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Reunião 0 do Grupo Coordenador - Resumo 

Data: 23 de Outubro 2010 

Hora: 10h30 

Local: Centro de interpretação da Serra da Estrela 
 

1. Participantes 

Representante Entidade 

Dirce Lopes Reis Academia Sénior de Seia 

Pedro Miguel Nunes de Sousa Associação Empresarial Serra da Estrela 

Célia Gonçalves Câmara Municipal 

Filipe Camelo Câmara Municipal 

Jorge Miguel Marques de Brito Câmara Municipal 

Victor Brito Moura Escola Profissional da Serra da Estrela 

Anabela Naia Sardo Escola Superior de Turismo e Hotelaria - IPG 

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

João Jorge Antunes Barreiras Juntas de Freguesias  

Paula Teixeira Rede Social – Centro Paroquial de Seia 

Conceição Almeida UCP-ESB 

Marta Pinto UCP-ESB 

 

 

2. Principais assuntos debatidos 

Em anexo disponibiliza-se a apresentação realizada na reunião e que complementa este 

resumo. 

 

 Implementação da Agenda 21 Local (A21L) em Seia 

Comentários dos intervenientes: 

 Integrar a vertente cultural aos três pilares tradicionais da sustentabilidade. 

 Agarrar os muitos projectos em curso e inserir a sustentabilidade no que já se faz. 

 Necessário começar a trabalhar já nas empresas. 

 Não esperar os documentos, diagnósticos e planos para agir. 

 A sustentabilidade não é só ambiente. 

 Importante tornar Seia numa referência ambiental, de boa governança e pleno 

emprego. 

 

O quadro de referência (Compromissos de Aalborg), usado na implementação do 

processo de A21L em Seia, tem a vertente cultural integrada, como outros domínios da 

sustentabilidade. A A21L vai integrar o Plano Estratégico 2020, como também outras 

http://agenda21seia.wordpress.com/agenda-21-local/compromissos-de-aalborg/


 

estratégias, planos e projectos do concelho. A A21L vai procurar integrar a 

sustentabilidade em acções e projectos já em execução. 

Um dos objectivos fulcrais da A21L é a mobilização dos cidadãos na definição do rumo 

para a sustentabilidade da comunidade.   

 

 Papel desempenhado pelo Grupo Coordenador 

Comentários dos intervenientes: 

 O grupo coordenador deve ser independente do poder político. 

 O que deve o grupo coordenador fazer entre reuniões? 

 

O grupo coordenador será informado regularmente sobre o desenvolvimento do processo. 

Espera-se que participem activamente na promoção do processo como embaixadores 

nas entidades que representam, como também no desenvolvimento de acções concretas 

que disseminam a sustentabilidade na comunidade. 

 

 

3. Próximos passos na implementação do processo de A21L 

 Reuniões com as instituições locais para identificar as boas práticas locais e 

conhecer as acções desenvolvidas no concelho. 

 Conhecer os principais projectos da CM (concelho economia baixa em carbono, 

aldeias de montanha…). 

 Elaborar o estado de sustentabilidade de Seia. 

 

 

4. Ficheiros anexos a este resumo 

Apresentação realizada na reunião. 

Compromissos de Aalborg. 

 

 

 


