipamento protector 
para efectuar uma recolha de amostras de 
partículas expedidas pelo tubo de escape. Amostras 
estas que serão colocadas dentro de um saco e 
entregues aos condutores juntamente com postais 
informativos sobre mobilidade sustentável e efeitos 
negativos do uso frequente do transporte privado. 

Polícia Municipal de Vila 
Nova de Poiares. 

Todos os 
domingos 
durante um mês 

Importância do Projecto: 
 

Grau de Dificuldade de Implementação 
(afectação de tempo e recursos) 

 

█ Muito importante   █ Importante   █ Menos importante 

 
Muitos 

recursos 

Pouco 
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Poucos 
recursos 
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X   
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Indicadores a monitorizar: 

 Índice de satisfação dos turistas; 

 Índice de satisfação dos residentes; 

 Índice de participação pública; 

 Esperança de vida saudável; 

 População residente jovem; 

 Emissão de gases com efeito de estufa – GEE; 

 Número de actividades de sensibilização para a sustentabilidade. 

Fontes de financiamento: 

 Não aplicável. 
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4.3 Matriz de relacionamento potencial projectos/agentes 

A concretização da estratégia de sustentabilidade efectua-se de modo transversal às três linhas 

estratégicas, devendo ser dada prioridade a iniciativas que se traduzam em inputs positivos no maior 

número de áreas de actuação prioritária. Deste modo, o Programa de Acção para a implementação da 

Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares é constituído pelos seguintes projectos. 

Tabela 4. Relacionamento potencial Projectos Poiares 21/agentes. 

NOME AGENTES 

P01 Encontros Temáticos 

CMVNP; Alunos das escolas do 1ºCEB; Rede Social de Vila Nova de Poiares; Voluntários 
(idosos); crianças da escola básica e jardim-de-infância; Rede Social de Vila Nova de 
Poiares; Grupo de Trabalho – área de projecto; ADIP (Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Poiares). 

P02 
Modernização administrativa dos 

serviços autárquicos 
CMVNP. 

P03 Fóruns Participativos Permanentes CMVNP; Confraria da Chanfana; Juntas de Freguesia; comunidade em geral. 

P04 Poiares Agenda 
CMVNP, Centros de Convívio, Associações Culturais e Desportivas, Associações juvenis, 
Centro Cultural, clubes, entre outros. 

P05 Espaço Cria Poiares 
CMVNP; IPJ de Coimbra; Instituto da Droga e da Toxicodependência; Associações do 
Concelho; Associação de Pais; Biblioteca Municipal. 

P06 Criar Vale a Pena 
CMVNP, Escuteiros, associações culturais e recreativas (incl. Filarmónica, rancho 
folclórico, etc.), ADIP, Agrupamento de Escolas, Plataforma de Gestão, Instituto 
Politécnico de Leiria (ESAD.CR). 

P07 Grupo de Pais pelo Desporto Juntas de Freguesia; Grupo de Pais pelo Desporto. 

P08 Banco do Tempo ADIP, CMVNP. 

P09 Um Saco de Pano para Todos 
Voluntários angariados pelo Banco do Tempo; ADIP; estabelecimentos comerciais; 
empresas; associações; escolas; associações de jovens; entre outras. 

P10 Adopte um Espaço Público CMVNP; Juntas de Freguesia; Associações concelhias. 

P11 
Registo e Intervenção de Casas 

Abandonadas 
CMVNP; Juntas de Freguesia; Grupo de trabalho “SOS – Edificios Abandonadas”; Meios 
de comunicação locais; IPSS; ADIP; Voluntários do Concelho (Banco do Tempo). 

P12 
Recuperação e Monitorização de 

Ecossistemas 
CMNVP, escolas, Associação de Produtores Florestais de Poiares, voluntários; escuteiros, 
Associações; Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares. 

P13 
Workshops sobre reciclagem de resíduos 

da construção civil 
CMVNP; empresas do sector da construção civil; Universidade de Coimbra, voluntários. 

P14 
Campanha de Sensibilização “defesa da 

floresta contra incêndios” 

CMVNP; Juntas de Freguesia; Associação de Produtores Florestais de Poiares; GNR; 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares; Autoridade 
Florestal Nacional; Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

P15 
Agenda 21 Escolar de Vila Nova de 

Poiares 
Associações de Pais e Encarregados de Educação; Agrupamento de Escolas 
Instituições Particulares de Solidariedade Social., CMVNP, população residente. 

P16 Supressão de Barreiras Arquitectónicas CMVNP. 

P17 Comércio Local de Poiares 
CMVNP; Cooperativa Agro-Pecuária de Vila Nova de Poiares; estabelecimentos 
comerciais; AEPIN; escolas; estabelecimentos comerciais, ACIC. 

P18 
Actividades de Sensibilização para a 

Sustentabilidade 

CMVNP, IPSS, Escolas, Juntas de Freguesia, por meio de protocolo: DECO, EDP, outras 
empresas, Associações sócio-culturais, Comunidade de Vila Nova de Poiares; APPACDM 
de Vila Nova de Poiares; Farmácias do Concelho. 

P19 Rede Sustentável de Empresas AEPIN, CMVNP, Agrupamento de Escolas, ADIP, Dueceira, tecido empresarial. 

P20 
Programa de formação e oficinas para a 
valorização dos recursos endógenos de 

Vila Nova de Poiares 

AEPIN, CMVNP (Gabinete Técnico Florestal), Dueceira, Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Poiares, Associações de desenvolvimento concelhias, 
Associação de Produtores Florestais de Poiares, Direcções dos Baldios das Freguesias de 
Vila Nova de Poiares, escolas; ADIP. 

P21 O Meu Chão 
Escolas profissionais (Lousã, Pedrógão Grande, Tábua – cursos de design gráfico e de 
marketing); escolas; Câmaras Municipais, Associações de Desenvolvimento, Escolas 
Profissionais do Pinhal Interior Norte, CIMPIN. 

P22 Ar de Poiares 
Escolas; indústrias e empresas do Concelho, empresas de arquitectura 
paisagística;CMVNP, Polícia Municipal de Vila Nova de Poiares. 

 

Fonte: SPI, Março de 2010. 
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5. ORIENTAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

“It is a matter of fact that sustainability has been adopted by many scientists, prime ministers and citizens 

alike as a goal for the world we would like to live in, and yet that its measurement is largely non-existent.”  

In Ruta e Hamilton, 2007. 

De acordo com a estratégia de sustentabilidade definida, apresenta-se aqui a bateria de indicadores de 

implementação, destinada a permitir estabelecer objectivos e monitorizar o sucesso de implementação da 

Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares. 

Tabela 5. Bateria de indicadores de implementação para monitorização da Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares. 

N.º INDICADOR FONTE PERIODICIDADE 
OBJECTIVO 

2020 

INDICADORES GERAIS 

1 População residente jovem INE Anual  5% 

2 Esperança de vida saudável INE Anual  10% 

3 Índice de participação pública CMVNP Anual  20% 

4 Índice de satisfação dos residentes CMVNP Anual  15% 

5 Índice de satisfação dos turistas CMVNP Anual  15% 

6 Índice de satisfação dos investidores CMVNP Anual  15% 

7 Índice de participação de voluntários  Rede Social Anual  20% 

8 Número de actividades de sensibilização para a sustentabilidade GC/FP Anual  20% 

9 Número de reuniões do Fórum Participativo e do Grupo Coordenador GC/FP Anual 2/ano 

10 Emissão de gases com efeito de estufa - GEE CMVNP Anual ▄ 30% 

INDICADORES ESPECÍFICOS 

11 Taxa de pobreza após transferências sociais CMVNP Anual ▄ 10% 

12 Abandono Escolar Precoce INE Anual ▄ 10% 

13 Taxa de desemprego INE Anual ▄ 10% 

14 
Percentagem da população residente servida por equipamentos de 
acção social 

INE Anual  20% 

15 Toneladas de recolha selectiva per capita INE / CMVNP Anual  20% 

16 Consumo de energia na iluminação - milhares de kWh INE Anual ▄ 10% 

17 Electricidade obtida a partir de fontes renováveis INE/EDP Anual  10% 

18 Número de painéis solares térmicos instalados no Concelho CMVNP Anual 20/ano 

19 Percentagem de edifícios públicos com certificação energética CMVNP Anual  10% 

20 Número de barreiras arquitectónicas e/ou urbanísticas eliminadas CMVNP Anual ▄ 30% 

21 Número de bicicletas disponibilizadas CMVNP Anual 20 

22 Número de ecopontos per capita CMVNP Anual  40% 

23 Número de famílias a fazer reciclagem CMVNP Anual  40% 

24 Número de compostores domésticos CMVNP Anual 10/ano 

25 Número de novos legumes introduzidos nas ementas 
Agrupamento de 

escolas  
Anual  10% 

26 
Índice de participação de pais / encarregados de edução nas 
actividades escolares 

Agrupamento de 
escolas 

Anual  20% 

27 Índice de participação de jovens/da família nas actividades dos idosos IPSS Anual  20% 

28 Número de novos projectos desenvolvidos de âmbito cultural  CMVNP Anual  10% 

29 Área Florestal Certificada CMVNP Anual  20% 

30 Número de eventos culturais/ano CMVNP Anual  20% 

31 
Número de empresas e sociedades comerciais criadas no sector 
turístico e no sector primário 

INE Anual  20% 

32 
Número de feiras locais de comercialização de produtos endógenos 
realizadas 

CMVNP Anual  30% 

33 Intensidade energética e carbónica da economia CMVNP Anual ▄ 30% 

34 Número de eventos lúdicos inter-geracionais CMVNP Anual 10/ano 

35 
Número de exposições de trabalhos elaborados por crianças e idosos 
na Biblioteca Municipal 

CMVNP Anual 10/ano 
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36 
Número de trabalhos realizados com materiais recicláveis e amigos do 
ambiente (máscaras de papel, molduras, porta-moedas ecológico, 
postais, palhaços, velas e bolas de malabarismo) 

CMVNP Anual 10/ano 

37 Número de novas empresas de base local criadas CMVNP/INE Anual  20% 

38 Volume de negócios de empresas de base local INE Anual  20% 

39 Número de eventos desportivos por ano CMVNP Anual  20% 

40 Número de sacos (de pano, reutilizáveis) disponibilizados CMVNP Anual 750/ano 

41 Índice de participação de crianças e jovens CMVNP Anual  20% 

42 Volume de negócios de empresas do sector turístico e da restauração CMVNP Anual  20% 

43 Quantidade de resíduos por recolha selectiva per capita CMVNP Anual ▄ 10% 

44 Pegada ecológica municipal CMVNP Anual ▄ 10% 

45 
Número de unidades empresariais/industriais ligadas à silvicultura e 
exploração florestal 

INE Anual  20% 
 

Fonte: SPI, Março de 2010. 

Definida a bateria de indicadores de implementação, é identificada uma matriz de impactos que se 

relacionam com as linhas estratégicas de orientação da Agenda 21 Local de Vila Nova de Poiares, 

ilustrando o impacto que a evolução temporal de cada indicador vai reflectir sobre o sucesso da 

implementação dos Objectivos Operacionais. 

Com esta matriz de impactos é ainda possível aferir quais os indicadores mais influentes, 

associados à monitorização da implementação de cada um dos três Objectivos Operacionais e 

respectivos indicadores de execução. 
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Tabela 6. Matriz de impactos dos indicadores de implementação sobre os Objectivos Operacionais. 

INDICADOR 
Objectivos operacionais  

Oo1 Oo2 Oo3  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     
 

Elevado  Médio 

Fonte: SPI, Março de 2010. 

Os indicadores já identificados deverão ser demonstrativos da situação do Município e a sua evolução, 

revelando o trajecto que está a ser realizado em matéria de sustentabilidade. O sucesso destes 

indicadores só é possível se ocorrer um comprometimento prévio das entidades chave no alcance 

das métricas. Aumenta a responsabilização e mobilização social da população e o difundir do conceito 



Plano de Acção do Concelho de Vila Nova de Poiares 

Agenda 21 Local da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte 

 

  P á g i n a | 59 
Sociedade Portuguesa de Inovação 

triple bottom line3 (resultados das empresa medidos em termos sociais, ambientais e económicos), no 

sentido que as lógicas empresariais deixam de se orientar por conceitos meramente económicos, mas 

abrangem também conceitos sociais e ambientais. 

  

                                                           

3  “(…) is the place where corporate and societal interests intersect”, in http://www.getsustainable.net/. 
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