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Reunião 4 do Grupo Coordenador | Resumo 

Data: 28.Maio.2012 

Hora: 18h30 

Local: Casa Municipal da Cultural de Seia 

 

1. Participantes 

Representante Entidade 

Anabela Sardo ES de Turismo e Hotelaria - IPG 

Jorge Brito Câmara Municipal 

José Mendes Turismo Serra da Estrela 

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

Paula Teixeira Rede Social – Centro Paroquial de Seia 

Vânea Garcia Câmara Municipal 

Victor Moura Escola Profissional da Serra da Estrela 

Conceição Almeida Universidade Católica Portuguesa (equipa técnica) 

 

2. Principais assuntos debatidos e principais contributos 

 Estado de sustentabilidade de Seia (ESS) 

Os contributos, para o ESS, recebidos por escrito foram analisados e contemplados na 

versão final do documento. Neste momento, o documento aguarda mensagem do 

promotor e formatação final. 

O ESS será apresentado publicamente juntamente com a respetiva brochura que é uma 

súmula do documento técnico. Pretende-se que estes documentos estejam disponíveis em 

diversos locais (câmara municipal, juntas de freguesia, associações, parceiros, etc.) e na 

Internet (sítios, blogues e páginas do facebook locais) pelo menos duas semanas antes da 

realização das reuniões participativas com a comunidade. 

A versão preliminar da brochura foi partilhada com os presentes. Neste momento, a 

equipa técnica está a rever os conteúdos. Será enviada a versão final ao GC. 

 

Comentários dos intervenientes: 

 Não houve comentários. 

 

Reuniões participativas com a comunidade 

A seguir ao diagnóstico do estado de sustentabilidade de Seia é necessário estabelecer 

prioridades e metas com a comunidade. Os seis fóruns previstos na implementação do 

processo da Agenda 21 Local de Seia têm esse propósito. 

A metodologia das reuniões será informal e participativa, procurando que os participantes 

não só conheçam o resultado da “radiografia” ao concelho no que diz respeito à 

sustentabilidade, mas também colaborem com ideias e ações para a melhoria da 

situação. 
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O fórum dos jovens está a ser coorganizado com uma jovem da Associação de Estudantes 

da Secundária de Seia, Ana Pina, que ajudará na disseminação da informação e 

angariação de participantes. 

Proposta de locais e datas para as reuniões: 

 Cinco reuniões participativas para o público em geral: São Romão (25 de julho); 

Loriga (29 de junho); Paranhos da Beira (5 de julho); Carragosela (9 julho); Seia (10 

de julho). (Estas datas não estão confirmadas.) 

 Uma reunião participativa para os jovens (14 aos 25 anos): 6 de julho, 21h30 (CISE). 

 Solicitou-se colaboração do Grupo Coordenador na divulgação das reuniões e a 

sua participação. 

 

Comentários dos intervenientes: 

 Maria da Paz Moura sugeriu que houvesse comes/bebes nas reuniões para os 

participantes como incentivo à comparência. Questionou se não eram reuniões em 

demasia. 

 Todos concordaram em divulgar as reuniões e participar nas sessões em que tenham 

disponibilidade. 

 

A equipa técnica está ciente de que poderá não haver massa critica nas reuniões, mas é 

importante descentralizar os locais das reuniões. 

 

O NOVO MERCADO DE SEIA (NMS) e o processo da Agenda 21 local de Seia 

Os critérios principais de seleção, dos participantes no NMS, aplicados são: ter uma 

ligação com o concelho, novidade e sustentabilidade do “talento”. Nas últimas edições a 

escolha já foi mais criteriosa, dado que tem havido muitos candidatos. 

A “Agenda 21 Local” não é fácil de explicar então criou-se um projeto que demonstrar-se 

um pouco a essência do processo - cidadãos ativos na comunidade. O NMS já foi 

assumido como seu, pelos cidadãos que participam nele o que é a concretização de um 

dos objetivos fundamentais. Presentemente há a necessidade de apurar a diversidade de 

atividades e eco-talentos. 

O NMS já tem “filiais” em Sandomil e na cidade de Leiria. 

 

Comentários dos intervenientes: 

 Victor Moura alertou que deveria haver novas ideias no NMS. Nas visitas que fez ao 

espaço encontrou muitos eco-talentos de fora do concelho. Afirmou que muitas 

pessoas não sabem que existe o NMS e a maioria não sabe o que é o projeto. A 

comunicação deve ser melhorada. Deve-se procurar que a comunidade seja 

autossuficiente, ver como é possível escoar os produtos e materiais que não quer. 

 Jorge Brito informou que já existe um projeto para a regeneração do mercado 

municipal, mas só quando existir verba é que poderá ser implementado. Comunicou 

ainda que vai existir uma central de compras para escoar os produtos locais. O 

público-alvo serão as IPSS. O plano “Seia acessível a todos” vai melhorar a mobilidade 

dos cidadãos de várias formas nos espaços públicos, transportes, edifícios municipais e 

comunicações. Relativamente aos transportes, está a ser elaborado um estudo relativo 

ao Vai e vem, transporte escolar (que custa cerca de 1000.000 euros/ano à autarquia), 

serviços de transporte privados e transporte a pedido. 

 Maria da Paz Moura sugeriu que a população sénior deveria ser incluída na A21L. Há 

idosos nas aldeias que sentem diariamente dificuldades nas acessibilidades (por 
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exemplo, no transporte de lenha). A A21L deveria ser mais do que o NMS, deixar de ser 

“urbano” e abranger também o meio rural. Expôs que as bancas/produtos são iguais 

de edição para edição. Talvez diminuir a periodicidade seria uma solução. Propôs 

ainda que uma associação/agrupamento de escola/etc. diferente fosse convidada a 

organizar uma edição cada mês. Sugeriu que diminuíssem o número de eco-talentos 

porque assim aumentava o espaço para circular. 

 José Mendes lembrou que o NMS não é um mercado qualquer. Há produtos que se 

repetem, mas o convívio e as trocas de ideias tem sido uma mais-valia.  

 Paula Teixeira mencionou que o espaço é constrangedor. O visitante sente-se na 

obrigação de comprar. Referiu ainda, que o NMS continua a ser desconhecido pela 

comunidade escolar. 

 

 Iniciativas a decorrer no município 

Comentários dos intervenientes: 

 Victor Moura distribui material de comunicação sobre o concurso “7 maravilhas de 

Portugal”, relativas às praias de Loriga e Vale do Rossim. 

 Jorge Brito informou que a ADRUSE vai alargar o âmbito do projeto “Jovens da Serra 

Estrela no Caminho do Empreendedorismo”. Foi solicitado a participação das instituições 

de ensino que ainda não fazem parte do projeto. 

 

3. Próximos passos da A21L 

 Envio do ESS e brochura ao GC. 

 Apresentação do ESS e distribuição da respetiva brochura. 

 Realização de seis reuniões participativos com a comunidade. 

 Acompanhamento do NMS. 

 

4. Próximos passos do Grupo Coordenador 

 Divulgar o Estado de Sustentabilidade de Seia e respetiva brochura. 

 Divulgar reuniões participativas e angariar participantes. 

 Participar em pelo menos uma das reuniões. 

 

 

 

 

 

 

 

  


