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Destaques 

 Antes de visitar, faça parte dele! 

 

O NOVO MERCADO DE SEIA é uma iniciativa local que pretende entregar a cidade 

aos cidadãos: literalmente. O seu objectivo é o de proporcionar um espaço físico, 

com oportunidades reais, para que todos os cidadãos, de qualquer idade, de forma 

individual ou colectiva, possam participar na dinamização da cidade. Faça parte 

deste movimento.  

Saiba mais aqui ou acompanhe a iniciativa no Facebook. 

 Líderes locais participam na Agenda 21 Local 

 

No passado mês de Janeiro, no âmbito da Agenda 21 Local de Seia realizou-se 

reuniões com 65 representantes de instituições de Seia. Além de apresentar o 

processo de Agenda 21 Local de Seia recolheram-se as percepções dos líderes da 

comunidade sobre o estado de sustentabilidade do concelho. 

O relatório estará disponível no sítio da Internet a partir do dia 11 Março. 

 Boas práticas de Seia 

 

O município pretende reunir num guia virtual as acções exemplares realizadas em 

Seia. Boas práticas essas que estão a contribuir para o bem-estar das pessoas, 

protecção do ambiente e desenvolvimento local. 

Nas reuniões com as instituições, já foram identificadas algumas boas práticas de 

sustentabilidade.  

Conhece alguma? Envie um e-mail a informar-nos. 

 Grupo Coordenador reúne pela segunda vez 

 

Na segunda reunião do Grupo Coordenador da Agenda 21 Local de Seia (Janeiro) 

debateu-se, entre outros temas, o diagnóstico da sustentabilidade de Seia que está 

em curso. 

Conheça o Grupo Coordenador aqui. 

 Rede de Economias da Criatividade 

 

Em Janeiro passado foi oficialmente constituída a REC. Esta rede, de que faz parte o 

Município de Seia, procura desenvolver entre os diversos parceiros, até 2013, 

projectos na área das economias criativas, de apoio ao empreendedorismo e 

cultura. Saiba mais aqui. 

 

 

 

 

 

 

http://agenda21seia.wordpress.com/ecotalento/
http://www.facebook.com/NovoMercadoSeia
http://agenda21seia.wordpress.com/
mailto:agenda21seia@gmail.com
http://agenda21seia.wordpress.com/agenda-21-de-seia/grupo-coordenador/
http://www.cm-seia.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=1186&Itemid=97
http://www.facebook.com/NovoMercadoSeia
http://agenda21seia.wordpress.com/


Compromisso: Bens Comuns Naturais 

 

O Município de Seia adoptou os 10 Compromissos dos Municípios e Cidades 

Europeias para a Sustentabilidade (Compromissos de Aalborg) como uma referência 

para alcançar a sustentabilidade do concelho. Na dimensão Bens Comuns Naturais 
a Câmara e Assembleia Municipal de Seia subscrevem “assegurar plenamente as 

nossas responsabilidades para proteger, preservar e assegurar o acesso equitativo 

aos bens comuns naturais.”  

 

Por isso vamos trabalhar, em toda a nossa comunidade, para: 

 Reduzir o consumo de energia e aumentar a parte de energias renováveis nesse 

consumo. 

 Melhorar a qualidade da água e usá-la de uma forma mais eficiente. 

 Promover e aumentar a biodiversidade, e alargar e cuidar de áreas naturais 

especiais e de espaços verdes. 

 Melhorar a qualidade do solo, preservar terrenos ecologicamente produtivos e 

promover a agricultura e a florestação sustentáveis. 

 Melhorar a qualidade do ar. 

 

As organizações e cidadãos Senenses podem também contribuir com acções 

como: 

 Substituir as lâmpadas convencionais por lâmpadas economizadoras de energia.  

 Aproveitar a água da chuva para regar as plantas. 

 Participar em acções de reflorestação sustentável. 

 Na agricultura preferir os adubos naturais (resultantes de compostagem).  

  

 

Acompanhe o processo na 

sítio na internet e a página no 

Facebook 
 

 

Promotor Co-financiado Equipa Técnica 

  
 

 

A Agenda 21 Local de Seia (A21L) é um processo que pretende envolver a comunidade Senense na 

integração do desenvolvimento sustentável desejado para o concelho. Este boletim irá divulgar as acções 

realizadas no âmbito deste processo como também iniciativas e boas práticas de sustentabilidade. Nos 

próximos números continuarão a ser apresentados a base referencial da A21L: os compromissos dos 

municípios e cidades europeias para a Sustentabilidade.  

Este boletim pode ser acedido no sítio da Agenda 21 Local de Seia aqui. 

 

Conhece alguém que deveria fazer parte do grupo de contactos da Agenda 21 Local de Seia?  

Envie um e-mail para agenda21seia@gmail.com. 
 

 

 

http://agenda21seia.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/Agenda-21-Local-de-Seia/179105505448909
mailto:http://agenda21seia.wordpress.com
mailto:agenda21seia@gmail.com
http://agenda21seia.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/Agenda-21-Local-de-Seia/179105505448909
http://www.cm-seia.pt/

