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Reunião 3 do Grupo Coordenador | Resumo 

Data: 25.Novembro.2011 

Hora. 14h30 

Local: Câmara Municipal de Seia 

 

1. Participantes 

Representante Entidade 

Ana Margarida Jerónimo Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia 

Célia Gonçalves Câmara Municipal 

Emília Nascimento Agrupamento de Escolas de Seia 

Jorge Brito Câmara Municipal 

José Belarmino Mendes Turismo Serra da Estrela 

Paula Teixeira Rede Social – Centro Paroquial de Seia 

Vânea Garcia Câmara Municipal 

Victor Brito Moura Escola Profissional da Serra da Estrela 

Conceição Almeida 

Sérgio Almeida 

Universidade Católica Portuguesa (equipa técnica) 

 

2. Assuntos debatidos e principais contributos 

 Apresentação dos resultados do Estado de Sustentabilidade de Seia 

O estudo tem como objetivo analisar o estado de sustentabilidade do município de Seia e aferir o 

seu grau de cumprimento face aos Compromissos de Aalborg assumidos. Esta análise vai servir para 

que a comunidade tenha um instrumento que lhe permita definir uma visão de desenvolvimento 

sustentável e consiga delinear um programa de ações consentâneas na fase seguinte de 

implementação da Agenda 21 Local de Seia (A21L).  

O ESS é assente num sistema de indicadores considerados os mais adequados para aferição do 

cumprimento dos Compromissos de Aalborg, bem como o conhecimento e informação disponível 

da zona de intervenção municipal à data da avaliação, tendo em atenção os referenciais 

bibliográficos na matéria, tal como, o Sistema de Indicadores da Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (SIDS), e indicadores disponíveis nas principais fontes de informação 

utilizadas (p.e. INE, APA, ERSAR, C.M. Seia, etc.). Assim, a caracterização da situação atual suporta-

se pelas seguintes fontes de informação: informação estatística de referência (p.e. INE); questões 

estratégicas e contextuais (políticas, compromissos e intervenções já assumidos pelo município); 

quadro de referência estratégica (instrumentos e políticas sectoriais, regionais ou nacionais); e 

entidades locais e/ou regionais de referência sectorial. 

 

 Contributos (comentários e correções) para o ESS 

• Debate e recolha de correções e comentários. 

 

3. Próximos passos do GC 

 Envio dos contributos por escrito para a equipa técnica até 5 de Dezembro 2011. 

 



 

4. Ficheiros anexos a este resumo 

Apresentação realizada na reunião. 

 

NOTA – Entidades que entregaram posteriormente por escrito contributos: 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia 

 Câmara Municipal 
 Escola Profissional da Serra da Estrela 

 Escola Superior de Turismo e Hotelaria 

 ICNB – Parque Natural da Serra da Estrela 

 Rede Social – Centro Paroquial de Seia 

 Turismo Serra da Estrela 


