
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MARÇO 2011  

Relatório 
Reuniões com as organizações de Seia  

A equipa técnica da Agenda 21 Local de Seia reuniu com 

representantes de organismos e entidades de Seia com o propósito de 

apresentar o processo e conhecer os projectos em curso e percepções 

sobre a sustentabilidade do concelho. 
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1. Enquadramento 

A Agenda 21 Local de Seia é um processo de procura da sustentabilidade municipal promovido pela 

Câmara Municipal de Seia que preconiza o envolvimento das organizações e dos cidadãos do concelho 

na valorização e protecção dos recursos naturais, no desenvolvimento social e na melhoria da qualidade 

de vida para todos. 

 

Este caminho iniciou-se em 2006 quando a Câmara Municipal de Seia assinou os “Compromissos de 

Aalborg” (Compromissos dos Municípios e Cidades Europeias para a Sustentabilidade), isto é, 

comprometeu-se a averiguar qual o seu estado de sustentabilidade, a promover a participação da 

comunidade na definição das prioridades e a enquadrar acções nas dez dimensões da sustentabilidade 

municipal, a ser avaliadas regularmente: 

 

Governação – Promover uma maior democracia participativa. 

 

Gestão Local para a Sustentabilidade – Implementar uma gestão eficiente, em ciclos, desde o 

planeamento, passando pela implementação até à avaliação. 

 

Bens Comuns Naturais - Assegurar plenamente as responsabilidades para proteger, preservar e assegurar o 

acesso equitativo aos bens comuns naturais. 

 

Consumo Responsável e Opções de Estilo de Vida - Adoptar e proporcionar um uso prudente e eficiente 

dos recursos e a encorajar um consumo e produção sustentáveis. 

 

Planeamento e Desenho Urbano - Reconhecer o papel estratégico do planeamento e do desenho urbano 

na abordagem das questões ambientais, sociais, económicas, culturais e da saúde, para benefício de 

todos. 

 

Melhor Mobilidade, Menos Tráfego - Reconhecer a interdependência entre os transportes, a saúde e o 

ambiente e promover opções de mobilidade sustentáveis. 

 

Acção Local para a Saúde - Proteger e promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos. 

 

Economia Local Dinâmica e Sustentável - Apoiar e criar condições para uma economia local dinâmica 

que reforce o acesso ao emprego sem prejudicar o ambiente. 

 

Equidade e Justiça Social - Assegurar uma comunidade inclusiva e solidária. 

 

Do Local para o Global - Assumir as suas responsabilidades globais pela paz, justiça, equidade, 

desenvolvimento sustentável e protecção do clima. 

 

Em 2010 reuniram-se as condições políticas e financeiras para avançar com o processo de Agenda 21 

Local em Seia. Por um lado, existia a determinação da Câmara Municipal em afirmar o concelho de Seia 

como uma referência ambiental, social e económica e, por outro, a Agenda 21 Local é vista como uma 

metodologia prioritária para promover o desenvolvimento local sustentável, pelo que o Programa Mais 

Centro co-financiou este esforço no âmbito do QREN. Em Outubro de 2010 deu-se o arranque do processo. 

 

A implementação do processo da Agenda 21 Local de Seia passará sucintamente pelas seguintes fases: 

  

Fase I – Diagnóstico 

Apresentar o processo de Agenda 21 Local e realizar uma análise do cumprimento de Seia relativamente 

às dez dimensões da sustentabilidade municipal. Assim, realizam-se sessões com os funcionários do 

município e reuniões com representantes de organismos locais, disseminando informação através do sítio 
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de internet, Facebook e boletim electrónico. É lançado o Novo Mercado de Seia (Eco-talentos), criado o 

Grupo Coordenador da Agenda 21 Local e elaborado e apresentado publicamente o estado da 

sustentabillidade municipal. 

 

Fase 2 – Visão 

Definir com a comunidade as prioridades, estabelecer uma visão global e as metas a atingir enquanto 

município. Para o efeito, serão  realizados seis fóruns participativos, criados quatro grupos de trabalho, 

dinamizada a rede “Entidades comprometidas com a Sustentabilidade em Seia”, elaborado o guia virtual 

de boas práticas de Seia, promovidos encontros temáticos e publicados dois guias de sustentabilidade 

(empresas e cidadãos). 

 

Fase 3 – Plano de Acção 

Iniciar a implementação de quatro projectos-piloto definidos com a comunidade e elaborar um “Plano de 

Acção Prático para a Sustentabilidade de Seia” e o respectivo Plano de Monitorização. Estes serão 

trabalhados e validados publicamente pelos Senenses num evento “Compromisso político e cidadão”. 

Nesta fase serão ainda promovidos ciclos de debates, e publicados dois guias de sustentabilidade (escolas 

e associações). 

 

Fase 4 - Rever e avaliar as acções no terreno para saber se estão ou não a concretizar os objectivos 

definidos no plano de acção.  

Nesta fase, serão ralizadas seis reuniões de trabalho para efectuar um balanço  da implementação das 

acções. 

 

 
Figura 1 – Metodologia de implementação do processo de A21L 

 

Ao longo do processo de implementação da Agenda 21 Local estão previstas acções que incluem 

reuniões de participação pública abertas a todos os cidadãos, publicações, debates temáticos e diversas 

actividades de intervenção ambiental e social – decorrerão em todo o concelho.  

 

As reuniões com os líderes das organizações locais/regionais integram-se na Fase 1. O presente 

documento apresenta os principais resultados dessas reuniões. 
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2. Objectivos principais 

As reuniões tiveram os seguintes objectivos: 

 Apresentar sucintamente a metodologia da implementação do processo de Agenda 21 Local em Seia.  

 Recolher as percepções sobre a Sustentabilidade de Seia e reunir contributos das organizações locais 

sobre iniciativas próprias. 

 Apresentar o novo mercado dos Eco-talentos, uma a iniciativa da Agenda 21 Local em Seia. 

 

 

3. Participantes 

Nas sete reuniões dinamizadas, em três dias consecutivos, comparecerem 65 representantes de 

organizações locais. O convite para estarem presentes foi enviado pelo promotor do projecto, via correio 

postal. 

 

Reunião 1: 17 de Janeiro 2011 | 09h30 | Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

Abertura da reunião - Presidente da Câmara Municipal, Carlos Filipe Camelo 

 Representante 

Associação de Beneficência do Sabugueiro José Pedro Maximino Oliveira 

Associação Humanitária de Paranhos da Beira Ana Dina Pereira Maia 

Casa de Santa Isabel Carlos Manuel Páscoa 

Casa do Povo de Seia Cláudia Maria Veiga Dolgner 

Centro de Assistência Paroquial de Loriga Ana Margarida Pereira do Nascimento 

Centro de Assistência Social N. Sra. De La Salette Teresa Maria Rodrigues Garcia Santos 

Centro de Solidariedade Social de Vila Cova à Coelheira   Marisa Fonseca Fernandes 

Centro Social e Paroquial de Santa Marinha  Andreia da Silva Almeida 

Centro Social e Paroquial de Sazes da Beira  Carla Isabel Figueiredo N. 

Comissão de Protecção das Crianças e Jovens de Seia Cristina Maria Rodrigues da Silva Ventura 

Fundação D. Aurora Ressurreição Coelho Borges  Rita Alexandra Nogueira 

Junta de Freguesia de Vila Cova à Coelheira José Dias Guerra 

Patronato da Sagrada Família de São Romão  Maria Cândida Verras 

Patronato da Sagrada Família de São Romão  Patrícia Brites Ramos Figueiredo 

Santa Casa da Misericórdia de Seia Artur Euclides da Silva Dolgner 

Solar do Mimo, Centro de Acolhimento de Crianças  Fernando Manuel Alves Neves 

Município de Seia Dina Maria Pinto Proença Machado 
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Reunião 2: 17 de Janeiro 2011 | 15h30 | Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

Abertura – Directora Dep. Cultura, Educação, Desporto, Turismo e Acção Social, Dina Proença Machado 

 Representante 

Academia Sénior Ana Souto 

Agrupamento de Escolas de Seia Maria de Lourdes Pires Geraldes Dias 

Agrupamento de Escolas de Seia Maria Emília Gomes Nascimento 

Agrupamento de Escolas de Seia, EB 2,3 Dr. Abranches Ferrão Jorge Manuel Almeida Mourato 

Biblioteca Municipal Maria Teresa Rua Gomes Ferreira 

Centro Escolar de Seia Ana Isabel Tavares Felgosa Cardoso 

Centro Escolar de Seia Virgínia Maria Neves Martins Almeida 

Coordenador das Bibliotecas Escolares,  

Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho 

Horácio Marques dos Santos 

Coordenadora Bibliotecas Escolares,  

Agrupamento de Escolas de Seia 

Maria Manuela Almeida Silva 

Escola Evaristo Nogueira Ana Sofia Monteiro Moreira 

Escola Profissional da Serra da Estrela  António Fernandes Gonçalves 

Escola Profissional da Serra da Estrela  Elisa Maria Figueira 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria Anabela Oliveira Sardo 

Município de Seia Dina Maria Pinto Proença Machado 

 

Reunião 3: 18 de Janeiro 2011 | 09h30 | Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

Abertura da reunião - Vice-presidente da Câmara Municipal, Cristina Almeida de Sousa 

 Representante 

Junta de Freguesia de Carragozela João Barreiras 

Junta de Freguesia de Sandomil Paulo Álvaro 

Junta de Freguesia de Santiago António Duarte 

Município de Seia Vânea Garcia 

Município de Seia Cristina Almeida de Sousa 

 

Reunião 4: 18 de Janeiro 2011 | 14h30 | Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

Abertura da reunião – Gabinete de apoio à Presidência, Célia Gonçalves 

 Representante 

Ara Shoes Portuguesa Miguel Paulino 

Ara Shoes Portuguesa Vera Edite Santos 

Associação Empresarial da Serra da Estrela Pedro Sousa 

Correios de Portugal Luís Salvador 

Lusolã, SA Jorge Soares 

Recideia, Lda. Paulo Pereira 

Município de Seia Célia Gonçalves 
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Reunião 5: 19 de Janeiro 2011 | 10h00 | Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

Abertura da reunião - Presidente da Câmara Municipal, Carlos Filipe Camelo 

 Representante 

Fábrica da Igreja Paroquial S. Romão P. José Moreira Martinho 

Junta de Freguesia de Cabeça António Abrantes Dias 

Junta de Freguesia de Paranhos da Beira Armando Viana dos Santos 

Junta de Freguesia de Sabugueiro Ricardo Manuel Garcia Cabral 

Junta de Freguesia de Valezim Jorge Manuel Boto Martins 

Paróquia de Seia P. Américo Pires Dias 

Paróquia de Seia P. Joaquim Teixeira 

Paróquias de Paranhos da Beira, Tourais e Girabolhos P. José Soares Coelho 

Município de Seia  Elisabete Santos 

 

Reunião 6: 19 de Janeiro 2011 | 14h00 | Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

Abertura da reunião - Vereador do Ambiente, Jorge Brito 

 Representante 

Associação Recreativa e Desportiva de Vila Chã Davide João Dias Rodrigues 

Comunidade Intermunicipal de SE José Manuel Sandro 

GNR Amílcar Ferreira Viana 

Instituto de Emprego e Formação Profissional Sofia Cristina Madeira Moura 

Junta de Freguesia de Alvoco da Serra Presidente: António Antunes Alves 

Junta de Freguesia de Santa Comba António Alexandre Abrantes Fernandes 

Parque Natural da Serra da Estrela - ICNB Maria da Paz Moura 

Turismo da Serra da Estrela José de Brito Mendes 

Município de Seia Célia Gonçalves 

 

Reunião 7: 19 de Janeiro 2011 | 17h00 | Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

Abertura da reunião – Divisão Cultura, Educação e Desporto, Elisabete Santos 

 Representante 

Associação Clube Mini da Serra da Estrela José Armando Correia Salgado 

Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro António Jesus 

Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro Rui Afonso Marques 

Associação de Artesãos da Serra da Estrela João Mário Simões do Amaral 

Banda Filarmónica 1º de Janeiro de Carragosela José Carlos Leitão e Silva 

Orfeão Estrela da Serra Hortênsio Figueiredo Páscoa 

Orfeão Estrela da Serra José Garcia Saraiva 

Orfeão Estrela da Serra José Mendes Saraiva 

Orquestra Juvenil da Serra da Estrela José Manuel Hortênsio 

Rancho Folclórico "Os Pastores de São Romão José Fernandes Alves 

Rancho Folclórico de Seia  Sérgio Pinto Miranda  

Município de Seia Elisabete Santos 
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Figuras 2 a 10 – Imagens das reuniões 



                 www.agenda21seia.wordpress.com 

 

 

9 

4. Percepções sobre a Sustentabilidade de Seia 

Foi solicitado a todos os participantes nas reuniões de trabalho uma reflexão e opinião pessoal sobre como 

avaliam a situação do concelho de Seia em relação às dez dimensões da sustentabilidade municipal 

(apresentadas na reunião). De modo a sistematizar a informação pediu-se aos representantes das 

organizações de distribuíssem um autocolante colorido numa escala de cores para fazer a sua avaliação 

sobre cada uma das dimensões (escala de vermelho a verde – da situação mais crítica à situação mais 

positiva). Os resultados foram contabilizados e são apresentados na tabela seguinte: 

 

Dimensão 

Vermelho 

(Situação muito crítica) 

Laranja 

(Situação crítica) 

Azul 

(Situação positiva) 

Verde  

(Situação muito positiva) 

Governança 8 31 10 0 

Gestão local 5 25 13 1 

Ordenamento 13 26 7 0 

Mobilidade 19 21 3 0 

Saúde 17 23 8 1 

Economia local 27 19 1 0 

Justiça Social 15 29 3 1 

Responsabilidade global 21 20 5 0 

Consumo responsável 17 23 5 1 

Bens Naturais 21 18 17 0 

 

 

Verifica-se que a maioria das dimensões está, de acordo com a opinião destes participantes, numa 

situação crítica ou muito crítica. 
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5. Iniciativas locais que estão a contribuir para a Sustentabilidade 

de Seia 

Solicitou-se aos representantes presentes que identificassem projectos ou medidas em curso nas suas 

organizações que no seu entender contribuam para o desenvolvimento local sustentável. Os resultados 

são resumidos nas tabelas seguintes: 

 

Organização/iniciativa Objectivos Descrição/ Resultados obtidos 

Casa Santa Isabel  

Empresa de inserção na área da 

silvicultura 

Criação de postos de trabalho 

para pessoas com dificuldades de 

integração laboral. 

Contribuir de forma sustentável 

para o ordenamento florestal da 

região. 

Criação de cinco postos de trabalho 

(rendimento social de inserção de pessoas 

com necessidades especiais). 

Participação activa em acções de 

reflorestação em parceria com outras 

entidades. 

Contributo para a auto-sustentabilidade 

financeira da instituição (economia social). 

Casa Santa Isabel  

Quinta de agricultura biológica 

Melhores produtos hortícolas. 

Melhor qualidade alimentar. 

Divulgar a agricultura biológica.  

Melhor alimentação consumida na 

instituição. A produção agrícola biológica 

cobre 10% das necessidades da instituição. 

Divulgação e promoção da agricultura 

biológica com visitas de estudo de escolas 

da região. 

Reconversão de terrenos de mato em 

terrenos agrícolas. 

Recuperação de minas de água. 

São comercializados plantas aromáticas. 

Centro Social e Paroquial de 

Santa Marinha  

Recolha selectiva de 

medicamentos 

Recolher selectivamente 

medicamentos fora de prazo. 

Promover a sustentabilidade 

ambiental. 

Redução na quantidade de resíduos 

enviados para aterro. 

Centro Social e Paroquial de 

Santa Marinha  

Economia de energia eléctrica 

Equipar a instituição com 

lâmpadas de baixo consumo. 

Reduzir o consumo de energia 

eléctrica. 

Redução do valor da factura energética. 

Associação de Beneficência do 

Sabugueiro, Centro Social 

Criação de postos de trabalho 

Proporcionar emprego a pessoas 

desempregadas (residentes no 

concelho). 

Ampliação do nº de respostas 

sociais) 

Criação de emprego a ex-trabalhadores do 

sector da indústria têxtil. 

Associação de Beneficência do 

Sabugueiro, Centro Social 

Projecto operacional de respostas 

integradas 

Sinalizar e desenvolver acções de 

sensibilização no âmbito do 

consumo de álcool/drogas. 

Criação de postos de trabalho. 

Sensibilização de consumidores de álcool/ 

drogas para adoptarem comportamentos 

perante o vício, reduzindo custos com a 

saúde. 

Associação de Beneficência do 

Sabugueiro, Centro Social 

Sistema de aquecimento por 

painéis solares 

Instalar 21 painéis solares para o 

aproveitamento de energia. 

Reduzir consumos de gás / 

electricidade. 

  

Redução em 50% do consumo de gás e 

electricidade. 

Associação de Beneficência do 

Sabugueiro, Centro Social 

Utilização de produtos locais 

Potenciar a economia local. 

Baixar a despesa com transportes 

(combustível e manutenção de 

viaturas). 

Aquisição de bens de consumo a empresas 

e produtores da região. 

Diminuição das emissões de poluentes 

atmosféricos, nomeadamente CO2.  

Centro Social e Paroquial de 

Sazes da Beira  

Redução do consumo de água 

Uso racional da água.  
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Centro Social e Paroquial de 

Sazes da Beira  

Recolha selectiva de resíduos 

Recolher selectivamente os 

resíduos. 

Redução de resíduos encaminhados para 

aterro. 

Recolha selectiva dos resíduos urbanos e 

entrega no ecoponto de Seia. 

Centro Social e Paroquial de 

Sazes da Beira  

Economia de energia eléctrica 

Colocar lâmpadas 

economizadoras. 

Reduzir o consumo de 

electricidade. 

Substituição de 90% das lâmpadas 

convencionais existentes, com consequente 

poupança energética 

Patronato da Sagrada Família de 

São Romão  

Eco-escolas 

Preservar a natureza. 

Reduzir, reutilizar e reciclar. 

Criar um compostor. 

Diminuir o consumo de água e 

energia. 

Acções de sensibilização e actividades sobre 

conservação da Natureza, comportamentos 

ambientais e recolha selectiva de resíduos.  

Criação de uma horta biológica. 

Panfletos e palestras, em parceria com o 

CISE, para a comunidade. 

Patronato da Sagrada Família de 

São Romão  

Pequenos ajudantes 

Promover a cidadania. 

Incutir nas crianças valores como: 

partilha, solidariedade, trabalho, 

dedicação, etc. 

Visitação a doentes (com animação e 

trabalhos). 

Apoio na organização de um enxoval de 

bebé (para mãe solteira e desempregada), 

através um peditório de roupas, fraldas e 

lençóis aos pais das crianças. 

Casa do Povo de Seia 

Trabalho diário com pessoas com 

deficiência. 

Promover hábitos de vida 

saudáveis. 

Respeitar o valor da pessoa e a 

sua privacidade. 

Adequar estratégias às 

potencialidades de cada utente. 

Desenvolver o aspecto físico, 

mental e emocional de cada 

utente. 

Aumento do bem-estar físico de cada 

utente, devido à promoção da actividade 

física duas vezes por semana. 

Aumento da auto-estima. 

Casa do Povo de Seia 

Utilização de produtos locais 

Potenciar a economia local 

(postos de trabalho). 

Baixar a despesa com transportes 

(combustível e manutenção de 

viaturas). 

Gestão de tempo. 

Diminuição das emissões de poluentes 

atmosféricos, nomeadamente CO2.  

Aquisição de bens de consumo a empresas 

e produtores da região. 

Apoio à manutenção de postos de trabalho 

e à economia da região. 

Associação Humanitária de 

Paranhos da Beira 

Lâmpadas economizadoras 

Reduzir o consumo de 

electricidade. 

Redução do valor da factura energética. 

[Substituição por lâmpadas economizadoras 

em todos os quartos dos 60 clientes.] 

Associação Humanitária de 

Paranhos da Beira 

Babetes laváveis 

Reduzir o consumo de babetes 

descartáveis e os custos inerentes. 

Redução de resíduos encaminhados para 

aterro. 

Redução da despesa com babetes. 

Centro de Assistência Social 

Nossa Senhora de La Salette 

Produção agrícola 

Aproveitamento de terrenos de 

cultivo. 

Produção e consumo de alimentos mais 

saudáveis e de qualidade. 

Centro de Assistência Social 

Nossa Senhora de La Salette 

Responsabilidade global 

Sensibilizar as crianças para a 

importância da conservação da 

Natureza. 

 

Fundação D. Aurora Ressurreição 

Coelho Borges  

Recolha de óleos alimentares 

usados. 

Encaminhar os resíduos poluentes 

para os locais próprios. 

Participar no processo de 

reciclagem. 

Encaminhamento dos óleos alimentares 

usados para a reciclagem. 

Maior sensibilização para a separação e 

reciclagem de resíduos. 
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Fundação D. Aurora Ressurreição 

Coelho Borges  

Construção de nova resposta 

social: lar residencial para 

pessoas portadoras de 

deficiência. 

Responder às necessidades de 

pessoas portadoras de 

deficiência. 

Aumentar postos de trabalho. 

Diversificar e especializar os 

serviços prestados à comunidade. 

Encontra-se em fase de projecto. 

Fundação D. Aurora Ressurreição 

Coelho Borges  

Prática de agricultura tradicional 

Aumentar a qualidade dos 

alimentos. 

Diminuir despesas. 

Aumentar postos de trabalho. 

Rentabilizar terrenos / 

propriedades da instituição. 

Melhor qualidade dos produtos consumidos. 

Dois postos de trabalho criados. 

Rentabilização das propriedades agrícolas. 

Centro de Solidariedade Social 

de Vila Cova à Coelheira   

Separar para melhorar 

Recolha selectiva de resíduos. 

Evitar desperdícios alimentares. 

Resíduos de embalagens encaminhados 

para a reciclagem. 

Restos orgânicos (sobras da preparação de 

refeições) são reciclados. 

Centro de Solidariedade Social 

de Vila Cova à Coelheira   

Hidratação, como forma de viver 

mais saudável 

Evitar a desidratação de cada 

utente. 

Diminuir a prevalência de 

doenças a toma de medicação. 

Melhoramento do bem-estar físico dos 

utentes. 

 

Solar do Mimo, Centro de 

Acolhimento de Crianças  

Utilização mais eficiente da 

energia. 

Reduzir o consumo de energia. 

Diminuir despesas. 

Redução do consumo de energia na 

iluminação em 40% (estimado). 

Redução do valor da factura energética. 

Solar do Mimo, Centro de 

Acolhimento de Crianças  

Promoção de hábitos de vida 

saudáveis. 

Aumentar a vitalidade dos jovens 

e crianças da instituição. 

Aumento da frequência de actividades 

físicas realizadas pelos utentes no exterior ex: 

caminhadas diurnas e nocturnas em meio 

natural, passeios de bicicleta)  

 

Nas novas instalações pretende-se 

aproveitar agua não potável (pluviais e dos 

banhos) para usos menos nobres e  

implementar a compostagem. 

Centro de Assistência Paroquial 

de Loriga 

Colocação de lâmpadas de 

baixo consumo e colocação de 

painéis solares. 

Reduzir o consumo de energia 

eléctrica. 

Diminuir despesas. 

Diminuir os impactos negativos no 

ambiente. 

 

Redução do consumo de energia. 

Redução do valor da factura energética. 

Centro de Assistência Paroquial 

de Loriga 

Cultivo de ervas aromáticas para 

consumo próprio. 

Diminuir a quantidade de sal nas 

refeições 

Melhorar a saúde dos utentes. 

Consumir produtos naturais. 

Melhoria da saúde dos utentes. 

Participação activa do utente no cultivo dos 

produtos. 

 

Comissão de Protecção das 

Crianças e Jovens de Seia 

Comissão de protecção e 

crianças e jovens 

Promover os direitos das crianças 

e jovens. 

Acompanhamento de crianças e jovens, 

aumentando o seu bem-estar e 

desenvolvimento integral. 

Efectivação dos seus direitos. 

Indirectamente acompanhamento 

sistemático dos projectos familiares. 

Santa Casa da Misericórdia de 

Seia 

Unidade de cuidados 

continuados integrados  

Dar mais qualidade de vida e 

bem-estar aos habitantes da 

região/ pais. 

Novas 44 camas e centro de fisioterapia e 

hidro-terapia. 

Melhoria do serviço prestado. 

Criação de 40 a 60 novos postos de 

trabalho. 

 

O edifício é eficiente energeticamente. O lar 

tem instalado painéis solares. Existem planos 

para aproveitar terrenos próprios para a 

agricultura biológica. 
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Santa Casa da Misericórdia de 

Seia 

Loja social (em parceira com o 

município) 

Contribuir para o bem-estar e 

transposição de dificuldades 

económicas de pessoas e famílias 

do concelho. 

Distribuição de alimentos (obtidos no Banco 

Alimentar) a famílias carenciadas. 

15 toneladas distribuídas a 57 famílias (152 

pessoas)  - 1º tranche 

6 toneladas distribuídas a 57 famílias (152 

pessoas)  - 2º tranche 

Distribuição de roupas e calçado oferecido 

pela comunidade senense. 

Centro Escolar de Seia 

Sala amiga do ambiente ou Sala 

ecológica (Eco-escolas) 

Recolher e separar papel, pilhas, 

rolhas de cortiça, plástico e óleos 

alimentares usados. 

Dado o tempo reduzido de implementação 

do projecto, os resultados não podem ainda 

ser analisados. 

Centro Escolar de Seia 

Brigada verde, azul e amarela 

Poupar água e energia e diminuir 

o consumo de papel. 

Dado o tempo reduzido de implementação 

do projecto, os resultados não podem ainda 

ser analisados. 

Agrupamento de Escolas Dr. 

Guilherme Correia de Carvalho 

Eco-Escolas 

Reduzir consumos. 

Separar e recolher os resíduos. 

Sensibilizar os alunos e 

comunidade educativa local. 

Boa sensibilização por parte das crianças 

para a necessidade da separação e recolha 

selectiva de resíduos, e a racionalização dos 

consumos de água, energia e outros na 

escola. 

Maior sensibilização por parte das famílias 

para estas questões. 

EB 2,3 Dr. Abranches Ferrão 

Efemérides com materiais 

reciclados 

Reaproveitar recursos, sem recurso 

ao consumo. 

Realização de desfiles de moda, 

comemoração do “Dia dos Namorados”, 

Presépio “Amarelo” e Desfile de Carnaval. 

Escola Secundária de Seia 

Recolha de tampinhas e rolhas de 

cortiça [Eco-Escolas] 

Acção social através da LIPOR. 

Apoiar o projecto “Criar Bosques”. 

Entrega de tampinhas na LIPOR para 

contribuir com material de apoio. 

Entrega de rolhas de cortiça. 

Educar atitudes. 

Escola Secundária de Seia 

Produzir velas decorativas. 

Reutilizar óleos alimentares usados 

Diminuir a quantidade de resíduos 

produzidos. 

Produção de velas (para venda). 

Agrupamento de Escolas de Seia 

Implementação da recolha 

selectiva de resíduos em todas as 

escolas 

Sensibilização da população 

escolar para a separação dos 

resíduos. 

Colocação de ecopontos em todas as 

escolas. 

Recolha selectiva dos resíduos. 

Melhoria de atitudes. 

Rede Concelhia de Bibliotecas 

Escolares e Municipal de Seia 

Constituição de uma rede 

concelhia de bibliotecas 

escolares e municipais 

Tornar mais acessível a toda a 

comunidade o livro, a leitura e 

informação. 

 

Tem aumentado o número de leitores. 

Optimização de recursos. 

Trabalho em parceria (p.e. entre escolas). 

 

A rede existe há 10 anos. Há dois, realiza 

anualmente uma avaliação ao trabalho da 

rede. Um projecto a alargar às Juntas de 

freguesias. 

Escola Profissional da Serra da 

Estrela  

Eco-Escolas 

Sensibilizar a comunidade 

educativa para a recolha, 

reciclagem e valorização dos 

resíduos de equipamento 

electrónicos e eléctricas. 

Sensibilização da comunidade educativa e 

mobilização dos alunos para a temática e as 

suas actividades. 

Realização de uma acção de recolha 

Colocação de mini-pilhões para deposição 

de pilhas. 

Produção de folhetos e realização de 

palestras sobre o tema. 

Escola Profissional da Serra da 

Estrela  

Limpar Portugal 

Limpar a floresta local. 

Promover a educação ambiental. 

Limpeza da floresta da região no dia 20 de 

Março 2010. 

Escola Profissional da Serra da 

Estrela  

Ensino apoiado para manuais 

electrónicos. 

Minimizar os gastos energéticos, 

toners e papel. 

Disponibilização de manuais electrónicos aos 

alunos através da plataforma Moodle. 
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Escola Profissional da Serra da 

Estrela  

Um olhar pela terra, uma atitude 

por uma vida sustentável. 

Promover e valorizar os recursos 

naturais. 

Elaboração de material orientador com 

informação sobre áreas de conservação e 

metodologias e atitudes de preservação. 

Escola Profissional da Serra da 

Estrela  

Campanha de trocas de 

lâmpadas. 

Substituir lâmpadas 

incandescentes por lâmpadas 

economizadoras. 

Envolver toda a comunidade 

escolar. 

 

Academia Sénior 

Redução de resíduos 

Acção de sensibilização para a 

redução da utilização do saco de 

plástico. 

Produção de sacos de pano com 

os alunos para serem o mote da 

acção. 

 

   

Escola Superior de Turismo 

e Hotelaria 

Mestrado em gestão e 

sustentabilidade do turismo 

  

Escola Superior de Turismo 

e Hotelaria 

Pegada ecológica 

 Cálculo da pegada ecológica dos alunos. 

Junta de Freguesia de 

Carragozela 

Mantenha Carragozela limpa 

Manter as ruas limpas. 

Limpar o rio e linhas de água. 

 

Fábrica da Igreja Paroquial Seia 

Centro paroquial 

Formar moralmente. 

Proporcionar passatempos 

agradáveis. 

Produção própria de alimentos.  

60 Empregados. 300 Refeições por dia. 

Instalações para conferências e cursos. 

Junta de Freguesia de Sandomil 

Espaço de Internet 

Tornar acessível aos habitantes da 

freguesia a internet. 

 

Paróquia de Paranhos da Beira e 

Tourais 

Apoiar os mais necessitados e 

famílias na orientação da vida. 

 

Junta de Freguesia de Cabeça  

Apoio ao emprego e ajuda na 

reinserção social dos mais 

carenciados. 

Apoiar jovens e desempregados Criação de dois postos de trabalho. 

Junta de Freguesia de Cabeça  

Apoio na reabilitação urbana 

Fazer como que as famílias mais 

carenciadas disponham de 

melhores condições de 

habitabilidade. 

Dado que esta é uma acção ainda não 

implementada no terreno ainda não há 

resultados concretos. 

Junta de Freguesia de Valezim 

Requalificação de espaços 

naturais 

Promover o ordenamento dos 

espaços naturais. 

Promover o bem-estar e 

qualidade de vida da população. 

Proteger e melhorar os espaços 

naturais. 

Resultados satisfatórios.  

Melhoria da qualidade dos espaços naturais 

tem aumentado o uso desses espaços pelas 

pessoas. 

Participaram na acção Limpar Portugal  - 

difundiram informação e a população 

participou. 

Junta de Freguesia de Valezim 

Ordenamento urbano 

Requalificar áreas degradadas. 

Promover os espaços verdes. 

Melhorar a qualidade de vida. 

Foram desenvolvidos vários projectos nesta 

área, tendo sido executados vários espaços 

de lazer, nomeadamente jardins e 

requalificados outros como o parque da 

piscina, parque de merendas do Vidoeiro, 

Senhora da Saúde, etc. 

Os resultados obtidos foram bons, dado que 

se conseguiu integrar os espaços verdes com 

os espaços urbanos e urbanizações. 
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Junta de Freguesia de Paranhos 

da Beira 

Apoio às associações 

Promover o convívio. Muito pouco resultados, pois vê-se cada vez 

menos o interesse das pessoas pelo 

associativismo embora algumas associações 

continuam abertas. 

Junta de Freguesia de Paranhos 

da Beira 

Proteger o ambiente 

Reduzir a produção de poluição. Maior sensibilização ambiental as pessoas. 

Junta de Freguesia de Sabugueiro 

Recolha de resíduos junto do 

comércio local 

Manter a aldeia limpa. Boa adesão: 80% dos comerciantes. 

Junta de Freguesia de Sabugueiro 

Projecto Aldeias de Montanha e 

requalificação urbana local 

Valorizar o património imaterial da 

aldeia. 

Em fase de projecto. 

Junta de Freguesia de Santa 

Comba 

Limpeza dos terrenos 

Limpeza das zonas rurais Envolvimento de 30 pessoas num dia de 

limpeza, tendo recolhido 5000 kg de resíduos 

em terrenos agrícolas. 

Junta de Freguesia de Santa 

Comba 

Reciclagem 

Recolha selectiva de resíduos e 

encaminhamento para a 

reciclagem. 

Envolvimento da comunidade na separação 

selectiva dos resíduos sólidos urbanos. 

Junta de Freguesia de Santa 

Comba 

Espaço internet 

Tornar acessível aos habitantes da 

freguesia a internet. 

Primeiro dia de funcionamento: 90% de 

ocupação dos computadores. 

Turismo da Serra da Estrela Reduzir custos de produção e de 

edição. 

Proposta de iniciativa de disponibilizar trilhos 

do TSE (de Seia) para descarregar para 

equipamentos móveis. 

Lusolã  Preocupação com a redução do consumo 

de água/energia. 

Cumprimento legislação ambiental. 

Sensibilização aos trabalhadores. 

Programas de partilhas de boleias. 

Correios de Portugal  Correio verde – gama ecológica. 

Frota está a ser substituída por veículos 

eléctricos. 

Ginástica para trabalhadores. 

ARA  Ginástica laboral 

Recideia Redução de resíduos Reparação de equipamento.  

Pareceria triangular com duas outras 

empresas de Seia 

GNR 

Idosos em segurança 

Comércio seguro 

Sinalizar pessoas em situação de 

isolamento.  

Idosos não têm acompanhamento de 

equipa especializada. 

Comunidade intermunicipal (iniciar funções) Actua no âmbito da economia, apoio ao 

empreendedorismo. 

Associações de Artesãos Apoiar artesãos. Desenvolver projectos com e não para as 

pessoas. “É preciso criar riqueza a partir do 

nada.” 

Formação a artesãos (saber fazer, 

aperfeiçoar) 

Apoio para auditoria e consultoria, 

marketing, compras, feiras de artesanato 

nacionais e internacionais (estão 

dependentes de distribuição) 

Apoio na formação da empresa: Criação de 

mulheres empresárias (em 14 criaram 10 

empresas). Pagaram para as mulheres 

fazerem as empresas. Há um ano ainda não 

receberam. 
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Orfeão Estrela da Serra 

Centro de maiores: ocupação de 

pessoas idosas 

Actividades de ocupação e 

convívio. 

 

Associação Cultural e Recreativa 

da Senhora do Desterro 

Apoiar aos que não podem fazer 

atletismo (a partir dos 5 anos) 

Dois atletas deficientes que correm na 

associação. 

PNSE 

Prevenção de incêndios 

Prevenção de incêndios através 

de acções de vigilância 

Acções de dissuasão, detecção e apoio ao 

combate em 70 dias; intervenção em várias 

ocorrências, nomeadamente em grandes 

incêndios, em estreita colaboração com os 

meios dos bombeiros. 

PNSE 

Controlo de invasoras lenhosas 

Intervenção em diversas manchas 

em aproximadamente 5 hectares 

nas freguesias de Alvôco da Serra, 

Cabeça e Vide 

Acções de controlo as quais tem que ter 

continuidade;  

PNSE 

Florestação de zonas do PNSE 

Cedência de plantas a várias 

entidades através de parceria 

estabelecida com a empresa 

SASEL – águas serra da estrela 

Cedência de alguns milhares de plantas 

utilizadas por diversas entidades (CISE, Casa 

Santa Isabel, …) em acções de educação 

ambiental e outras 

PNSE 

Plano para a gestão do teixo 

(Taxus baccata) nas serras da 

Região Centro de Portugal – 

subregião  Serra da Estrela 

Conhecer e caracterizar os locais 

e as árvores pertencentes à 

espécie 

 

Propor medidas de gestão 

adequadas à salvaguarda deste 

elemento do património natural e 

cultural da serra da Estrela e dos 

povos da região 

 

Propagar e reproduzir as plantas 

existentes de modo a conservar o 

património genético representado 

na população local da espécie  

 

Sensibilizar a sociedade em geral 

e as entidades potencialmente 

intervenientes para o estatuto de 

conservação e importância do 

teixo e dos bosques de teixo 

enquanto elementos do 

património natural e cultural 

Número de locais e de árvores recenseados 

e caracterizados  

Número de árvores propagadas 

Número de acções de sensibilização e de 

divulgação realizadas 

 
Os participantes, durante as suas intervenções nas reuniões, partilharam ainda alguns comentários e 

preocupações sobre Seia: 

 A autarquia deveria garantir que as fachadas antigas das casas fossem recuperadas/ restauradas. 

 A comunicação entre escolas deveria ser promovida. 

 A economia local é constrangida pelas decisões europeias/ nacionais, por exemplo: a compra 

produtos agrícolas locais é dificultada porque o produtor não passa factura. Como contornar os 

problemas das trocas comerciais? 

 A gestão de resíduos melhorou muito. 

 A saúde em Portugal está mal. 

 As juntas de freguesia necessitam de mais critérios de avaliação no apoio aos mais necessitados para 

evitar injustiças. 

 As maiores dificuldades prendem-se com o ordenamento/ abandono/ degradação dos edifícios / a 

desertificação. 

  As pessoas compram pela questão económica/ambiental. 
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 As pessoas têm uma visão paternalista do papel da autarquia. 

 Atrás da economia escondem-se muitos “crimes”. 

 Caminhar saudável é um programa que se tornou autónomo depois de nascer na CM e JF. 

 Deveria desenvolver iniciativas para angariar fundos. 

 Deveria existir um serviço de guias turísticos (empresários individuais) em Seia (ou Serra da Estrela).  

 Deveria haver mais acções de sensibilização sobre as questões da sustentabilidade (há pouco 

ecopontos). 

 Deveria haver mais trabalho no eixo da justiça social. 

 Deveria haver trabalhar também com os jovens, principalmente sobre as questões do álcool. 

 Deveria ser um objectivo a questão da floresta 

 É fundamental haver boa governança e mobilizar a actividade civil. 

 É importante conservar o património etnográfico senense. 

 É importante fazer “contenção urbana” (há o efeito donut no centro das localidades) 

 É necessário reduzir despesa. Ser mais eficiente, para melhorar a economia. 

 É necessário reforçar o espírito associativo. As pessoas acham que as direcções ganham dinheiro. 

 É preciso perguntar às pessoas de Seia o que está mal feito. 

 Existem muitas casas abandonadas. Falta pressão e incentivos para a recuperação. 

 Falta parcerias entre CMS, JF e comércio local. 

 Falta uma ligação a Viseu. 

 Fundamental haver mais parcerias. 

 Há injustiça nas empresas sediadas no concelho. 

 Há muito energia concentrada, mas não há sinergias, não há uma ligação activa entre pessoas e 

organizações.  

  Há poucos apoios ao associativismo. 

 Houve participantes que expressaram pena por não haver mais líderes de organizações presentes. 

 Importante organizar sessões descentralizadas nas freguesias. Porque não uma “Campanha Agenda 21 

Local” nas freguesias? 

 Na justiça social está-se a fazer muita coisa (redução da pobreza). 

 Necessidade de um verdadeiro plano estratégico para o turismo. 

 No caso de Santa Comba e outras freguesias baixas as pessoas não querem usar o núcleo velho, está 

totalmente degradado. 

 O espírito de voluntariado do passado já não existe. As pessoas já não têm interesse em participar 

activamente na vida da comunidade. 

 O estado deveria apoiar as associações já que as associações substituem o estado. 

 O lixo acumulado na torre é má publicidade para os turistas e visitantes.  

 O mercado necessita de ser dinamizado. 

 O PDM está em revisão há muitos anos. 

 O posto de turismo poderia ter informação a partir de um sistema táctil para quando estivesse fechado. 

 O projecto do resort tem que ser em parceria com Gouveia, Oliveira e Seia (fala-se, mas não é feito).” 

 O Vai-e-vem é um aspecto positivo da mobilidade, mas os horários de final do dia deveriam ser 

acertados (ultimo parte às 18h30 e deveria ser após 20h00). 

 Os impostos são muito altos para as empresas. 

 Os resíduos perigosos não são encaminhados para destinos adequados. 

 Projecto Saúde em movimento pode ser implementado pelas JF sem ser a CM promover.  

 Rancho folclórico de Paranhos da Beira é um bom exemplo de uma associação dinâmica. 

 “Estamos disponíveis para participar na despoluição da água do rio Alva no local da Senhora do 

Desterro a seguir à ponte Romana, juntamente com a direcção da Confraria local.” E “Limpar a mata 

sobranceira às capelas onde há carvalhos e castanheiros plantados e que está a ser invadida pelo 

mato selvagem.” [Fábrica da Igreja Paroquial S. Romão] 
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6. O novo mercado dos Eco-talentos 

Por fim, foi apresentado aos presentes uma das iniciativas da A21L que está a decorrer: 

 

 

O novo mercado de Eco-Talentos vai ser um espaço novo na cidade. 

 

O que é um Eco-Talento? 

Trocar/criar/re-criar/ dinamizar alguma actividade que tenha uma vertente de 

sustentabilidade integrada… 

 

Porque devo participar? 

Se tem vontade de participar na cidade, desejo de mostrar o que sabe fazer 

bem e motivação para ser um cidadão activo 

 

Como participar? 

Preencher e enviar ficha de candidatura para a A21L 

(agenda21seia.wordpress.com) 

 

Os participantes foram convidados a apoiar na angariação de talentos para este espaço. 

 

 

7. Conclusões 

Os participantes nestas reuniões além de terem identificado projectos e iniciativas importantes para o 

Estado de Sustentabilidade de Seia, puderam ajudar-nos a ter uma primeira percepção dos principais 

problemas e oportunidades locais, essenciais para as fases seguintes da A21L. As principais iniciativas 

identificadas nas reuniões serão agora transformadas em Boas Práticas e divulgadas à comunidade. Estas 

reuniões foram ainda fundamentais para a equipa técnica conhecer os actores locais, o seu dinamismo e 

a sua capacidade de envolvimento e mobilização. 

 


