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Reunião 2 do Grupo Coordenador | Resumo 

Data: 12 de Outubro 

Hora: 18h00 

Local: O NOVO MERCADO DE SEIA 

 

1. Participantes 

Grupo Coordenador Entidade 

Dirce Reis Academia Sénior de Seia 

Emília Nascimento Agrupamento de Escolas de Seia 

João Viveiro  Agrupamento Guilherme Correia de Carvalho 

Pedro Sousa Associação Empresarial Serra da Estrela 

Margarida Jerónimo   Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia 

Célia Gonçalves Câmara Municipal 

Jorge Brito Câmara Municipal 

Anabela Sardo ES de Turismo e Hotelaria - IPG 

Mário Silva Escola Profissional da Serra da Estrela 

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

Paula Teixeira Rede Social – Centro Paroquial de Seia 

José Belarmino Mendes Turismo Serra da Estrela 

  

Vânea Garcia Câmara Municipal 

Conceição Almeida Universidade Católica Portuguesa (equipa técnica) 

  

Convidados Entidade 

Elsa Camelo ADRUSE 

Carmo Ambrósio ADRUSE  

Fernanda Neves Agrupamento de Escolas de Seia 

Dina Proença Câmara Municipal 

 

2. Principais assuntos debatidos 

 Projecto “Jovens da Serra Estrela no Caminho do Empreendedorismo” 

A ADRUSE apresentou o projecto de empreendedorismo dirigido à comunidade escolar 

(em anexo). 

 

Comentários dos intervenientes: 

 Projecto decorre entre Novembro 2011 e Julho 2012. 

 Vantajoso integrar no processo de implementação da A21L. 

 Essencial dar continuidade às ideias e projectos viáveis de forma a beneficiar o 

território. Não ficar somente pelo concurso de ideias. 

 

 Grupo Coordenador 

Boas-vindas à representante do Agrupamento de Escolas de Seia, Prof. Emília Nascimento. 

 

 



 

Foram relembrados pendentes da última reunião do GC:  

 Envio de relatos sobre acções de sustentabilidade nas entidades do GC. Foi 

recepcionado somente da ESTH, Academia Sénior e PNSE. 

 Envio de plano de actividades das entidades do GC. 

 Divulgação da A21L no sítio e noutros meios de comunicação das entidades do GC. 

 

Comentários dos intervenientes: 

 Esta informação é essencial para a identificação de boas práticas em Seia, 

comunicação do processo de A21L e para o estado de sustentabilidade de Seia. 

 Foi solicitado à equipa técnica o reenvio do logótipo da A21L. 

 

 Entrevista ao GC 

Até ao momento, a entrevista foi realizada: Anabela Sardo; Dirce Reis; João Viveiro; Jorge 

Brito; Margarida Jerónimo; e Victor Moura. 

 

 Comunicação do processo A21L 

Até 11 de Outubro registou-se o seguinte: 

 Blogue - Desde 23 Outubro 2010 aproximadamente 7880 visitas. 

 Facebook A21 -157 fãs 

 Facebook NMS - 206 fãs 

 Boletim electrónico - 5 números 

 Google Grupo da A21L - 226 membros 

 Outros locais de divulgação - sítio, FB, mupi e agenda cultura da Câmara Municipal. 

 

Comentários dos intervenientes: 

 Dina Proença e Paula Teixeira sugeriram que se divulgasse a A21L aos jovens através de 

apresentações nas escolas. 

 Maria da Paz Moura propôs que o incentivo para o envolvimento da população fosse, 

por exemplo, através da atribuição do símbolo da A21L aos estabelecimentos 

comerciais, se estes realizassem duas acções de sustentabilidade por ano. Outra 

proposta seria fazer temas actuais para os órgãos de comunicação. 

 O GC é um importante interlocutor e deve aproveitar todas as ocasiões para divulgar o 

processo A21L. 

 

 Guia da Seiabilidade 

Este guia foi o convite para a comunidade em geral comparecer no NOVO MERCADO DE 

SEIA para assistir à apresentação pública da A21L e conhecer as próximas fases do 

processo, como também familiarizarem-se com o novo espaço de cidadania. 

 

Comentários dos intervenientes: 

 Todos os presentes conheciam o guia.  

 Mário Silva referiu que é importante evidenciar a ligação entre guia (NMS) e o processo 

de A21L. Não é claro. A A21 é muito mais do que o guia. 

 Maria da Paz Moura mencionou que era fundamental “sentir” um fio condutor entre 

A21L e o NMS.  

 

 



 

 O NOVO MERCADO DE SEIA 

O projecto NMS pretende ser um ponto de encontro da cidadania activa. Oferece 16 

bancas e um espaço multiusos para a venda, mostra, partilha, troca de ideias, produtos, 

actividades, projectos, etc. Até ao momento envolveu-se cerca de 40 lojistas e eco 

talento.  

Nº de edições realizadas:  

 Três edições mais a apresentação do espaço durante o qual decorreu a apresentação 

pública da A21L. Está prevista a quarta no próximo sábado. 

 

 

Comentários dos intervenientes: 

 [Dina Proença] Para divulgar o NMS deve-se colocar os PLV nas escolas e fazer 

apresentações aos jovens. 

 [Maria da Paz Moura] É importante que não sejam sempre os mesmos lojistas/ eco 

talentos. Os visitantes não voltarão. O NMS poderia deslocar-se para outros locais. 

 [Mário Silva] Seria interessante promover uma aula no espaço. 

 [José Mendes] A projecção do filme do José Tavares Correia no NMS foi exemplo disso. 

 O NMS quer promover a diversidade, a cidadania e a sustentabilidade, mas para isso é 

preciso dar a conhecer ao concelho todo. 

 

 Reuniões participativas com as instituições de Seia 

Número de reuniões: 7 

Número de líderes participantes: 73 
 

 Projectos do Município 

Jorge Brito convidou os presentes a participarem no CINE ECO e na tertúlia “Verdes São os 

Territórios do Interior”. Mencionou também que está para breve a acreditação de alguns 

produtos locais, Carbono Zero. 
 

 Estado de sustentabilidade de Seia 

Não foi tratado. 
 

3. Próximos passos A21L 

 Estado de Sustentabilidade – documento para revisão pelo GC 

 Acompanhar o NMS. 

 Agendar fóruns participativos com a comunidade. 

 Preparar proposta de acção, para definir com o GC, que incentive os 

estabelecimentos comerciais a envolverem-se na A21L. 
 

4. Próximos passos do GC 

 Envio de plano de actividades da entidade. 

 Divulgar a A21L e angariar candidatos para o projecto NMS. 

 

5. Ficheiros anexos a este resumo 

 Projeto ADRUSE 

 


