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Reunião 1 do Grupo Coordenador – Resumo 

Data: 08 de Janeiro 2011 

Hora: 09h30 

Local: Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

 

1. Participantes 

Representante Entidade 

Dirce Lopes Reis Academia Sénior de Seia 

João Viveiro  Agrupamento Guilherme Correia de Carvalho 

Ana Margarida Jerónimo   Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia 

Célia Gonçalves Câmara Municipal 

Filipe Camelo Câmara Municipal 

Carlos Teófilo Oliveira Empresa Municipal de Cultura e Recreio de Seia 

Victor Brito Moura Escola Profissional da Serra da Estrela 

Anabela Naia Sardo Escola Superior de Turismo e Hotelaria - IPG 

Paula Teixeira Rede Social – Centro Paroquial de Seia 

José Belarmino Mendes Turismo Serra da Estrela 

Conceição Almeida Universidade Católica Portuguesa 

 

2. Principais assuntos debatidos 

 Grupo Coordenador 

Após a reunião 0, houve algum seguimento nas entidades do GC? 

 

Comentários dos intervenientes: 

 Anabela Sardo referiu que os professores e alunos estão a ser mobilizados para o 

processo. Há trabalhos de alunos que poderão ser potenciados e/ou divulgados pela 

A21L. [Vai enviar evidências.] 

 João Viveiro mencionou que a escola desenvolveu a iniciativa “eco-pinheiro”. [Vai 

enviar evidências.] 

 Paula Teixeira divulgou junto dos membros da Rede Social. Constatou que é importante 

um contacto mais personalizado junto deste público-alvo. Surgiu também que 

houvesse uma pessoa da área da saúde no GC. 

 Dirce Reis utilizou a apresentação da A21L Seia e divulgou o processo junto da 

Academia Sénior. Os alunos da Academia fizerem sacos de pano que levarão 

mensagens ambientais produzidas pelos alunos do Agrupamento Guilherme Correia de 

Carvalho. Estes sacos serão utilizados para sensibilizar a comunidade para a prevenção 

de resíduos; utilizar um saco de pano em vez de um saco de plástico descartável. [Vai 

enviar evidências.] 

 Filipe Camelo apresentou alguns dos projecto do município: regeneração urbana 

(mercado municipal, galeria e fundação república); aldeias de montanha; Pacto de 



 

Autarcas; Rede de economias criativas; mercado de trocas e baldrocas; Eco2 Seia; 

mercado de excedente agrícola. 

 

O GC deverá divulgar o processo de A21L na sua entidade e procurar integrar a 

sustentabilidade nos projectos/ acções que desenvolve e dar a conhecer os resultados à 

equipa técnica. 

As reuniões com as instituições, que irão decorrer em breve, servirão para chegar “mais 

perto” das instituições. 

Convidar mais elementos para o GC tornará o grupo maior e menos dinâmico. No 

entanto, se o tema saúde for um tema a trabalhar no âmbito do processo, deverá ser 

integrado um representante desta área.  

 

 Comunicação do processo A21L 

O blogue é destacado no site da CM Seia e tem um espaço no Facebook.  

Desde 23 Outubro já teve quase 2000 visitas. 

Tem um boletim electrónico publicado mensalmente e enviado para a mailing list da 

A21LSeia. 

Os órgãos de comunicação vão ser abordados para divulgarem a A21LSeia. 

 

Comentários dos intervenientes: 

 O GC está disponível para destacar a A21L Seia nos seus sítios. [equipa técnica vai 

fazer chegar o logótipo ao GC] 

 Margarida Jerónimo e Anabela Sardo sugeriram que o blogue indique na entrada do 

sítio o que é uma A21L para facilitar a compreensão do visitante. 

 Filipe Camelo sugeriu que os elementos do GC deveriam enviar o plano de actividades 

da sua entidade para a equipa técnica, de modo a facilitar a divulgação de 

actividades relacionadas com a sustentabilidade. 
 

Quase todos os presentes conheciam o blogue.  

Não houve sugestões relativas ao primeiro número do boletim electrónico. 

 

Iniciativa novo mercado de Eco-talentos 

Angariação de eco-talentos já começou via blogue, Facebook, mailings e internamente 

(CM Seia). Será também divulgado através das reuniões com as instituições. Foi 

recepcionado até ao momento uma candidatura e diversos pedidos de esclarecimento 

para o GAP. 

O GC foi informado sobre o local e a estratégia de mobilização da comunidade. 

 

Comentários dos intervenientes: 

 Interessante iniciativa. 

 Surgiu a questão se esta iniciativa não poderia ajudar a reabilitar o mercado municipal. 

No âmbito do projecto de regeneração urbana está previsto esta reabilitação. 

 

O GC deve procurar identificar potenciais candidatos. 

Vão ser chamados a estarem presentes na inauguração. 

 

 

 



 

 Reuniões participativas com as instituições de Seia 

Local: CISE 

Objectivos: 

 Reunir com um conjunto de instituições locais e as mobilizar de modo a integrarem a 

sustentabilidade nas suas próprias acções, constituindo uma rede informal de parceiros 

locais da A21L. 

 Recolher dados que estas instituições queiram fornecer para traçar o quadro da 

sustentabilidade do concelho com base nos Compromisso de Aalborg (ESS). 

 Recolher informação sobre boas práticas locais. 

 Apresentar o desafio Eco-talento. 

 

Reuniões agendadas: 

17 Janeiro, 09h30 - IPSS 

17 Janeiro, 15h30 - Escolas 

18 Janeiro, 09h30 – Juntas de freguesia 

18 Janeiro, 14h30 – Empresas (associações empresariais, comércio, etc.) 

19 Janeiro, 10h00 - Párocos 

19 Janeiro, 14h00 – Outros (equipamentos e autoridades) 

19 Janeiro, 17h00 – Associações culturais, desportivas, recreativas e de ambiente 

 

Comentários dos intervenientes: 

 Foi questionado se as reuniões seriam iguais às da reunião 0 do GC. 

 

As reuniões serão participativas e tem por base envolver novas pessoas no processo. O GC 

deve promover a participação de um representante das suas entidades. 

 

 Estado de sustentabilidade de Seia 

Apresentação da estrutura. 

 

Comentários dos intervenientes: 

Não houve. 

 

Prazo de conclusão do ESS: Fevereiro (dependente da dinâmica dos intervenientes e 

recolha de dados). 

 

3. Próximos passos A21l 

 Reuniões com as instituições locais 

 Estado de Sustentabilidade 

 Novo mercado Eco talento 

 

4. Próximos passos do GC 

 Garantir representante na reunião da instituição 

 Contribuir com dados para o estado de sustentabilidade.  

 Angariar candidatos para a iniciativa Eco talentos 

 

5. Ficheiros anexos a este resumo 

Apresentação do NOVO MERCADO DE SEIA 

Ficha de candidatura do NOVO MERCADO DE SEIA 

Estrutura e indicadores propostos para o Estado de Sustentabilidade de Seia. 


