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Prefácio 

Seia pretende assumir-se como um concelho da Região Centro que trabalha no sentido de consolidar o 

seu empenho no Desenvolvimento Sustentável a nível ambiental, social e económico, envolvendo 

decisores e cidadãos. 

Este conceito (o de ‘Desenvolvimento Sustentável’), que emergiu de forma global nos últimos anos, define-

se como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”, envolvendo os temas das políticas 

energéticas sustentáveis, das alterações climáticas e das emissões de gases de efeito de estufa. 

O nível de exigência da comunidade em relação à governação, aliado aos recursos financeiros 

insuficientes que as autarquias dispõem para gerir competências cada vez mais amplas, exige a 

implementação de medidas de desenvolvimento integradas e sustentáveis. 

Esta é, sem dúvida, uma oportunidade de transformar estas limitações em fatores de afirmação e de, 

simultaneamente, caminhar em direção a um desenvolvimento inclusivo. 

É comum ouvirmos dizer que o ambiente é uma pedra no sapato da economia, mas a verdade é que a 

chamada “economia verde” pode gerar 15 a 60 milhões de novos empregos nos próximos 20 anos, de 

acordo com as últimas estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que leva em conta os 

postos de trabalho criados em vários sectores, como o das energias renováveis, da eficiência energética 

ou da reciclagem. 

Compete ao poder local a responsabilidade de desenvolver uma plataforma de diálogo e criação de 

consensos para promover uma estratégia participada de sustentabilidade, consubstanciada na Agenda 

21 Local de Seia. 

Como em tudo na vida, quando traçamos um objetivo torna-se necessário sabermos onde estamos e 

como o vamos atingir. 

Este documento é o cumprimento da primeira etapa do caminho que temos vindo a trilhar, através da 

caracterização rigorosa da situação atual, a partir da qual será traçado um plano de ação, a 

implementar em parceria com a comunidade, envolvendo decisores políticos, técnicos, organizações da 

sociedade civil e cidadãos. 

Trata-se de um instrumento de gestão local, que serve várias finalidades em simultâneo: incentivo à 

cidadania, aumento dos níveis de confiança, integração de políticas, transparência, promoção de 

consensos, potencializa recursos e mobiliza atores locais, entre outras. 

Estou seguro, no final, que os nossos territórios sairão valorizados, conciliando desenvolvimento com 

qualidade de vida, reduzindo a pobreza e favorecendo a inclusão social. 

 

Carlos Filipe Figueiredo 

Presidente da Câmara Municipal de Seia 
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1. A Agenda 21 Local 

 

A Agenda 21 Local deriva diretamente do documento “Agenda 21” das Nações Unidas1 que atribui ao 

poder local a responsabilidade de desenvolver, em parceria com os munícipes, uma plataforma de 

diálogo e criação de consensos para promover uma estratégia participada de sustentabilidade. São mais 

de 6400 comunidades em todo o mundo que já implementaram a sua A21L. Em Portugal várias autarquias 

(cerca de 120) assumiram o desafio de encetar os seus processos.  

 

Ao envolver decisores políticos, técnicos, organizações da sociedade civil e cidadãos, a Agenda 21 Local 

é um processo de contacto e aprendizagem mútua essencial. Este “encontro” permite que se debatam as 

visões, os problemas e as oportunidades de uma comunidade, identificando as soluções a pôr em prática 

de forma cooperativa. A Agenda 21 Local é igualmente um instrumento de gestão local com vista à 

promoção da sustentabilidade, regendo-se usualmente por um modelo semelhante ao da  

Figura 1, e que serve outras finalidades em simultâneo: incentivo à cidadania, aumento dos níveis de 

confiança, integração de políticas, transparência, promoção de consensos, potencialização de recursos e 

mobilização de atores locais, entre outros. 

 

 
 

Figura 1 | Modelo convencional de desenvolvimento sustentável. 

                                                      
1 A Agenda 21 (A21) é um documento assinado por quase duas centenas de governos, entre os quais Portugal, e que 

procura unir a proteção do ambiente com o desenvolvimento económico e com a coesão social. A A21 foi adotada 

na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, vulgarmente designada por Cimeira da Terra, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992. 
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2. A Agenda 21 Local de Seia 

A Agenda 21 Local de Seia é um processo de procura da sustentabilidade municipal promovido pela 

Câmara Municipal de Seia que preconiza o envolvimento das organizações e dos cidadãos do concelho 

na valorização e proteção dos recursos naturais, no desenvolvimento social e na melhoria da qualidade 

de vida das gerações atuais e futuras. 

 

Em Seia, este caminho iniciou-se em 2006 quando a Câmara Municipal de Seia assinou os “Compromissos 

de Aalborg”2 - Compromissos dos Municípios e Cidades Europeias para a Sustentabilidade - e 

comprometeu-se a averiguar qual o seu estado de sustentabilidade, a promover a participação da 

comunidade na definição das prioridades e a enquadrar ações nas dez dimensões da sustentabilidade 

municipal, a ser avaliadas regularmente. 

Compromissos de Aalborg - Compromissos dos Municípios e Cidades Europeias para a 

Sustentabilidade 

1. Governação – Promover uma maior democracia participativa. 

2. Gestão Local para a Sustentabilidade – Implementar uma gestão eficiente, em ciclos, desde o 

planeamento, passando pela implementação até à avaliação. 

3. Bens Comuns Naturais - Assegurar plenamente as responsabilidades para proteger, preservar e 

assegurar o acesso equitativo aos bens comuns naturais. 

4. Consumo Responsável e Opções de Estilo de Vida - Adotar e proporcionar um uso prudente e eficiente 

dos recursos e a encorajar um consumo e produção sustentáveis. 

5. Planeamento e Desenho Urbano - Reconhecer o papel estratégico do planeamento e do desenho 

urbano na abordagem das questões ambientais, sociais, económicas, culturais e da saúde, para 

benefício de todos. 

6. Melhor Mobilidade, Menos Tráfego - Reconhecer a interdependência entre os transportes, a saúde e o 

ambiente e promover opções de mobilidade sustentáveis. 

7. Acão Local para a Saúde - Proteger e promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos. 

8. Economia Local Dinâmica e Sustentável - Apoiar e criar condições para uma economia local dinâmica 

que reforce o acesso ao emprego sem prejudicar o ambiente. 

9. Equidade e Justiça Social - Assegurar uma comunidade inclusiva e solidária. 

10. Do Local para o Global - Assumir as suas responsabilidades globais pela paz, justiça, equidade, 

desenvolvimento sustentável e proteção do clima. 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Os dez Compromissos de Aalborg resultam da IV Conferência Europeia de Cidades e Vilas Sustentáveis “Inspirando o 

Futuro – Aalborg +10”, realizada em Aalborg (Dinamarca) em 2004, e foram assinados por 612 governos locais em toda 

a Europa. Os dez compromissos estão sistematizados em 50 rubricas de análise. Mais informação em 
www.aalborgplus10.dk  

file:///D:/almeida/gea/seia/a21l%20seia/ess/versoes/v10_2/www.aalborgplus10.dk
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Em 19 de Março de 2008 foi aprovado em reunião de Câmara a implementação do processo de Agenda 

21 Local e, em 2010, reuniram-se as condições políticas e financeiras para avançar com o processo no 

município. Por um lado, existia a determinação da Câmara Municipal em afirmar o concelho de Seia 

como uma referência ambiental, social e económica e, por outro, a Agenda 21 Local é vista como uma 

metodologia prioritária para promover o desenvolvimento local sustentável, pelo que o Programa Mais 

Centro cofinanciou este esforço no âmbito do QREN.  

Fases da implementação do processo da Agenda 21 Local de Seia3 

A 23 de Outubro de 2010 deu-se o arranque do processo da Agenda 21 Local em Seia. A sua 

implementação inclui as seguintes fases (Figura 2). 

 

Fase I – Diagnóstico - Apresentar e divulgar o processo de Agenda 21 Local e realizar uma análise do 

cumprimento de Seia relativamente às dez dimensões da sustentabilidade municipal.  

Realizaram-se sessões de sensibilização e informação aos funcionários do município e multiplas reuniões 

participativas com representantes de organismos locais, e disseminou-se informação sobre o processo, 

nomeadamente através do blogue, Facebook e boletim electrónico da A21L. É lançado o projeto O Novo 

Mercado de Seia (eco-talentos), criado o Grupo Coordenador da Agenda 21 Local, constituido por 

representantes da comunidade que têm acompanhado o processo, e elaborado e apresentado 

publicamente o Estado da Sustentabillidade de Seia. 

 

 

 

Figura 2 | Fases de implementação do processo Agenda 21 Local de Seia. 

 

                                                      
3 No blogue da Agenda 21 Local (www.agenda21seia.wordpress.org) pode consultar os documentos e ações relativos 

ao processo. 

http://agenda21seia.wordpress.com/
http://www.facebook.com/A21LSeia
http://agenda21seia.wordpress.com/ecotalento/
http://agenda21seia.wordpress.com/ecotalento/
http://www.agenda21seia.wordpress.org/


 agenda21localseia.wordpress.com 

  
 

 

Estado da Sustentabilidade de Seia | 2012 | 6-119 

Fase 2 – Visão - Definir com a comunidade as prioridades, estabelecer uma visão global e as metas a 

atingir enquanto município.  

Para o efeito, são realizados fóruns participativos, criados grupos de trabalho, dinamizada a rede 

“Entidades comprometidas com a Sustentabilidade em Seia”, elaborado um guia virtual de boas práticas 

de Seia, promovidos encontros temáticos e publicados guias de sustentabilidade. 

 

Fase 3 – Plano de Acção - Iniciar a implementação de projectos-piloto definidos com a comunidade e 

elaborar um “Plano de Acção Prático para a Sustentabilidade de Seia” e o respectivo Plano de 

Monitorização. Estes serão trabalhados e validados publicamente pela comunidade num evento 

“Compromisso político e do cidadão”. Nesta fase serão ainda promovidos ciclos de debates. 

 

Fase 4 – Revisão e Avaliação - Rever as acções no terreno para saber se estão ou não a concretizar os 

objectivos definidos no plano de acção. Nesta fase realiza-se reuniões de trabalho para efectuar um 

balanço  da implementação das acções.  

Participação dos cidadãos 

Ao longo do processo de implementação da Agenda 21 Local decorrem ações que incluem reuniões 

participativas abertas a todos os cidadãos, publicações, debates temáticos e diversas atividades de 

intervenção ambiental e social em todo o concelho.   

Objetivos da Agenda 21 Local de Seia 

A Agenda 21 Local de Seia espera trazer algo de novo ao município, interligando os diferentes projetos e 

ações e trabalhando com todos na procura da melhoria da qualidade de  vida dos cidadãos. 

 

Pretende-se mobilizar os munícipes de Seia para o processo de decisão, mas também para a realização e 

implementação das ações no terreno, distribuindo melhor os recursos. 

 

Procura-se que todos façam mais com menos e sempre em torno de um grande objetivo: a melhoria 

ambiental, social e económica do concelho de Seia. 
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3. Metodologia da caracterização e diagnóstico 

O presente 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 (Compromissos dos Municípios e Cidades 

Europeias para a Sustentabilidade) assumidos. Esta análise vai servir para que a comunidade no futuro 

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. 

Indicadores 

O estado de sustentabilidade do concelho 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. ex. INE, APA, ERSAR, C.M. Seia, etc.).  

 

Considerando os imponderáveis associados ao natural desenvolvimento de uma comunidade, pretende-

se que o sistema de indicadores seja frequentemente sujeito a um processo de adaptação e atualização 

em fases de avaliação posteriores, pelo que não se deve colocar fora de hipótese a substituição ou 

introdução de novos indicadores, sempre que se considere pertinente e devidamente fundamentado. No 

Quadro 1 são apresentados e descritos os indicadores selecionados para cada Compromisso de Aalborg. 

 

Quadro 1 | Sistema de indicadores selecionados para o concelho de Seia. 

Compromisso Designação do Indicador Descrição do Indicador 

1. GOVERNANÇA 

“Nós comprometemo-nos a 

enriquecer os nossos processos de 

decisão através de maior 

democracia participativa.” 

 

 Continuar a desenvolver uma perspetiva 

comum e de longo prazo para o município 

sustentável. 

 Fomentar a capacidade de participação e 

de ação para o desenvolvimento 

sustentável tanto na comunidade local 

como na administração local. 

 Apelar a todos os sectores da sociedade 

civil local para a participação efetiva nos 

processos de decisão. 

 Tornar as nossas decisões claras, rigorosas e 

transparentes. 

 

 

Grau de satisfação dos cidadãos 

com o local onde vivem 

Percentagem de cidadãos satisfeitos com o 

local de residência (%). 

Ações de informação sobre 

sustentabilidade 

Número de ações de informação sobre 

sustentabilidade promovidas pela autarquia 

para funcionários ou público em geral por ano 

(n.º/ano). 

Associações locais apoiadas pela 

autarquia 

Número de associações locais apoiadas pela 

autarquia por ano (n.º/ano). 

Grau de associativismo da 

população 

Número total de associados ou voluntários nas 

associações locais (n.º). 

Processos de decisão participativos 

promovidos pela autarquia 

Número de processos de decisão 

participativos promovidos pela autarquia por 

ano (n.º/ano). 

Cidadãos participantes em 

processos participativos e ações 

de voluntariado 

Número de participantes nos processos de 

decisão participativo e ações de voluntariado 

realizados por ano (n.º). 

Reclamações escritas 

apresentadas pelos cidadãos junto 

da autarquia 

Número de reclamações escritas 

apresentadas e respondidas na autarquia por 

ano (n.º/ano). 

Iniciativas de cooperação Número de iniciativas com a cooperação da 
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Compromisso Designação do Indicador Descrição do Indicador 

 Cooperar efetivamente e em parcerias 

com municípios vizinhos, outras cidades e 

vilas, e outros níveis de administração. 

concretizadas a nível local e 

regional 

autarquia concretizadas a nível local ou 

regional por ano (n.º/ano). 

Índice de Transparência Municipal Índice que analisa a informação 

disponibilizada pela autarquia na própria 

página de internet, nomeadamente, 

informação institucional, informação útil ao 

cidadão, informação económica e financeira, 

de contratação de serviços e informação 

sobre urbanismo e obras públicas (%). 

Absentismo eleitoral Percentagem de absentismo da população 

do residente no município por ato eleitoral (%). 

2. GESTÃO LOCAL PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

“Nós comprometemo-nos a 

implementar uma gestão eficiente, 

em ciclos, desde o planeamento, 

passando pela implementação até 

à avaliação.” 

 

 Reforçar os processos de Agenda 21 Local 

ou outros com vista ao desenvolvimento 

sustentável local e integrá-los, de forma 

plena, no funcionamento da administração 

local. 

 Realizar uma gestão integrada para a 

sustentabilidade, baseada no princípio da 

precaução e tendo em conta a futura 

Estratégica Temática da União Europeia 

sobre Ambiente Urbano. 

 Estabelecer metas e prazos concretos face 

aos Compromissos de Aalborg bem como 

um programa de monitorização destes 

Compromissos. 

 Assegurar a importância das questões de 

sustentabilidade nos processos de decisão 

a nível urbano, bem como uma atribuição 

de recursos baseada em critérios de 

sustentabilidade sólidos e abrangentes. 

 Cooperar com a Campanha Europeia 

sobre Cidades e Vilas Sustentáveis e as suas 

redes de cidades para monitorizar e avaliar 

o nosso progresso tendo em vista alcançar 

as metas de sustentabilidade 

estabelecidas. 

Grau de incorporação das ações 

da A21L no Plano de Atividades e 

Orçamento  

Número e percentagem de ações ou medidas 

do Plano de Ação da Agenda 21 Local 

incorporadas no Plano de Atividades e 

Orçamento da autarquia (n.º e %). 

Ações da Estratégia Temática da 

EU sobre Ambiente Urbano 

incorporadas no Plano de 

Atividades e Orçamento 

Percentagem de ações ou medidas da 

Estratégia Temática da EU sobre Ambiente 

Urbano incorporadas no Plano de Atividades e 

Orçamento da autarquia (%). 

Reuniões da A21L com a 

comunidade 

Número de reuniões efetuadas com a 

comunidade e grupo coordenador no âmbito 

da Agenda 21 Local (n.º) 

Grau de aferição dos indicadores 

definidos na A21L 

Número e percentagem de indicadores de 

Sustentabilidade definidos na Agenda 21 Local 

monitorizados e comunicados numa base 

anual mediante publicação do relatório anual 

(n.º e %). 

Projetos desenvolvidos pela 

Câmara Municipal analisados por 

critérios de sustentabilidade 

Número de projetos avaliados pela autarquia 

por ano que contemplam na sua análise 

critérios de sustentabilidade (n.º/ano). 

Relatórios de avanço e notas 

informativas enviadas para a 

Campanha Europeia sobre 

Cidades e Vilas Sustentáveis 

Número de notas informativas e relatórios de 

avanço enviados anualmente para a 

Campanha Europeia sobre Cidades e Vilas 

Sustentáveis (n.º/ano). 

Participação em encontros da 

Campanha Europeia sobre 

Cidades e Vilas Sustentáveis 

Número de participações em encontros da 

Campanha Europeia sobre Cidades e Vilas 

Sustentáveis por ano (n.º/ano). 

3. BENS COMUNS NATURAIS 

“Nós comprometemo-nos a 

assegurar plenamente as nossas 

responsabilidades para proteger, 

preservar e assegurar o acesso 

equitativo aos bens comuns 

naturais.” 

 

 Reduzir o consumo de energia primária e 

aumentar a parte de energias renováveis 

nesse consumo. 

Consumo de combustíveis por 

atividade 

Percentagem e consumo anual de fontes de 

energia primária por sector de atividade (% ; 

t.ano-1). 

Consumo de energia elétrica por 

sector de atividade 

Percentagem e valores absolutos de consumo 

de eletricidade registado anualmente por 

sector de atividade (% e kWh.ano-1). 

Microgeração de energias 

renováveis 

Potência total de microgeração de energia 

por fontes renováveis instalada no município 

por ano (MW).  

Consumo per capita de água Consumo anual de água pública por 

habitante (L.hab-1.ano-1). 

Intensidade de exploração dos Balanço entre as extrações totais de água e as 
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Compromisso Designação do Indicador Descrição do Indicador 

 

 Melhorar a qualidade da água, poupar 

água e usar a água de uma forma mais 

eficiente. 

 Promover e aumentar a biodiversidade, e 

alargar e cuidar de áreas naturais especiais 

e de espaços verdes. 

 Melhorar a qualidade do solo, preservar 

terrenos ecologicamente produtivos e 

promover a agricultura e a florestação 

sustentáveis. 

 Melhorar a qualidade do ar. 

recursos hídricos disponibilidades hídricas existentes (superficiais 

e subterrâneas) (%). 

Qualidade das águas superficiais 

para usos múltiplos 

Índice de qualidade INAG para as principais 

massas de águas superficiais para usos 

múltiplos por ano (Excelente (A), Boa (B), 

Razoável (C), Má (D), e Muito Má (E)). 

Qualidade da água para consumo 

humano 

Percentagem das análises obrigatórias 

efetuadas em conformidade com os 

parâmetros legais de qualidade previsto pelo 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, 

relativamente à totalidade de análises 

obrigatórias previstas (%). 

Cobertura do serviço público de 

abastecimento de água 

Percentagem da população residente servida 

por abastecimento público de água (%). 

Cobertura do serviço público de 

drenagem e tratamento de águas 

residuais 

Percentagem da população residente servida 

por drenagem e tratamento de águas 

residuais (%). 

Perdas na rede de abastecimento 

de água 

Percentagem do volume de água captado 

perdido pela rede pública de adução e 

distribuição de água (%). 

Áreas protegidas e classificadas Percentagem da área total do concelho 

classificado (p. ex. RAN, REN) e protegida 

(RN2000 ou AP) (%). 

Espécies ameaçadas e com 

estatuto de conservação 

Número de espécies ameaçadas ou 

protegidas presentes no concelho (n.º). 

Área florestal ardida  Área florestal ardida por ano (ha/ano). 

Espaços verdes e de recreio e lazer Área coberta por zonas verdes para atividades 

de recreio e lazer (ha). 

Estrutura ecológica municipal Percentagem da superfície total do território 

integrada na Estrutura Ecológica Municipal (%). 

Área florestal certificada  Percentagem e área municipal ocupada por 

floresta que está certificada de acordo com a 

Norma Portuguesa 4406 (NP 4406:2003) 

“Sistemas de Gestão Florestal Sustentável – 

Aplicação dos critérios pan-europeus para a 

gestão florestal sustentável”(ha e %). 

Superfície agrícola utilizada para 

produção biológica 

Área agrícola utilizada para produção 

biológica (ha). 

Produção biológica Quantidade de produtos biológicos produzidos 

no município (t.ano-1). 

Despesa em Ambiente   Despesa anual em ações e infraestruturas de 

proteção ambiental das entidades de âmbito 

municipal, desagregada por despesa corrente 

e de capital (103€.ano-1). 

Qualidade do ar ambiente Percentagem de dias no ano por classe de 

qualidade (Muito Bom, Bom, Médio, Fraco, 

Mau) (%).  

4. CONSUMO RESPONSÁVEL E 

OPÇÕES DE ESTILO DE VIDA 

“Nós comprometemo-nos a adotar 

e a proporcionar um uso prudente e 

eficiente dos recursos e a encorajar 

Resíduos totais recolhidos  Quantidade de resíduos totais recolhidos pelos 

serviços de recolha de resíduos, desagregados 

por recolha seletiva e indiferenciada (t.ano-1).  

Resíduos biodegradáveis 

depositados em aterro  

Percentagem de resíduos biodegradáveis 

recolhidos e encaminhados para aterro e por 

consequência não encaminhados para 

soluções tecnológicas de valorização 
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Compromisso Designação do Indicador Descrição do Indicador 

um consumo e produção 

sustentáveis.” 

 

 Evitar e reduzir os resíduos, e aumentar a 

reutilização e a reciclagem. 

 Gerir e tratar os resíduos de acordo com as 

melhores práticas. 

 Evitar os desperdícios de energia, e 

melhorar a eficiência energética. 

 Adotar uma política sustentável de 

aquisição de bens e serviços. 

 Promover ativamente a produção e o 

consumo sustentáveis, em particular de 

produtos com rótulos ambientais, 

biológicos, éticos e de comércio justo. 

orgânica ou energética, relativamente ao 

montante de resíduos biodegradáveis 

depositados em aterro em 19954 (%). 

Resíduos reciclados  Quantidade de resíduos de embalagem, por 

tipo de material, recolhidos por recolha 

seletiva (ecopontos) e encaminhados para 

reciclagem (t.ano-1). 

Ações de informação e prevenção 

no consumo de água, energia e 

resíduos 

Número de ações de informação e prevenção 

no consumo eficiente de água, energia e 

redução, reutilização e reciclagem de resíduos 

(n.º/ano). 

Consumo doméstico de energia 

elétrica 

Consumo de eletricidade registado 

anualmente no sector doméstico e por cada 

habitante (kWh.hab-1). 

Contratos de aquisição de 

produtos e serviços com critérios 

ambientais e sociais 

Número e percentagem de contratos de 

aquisição de produtos e serviços com critérios 

ambientais e sociais (n.º e %). 

Compras públicas ecológicas Número de compras ecológicas e respetiva 

percentagem face ao total de compras 

realizadas por ano (n.º/ano e %). 

Despesas públicas ecológicas Despesa efetuada em compras ecológicas e 

respetiva percentagem face ao total da 

despesa em compras realizadas por ano 

(€/ano e %). 

Pontos de venda de produtos de 

Agricultura Biológica e Comércio 

Justo 

Número de pontos de venda de produtos de 

agricultura biológica ou comércio justo (n.º). 

Produtos regionais ou locais 

certificados 

Número de produtos com DOP, IGP ou ETG 

(n.º). 

5. PLANEAMENTO E DESENHO 

URBANO 

“Nós comprometemo-nos a 

reconhecer o papel estratégico do 

planeamento e do desenho urbano 

na abordagem das questões 

ambientais, sociais, económicas, 

culturais e da saúde, para benefício 

de todos.” 

 

 Reutilizar e regenerar áreas abandonadas 

ou socialmente degradadas. 

 Evitar a expansão urbana, dando 

prioridade ao desenvolvimento urbano no 

interior dos aglomerados, através da 

recuperação dos espaços urbanos 

degradados e assegurando densidades 

urbanas apropriadas. 

 Assegurar a compatibilidade de usos ao 

nível dos edifícios e áreas urbanas, 

oferecendo adequado equilíbrio entre 

empregos, habitação e equipamentos, 

População residente em 

habitação precária 

População residente em alojamentos não 

clássicos, ou clássicos sem condições de 

habitabilidade (degradados ou sem serviços 

básicos de higiene e conforto, tais como, água 

canalizada, eletricidade, gás, e infraestruturas 

sanitárias) (n.º.10-3hab-1). 

Edifícios novos concluídos  Número de edifícios novos construídos 

licenciados e concluídos por ano (n.º.ano-1). 

Edifícios remodelados ou 

reconstruídos  

Número de edifícios antigos remodelados ou 

reconstruídos licenciados e concluídos por ano 

(n.º.ano-1). 

Áreas abandonadas ou 

degradadas 

Área e percentagem da área total do 

concelho abandonada ou degradada (ha e 

%).  

Ocupação e usos do solo Percentagem da área utilizada por tipologia 

ou classe de uso do solo de acordo com a 

classificação patente no PDM (p. ex. espaço 

urbano, rural, etc.) (%). 

Instrumentos de planeamento 

territorial com critérios de 

promoção do equilíbrio e 

compatibilidade de usos em áreas 

urbanas 

Número e percentagem de instrumentos de 

gestão territorial com critérios de promoção do 

equilíbrio e compatibilidade de usos em áreas 

urbanas. 

                                                      
4 No caso de não existirem dados de resíduos totais ou biodegradáveis depositados em aterro em 1995, poder-se-á, 

em alternativa efetuar o cálculo relativamente a 2000. 
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dando prioridade aos usos residenciais nos 

centros das cidades. 

 Assegurar uma adequada conservação, 

renovação e utilização/reutilização do 

nosso património cultural urbano. 

 Adotar critérios de desenho urbano e de 

construção sustentáveis e promover a 

arquitetura e as tecnologias de construção 

de alta qualidade. 

Património cultural classificado Número de imóveis e outros elementos 

culturais classificados (n.º). 

Instrumentos de planeamento 

territorial com critérios de 

promoção da construção, 

arquitetura e desenho urbano 

sustentáveis 

Número e percentagem de instrumentos de 

gestão territorial com critérios de promoção da 

construção, arquitetura e desenho urbano 

sustentáveis (n.º). 

6. MELHOR MOBILIDADE, MENOS 

TRÁFEGO 

“Nós reconhecemos a 

interdependência entre os 

transportes, a saúde e o ambiente e, 

por isso, comprometemo-nos a 

promover as opções de mobilidade 

sustentáveis.” 

 

 Reduzir a necessidade de utilização do 

transporte individual motorizado e 

promover modos de transporte alternativos, 

viáveis e acessíveis a todos. 

 Aumentar a parte de viagens realizadas 

em transportes públicos, a pé ou de 

bicicleta. 

 Encorajar a transição para veículos menos 

poluentes. 

 Desenvolver um plano de mobilidade 

urbana integrado e sustentável. 

 Reduzir o impacto dos transportes sobre o 

ambiente e a saúde pública. 

Evolução do transporte público de 

passageiros 

Número anual de passageiros de transporte 

público rodoviário (n.º.ano-1).   

Percursos pedonais e ciclovias  Extensão total de ciclovias e percursos 

pedonais implementados e disponibilizados à 

população (km). 

Ações de informação e 

sensibilização sobre mobilidade 

sustentável 

Número de ações de informação e 

sensibilização sobre mobilidade sustentável 

(n.º.ano-1).   

Qualidade do ambiente sonoro  Percentagem de locais monitorizados com 

excedências de ruído detestadas no período 

diurno e noturno de acordo com os limites 

legais estipulados pelo Regulamento Geral de 

Ruído (%, n.º).  

Consumo de biocombustíveis e 

energias alternativas nos 

transportes 

Percentagem (v/v) de biocombustíveis e 

outras fontes de energia renovável 

(hidrogénio, eletricidade “verde”, etc.) nos 

transportes públicos ou veículos utilizados pela 

administração pública (%). 

7. Ação Local para a Saúde 

“Nós comprometemo-nos a 

proteger e a promover a saúde e o 

bem-estar dos nossos cidadãos.” 

 

 Disseminar informação no sentido de se 

aumentar o nível geral dos conhecimentos 

da população sobre os fatores essenciais 

para uma vida saudável, a maioria dos 

quais se situa fora do sector restrito da 

saúde. 

 Promover o planeamento urbano para o 

desenvolvimento saudável das nossas 

cidades garantindo assim os meios 

indispensáveis para construir e manter 

parcerias estratégicas para a promoção 

da saúde. 

 Aumentar a equidade no acesso à saúde 

com especial atenção aos pobres, o que 

requer a elaboração regular de relatórios 

sobre o progresso conseguido na redução 

das disparidades. 

 Promover estudos de avaliação de 

impacte na saúde, como meio de permitir 

Esperança média de vida à 

nascença  

Número médio de anos que um grupo de 

indivíduos nascidos no mesmo ano pode 

esperar viver, se mantidas, desde o seu 

nascimento, as taxas de mortalidade 

observadas no ano de observação (n.º anos). 

Oferta dos serviços de saúde  Número de habitantes existentes por médico, 

enfermeiros e cama nos estabelecimento de 

saúde disponíveis à população do concelho 

(hab.cama-1; hab.enf-1 ; hab.med-1). 

Ações de sensibilização para 

hábitos e alimentação saudável 

Número de ações de sensibilização para 

hábitos e alimentação saudável realizadas por 

ano (n.º/ano). 

Equipamentos desportivos Número de equipamentos e recintos 

desportivos existentes no concelho (n.º). 

Empresas com serviços de HST e 

medicina no trabalho 

implementados 

Número e percentagem de empresas locais 

com serviços de HST e medicina no trabalho 

implementados (n.º e %). 
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a todos os sectores de atividade focar o 

seu trabalho na melhoria da saúde e da 

qualidade de vida. 

 Motivar os urbanistas para integrarem 

condicionantes de saúde nas estratégias 

de planeamento e desenho urbano. 

8. ECONOMIA LOCAL DINÂMICA 

E SUSTENTÁVEL 

“Nós comprometemo-nos a apoiar 

e a criar as condições para uma 

economia local dinâmica que 

reforce o acesso ao emprego sem 

prejudicar o ambiente.” 

 

 Introduzir medidas para estimular e apoiar 

o emprego local e a formação de 

empresas. 

 Cooperar com o tecido empresarial local 

para promover e implementar boas 

práticas empresariais. 

 Desenvolver e implementar princípios de 

sustentabilidade para a localização de 

empresas. 

 Encorajar o mercado de produtos locais e 

regionais de alta qualidade. 

 Promover um turismo local sustentável. 

 

Densidade de empresas  Número de empresas por unidade de área 

(n.º.km-2). 

Volume de negócios por empresa  Volume de negócios médio por empresa 

localizada no concelho (1000€.empresa-1). 

Intensidade turística  Número de ofertas de emprego existentes no 

sector do turismo5 (n.º ofertas/ano). 

Oferta de emprego no sector 

turístico 

Número de pessoas ao serviço em atividades 

turísticas5 (incluindo trabalho temporário ou 

sazonal) (n.º trabalhadores/ano). 

Pessoal ao serviço no sector 

turístico 

Número de pessoas ao serviço em atividades 

turísticas5 (incluindo trabalho temporário ou 

sazonal) (n.º trabalhadores/ano). 

Taxa de desemprego Taxa anual de desemprego da população 

ativa (%). 

Pequenas e médias empresas de 

excelência 

Número de pequenas e médias empresas 

premiadas com o estatuto de excelência 

sediadas no concelho (n.º e %). 

Indústrias com certificação 

ambiental 

Número e percentagem de indústrias com 

sistema de gestão ambiental implementado e 

certificado (n.º e %). 

Ações de cooperação e 

promoção de boas práticas 

empresariais 

Número de ações de cooperação e 

promoção de boas práticas empresariais 

(n.º/ano). 

Instrumentos de planeamento 

territorial com critérios de 

sustentabilidade na localização 

das empresas 

Número e percentagem de instrumentos de 

gestão territorial com critérios de 

sustentabilidade na localização das empresas 

(n.º e %). 

Exposições e feiras realizadas Número de exposições e feiras de produtos 

regionais e locais certificados realizadas por 

ano (n.º/ano). 

Estabelecimentos turísticos com 

certificação ambiental 

Número e percentagem de estabelecimentos 

hoteleiros, restaurantes e outros de atividade 

turística com sistema de gestão ambiental 

implementado e certificado (n.º e %). 

9. EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 

“Nós comprometemo-nos em 

assegurar comunidades inclusivas e 

solidárias.” 

 Desenvolver e implementar programas 

para prevenir e reduzir a pobreza. 

 

População ativa com proteção 

social  

Número de beneficiários de apoio social por 

mil habitantes em idade ativa (n.º.1000-1hab-1). 

Disparidade no ganho médio 

mensal entre profissões 

Coeficiente de variação do ganho médio 

mensal entre profissões relativamente a 

empregos por conta de outrem (%). 

Ganho médio mensal Rendimento médio mensal dos trabalhadores 

por conta de outrem (€). 

Iniciativas de promoção do acesso Número de iniciativas de promoção do acesso 

                                                      
5 Contempla atividades económicas da Secção I – “Alojamento, restauração e similares”, Secção R – “Atividades 

artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas”, e Secção N – “Atividades administrativas e dos serviços de apoio” 

relacionados com o turismo, tais como, agências de viagem e operadores turísticos, relativamente à Classificação 

Portuguesa das Atividades Económicas — Revisão 3 (CAE — Rev. 3). 
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 Assegurar acesso equitativo aos serviços 

públicos, à educação, a oportunidades de 

emprego, à formação profissional, à 

informação e a atividades culturais. 

 Promover a inclusão social e a igualdade 

entre os géneros. 

 Aumentar a segurança da comunidade. 

 Garantir habitação e condições de vida 

de boa qualidade e socialmente 

adequadas. 

 

equitativo aos serviços públicos equitativo aos serviços públicos (n.º/ano). 

Despesa em cultura Despesa per capita em eventos e 

infraestruturas culturais  por ano, desagregada 

por despesa corrente e de capital (€.hab-1). 

Iniciativas de promoção da 

igualdade entre géneros 

Número de iniciativas de promoção da 

igualdade entre géneros (n.º/ano). 

Taxa de criminalidade Número anual de crimes ocorridos (julgados) 

no território por 1000 habitantes (n.º crimes.10-3 

hab-1). 

Evolução das tipologias de crime  Número anual de crimes registados no 

município por tipologia (crimes contra a 

integridade física, furto/roubo na via pública, 

furto de veículo, alcoolemia, contra o Estado, 

condução sem habilitação legal) (n.º.ano-1). 

Processos judiciais terminados  Relação entre processos judiciais findos e 

entrados por ano por tipologia: cíveis, penais, 

trabalho, e tutelares (%).  

Habitação social Número de fogos de habitação social 

(ocupados e livres) existentes no município 

(n.º). 

Transporte urbano social Número e percentagem de habitantes com 

acesso a transporte social gratuito (n.º e %). 

10. DO LOCAL PARA O GLOBAL 

“Nós comprometemo-nos a assumir 

as nossas responsabilidades globais 

pela paz, justiça, equidade, 

desenvolvimento sustentável e 

proteção do clima.” 

 

 Elaborar e seguir uma abordagem 

estratégica e integrada para minimizar as 

alterações climáticas, e trabalhar para 

conseguir níveis sustentáveis de emissões 

de gases geradores do efeito de estufa. 

 Integrar a política de proteção climática 

nas nossas políticas de energia, de 

transportes, de consumo, de resíduos, de 

agricultura e de florestas. 

 Disseminar informação sobre as causas e os 

impactes prováveis das alterações 

climáticas, e integrar medidas de 

prevenção na nossa política referente às 

alterações climáticas. 

 Reduzir o nosso impacto no ambiente 

global e promover o princípio da justiça 

ambiental. 

 Reforçar a cooperação internacional de 

vilas e cidades e desenvolver respostas 

locais para problemas globais em parceria 

com outros governos locais, comunidades 

e outros atores relevantes. 

Emissão de GEE  Quantidade anual de GEE emitidos no 

concelho (tCO2e.km-2). 

Intensidade carbónica  Emissão específica de GEE por habitante 

(kgCO2e.hab-1). 

Ações de informação e 

sensibilização sobre Alterações 

Climáticas 

Número de ações de informação e 

sensibilização sobre Alterações Climáticas 

(n.º/ano). 

Iniciativas de cooperação 

concretizadas a nível internacional 

Número de iniciativas de cooperação 

concretizadas a nível internacional (nº/ano). 
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Fontes de informação 

A caracterização da situação de referência é realizada mediante a recolha de referências documentais 

e/ou estatísticas e a colaboração da autarquia de Seia na disponibilização de dados e informações. A 

análise realizada em cada um dos indicadores cinge-se, sempre que possível, mediante duas principais 

abordagens: abordagem evolutiva (análise cronológica ou temporal) e abordagem territorial (análise de 

âmbito municipal, regional e nacional - benchmarking). 

 

Assim, a caracterização da situação atual suporta-se pelas seguintes fontes de informação: 

 Informação estatística de referência (p. ex. INE); 

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

 Questões estratégicas e contextuais (políticas, compromissos e intervenções já assumidos pelo 

município); e 

 Entidades locais e/ou regionais de referência sectorial (stakeholders) (p. ex. foram recolhidas 

informações em sete reuniões participativas onde estiveram presentes 73 líderes de entidades da 

comunidade, bem como informação proveniente do Grupo Coordenador da A21L e dos técnicos do 

Município). 

Classificação dos indicadores 

Atualmente, devido à complexidade do conceito de sustentabilidade, a comunidade científica não 

encontrou uma metodologia consensual capaz de satisfazer as necessidades avaliativas e amplitudes que 

o tema apresenta. Contudo, conforme a informação recolhida, é atribuída uma classificação a cada um 

dos indicadores, de 1 a 10, com base numa análise obrigatoriamente pericial da equipa técnica que 

elabora o presente estudo, pelo que apresenta sempre um certo grau de subjetividade patente na 

avaliação efetuada. Assim, o sistema de classificação adotado é apresentado no Quadro 2. Por defeito, 

nesta primeira edição do Estado da Sustentabilidade de Seia, foram atribuídos a todos os indicadores o 

mesmo peso ou significância. 

 

Quadro 2 | Sistema de classificação dos indicadores adotados. 

BOM 

Avaliação positiva. Indicador ou domínio de sustentabilidade que contribui favoravelmente e 

de forma significativa para a promoção e implementação da sustentabilidade a nível local e 

consequentemente para o cumprimento integral dos Compromissos de Aalborg. Atribuída 

classificação 10. 

RAZOÁVEL 

Avaliação intermédia. Indicador ou domínio de sustentabilidade que contribui 

favoravelmente para a promoção e implementação da sustentabilidade a nível local e 

consequentemente para o cumprimento parcial dos Compromissos de Aalborg. Atribuída 

classificação 4. 

MAU 

Avaliação negativa. Indicador ou domínio de sustentabilidade que não contribui para a 

promoção e implementação da sustentabilidade a nível local e consequentemente para o 

não cumprimento dos Compromissos de Aalborg. Atribuída classificação 1. 

 

No caso de surgirem indicadores que atualmente não dispõem de informação disponível para se proceder 

à avaliação, ou no caso de surgirem indicadores que, nesta fase, não são aplicáveis, optou-se por não 

serem contabilizados nesta avaliação, desejando-se que em futuras avaliações, e quando considerado 

pertinente, possam fazer parte do sistema de indicadores constituinte da avaliação do cumprimentos dos 

Compromissos de Aalborg, dado que constituem indicadores representativos dos critérios avaliativos. 
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Sempre que foi possível, ao longo da caracterização são identificados (Capítulo 7) compromissos, 

intenções, projetos ou propostas de intervenção assumidas pelos responsáveis municipais e instituições 

locais, e que podem complementar a análise temática da situação de referência a realizar pelo presente 

estudo. 

 

No final, e em jeito de síntese, é elaborado um diagnóstico (Capítulo 8) através de um quadro resumo com 

os resultados obtidos para cada indicador e domínio de Sustentabilidade. 

Análise ao cumprimento dos Compromissos de Aalborg 

A análise ao cumprimento dos Compromissos de Aalborg (Compromissos dos Municípios e Cidades 

Europeias para a Sustentabilidade) foi realizada através da aferição de percentagens médias de 

cumprimento de duas componentes principais para cada compromisso:  

 

 A classificação média obtida pelo conjunto de indicadores. Este componente retrata o estado atual 

de cumprimento dos Compromissos de Aalborg da área de intervenção. Por exemplo, a uma 

classificação média de 10 corresponde a 100% de cumprimento, uma classificação média de 4 

corresponde a 50% de cumprimento, e assim sucessivamente, mantendo esta proporcionalidade. 

 

 Número de projetos/ iniciativas correlacionadas. Esta componente mede o enfoque da resposta pelos 

agentes responsáveis pela gestão da área de intervenção no cumprimento dos Compromissos de 

Aalborg. É atribuído ao compromisso com o maior número de projetos correlacionados a classificação 

de 100%. A classificação (%) atribuída aos restantes compromissos é aferida com base no respetivo 

número de projetos correlacionados e relativamente ao número de projetos do compromisso referido 

anteriormente. Por exemplo, se ao compromisso com maior número de projetos ou iniciativas 

correlacionadas corresponder uma taxa de 100% (p. ex. 20 projetos), então outro compromisso com 5 

projetos corresponderá uma taxa de 25%. 

 

O resultado parcial dos indicadores apresentados no Capítulo 4 representa 50% da avaliação final do 

Compromisso de Aalborg, sendo os outros 50% relativos ao grau de resposta da comunidade do concelho, 

caracterizada pelo número de projetos ou iniciativas identificadas no Quadro 14. Assim, a média dos dois 

percentuais traduz a taxa final de cumprimento do compromisso de Aalborg, sendo a pontuação 

percentual final classificada da seguinte forma: 

 

 INCUMPRIMENTO [0 – 30%[;  

 CUMPRIMENTO PARCIAL [30 – 60%[; e  

 CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO [60 – 100%]. 

 

 

NOTA | Em oportunidades e edições futuras de análise da sustentabilidade local poder-se-á sugerir novas 

entradas metodológicas ou alterações no sistema de indicadores de sustentabilidade, bem como a 

reponderação dos pesos atribuídos, sempre devidamente fundamentadas. 
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4. Quadro de Referência Estratégica 

O Quadro de Referência Estratégica (QRE) constitui-se como o macro – enquadramento da avaliação, 

criando um referencial que reúne objetivos de política ambiental e de sustentabilidade adotadas na 

aplicação das políticas, planos e programas internacionais, nacionais e regionais, para além dos de índole 

estratégica e sectorial. 

 

No Quadro 3 é apresentada uma correlação entre os Compromissos de Aalborg, âmbito de análise do 

presente estudo, com os demais instrumentos identificados no QRE. Este exercício tem como objetivo 

evidenciar o grau de correlação entre as estratégias nacionais, regionais e locais aos Compromissos de 

Aalborg, e assim demonstrar a sua pertinência como instrumentos capazes de promover a 

sustentabilidade no concelho. 

 

Quadro 3 | Quadro de referência estratégico para o concelho de Seia. 

                                                      
6 Os referenciais estratégicos apresentados não dispensam consulta de outros regulamentos ou requisitos legais 

associados. Recomenda-se a consulta dos referenciais com vista ao pleno conhecimento dos objetivos, medidas, e 

metas preconizadas.   

Referenciais Estratégicos6 
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1. Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável 2015 (ENDS) 

Corporizar visões globais de desenvolvimento na vertente 

económica, social e ambiental e integrar diversos instrumentos 

de planeamento estratégico, em particular do Programa 

Nacional de Ação de Crescimento e Emprego (PNACE), do 

Plano Tecnológico (PT), do Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) e das estratégias e medidas 

sectoriais que os integram. 

          

2. Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 

2008-2013 (PNAAS) 

Melhorar a eficácia das políticas de prevenção, controlo e 

redução de riscos para a saúde com origem em fatores 

ambientais, promovendo a integração o conhecimento e a 

inovação. 
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3. Plano Regional de Ordenamento do Território 

Centro (PROT-C) 

Estabelecer linhas orientadoras do desenvolvimento, 

organização e gestão dos territórios da Região Centro, 

enquadrar os investimentos estruturantes a realizar e servir de 

referência para a elaboração dos planos especiais, 

intermunicipais e municipais de ordenamento do território. 

          

4. Estratégia Nacional de Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 

Conservar a Natureza e a diversidade biológica, incluindo os 

elementos notáveis da geologia, geomorfologia e 

paleontologia, promover a utilização sustentável dos recursos 

biológicos, e contribuir para a prossecução dos objetivos 

visados pelos processos de cooperação internacional na área 

da conservação da Natureza em que Portugal está envolvido, 

e a partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes da 

utilização dos recursos genéticos. 

          

5. Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) 

Concretizar a política nacional de conservação da diversidade 

biológica, visando a salvaguarda e valorização dos sítios e das 

ZPE do território continental, bem como a manutenção das 

espécies e habitats num estado de conservação favorável 

nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão 

da biodiversidade. 

          

6. Plano Regional de Ordenamento Florestal da 

Beira Interior Norte (PROF-BIN) 

Enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, 

utilização e ordenamento florestal, de forma a promover e 

garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento 

sustentado destes espaços mediante uma abordagem 

multifuncional, que integra as funções de produção, proteção, 

conservação de habitats, fauna e flora, silvo-pastorícia, caça e 

pesca em águas interiores, recreio e enquadramento 

paisagístico. 

          

7. Estratégia Nacional para os Efluentes 

Agropecuários e Agroindustriais 2007 – 2013 

(ENEAPAI) 

Adotar um modelo coletivo de tratamento e valorização dos 

efluentes, garantir uma responsabilidade e envolvimento dos 

sectores económicos e aplicação do princípio do utilizador-

pagador. 

          

8. Estratégia Nacional para Energia 2020 (ENE 2020) 

Definir agenda para a competitividade, o crescimento e a 

independência energética e financeira do País através da 

aposta nas energias renováveis e da promoção integrada da 

eficiência energética, assegurando a segurança de 

abastecimento e a sustentabilidade económica e ambiental do 

modelo energético, contribuindo também para a redução de 

emissões de CO2. 

          

9. Plano Nacional de Ação para a Eficiência 

Energética (PNAEE) 

Promover a eficiência na utilização final da energia e melhor 

gestão da procura energética em quatro áreas específicas 

(Transportes, Residencial e Serviços, Indústria e Estado). 
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7 A ARH do Centro, I.P. está a promover a elaboração do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH do Centro), 

que abrange as bacias hidrográficas dos Rios Mondego, Vouga e Lis. Este instrumento de planeamento das águas tem 

por objetivo constituir-se como a base futura de suporte à gestão, à proteção e à valorização ambiental, social e 

económica dos recursos hídricos na região, revogando assim o PBH Mondego. 

 

10. Plano Nacional de Ação para Energias 

Renováveis 

Fixar objetivos e programa de medidas relativos à penetração 

de energia proveniente de fontes renováveis consumida nos 

sectores dos transportes, da eletricidade e do aquecimento e 

arrefecimento até 2020. 

          

11. Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais para o período de 

2007-2013 (PEAASAR II) 

Definir objetivos e medidas de otimização de gestão e 

otimização do desempenho ambiental do sector visando a 

minimização das ineficiências dos sistemas numa perspetiva de 

racionalização dos custos, estabelecendo os modelos de 

financiamento e linhas de orientação da política tarifária, 

reformulação do enquadramento legal e do modelo 

regulatório necessária ao incremento da eficácia do sector. 

          

12. Programa Nacional para o Uso Eficiente da 

Água (PNUEA) 

Promover o uso eficiente da água, especialmente nos sectores 

urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os 

riscos de escassez hídrica e melhorar as condições ambientais 

nos meios hídricos. 

          

13. Plano de Bacia Hidrográfica do Mondego (PBH 

Mondego)7 

Definir linhas estratégicas e implementar um sistema de gestão 

integrada dos recursos hídricos, capaz de responder às 

exigências legais, nomeadamente, os definidos pela Diretiva 

Quadro da Água e da Lei da Água. 

          

14. Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 

Urbanos 2007 – 2016 (PERSU II) 

Estabelecer prioridades no domínio da gestão de resíduos 

urbanos, as metas a atingir e ações a implementar. 

Consubstancia a revisão das estratégias consignadas no PERSU 

e ENRRUBDA, para o período de 2007 a 2016. 

          

15. Convenção de Aarhus 

Promover o acesso à Informação, Participação do Público no 

Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria 

de Ambiente. 

          

16. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios de Seia (PMDFCI) 

Analisar o risco e vulnerabilidade do concelho aos incêndios, e 

definir propostas de ação, através de um 1º eixo estratégico 

onde são descritos as Faixas de Gestão de Combustíveis, um 2º 

eixo estratégico, que representa propostas para ações de 

sensibilização e fiscalização, um 3º eixo estratégico, onde são 

apresentados e organizados operacionalmente os meios no 

concelho para a vigilância, a primeira intervenção, o combate 

e o rescaldo de incêndios florestais, um 4º eixo estratégico, 
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onde se apresenta o projeto de recuperação de área ardida, e 

um 5º eixo estratégico que pretende criar uma estrutura 

orgânica funcional e eficaz para as ações DFCI no concelho. 

17. Plano de Ordenamento do Parque Natural da 

Serra da Estrela (POPNSE) 

Garantir a conservação da natureza e da biodiversidade, a 

manutenção e a valorização da paisagem, a melhoria da 

qualidade de vida e o desenvolvimento económico das 

populações locais. 

          

18. Plano Diretor Municipal de Seia (PDM Seia) 

Estabelecer as principais regras a que deve obedecer a 

ocupação, uso e transformação do solo no município de Seia. 

          

19. Plano Estratégico de Seia (Seia 2020) 

Orientar o novo ciclo de desenvolvimento social e económico 

de Seia mediante a identificação de cinco grandes ambições. 

          

20. Plano de Gestão Florestal da Mata do Desterro 

Implementar práticas florestais e agrícolas sustentáveis, que 

promova a restauração do coberto vegetal natural, a 

conservação da biodiversidade e em simultâneo permita uma 

utilização educativa, científica e turística. 

          

21. Plano de Ação do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de Seia (PADS Seia) 

Promover a inclusão social dos cidadãos, de forma sectorial e 

integrada, tendo em vista o combate à pobreza persistente e a 

exclusão social no concelho. 

          

22. Plano Estratégico dos Transportes 2008 – 2020 

(PET) 

Implementar um sistema de transportes que contribua para a 

coesão social e territorial, para uma economia nacional robusta 

e bem integrada a nível europeu e mundial, cómodo e seguro, 

respeitador do ambiente e eficiente do ponto de vista 

energético. 
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5. O território de Seia 

Situado na vertente noroeste da Serra da Estrela, o concelho de Seia é constituído por 29 freguesias (Figura 

3) e 115 localidades, ocupando uma área de 436 km2, pertencente ao distrito da Guarda, apresentando 

segundo o INE, um efetivo populacional residente atual na ordem dos 24 641 habitantes (2011). Este efetivo 

populacional resulta de um decréscimo acentuado da população residente, observado desde a segunda 

metade do século XX, não só no concelho, mas em toda a região que constitui a NUT da Serra da Estrela.  

 

 

 

Figura 3 | Mapa de enquadramento territorial do município de Seia. 

 

Tal como se pode verificar pelo Quadro 4, entre 1991 e 2011, Seia sofreu um decréscimo populacional na 

ordem dos 5721 habitantes (-19%), sendo que só na última década, a queda na população residente foi 

na ordem dos 12,5%. As freguesias mais afetadas foram as localizadas na vertente mais montanhosa, 

provavelmente devido ao maior rigor climático que apresentam, dificuldades orográficas, de 

acessibilidade e mobilidade, ao passo que as freguesias de Santiago e Santa Comba apresentaram 

evoluções demográficas positivas ( 
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Figura 4). A freguesia de Seia demonstra praticamente uma estagnação da população residente. Assim, 

em contraponto com as localidades com relevo mais acentuado e por consequência com menor efetivo 

populacional, as localidades mais próximas das principais vias de comunicação são aquelas que 

apresentam mais população residente, nomeadamente, Seia e São Romão, com 6336 e 2717 habitantes, 

respetivamente. 

 

Quadro 4 | Evolução do efetivo populacional para o concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 

Indicador 1991 2001 2011 Variação (1991-2011) 

Efetivo populacional total (n.º hab.) 30.362 28.144 24.641 -19% 

Homens 14.637 13.500 11.734 -20% 

Mulheres 15.725 14.644 12.907 -18% 

0 – 14 anos 6.081 3.930 n.d. n.d. 

15 – 24 anos 4.547 3.967 n.d. n.d. 

25 – 64 anos 14.496 14.311 n.d. n.d. 

65 ou mais anos 5.238 5.936 n.d. n.d. 

 

 

 

 

Figura 4 | Variação do efetivo populacional do concelho de Seia por freguesia entre 1991 e 2011. Fonte: Censos, INE 

2011. 
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O concelho de Seia beneficia de uma posição geoestratégica central a nível nacional. Tal como se 

constata no Plano Estratégico de Seia 2020, a orografia do concelho apresenta uma variância bastante 

acentuada ao nível da altimetria, apresentando a Norte, próximo do rio Mondego, uma altitude de 

aproximadamente 755 metros, ao passo que na vertente sul se encontra o ponto mais alto do concelho 

com uma altitude de cerca de 1993 metros (Torre). A disposição da Cordilheira Central, juntamente com a 

orografia local, influência bastante o clima do município, verificando-se um aumento da temperatura 

média do ar no sentido Sudeste-Noroeste. Os Invernos são rigorosos e os Verões frescos na vertente 

localizada a Sudeste, apresentando temperaturas médias anuais a rondar os 7,5ºC e os 10ºC, ao passo 

que nas freguesias localizadas na vertente a Noroeste a temperatura média anual oscila entre os 12,5ºC e 

os 15ºC, considerando-se uma zona com clima confortável. Relativamente ao volume de precipitação, o 

concelho de Seia regista usualmente níveis volumétricos superiores à média nacional, e, 

consequentemente, uma área com elevada intensidade de escoamento. 

 

O concelho de Seia integra uma região com uma bacia hidrográfica densa (BH Mondego), onde se 

destacam também os cursos de água superficiais Alva e Seia. O rio Alva nasce perto do Sabugueiro à 

cota de 1700 metros, escorre na zona sul do concelho de Seia e constitui um dos principais afluentes do rio 

Mondego. O rio Seia localiza-se entre Pinhanços e a área limítrofe entre Travancinha e Tourais. Ao nível das 

represas naturais de água, no concelho de Seia destacam-se, na vertente sul, a ribeira do Alvôco e a 

ribeira de Loriga e várias lagoas localizadas na Serra da Estrela, como a lagoa Comprida e a lagoa 

Serrana.  

 

O concelho é rico em termos paisagísticos, biológicos e geológicos. Cerca de 98% do território é floresta, 

área natural e agrícola, sendo 53% área protegida. O concelho produz energia elétrica para a rede 

pública em cinco centrais hidrelétricas e três parques eólicos (Quadro 5). 

 

Quadro 5 | Centrais hidrelétricas e parques eólicos localizados em Seia. 

Centrais hidroelétricas Localização Potência total instalada (MW) 

Sabugueiro I ribeira da Lagoa 12,8 

Sabugueiro II ribeira Covão do Urso 10 

Nossa Senhora do Desterro rio Alva 13,2 

Ponte Jugais rio Alva 20,27 

Vila Cova rio Alva 23,4 

Parques eólicos Localização Potência total instalada (MW) 

Pedras Lavradas I Teixeira 14 

Alvoaça Teixeira/Alvoco 19,5 

Balocas Teixeira/Vide 28 

 

O concelho de Seia sofre influência de outros centros urbanos vizinhos dos quais beneficia dada a sua 

proximidade, tais como, Coimbra, Viseu, Covilhã e Guarda. Estes polos de desenvolvimento propiciam 

uma oferta complementar de serviços e de emprego, principalmente, no sector terciário, bem como 

outras condições e disponibilidades de educação, formação e saúde. Há a destacar no concelho de Seia 

a existência do Hospital Distrital de Seia, a sede de Círculo Judicial, e a Escola Superior de Turismo e 
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Hotelaria de Seia (polo do Instituto Politécnico da Guarda) que lhe permite dotar de influência 

supramunicipal. 

Relativamente ao emprego, constata-se que a parcela mais significa da população ativa atua no sector 

terciário e secundário (Figura 5), em contraponto com o sector primário (5% em 2001), que não se traduz 

numa significativa influência sobre a oferta de emprego no concelho, não obstante a grande significância 

da atividade agrícola nos usos do solo.  

 

 
Figura 5 - Evolução da distribuição da população ativa por sectores de atividade, entre 1981 e 2001. Fonte: INE, 2011. 

 

O território é atravessado por três principais vias de acessibilidade terrestres, a EN17 que circunda o 

perímetro norte do Parque Natural da Serra da Estrela e dá acesso ao litoral e Espanha pelo IP5/A25, a 

EN339 que trespassa de Norte a Sul todo o concelho e Parque Natural, e que dá acesso ao IP2/A23 e a 

EN231 que apresenta ligações aos outros eixos de viação principais já referidos, a EN17 e EN339. 

 

Outras infraestruturas relevantes a destacar no concelho de Seia são, do ponto de vista económico, a 

existência de três zonas industriais, nomeadamente, a zona industrial de Seia (polo I e II), de Paranhos da 

Beira, e o espaço industrial de Vila Chã.  

 

Do ponto de vista da capacidade infraestrutural de resposta social, importa referir a existência no 

concelho de aproximadamente 30 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), que cobrem 

valências: Atividades de Tempos Livres; centro de atividades ocupacionais; creche; jardim-de-infância; e 

apoio a idosos (lar, centro de dia e serviço de apoio domiciliário). Em Seia, existem três instituições que têm 

Unidades de Cuidados Continuados Integrados (Santa Casa da Misericórdia, Centro de Saúde de Seia e o 

Hospital Nossa Senhora da Assunção, um centro de acolhimento temporário de crianças e jovens (Solar do 

Mimo), e duas instituições que dão apoio a deficientes (Casa Santa Isabel e Casa do Povo de Seia).  

 

Em 2011, o Município de Seia foi distinguido com o título “Autarquia + Familiarmente Responsável”, uma 

distinção atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, da Associação 

Portuguesa de Famílias Numerosas. Este reconhecimento resulta nomeadamente do apoio às famílias com 

necessidades especiais. 
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Do ponto de vista da dotação cultural existem inúmeras unidades e estabelecimentos no município, sendo 

de destacar a Biblioteca Municipal, Conservatório de Música, o Museu Natural da Eletricidade, o Museu do 

Pão, o Museu do Brinquedo, a Casa Municipal da Cultura, que engloba o cineteatro, auditório de 

congressos e galerias municipais para exposições, e o Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) 

que promove o conhecimento e divulgação do património ambiental e cultural da Serra da Estrela. O 

município também dispõe de um posto de turismo situado no centro da cidade, um posto de turismo em 

Loriga e outro de apoio no Sabugueiro, bem como um conjunto de empreendimentos turísticos que 

satisfazem várias tipologias de alojamento, nomeadamente, três Estabelecimentos Hoteleiros, 28 

Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural e de Turismo de Habitação; e 18 estabelecimentos na 

tipologia de Alojamento Local8. 

 

A oferta educativa no concelho de Seia é diversificada e abrangente, sendo constituída por 

estabelecimentos de ensino público distribuídos por dois agrupamentos de escolas e nove 

estabelecimentos privados, de acordo com o Quadro 6. 

 

Quadro 6 | Oferta educativa no concelho de Seia. Fonte: C.M. Seia, 2012. 

Ensino Agrupamento de 

Escolas Guilherme 

Correia de Carvalho 

Agrupamento de 

Escolas de Seia 

Rede pública Particular e 

cooperativo 

Total 

Pré-escolar 8 11 19 7 26 

1º CEB 6 9 15 0 15 

2º e 3º CEB 2 2 4 1 5 

Secundário 0 1 1 0 1 

Profissional - - - 1 1 

Superior - - 1 - 1 

 

Importa referir que no Quadro 6 está contemplado como estabelecimento de ensino profissional a Escola 

Profissional de Seia e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo como estabelecimento de ensino superior. A 

Escola Evaristo Nogueira está enumerada como ensino particular e cooperativo de 2º e 3º CEB. No 

concelho também existe as seguintes instituições que promovem o ensino e a formação: 

 Academia Sénior - Formação académica, lúdica e social para pessoas acima dos 50 anos; 

 Casa Santa Isabel, Instituto de Pedagogia Curativa e Socio-terapia – Formação de adolescentes e 

adultos com necessidades especiais; e 

 Conservatório de Música de Seia – Collegium Musicum – Ensino vocacional especializado de música 

em regime articulado com as escolas do 2º e 3º CEB. 

 

 

 

Outras entidades que desenvolvem, no concelho, formação para adultos: 

 Associação de Artesãos da Serra da Estrela;  

                                                      
8 Fonte: Rede de Aldeias de Montanha, 2010 
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 Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela; 

 Centro de Emprego e Formação Profissional de Seia;  

 Conclusão - Estudos e Formação, Lda.;  

 NERGA, Associação Empresarial;  

 

Infraestruturas relevantes existentes no concelho, ao nível do desporto e lazer, são: o Complexo Desportivo 

da Quinta da Nogueira, que engloba o Estádio Municipal com mais de 6 mil lugares sentados, uma pista 

de atletismo e dois campos de ténis; a estância de esqui localizada em Loriga, no Parque Natural da Serra 

da Estrela; o Gimnodesportivo Municipal Padre Martinho (São Romão); Pavilhão Municipal (junto à piscina 

descoberta); e o Parque Municipal de Seia, constituindo o espaço verde urbano de maior referência e 

dotado de piscinas descobertas. O município também é dotado de um complexo com uma piscina 

coberta que serve de apoio a Estabelecimentos de Ensino, Clubes e Associações e à comunidade em 

geral. 
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6. Análise por domínio de 

sustentabilidade 

Após um breve enquadramento do município de 

Seia, apresenta-se uma análise extensiva por 

domínio de sustentabilidade e indicadores da 

situação atual ou de referência no concelho. 

Governança 
 

 

Grau de satisfação dos cidadãos com o local 

onde vivem 

 

O grau de satisfação dos cidadãos do concelho 

de Seia não foi até ao momento aferido, pelo 

que se classifica este indicador como “Não 

disponível”. Dada a relevância deste indicador 

para o cumprimento do compromisso do 

Aalborg, recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 

 

 

Ações de informação sobre sustentabilidade 

 

No ano de 2010, a C.M. de Seia promoveu 56 

ações de informação e sensibilização ambiental 

para o público em geral e 11 ações de 

informação para funcionários camarários no 

âmbito do processo municipal de 

implementação de uma Agenda 21 Local, onde 

estiveram presentes 223 dos 254 funcionários 

existentes. Devido ao número satisfatório de 

ações efetuadas, classifica-se este indicador 

como “Bom”. 

 

 

Associações locais apoiadas pela autarquia 

 

Segundo a C.M. de Seia, existem 92 associações 

identificadas pela autarquia, sendo a maioria de 

índole recreativa (42) ou desportiva (26). Existem 

ainda 10 grupos de cantares, 7 bandas 

filarmónicas, 5 ranchos folclóricos e 2 orfeões. De 

acordo com os últimos dados estatísticos 

disponíveis (2011), a autarquia apoiou 56 

associações (60%), tendo disponibilizado 

aproximadamente 350 mil € para o efeito. Dada 

a forte representatividade do apoio municipal no 

conjunto das associações existentes no concelho 

de Seia, classifica-se este indicador de “Bom”.  

 

 

Grau de associativismo da população 

 

Da totalidade de entidades associativas 

existentes no concelho de Seia, apenas se 

conhecem os sócios de 50 entidades. Estas 

totalizam 7078 sócios, o que corresponde a 29% 

da população residente. Por este motivo, 

considera-se que o concelho apresenta um grau 

aceitável de associativismo por parte da 

população, pelo que se classifica este indicador 

como “Bom”. 

 

 

Processos de decisão participativos promovidos 

pela autarquia 

 

O número de processos de decisão participativos 

pela autarquia de Seia não foi até ao momento 

aferido, pelo que se classifica este indicador 

como “Não disponível”. Dada a relevância deste 

indicador para o cumprimento do compromisso 

do Aalborg, recomenda-se a sua monitorização. 

 

 

Cidadãos participantes em processos 

participativos e ações de voluntariado 

 

O número de participantes em processos de 

decisão participativo ou ações de voluntariado 

realizados no concelho não foram até ao 

momento aferidos, pelo que se classifica este 

indicador como “Não disponível”.  
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Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização. 

 

 

Reclamações escritas apresentadas pelos 

cidadãos junto da autarquia 

 

A C.M. de Seia dispõe de um livro de 

reclamações, bem como os restantes serviços da 

autarquia. O número de reclamações efetuadas 

na administração e restantes equipamentos 

municipais são de número e âmbito bastante 

variáveis. Em 2011, foram realizadas 12 

reclamações (Figura 6), sendo que cinco foram 

motivadas pelo preço do bilhete do Museu do 

Brinquedo e duas relativas à vertente económica 

dos serviços públicos de abastecimento de água, 

sendo este último motivo recorrente de várias 

reclamações em anos anteriores. Todas as 

reclamações são respondidas, por escrito, 

através de ofícios assinados pelo Presidente de 

Câmara, sendo posteriormente, arquivadas no 

sistema da qualidade da C.M. de Seia. Tal como 

se pode verificar pelo gráfico, o número de 

reclamações aumentou relativamente aos anos 

transatos.  

 
Figura 6 | Número de reclamações entregues na 

administração ou equipamentos públicos no concelho 

de Seia. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

 

Não obstante as reclamações terem sido todas 

respondidas, desconhece-se o número de 

reclamações que suscitaram alterações com 

vista à melhoria contínua e qualidade dos 

serviços municipais. Por estes motivos, classifica-se 

este indicador como “Razoável”.  

 

 

Iniciativas de cooperação concretizadas a nível 

local e regional 

 

Foram identificadas cinco iniciativas de 

referência ao nível da cooperação a nível local e 

regional no concelho de Seia, nomeadamente, 

Aldeias de Montanha, Feira Regional do Queijo 

Serra da Estrela, Cine´Eco, ExpoSocial e 

SeiaEmpreende. Considera-se um número 

considerável de iniciativas de cooperação para 

um concelho com a dimensão de Seia, contudo, 

julga-se que existe margem para se executarem 

mais projetos a médio prazo ou reforçar o nível 

de cooperação destes seis projetos já existentes. 

Neste sentido, classifica-se este indicador como 

“Razoável”.  

 

 

Índice de Transparência Municipal 

 

O cálculo do Índice de Transparência Municipal 

foi efetuado utilizando os critérios objetivos da 

organização internacional Transparency 

International España. O valor corresponde à 

percentagem dos critérios totais que a Câmara 

Municipal de Seia cumpre, excluindo os critérios 

que consideramos não aplicáveis no contexto 

nacional. Da análise, efetuada com base na 

informação disponibilizada no portal na Internet 

da Câmara Municipal de Seia, verifica-se que 

foram cumpridos 50% dos critérios de 

transparência elencados. Os resultados 

pormenorizados por critério de análise podem ser 

consultados no capítulo “Anexos” (Quadro 18). 

Um novo portal de internet do município está 

prevista a curto prazo. Neste sentido, classifica-se 

este indicador como “Razoável”.  
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Absentismo eleitoral 

 

No decurso dos atos eleitorais da última década, 

o concelho de Seia participou de forma 

moderada nos mesmos, apresentando uma taxa 

relativamente baixa de participação, tendo 

registado, nos atos eleitorais realizadas entre 2000 

e 2010, uma média de abstenção eleitoral na 

ordem dos 43%, valor mais elevado que a maioria 

dos concelhos vizinhos e da média regional. 

Contudo, ainda se apresenta inferior aos 45% de 

abstenção média nacional na última década 

(Figura 8). Este valor relativamente elevado é 

devido principalmente aos resultados obtidos nos 

dois atos eleitorais para o Parlamento Europeu 

ocorridos em 2004 e 2009 e Presidenciais de 2001, 

sendo que os restantes aços eleitorais nunca 

ultrapassam os 40% de taxa de abstenção (Figura 

7). As eleições mais concorridas são as de âmbito 

local, tais como, para a Assembleia e Câmara 

Municipal. Neste sentido, classifica-se este 

indicador como “Razoável”.  

 

 
Figura 7 | Evolução da taxa de absentismo eleitoral por 

ato eleitoral no concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 

 

 

Figura 8 | Absentismo eleitoral médio dos atos 

eleitorais da última década por território. Fonte: INE, 

2011. 
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Gestão Local para a 

Sustentabilidade 
 

Grau de incorporação das ações da Agenda 21 

Local de Seia no Plano de Atividades e 

Orçamento 

 

As ações da Agenda 21 Local de Seia ainda não 

foram totalmente definidas, pelo que ainda não 

se pode aferir do grau de incorporação das 

mesmas no Plano de Atividades e Orçamento do 

município de Seia. Neste sentido, considera-se a 

classificação deste indicador “Não aplicável”. 

Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização em avaliações futuras. 

 

 

Ações da Estratégia Temática da EU sobre 

Ambiente Urbano incorporadas no Plano de 

Atividades e Orçamento 

 

Para aferição deste indicador efetuou-se uma 

análise pericial relativa ao Plano Estratégico de 

Seia, tendo-se contabilizado a incorporação de 

cinco ações da Estratégia Temática da EU sobre 

Ambiente Urbano9, correspondendo a 17% da 

totalidade das ações recomendadas por esta 

estratégia ( 

Quadro 7). Neste sentido, classifica-se este 

indicador como “Mau”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Estabelece medidas de cooperação e define 

orientações com destino aos Estados-Membros e às 

autoridades locais para lhes permitir melhorar a gestão 

do ambiente nas cidades europeias. 

Quadro 7 | Ações do Plano Estratégico de Seia 

incorporadas na Estratégia Temática da EU sobre 

Ambiente Urbano. 

Estratégia Temática 

da EU sobre 

Ambiente Urbano 

Plano Estratégico de Seia 

Integração das 

questões ambientais 

nas políticas urbanas 

Ação 1 - Qualificar 

urbanística e 

ambientalmente a cidade de 

Seia. 

Ação 2 - Promover a 

arborização das áreas 

urbanas tendo como objetivo 

a valorização paisagística e a 

meta Carbono Zero. 

Ação 4 - Atingir 100% nos 

níveis de atendimento das 

infraestruturas ambientais e 

nos sistemas de recolha de 

resíduos. 

Ação 5 - Promover a 

mobilidade pedonal e 

ciclável. 

Reforço da 

informação das 

autoridades locais via 

Internet e o reforço da 

formação de pessoal 

que trabalha sobre 

questões relativas à 

gestão urbana 

Acão 36 - Alargar as 

experiências de governação 

eletrónica (e-governement). 

 

 

Reuniões da A21L com a comunidade 

 

O processo de implementação da Agenda 21 

Local no concelho de Seia ainda se encontra 

numa fase inicial do processo de 

implementação. Este processo iniciou-se em 

Outubro 2010, com a realização de uma reunião 

do grupo coordenador, e em 2011 foram 

realizadas 7 reuniões com líderes da 

comunidade, onde estiveram presente cerca de 

65 pessoas, bem como 3 reuniões do grupo 

coordenador. Dada a evolução positiva e 

intensidade dos trabalhos nesta fase inicial de 

implementação, classifica-se este indicador 

como “Bom”. 

Grau de aferição dos indicadores definidos na 

Agenda 21 Local de Seia 
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Os indicadores da Agenda 21 Local de Seia 

ainda não foram totalmente definidos dado que 

o processo de implementação da A21L ainda se 

encontra numa fase inicial de evolução. Neste 

sentido, considera-se a classificação deste 

indicador como “Não aplicável”. Dada a 

relevância deste indicador para o cumprimento 

do compromisso do Aalborg, recomenda-se a 

sua monitorização ou concretização em 

avaliações futuras. 

 

 

Projetos desenvolvidos pela Câmara Municipal 

analisados por critérios de sustentabilidade 

 

Entre os projetos desenvolvidos e promovidos 

pela Câmara Municipal de Seia, foram 

elencados dois que foram avaliados e 

executados tendo em consideração critérios de 

sustentabilidade, designadamente, a Feira das 

Trocas e Baldrocas, feira mensal realizada de 

Maio a Setembro (começou a realizar-se a partir 

de Julho) e o Novo Mercado de Seia, feira 

mensal – 3º sábado do mês – e que teve início 

em Julho. Devido ao baixo número de projetos 

analisados por critérios de sustentabilidade e 

devido ao atual desconhecimento do número 

total de projetos desenvolvidos pela Câmara 

Municipal, classifica-se este indicador como 

“Mau”. 

 

 

Relatórios de avanço e notas informativas 

enviadas para a Campanha Europeia sobre 

Cidades e Vilas Sustentáveis 

 

O processo de colaboração com a Campanha 

Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis ainda 

se encontra numa fase inicial de 

desenvolvimento pela que ainda não foram 

enviados quaisquer relatórios de avanço ou notas 

informativas. Neste sentido, classifica-se este 

indicador como “Não aplicável”. 

Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização em avaliações futuras. 

 

Participação em encontros da Campanha 

Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis 

 

O processo de participação com a Campanha 

Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis ainda 

se encontra numa fase inicial de 

desenvolvimento. Contudo, nesta matéria, 

poder-se-á referir a participação, em Novembro 

de 2011, na III Conferência Internacional de 

Agenda 21 e Sustentabilidade Local “GLOCAL 

2011 – Pensar Global, Agir Local”, que teve como 

objetivos explorar os princípios, modelos e 

diferentes realidades da sustentabilidade local, 

destacando as ferramentas para a ação e as 

redes colaborativas atualmente existentes. Para 

um concelho que se encontra numa fase inicial 

de implementação do processo de Agenda 21 

Local, considera-se relevante a participação num 

evento desta índole, pelo que se classifica este 

indicador como “Razoável”. 
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Bens Comuns Naturais 
 

 

Consumo de combustíveis por atividade 

 

O concelho de Seia consome aproximadamente 

16,8 mil toneladas de combustíveis fósseis por 

ano. As atividades mais representativas ao nível 

do consumo de combustíveis no concelho de 

Seia são os transportes terrestres (Figura 9), que 

consomem praticamente todos os gasóleos 

entrados (5144 toneladas) e gasolinas (1704 

toneladas), engenharia e construção civil que 

consome 3751 toneladas de asfaltos, comércio 

que consome 2939 toneladas de gasóleo 

colorido para aquecimento, consumo doméstico 

que consome 558 toneladas de butano e 394 

toneladas de propano, agricultura que consome 

509 toneladas de gasóleo colorido nos seus 

equipamentos motorizados e as indústrias 

alimentares que consomem 384 toneladas de 

propano na sua atividade. 

 

 
Figura 9 | Consumo de combustíveis por atividade no 

concelho de Seia em 2009. Fonte: DGEG, 2011. 

 

 

 

 

 

De resto, o gasóleo é o principal comburente 

utilizado no concelho, correspondendo a 40% da 

quantidade consumida (Figura 10). 

Relativamente a outros concelhos vizinhos, o 

concelho de Seia demonstra ser o segundo maior 

consumidor de combustíveis fósseis por habitante 

(683 kg/hab), logo atrás da Guarda que 

consome aproximadamente 783 kg de 

combustíveis fósseis por habitante (Figura 11). 

Neste sentido, considera-se a classificação deste 

indicador “Razoável”. 

 
Figura 10 | Consumo de combustíveis por tipo no 

concelho de Seia em 2009. Fonte: DGEG, 2011. 

 

 

 

Figura 11 | Consumo de combustíveis por território em 

2009. Fonte: DGEG, 2011. 
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Consumo de energia elétrica por sector de 

atividade 

 

Os resultados recolhidos permitem observar que o 

consumo de energia elétrica no concelho de 

Seia registou uma ligeira quebra. Em 2009, 

observou-se um consumo global na ordem dos 

2840 kWh por ano por habitante o que perfaz 

aproximadamente 75,9 GWh por ano de 

consumo absoluto de energia elétrica para o 

concelho de Seia, um valor inferior aos registados 

entre 2003 e 2007. O sector da indústria foi o 

principal responsável pela quebra no consumo 

de energia, visto que o sector doméstico 

aumentou e os restantes sectores demonstraram, 

em termos genéricos, uma relativa estagnação 

(Figura 13). Importa notar que Portugal assumiu o 

compromisso, através do Pacote Energia-Clima 

20-20-20 e Estratégia Nacional para a Energia 

2020, de reduzir 20% do consumo de energia final 

até 2020. Os sectores com maior preponderância 

no consumo de eletricidade são o sector 

doméstico (36%), a indústria têxtil (9%), iluminação 

pública e semáforos (8%), comércio a retalho 

(7%), indústria alimentar (6%) e indústria de 

curtumes (5%). Num segundo plano, encontra-se 

a restauração (3%), a agricultura, atividade 

educativa e de apoio social com 2% em cada 

sector (Figura 12). Neste sentido, importará no 

futuro implementar medidas de contenção do 

consumo (eco-eficiência) no sector doméstico, 

dada a sua tendência crescente e constituir o 

sector com consumos energéticos mais 

significativos. 

O consumo per capita de energia elétrica no 

concelho de Seia é semelhante à restante região 

da Serra da Estrela e inferior à média nacional 

que, por sua vez, é a mais baixa da Europa (EU-

15) (Figura 14). 

Dada a quebra generalizada dos consumos de 

energia elétrica na maioria dos sectores de 

atividade e registo de um consumo per capita 

total inferior à média nacional, classifica-se este 

indicador como “Bom”.  

 

 
Figura 12 | Consumo de energia elétrica para os 

principais sectores de atividade no concelho de Seia 

em 2009. Fonte: DGEG, 2011. 

 

 
Figura 13 | Evolução da energia elétrica (EE) 

consumida nos principais sectores de atividade do 

concelho de Seia. Fonte: DGEG, 2011. 

 

 
Figura 14 | Energia elétrica total consumida por 

habitante por região em 2009. Fonte: INE, 2011. 
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Microgeração de energias renováveis 

 

Considerando que o sector que consome mais 

energia elétrica é o doméstico, é neste que as 

orientações da ENE10 2020 se devem intensificar e 

focalizar, constituindo a microgeração doméstica 

de energia, uma das principais soluções técnicas 

com excelentes perspetivas de contribuição para 

cumprimentos dos desígnios da estratégia 

energética. Segundo as entidades produtoras 

nacionais, cerca de 75% da energia da rede 

pública de energia elétrica a nível nacional 

provem de fontes de energia renováveis (FER), 

sendo o restante proveniente de fontes fósseis, 

essencialmente carvão e gás natural. As 

principais tecnologias de produção renovável 

utilizadas são a eólica (50%) e cogeração 

renovável (10%) (Figura 15).  

Relativamente à microgeração11 de energia 

elétrica, o concelho de Seia era responsável em 

2010 por aproximadamente 76 MW instalados12 

de unidades solares de microgeração de energia 

elétrica (Figura 16). A intensidade de crescimento 

no concelho revelou-se abaixo da média 

nacional que, entre 2008 e 2010, passou dos 981 

MW para os 19 mil MW, bem como nos restantes 

concelhos vizinhos, tal como se demonstra pela 

Figura 16. 

                                                      
10 Um dos principais objetivos da Estratégia Nacional 

para a Energia (ENE 2020) consiste na redução da 

dependência energética do País face ao exterior em 

74% até 2020 a partir da utilização de recursos 

endógenos, promovendo que, em 2020, 60% da 

eletricidade produzida e 31% do consumo final tenha 

origem em FER, nos termos do Pacote Energia-Clima 

20-20-20. 
11 O Decreto-Lei n.º 118-A/2010, de 25 de Outubro, 

simplifica o regime jurídico aplicável à produção de 

eletricidade por intermédio de instalações de pequena 

potência, designadas por unidades de 

microprodução, e procede à segunda alteração ao 

Decreto-Lei n.º 363/2007, de 2 de Novembro, e à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 312/2001, de 10 

de Dezembro, que promove a instalação destas 

unidades de microgeração nos aglomerados 

populacionais. 
12 Em 2008, Seia apresentava apenas 6,75 MW 

instalados. 

Tendo em consideração a evolução 

tendencialmente crescente da capacidade 

instalada de fontes de energia renováveis, 

embora ainda inferior à intensidade média de 

crescimento nacional, classifica-se este indicador 

como “Razoável”.  

 

 
Figura 15 | Taxa de produção de energia elétrica 

introduzida na rede pública por tipo de tecnologia 

renovável ou FER em 2010 a nível nacional. Fonte: ERSE, 

2011. 

 

 

Figura 16 | Evolução da potência instalada de 

unidades de microgeração ligada à rede elétrica 

nacional por município. Fonte: Programa Renováveis 

na Hora, 2011. 

 

 

Consumo per capita de água 

 

Os recursos hídricos constituem um dos principais 

recursos naturais essenciais à sobrevivência e 

desenvolvimento de uma comunidade, pelo que 

uma correta gestão das disponibilidades hídricas, 

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010

M
W

Seia Guarda Gouveia Covilhã



 agenda21localseia.wordpress.com 

  
 

 

Estado da Sustentabilidade de Seia | 2012 | 34-119 

bem como a adoção de medidas de proteção, 

racionalização e eficiência no consumo de água 

são deveras importantes, de forma a mitigar 

pressões de índole quantitativa ou qualitativa 

sobre os recursos hídricos13.  

O município de Seia apresenta uma tendência 

crescente no consumo de água pública, 

registando em 2009 uma capitação diária na 

ordem dos 113 litros por habitante (Figura 17), 

valor ligeiramente acima da capitação 

observada para a NUT Serra da Estrela, mas bem 

abaixo da média nacional (Figura 19). O sector 

doméstico representa 75% do consumo total de 

água do concelho, sendo os sectores industriais e 

comércio e serviços pouco significantes (Figura 

18).  

Dado que se observa um consumo per capita de 

água pública tendencialmente crescente no 

principal sector consumptivo de água do 

concelho de Seia, e em comparação com as 

capitações de consumo observadas em outros 

territórios, considera-se este indicador como 

“Razoável”.  

 

 
Figura 17 | Evolução do consumo per capita de água 

pública para o sector doméstico. Fonte: INE, 2011. 

 

                                                      
13 A Lei da Água e o PEASSAR II assumem-se como os 

principais documentos orientadores das políticas de 

gestão do estado e usos da água. 

 
Figura 18 | Distribuição do consumo de água pública 

por tipologia de uso em 2005. Fonte: INSAAR, 

Campanha de 2005. 

 

 
Figura 19 | Consumo de água pública per capita para 

o sector doméstico por território em 2008. Fonte: INE, 

2011. 

 

 

Intensidade de exploração dos recursos hídricos 

 

Devido à cada vez maior escassez de água 

potável disponível, a sobre-exploração de 

aquíferos constitui uma preocupação crescente 

para as entidades gestoras de água.  
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O concelho de Seia está integrado na bacia 

hidrográfica do Mondego, mais precisamente 

nas unidades hidrológicas homogéneas de Alva 

na confluência com o Mondego e ribeiras da 

vertente noroeste da Serra da Estrela. São estas 

as unidades hidrológicas que satisfazem as 

necessidades dos sistemas públicos de 

abastecimento de água, que são constituídos 

por 71 captações, duas delas superficiais, 

localizadas na albufeira da Senhora do Desterro 

(rio Alva) e na ribeira de Valezim.  

Em termos de disponibilidades, segundo o PBH 

Mondego, estima-se um volume ou afluência 

superficial média de cerca de 694,35 hm3 por ano 

(164 hm3 em ano seco) e uma recarga média dos 

aquíferos na ordem dos 192 hm3 por ano 

proveniente da precipitação. Por sua vez, de 

acordo com o INSAAR, o volume de água 

extraído foi de sensivelmente 1,11 hm3 de água 

de origem superficial e 1,28 hm3 de água de 

origem subterrânea. Assim, estima-se uma 

intensidade de exploração subterrânea de 0,7% e 

superficial de 0,2%, perfazendo uma intensidade 

de exploração total de 0,3% para o concelho de 

Seia. 

Relativamente aos usos consumptivos mais 

significativos, importa destacar as albufeiras na 

ribeira da Lagoa (Sabugueiro I) e na ribeira do 

Covão do Urso (Sabugueiro II), e os três açudes 

no rio Alva (Nossa Senhora do Desterro, Ponte 

Jugais e Vila Cova). 

Está previsto pelo Plano Nacional de Barragens 

com Elevado Potencial Hidroelétrico, a 

construção de uma central hidrelétrica até 2020 

localizada em Girabolhos abastecida pelo rio 

Mondego. Verifica-se que os volumes de água 

extraídos para consumo público14 são bastante 

insignificantes relativamente aos recursos hídricos 

                                                      
14 Os volumes de água extraídos pela rede pública 

satisfazem os usos urbanos (consumo doméstico, 

comércio e serviços, etc.) e usos industriais. Os usos 

agrícolas de água normalmente são de difícil aferição 

porque são satisfeitos a partir de captações 

particulares ou redes dedicadas geridas por privados. 

Contudo, juntamente com o uso hidroelétrico, são 

estes os principais agentes de pressão sobre os recursos 

hídricos locais. 

superficiais e subterrâneos disponíveis, pelo que a 

intensidade de exploração dos recursos hídricos é 

bastante reduzida, mesmo considerando outros 

usos dificilmente quantificáveis, como o uso 

agrícola. Neste sentido, classifica-se este 

indicador como “Bom”.  

 

 

Qualidade das águas superficiais para usos 

múltiplos 

 

Este indicador pretende avaliar a qualidade da 

água dos cursos de água superficiais, albufeiras e 

aquíferos da região, de acordo com a 

classificação estipulada pelo INAG para usos 

múltiplos. A degradação da qualidade do meio 

hídrico impede a boa utilização do recurso, bem 

como conduz a perturbações nos ecossistemas e 

habitats associados, tendo assim implicações de 

carácter ambiental, social e económico. Foram 

analisados os resultados das estações 

disponibilizados pelo SNIRH para as massas de 

água superficial dos rios Seia, Alva e Alvôco e 

verifica-se uma degradação dos níveis de 

qualidade destes cursos superficiais de água nos 

últimos anos, observando que a maioria dos rios 

apresentam uma qualidade “Razoável (C)”, com 

exceção das massas de água do rio Seia que 

foram classificadas como “Má (D)” e “Muito Má 

(E)” em 2009(Figura 20). As águas de qualidade 

aceitável são suficientes para irrigação, usos 

industriais e uso de recreio sem contacto direto. 

Permite a existência de vida piscícola, mas 

apenas de forma natural e para as espécies mais 

resistentes. O consumo humano desta água só é 

possível após tratamento rigoroso. As águas 

referenciadas como de qualidade medíocre, 

poderão ser potencialmente aptas para irrigação 

ou, no limite, desaconselhadas para a maioria 

dos usos. 

Importa referir a existência de duas massas de 

água balnear designadas, a praia de Loriga e a 

praia de Sandomil. Ambas as praias estão 

classificadas com “água própria para banhos” 
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pela ARH Centro15 e ambas galardoadas com 

Bandeira Azul (símbolo de qualidade ambiental 

atribuído anualmente).  

Devido aos referidos registos de qualidade de 

água superficial para fins múltiplos atingidos, 

classifica-se este indicador como “Razoável”.  

 

 
Figura 20 | Evolução dos níveis de qualidade de água 

para usos múltiplos das principais massas de água 

superficial existentes no concelho de Seia. Fonte: INAG, 

2011. 

 

 

Qualidade da água para consumo humano 

 

Um dos principais agentes de pressão sobre o 

estado quantitativo e qualitativo das reservas de 

água é o consumo humano para as suas mais 

variadas atividades ou necessidades. A 

contaminação de água destinada ao 

abastecimento público coloca sérios riscos para 

a saúde pública. Assim, foi definido desde 1998 

um conjunto de parâmetros de qualidade que a 

água destinada ao consumo humano deve 

apresentar. O diploma16 atualmente em vigor 

nesta matéria tem como objetivo proteger a 

saúde humana dos efeitos nocivos resultantes da 

eventual contaminação dessa água e assegurar 

a disponibilização de água equilibrada em todos 

                                                      
15 Encontra-se em fase de discussão pública e 

aprovação o Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis, 

elaborado pela Administração da Região Hidrográfica 

do Centro, I.P. (ARH do Centro), e que se pretende 

venha a garantir a preservação e melhoria do estado 

das massas de água da Região Hidrográfica. 
16 Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. 

os aspetos organoléticos e químicos. Já no 

PEAASAR II preconiza-se o objetivo de atingir o 

valor de 99% da água controlada e de boa 

qualidade até 2013. Outro objetivo relevante 

neste âmbito é atingir 100% de frequência de 

amostragem, ou seja, realizar todas as análises 

regulamentares obrigatórias. 

Para o período analisado (2004-2009), verifica-se 

que a água abastecida para consumo humano 

apresenta uma constância dos parâmetros de 

qualidade razoavelmente aceitável, verificando-

se para o período analisado e ano mais recente 

que aproximadamente 97%17 das análises 

obrigatórias efetuadas cumpriam os valores 

legais paramétricos (VP)18 (Figura 21). 

 

 
Figura 21 | Taxa de análises obrigatórias em 

cumprimento com os valores legais paramétricos de 

qualidade de água para consumo humano 

(componente em “Baixa”) para o concelho de Seia. 

Fonte: ERSAR, 2011. 

 

As zonas de abastecimento que apresentam 

maiores taxas de incumprimento dos parâmetros 

de qualidade de água para consumo humano 

são em Furtado, Alvôco da Serra, Loriga, Teixeira 

de Cima, Vasco Esteves de Cima, visto 

apresentarem uma frequência de qualidade das 

suas análises abaixo do limiar considerado 

mínimo pela ERSAR (95%) (Figura 22). As análises 

                                                      
17 Em 2009, 95 análises obrigatórias de um total de 2921 

análises realizadas não apresentavam níveis de 

qualidade satisfatórios face aos valores legais. 
18 Valor paramétrico é o valor máximo ou mínimo 

fixado para cada um dos parâmetros de qualidade a 

controlar. 
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em incumprimento nestas zonas de 

abastecimentos demonstraram pontualmente 

contaminação biológica por Escherichia coli, e 

níveis excessivos de cloro (apenas em Furtado). 

Comparativamente com outros territórios, o 

concelho de Seia demonstra alguma dificuldade 

em atingir os níveis de qualidade atingidos a nível 

nacional e regional (Figura 23). Em todos os anos 

analisados, com exceção de 2004 e 2005, a 

totalidade de análises obrigatórias foram 

efetuadas. 

Dado que os níveis de qualidade da água para 

consumo humano não se mostraram totalmente 

satisfatórios face às metas nacionais assumidas, 

classifica-se este indicador como “Razoável”. 

 

 
Figura 22 | Taxa de análises de qualidade de água 

obrigatórias realizadas por zona de abastecimento do 

concelho de Seia em 2009. Fonte: ERSAR, 2011. 

 

 
Figura 23 | Frequência de cumprimento dos valores 

paramétricos de qualidade de água para consumo 

humano por região em 2008. Fonte: ERSAR, 2011. 

 

 

Cobertura do serviço público de abastecimento 

de água 

 

Um dos objetivos prossecutores da 

sustentabilidade e desenvolvimento local é a 

existência de um acesso facilitado e continuado 

a água potável para toda a população, 

havendo por este motivo a necessidade de existir 

um serviço de abastecimento de água de 

qualidade. Nesta matéria, o acesso da 

população a infraestruturas de abastecimento 

público de água assumem um papel primordial 

para o nível de qualidade de vida das 

populações, desenvolvimento económico e 

manutenção das condições de salubridade e 

higiene.  

Atualmente, o serviço público de abastecimento 

no concelho de Seia é prestado através do 

subsistema da Senhora do Desterro e pelas 

captações da Serra da Estrela, sendo estas 

infraestruturas geridas em “Alta” de forma 

conjunta entre as Águas do Zêzere e Côa e C.M. 

de Seia, ao passo que os sistemas em “Baixa” são 

da exclusiva competência da C.M. de Seia. 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água 

e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II) 

assume como objetivo operacional até 2013 

disponibilizar ligação a 95% da população 

abastecida por cada sistema de abastecimento 

de água. Verifica-se que o concelho de Seia 

cumpre as metas estipuladas em matéria de 
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atendimento dos serviços públicos de 

abastecimento de água (Figura 24). Este nível de 

atendimento é semelhante ao atendimento 

médio observado para a região NUT da Serra da 

Estrela bem como a média nacional registada 

em 2009 (Figura 25). 

Visto que praticamente toda a população do 

concelho de Seia encontra-se servida por serviço 

público de abastecimento de água, classifica-se 

este indicador como “Bom”.  

 

 
Figura 24 | Nível de atendimento dos serviços de 

abastecimento de água no concelho de Seia. Fonte: 

ERSAR, 2011. 

 

 
Figura 25 | Nível de atendimento dos serviços de 

abastecimento de água por região em 2009. Fonte: 

ERSAR, INAG, C.M. Seia, 2011. 

Cobertura do serviço público de drenagem e 

tratamento de águas residuais 

 

A drenagem e tratamento das águas residuais 

urbanas produzidas por uma comunidade são 

uma prática essencial para a redução do risco 

de degradação dos ecossistemas, biodiversidade 

e preservação dos recursos naturais, bem como 

para a proteção da saúde das populações. 

Neste sentido, o PEAASAR II prevê a necessidade 

de dotar todo o País de redes e infraestruturas 

capazes de encaminhar as águas residuais para 

destinos que realizem a despoluição das mesmas 

antes da sua descarga para o solo ou meio 

hídrico. Assim, estipula como meta disponibilizar a 

cerca de 70% da população ligação à rede 

pública de saneamento de águas residuais até 

2013. 

De acordo com os dados mais recentes, o 

município de Seia disponibilizava em 2011 um 

serviço de drenagem e tratamento de águas 

residuais urbanas disponível a aproximadamente 

25 mil habitantes, o que corresponde a cerca de 

90% da população residente, valor bem acima 

da meta estipulada pelo PEAASAR II para 2013 

(Figura 27). Esta evolução foi conseguida graças 

ao esforço das entidades gestoras do sector no 

município, nomeadamente, as Águas do Zêzere e 

Côa (“Alta”) e C.M. de Seia (“Baixa”), bem 

patente na evolução no atendimento 

conseguido desde 2002. Em comparação com a 

média regional e nacional (Figura 26), o 

concelho deparava-se em 2007 com uma taxa 

de atendimento do serviço ainda reduzida face 

a outras unidades territoriais e insuficiente para 

satisfazer as metas estipuladas para o sector. 

Neste sentido, classifica-se este indicador com 

um “Bom” desempenho.  
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Figura 26 | População servida por sistemas de 

drenagem e tratamento de águas residuais (SDTAR) por 

território em 2007. Fonte: INSAAR, 2011. 

 

 
Figura 27 | População servida por sistemas de 

drenagem e tratamento de águas residuais (SDTAR) no 

concelho de Seia entre 2002 e 2011. Fonte: ERSAR e 

C.M. Seia, 2011. 

 

 

Perdas na rede de abastecimento de água 

 

O cálculo da percentagem de perdas de água 

nas redes de abastecimento público do 

concelho de Seia teve como base os 

quantitativos ou volumes de água consumido 

(distribuído) e os volumes de água captados. 

Assim, de acordo com os dados INSAAR, verifica-

se que em 2007 o serviço de abastecimento 

público de água em Seia foi responsável pela 

captação de 2393 dam3 de água, sendo que 

apenas 961 dam3 foram efetivamente 

consumidos pelos utilizadores do serviço, o que 

permite aferir uma taxa de perdas ao longo das 

redes de adução e distribuição na ordem dos 

40%. Neste caso o valor das perdas inclui as 

denominadas perdas reais, constituídas 

maioritariamente por perdas físicas na rede, e as 

perdas aparentes, ou seja, água utilizada não 

faturada. Já em anos mais recentes, os serviços 

municipais relatam perdas de 49% em 2009, 47% 

em 2010 e 43% em 2011. Estes valores encontram-

se acima da média nacional que, segundo o 

PEAASAR II, se encontra na ordem dos 33%, bem 

como acima da meta estipulada pelo mesmo 

referencial, que se fixa em 30% para 2012 e 15% 

para 2020. 

Sensível ao problema o Município criou 

recentemente o Programa de Eficiência Hídrica 

constituído por uma equipa de trabalho, com o 

único objetivo de reduzir significativamente os 

valores de perdas na rede de distribuição de 

água, tal como os valores de caudais indevidos 

na rede de águas residuais domésticas. 

Neste sentido, apesar do gradual decréscimo nas 

perdas de água do concelho, o valor ainda se 

encontra acima da meta estipulada, pelo que se 

classifica este indicador com um “Mau”.  

 

 

Áreas protegidas e classificadas 

 

A proteção de habitats ou ecossistemas, bem 

como a manutenção da biodiversidade existente 

e das condições naturais dos recursos ou 

matérias-primas disponibilizadas pela Natureza 

são alguns dos pressupostos essenciais para 

atingir um nível satisfatório de sustentabilidade de 

um território. O condicionamento do uso de 

certos espaços naturais deve ser implementado, 

de acordo com a legislação em vigor nesta 

matéria, de forma a “contribuir para assegurar a 

biodiversidade através da conservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens 

no território”19.   

                                                      
19 Fonte: Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que 

transpõe para direito nacional o instrumento 

comunitário de conservação da natureza. Resulta da 

implementação de duas diretivas comunitárias 
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Na rede de áreas designadas para conservar os 

habitats e as espécies selvagens raras, 

ameaçadas ou vulneráveis na União Europeia, a 

Rede Natura 2000, constam três sítios20 que 

integram o concelho de Seia, o sítio de Carregal 

do Sal, (1125 hectares), o sítio do complexo do 

Açor (26 hectares), e o sítio da Serra da Estrela 

(22532 hectares) (Figura 29), o que perfaz 23968 

hectares (55%) de área total do concelho afeta à 

RN2000.  

A única área protegida presente no concelho de 

Seia é a relativa ao Parque Natural da Serra da 

Estrela que abrange cerca de 23148 hectares do 

território municipal (53%). Relativamente às áreas 

classificadas e condicionadas como Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica 

Nacional (REN), de acordo com os dados 

disponíveis no PDM, são 2753 hectares (6%) e 

20.004 hectares (46%), respetivamente (Figura 28). 

A delimitação destas áreas classificadas têm 

como objetivo proteger os terrenos de maior 

valor ecológico e agrícola, e consequentemente 

os recursos naturais, especialmente água e solo, 

de forma a salvaguardar a boa gestão do 

território e favorecer a conservação da natureza 

e da biodiversidade, componentes essenciais do 

suporte e sustentabilidade biofísica do território, 

Tendo em atenção os dados obtidos, verifica-se 

que, com exceção da REN, o município 

apresenta uma elevada área classificada ou 

protegida, pelo que se classifica este indicador 

como “Bom”. 

 

                                                                                          

distintas, nomeadamente, a Diretiva Aves (79/409/CEE, 

de 2 de Abril), relativa à conservação das aves 

selvagens, e Diretiva Habitats (92/43/CEE, de 21 de 

Maio), relativa à proteção dos habitats e da fauna e 

flora selvagens. 
20 De acordo com o Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho. 

 
Figura 28 | Percentagem de área total classificada ou 

protegida. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

 

 
Figura 29 | Representação gráfica das áreas 

protegidas e classificadas integradas no território de 

Seia. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

 

 

Espécies ameaçadas e com estatuto de 

conservação 

 

Um dos vetores estruturantes da política de 

conservação da natureza e da biodiversidade 

(ENCNB) prende-se com a dotação de estatuto 

de conservação para espécies de fauna e flora 

ameaçadas21, vulneráveis ou em perigo de 

extinção.    

                                                      
21 Espécie ameaçada é uma espécie cujas 

populações estão decrescendo a ponto de colocá-la 

em risco de extinção. 
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Estão referenciadas em Seia 40 espécies de 

vertebrados ameaçados22, mais três espécies que 

em 2005. A grande maioria das espécies 

ameaçadas é aves (20 espécies, menos duas 

que em 2005), subsistindo ainda 11 espécies de 

mamíferos (menos três que em 2005), cinco de 

répteis (mais quatro que em 2005), três novas 

espécies de peixes e uma de anfíbios (Figura 30). 

Com estatuto de proteção pela Rede Natura 

2000, foram detetadas no concelho de Seia 

cerca de 84 espécies de fauna e 19 espécies de 

flora.  

Não obstante o elevado número de espécies 

protegidas pelas Diretivas “Habitat” e “Aves” 

através da Rede Natura 2000, tem-se observado 

nos últimos anos a uma tendência de 

crescimento do número total de espécies 

ameaçadas, principalmente espécies de géneros 

particularmente sensíveis a pequenas variações 

climatéricas ou de poluição, tais como, os 

anfíbios, répteis e peixes, apesar do baixo número 

de espécies ameaçadas “em perigo” ou 

“criticamente em perigo” ainda registadas. Por 

este motivo classifica-se este indicador como 

“Razoável”. 

 

 
Figura 30 | Espécies ameaçadas e protegidas por 

género. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

 

 

 

                                                      
22 Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal. 

Área florestal ardida 

 

A área florestal surge como um dos essenciais 

elementos naturais para a promoção e 

manutenção da sustentabilidade local. A floresta 

assume uma clara influência sobre as condições 

edafoclimáticas de um território, bem como se 

constitui habitat para diversas espécies, albergue 

de ecossistemas, depurador natural, e fornecedor 

de matérias-primas essenciais ao 

desenvolvimento da comunidade. O Plano 

Nacional de Defesa das Florestas contra 

Incêndios estabelece como principal meta 

atingir, em 2018, uma área ardida anual inferior a 

0,8% da superfície florestal constituída por 

povoamentos. 

De acordo com os resultados obtidos, a área 

florestal ardida 2010 foi significativa (6802 

hectares), comparativamente com os restantes 

anos da primeira década deste século, 

constituindo-se como o segundo valor anual mais 

elevado da década, apenas superado pelos 

8962 hectares ardidos em 2005 (Figura 32). Em 

média, no concelho de Seia ardem por ano 

cerca de 2500 hectares. De referir, que o 

concelho dispõe de um Plano Operacional 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

desde 2009, e que constitui uma mais-valia em 

termos estratégicos e organizativos para reduzir a 

incidência de incêndios florestais.  

Comparativamente com os restantes municípios 

da região, relativamente ao ano de 2008, 

verifica-se que a percentagem da área total 

ardida de Seia é pouco significativa (0,4%), na 

medida em que existem concelhos com taxas 

superiores, tais como, Guarda (12,4%), bem como 

a média nacional (1,0%) ou regional NUT Serra da 

Estrela (6,8%) (Figura 31). Não foi possível realizar 

comparação com meta sectorial. 

Devido ao valor elevado de área ardida em 2010 

e não obstante nos anos transatos se terem 

registados áreas ardidas pouco significativas, 

classifica-se este indicador como “Razoável”. 
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Figura 31 | Área florestal ardida por território em 2008. 

Fonte: INE. 

 

 
Figura 32 | Evolução da área florestal ardida para o 

concelho de Seia. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

 

Espaços verdes e de recreio e lazer 

 

A superfície territorial do concelho de Seia afeta 

a espaços verdes e de recreio e lazer não foi 

passível de aferição, pelo que se considera a 

classificação deste indicador como “Não 

disponível”. Dada a relevância deste indicador 

para o cumprimento do compromisso do 

Aalborg, recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 

 

 

Estrutura ecológica municipal 

 

A EEM representa uma figura de ordenamento do 

território integrada no PDM. É uma estrutura 

espacial da paisagem que integra as áreas e 

sistemas que, pelas suas características 

intrínsecas, ou pelo facto de constituírem o 

suporte físico de processos ecológicos, são 

fundamentais à sustentabilidade do território e 

das populações que dele dependem. A 

delimitação da EEM como figura de 

planeamento municipal tornou-se obrigatória a 

partir de 1999, com a aprovação do Decreto-Lei 

nº 380/99, de 22 de Setembro, que regulamenta o 

regime aplicável aos instrumentos de gestão 

territorial, nos quais se integram os Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PDM, 

PU e PP). Posteriormente, a Portaria nº 138/2005, 

de 2 de Fevereiro, determina a apresentação da 

Carta da Estrutura Ecológica nos Planos Diretores 

Municipais (PDM) e nos Planos de Urbanização 

(PU). A delimitação da EEM tem por base estudos 

de interpretação ecológica e cultural da 

Paisagem e integra as condicionantes legais que 

fazem parte do Plano Diretor Municipal: Reserva 

Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e os Habitats da Diretiva nº 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 1992. 

A EEM dá expressão aos elementos e sistemas 

fundamentais na estruturação e organização 

espacial da paisagem, incluindo componentes 

ecológicas da paisagem fundamentais para o 

funcionamento e estabilidade ecológica do 

território, elementos construídos que refletem a 

ação humana sobre a paisagem e os elementos 

das duas estruturas anteriores em áreas urbanas 

que constitui uma estrutura de proteção, de 

regulação climática, e de lazer e recreio 

integrada no tecido edificado. 

Não obstante se considerar uma mais-valia para 

a preservação dos valores naturais, o facto de 

grande parte do concelho estar protegido e 

condicionado pelo Parque Natural da Serra da 

Estrela, a ausência atual de delimitação da 

Estrutura Ecológica Municipal no concelho não 
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permite que estejam totalmente a ser 

assegurados os requisitos legais em matéria de 

ordenamento do território e objetivos de 

compatibilização socioeconómica e salvaguarda 

dos recursos e sistemas naturais e patrimoniais 

previstos pela legislação em vigor nesta matéria. 

Neste sentido, classifica-se este indicador como 

“Mau”. 

 

Área florestal certificada 

 

A área florestal certificada no concelho de Seia 

não foi passível de aferição. Contudo, importa 

referir a existência de dez Zonas de Intervenção 

Florestal (ZIF)23 constituídas e integrantes parciais 

de território de Seia, designadamente, a ZIF Seia 

Alva (5763 ha), ZIF Rio Alvoco (2113 ha), ZIF 

Sarapitel (1347 ha), ZIF Malhão (1059 ha), ZIF 

Senhora do Socorro (2437 ha), ZIF Senhora do 

Espigueiro (1326 ha), ZIF Alfátima (2582 ha), ZIF 

Seia Norte (9367 ha), ZIF Senhora do Desterro 

(2124 ha) e ZIF Serra da Estrela Sul (4288 ha). Dada 

a elevada área florestal e territorial garantida 

pelo estatuto ZIF no concelho de Seia, classifica-

se este indicador como “Bom”. 

No entanto, pela relevância deste indicador para 

o cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 

 

 

Superfície agrícola utilizada para produção 

biológica 

 

O Modo de Produção Biológico (MPB) é 

efetuado através de técnicas agrícolas que 

respeitam a natureza e saúde humana, utilizando 

produtos que possibilitam uma agricultura 

sustentável. Baseia-se na atividade biológica do 

                                                      
23 Uma ZIF é uma área territorial contínua e delimitada 

constituída maioritariamente por espaços florestais, 

submetida a um plano de gestão florestal (PGF) e a um 

plano específico de intervenção florestal (PEIF) e 

gerida por uma única entidade, que tem como 

objetivo principal garantir uma adequada e eficiente 

gestão dos espaços florestais abrangidos. 

solo, evitando o recurso a fertilizantes químicos e 

pesticidas de síntese, utilizando como alternativa 

fertilizantes naturais mediante a incorporação de 

matéria orgânica no solo, assim como não é 

permitida a utilização de organismos 

geneticamente modificados. Respeita 

igualmente o bem-estar animal, privilegiando 

estratégias preventivas na sanidade animal, 

evitando a produção intensiva. 

O Plano Estratégico Nacional (PEN) para o 

Desenvolvimento Rural 2007-2013 estabelece 

como meta para 2013, relativamente ao valor de 

2005, o aumento da Superfície Agrícola Utilizada 

(SAU) sujeita a agricultura biológica. Já a 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável, em conjugação com as orientações 

emanadas do PEN e respetivos Programas de 

Desenvolvimento Rural (PDR), estabelece como 

meta a expansão da área dedicada à 

agricultura biológica até 10% da SAU em 2013.  

A superfície agrícola utilizada para a produção 

biológica no concelho de Seia não foi passível de 

aferição, pelo que se considera a classificação 

deste indicador como “Não disponível”. 

Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 

 

 

Produção biológica 

 

Não obstante se conhecer pelo menos duas 

entidades que produzem e comercializam 

produtos biológicos certificados, 

nomeadamente, a Casa Santa Isabel e Quinta 

do Espinho, Lda. (Vide), a quantidade total de 

produtos biológicos produzidos por entidades 

sediadas no concelho de Seia não foi passível de 

aferição. Contudo, em virtude do número de 

produtores registados e a existência de 

produtores não profissionais no concelho, 

considera-se a classificação deste indicador 

como “Razoável”. 
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Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua aferição da quantidade 

total de produtos biológicos comercializados por 

ano. 

 

 

Despesa em Ambiente 

 

A sustentabilidade financeira dos serviços 

prestados por qualquer administração pública é 

um fator essencial para a manutenção do 

equilíbrio económico e social entre gerações de 

uma comunidade. A Declaração do Rio, através 

do princípio 16 da Declaração sobre Ambiente e 

Desenvolvimento adotada na Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em Junho de 1992 refere que 

“As autoridades nacionais deverão esforçar-se 

por promover a internalização dos custos 

ambientais e a utilização de instrumentos 

económicos, tendo em conta o princípio de que 

o poluidor deverá, em princípio, suportar o custo 

da poluição, com o devido respeito pelo 

interesse público e sem distorcer o comércio e 

investimento”. Além disso, está estabelecido na 

União Europeia desde 2004 ─ pela Diretiva 

2004/35, de 21 de Abril de 2004 ─ e, no direito 

nacional, desde 2008 ─ pelo Decreto-Lei n.º 

147/2008 de 29 de Julho, com base no princípio 

do “poluidor-pagador”, o regime relativo à 

responsabilidade ambiental aplicável à 

prevenção e reparação dos danos ambientais. 

Neste diploma responsabiliza os agentes 

poluidores à adoção de medidas de prevenção 

e reparação dos danos ambientais ou ameaças 

causadas, bem como à recuperação dos custos 

inerentes a essas tarefas de saneamento 

ambiental.  

De acordo com os dados fornecidos pelo INE, 

verifica-se pela Figura 33 que o saldo entre 

receitas e despesas tem mostrado negativo, 

subsistindo dificuldade em obter uma 

sustentabilidade financeira destes serviços.  

 

 
Figura 33 | Balanço financeiro das principais 

atividades24 ambientais no concelho de Seia por ano. 

Fonte: INE, 2011. 

 

Importa referir que, de acordo com as Grandes 

Opções do Plano e Orçamento do município de 

Seia para 2011, prevê-se um investimento na 

ordem dos 7,5 milhões de euros (13,6% do valor 

total do orçamento anual) para cumprimento 

dos objetivos e medidas estipuladas ao nível dos 

serviços de abastecimento de água (3.3 milhões 

de euros), saneamento de águas residuais (2,4 

milhões de euros), gestão de resíduos urbanos 

(1,4 milhões de euros) e proteção do meio 

ambiente e conservação da natureza (415 mil 

euros). Observando as dotações de receitas 

correntes e despesas de capital previstas para 

2011, no Quadro 8, verifica-se que o serviço de 

distribuição de água se encontra com um 

equilíbrio financeiro satisfatório, não obstante a 

impossibilidade em conhecer as despesas 

correntes com pessoal e aquisição de bens e 

serviços de todos os serviços ambientais. Já o 

serviço de saneamento de águas residuais 

mostra-se com um desequilíbrio das contas, 

devido principalmente ao investimento previsto e 

necessário de ser realizado ao nível da 

reestruturação e aumento de cobertura de rede 

dos sistemas e beneficiação das estações de 

tratamento de águas residuais. 

 

                                                      
24 Valores para a totalidade da NUT Serra da Estrela. 
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Quadro 8 | Despesas e receitas previstas por domínio 

ambiental no concelho de Seia em 2011. Fonte: 

GOP2011, C.M. Seia. 

Domínio Receitas25 Despesas26 

Proteção do meio 

ambiente e conservação 

da natureza 

- n.d. 

Gestão de resíduos 829.000€ 45.558€ 

Abastecimento de água  1.000.000€ 1.133.614€ 

Saneamento de águas 

residuais 

732.500€ 1.562.812€ 

 

Em contrapartida, a gestão de resíduos 

apresenta um balanço positivo, em virtude de o 

investimento e despesas de capital estarem 

consolidadas e as receitas resultantes da 

aplicação das taxas de utilização do serviço 

serem significativas. Não foi possível determinar as 

despesas previstas inerentes à proteção do meio 

ambiente e conservação da natureza. 

Em função dos resultados financeiros obtidos 

para as principais atividades e serviços 

ambientais classifica-se este indicador como 

“Razoável”. 

 

 

Qualidade do ar ambiente 

 

De um modo geral a qualidade do ar ambiente 

na região integrante do município de Seia é 

bastante satisfatória. Segundo os registos 

efetuados pela estação de monitorização mais 

próxima do concelho, (Centro Interior, localizada 

no Fundão) entre 2003 e 2009, durante todo o 

ano, verifica-se que 84% dos dias do ano (258 

dias) o ar ambiente apresenta uma qualidade 

superior ou igual a “Bom” (Figura 34), sendo que 

em cerca de 15 dias do ano atinge o nível de 

qualidade “Muito Bom”. 

Em termos gerais, o município de Seia apresenta 

uma a boa qualidade do ar ambiente, pelo que 

se classifica este indicador como “Bom”.  

 

                                                      
25 Apenas receitas correntes. 
26 Apenas despesas de capital. 

 
Figura 34 | Evolução dos parâmetros de qualidade do 

ar ambiente na estação do Centro Interior (Fundão). 

Fonte: APA, 2011. 
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Consumo Responsável e 

Opções de Estilo de Vida 
 

Resíduos totais recolhidos 

 

As medidas de gestão de resíduos urbanos 

traduzidos pelo Plano Estratégico de Resíduos 

Sólidos Urbanos 2007 – 2016 (PERSU II) constituem-

se de uma preponderância assinalável no 

domínio das políticas do Ambiente. O PERSU II 

procura agir principalmente ao nível da redução 

da produção de resíduos urbanos, atingir as 

metas comunitárias de desvio de RUB de aterro e 

de reciclagem e valorização, bem como 

contribuir para o cumprimento dos objetivos do 

Protocolo de Quioto e Plano Nacional para as 

Alterações Climáticas, Programa Nacional de 

Política de Ordenamento do Território, Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável e 

Estratégia Nacional para a Energia. O Programa 

de Prevenção de Resíduos Urbanos (PPRU) 

aponta para o mesmo horizonte temporal, 2016, 

como meta global para os resíduos urbanos, a 

redução de 10% de capitação média diária, 

relativamente ao ano de 2007.  

Atualmente, a recolha dos resíduos urbanos 

indiferenciados no município de Seia é realizada 

pela C.M. de Seia, encaminhando-os para a 

estação de transferência onde são pesados e 

enviados para o destino final (deposição em 

aterro sanitário) sob responsabilidade da 

Ecobeirão - Sociedade de Tratamento de 

Resíduos do Planalto Beirão, S.A.. Os resíduos 

recolhidos por vias seletivas depositados nos 

ecopontos e no ecocentro municipal, estrutura 

gerida pela Associação dos Municípios da 

Região do Planalto Beirão que se situa na Ponte 

de Santiago, são recolhidos pela empresa CESPA, 

que os entrega no Aterro Sanitário de Tondela 

onde é feita a triagem (seleção por qualidade 

de material), sendo posteriormente enviados 

para os retomadores oficiais, que os 

encaminham para a reciclagem ou para outro 

tipo de valorização. 

Em 2011 foram recolhidos, no concelho de Seia, 

aproximadamente 9592 toneladas de resíduos 

urbanos, sendo que apenas 6% são provenientes 

de processos de recolha seletiva (552 toneladas). 

Os processos de recolha indiferenciada de 

resíduos urbanos recolheram em 2011 cerca de 

9040 toneladas (Figura 35). Enquanto os 

montantes recolhidos por via indiferenciada 

registam sucessivos aumentos, a recolha seletiva 

tem registado um ligeiro decréscimo desde 2009. 

O concelho de Seia apresenta uma capitação 

de resíduos urbanos recolhidos semelhantes à 

média regional (374 kg/hab/ano), registando 

uma recolha de aproximadamente 389 kg de RSU 

por habitante por ano, fazendo parte de um 

segundo grupo de concelhos que recolhem 

quantitativos abaixo dos 400 kg/hab/ano (Figura 

36). Os resultados obtidos permitem concluir que 

a recolha de resíduos urbanos por via seletiva 

tem vindo a estagnar ao passo que a recolha 

indiferenciada mostra uma tendência crescente 

na recolha. Os resultados demonstram também 

que o concelho, apesar dos investimentos 

realizados e crescimento dos resíduos recolhidos 

por via seletiva na última década, ainda não 

atinge plenamente os exigentes objetivos do 

PERSU II ao nível da recolhida seletiva27, bem 

como os objetivos ao nível da redução e 

prevenção da produção de resíduos urbanos 

totais, pelo que se classifica este este indicador 

como “Razoável”.  

 

                                                      
27 O PERSU II estabelece, até ao final de 2011, atingir 

um mínimo de valorização de 60% (em peso), do qual 

pelo menos 55% deverá corresponder à reciclagem 

material. 
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Figura 35 | Quantidades de resíduos urbanos 

recolhidos por tipo de recolha no concelho de Seia. 

Fonte: A.M. Planalto Beirão, 2012. 

 

 
Figura 36 | Resíduos urbanos recolhidos por habitante e 

por concelho em 2011. Fonte: A.M. Planalto Beirão, 

2012. 

 

 

Resíduos biodegradáveis depositados em aterro 

 

Com a aprovação da estratégia consignada 

pelo PERSU II, e por conseguinte alguns dos 

princípios preconizados pela Estratégia Nacional 

para o Desvio de Resíduos Urbanos 

Biodegradáveis em Aterro (ENRRUBDA)28 , foi 

enfatizado a necessidade de se apostar em 

unidades de digestão anaeróbia, compostagem, 

tratamento mecânico e biológico (TMB), ou 

incineração com recuperação de energia para 

fazer cumprir as metas previstas pelo PERSU II 

relativamente à redução da deposição de 

resíduos urbanos biodegradáveis em aterro, 

nomeadamente, reduzir em 50% a quantidade 

de RUB depositados em aterro até 2013, e reduzir 

para 35%29 a quantidade de RUB depositados em 

aterro até 2020. 

Atualmente, a Região do Planalto Beirão tem 

disponível uma Central de Valorização Orgânica 

do Planalto Beirão que está dimensionada para 

receber e tratar 130.000 toneladas de resíduos 

sólidos urbanos por ano. Contudo, ainda não foi 

possível realizar o aproveitamento dos resíduos 

biodegradáveis recolhidos em Seia, pelo que o 

objetivo de redução da fração biodegradável 

dos resíduos depositados em aterro ainda não foi 

passível de redução, estimando-se que 

represente cerca de 46%30 dos resíduos urbanos 

recolhidos por via indiferenciada. Em 2011, cerca 

de 4150 toneladas de resíduos urbanos orgânicos 

e 4912 toneladas de resíduos urbanos inorgânicos 

recolhidos no concelho de Seia foram 

encaminhados para o aterro sanitário de 

Tondela. Pelo contínuo crescimento dos 

montantes de resíduos urbanos encaminhados 

para aterro e ausência de redução da fração 

orgânica patente nos resíduos depositados em 

aterro, classifica-se este indicador como “Mau”.  

 

                                                      
28 Aprovada em 2003, na sequência da Diretiva n.º 

1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa à 

deposição em aterro, transposta pelo Decreto-Lei n.º 

152/2002, de 23 de Maio e alterada pelo Decreto-Lei 

n.º 183/2009, de 10 de Agosto 
29 Percentagens relativamente aos quantitativos em 

peso obtidos no ano de 1995. 
30 Este valor é uma estimativa aferida com base numa 

caracterização física geral feita pela entidade gestora A.M. 

Planalto Beirão aos RSU provenientes da recolha 

indiferenciada dos 19 municípios associados. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2009 2010 2011

t/
an

o

Recolha indiferenciada Recolha selectiva

0 100 200 300 400 500

Aguiar da Beira

Carregal do Sal

Castro Daire

Gouveia

Mangualde

Mortágua

Nelas

Oliveira de Frades

Oliveira do Hospital

Penalva do Castelo

Santa Comba Dão

S. Pedro do Sul

Sátão

Seia

Tábua

Tondela

Vila Nova de Paiva

Viseu

Vouzela

kg/hab/ano

Recolha indiferenciada Recolha selectiva



 agenda21localseia.wordpress.com 

  
 

 

Estado da Sustentabilidade de Seia | 2012 | 48-119 

 
Figura 37 | Quantidades de resíduos urbanos 

depositados em aterro por tipologia no concelho de 

Seia. Fonte: A.M. Planalto Beirão, 2012. 

 
Figura 38 | Resíduos urbanos depositados em aterro 

por tipologia e por concelho em 2011. Fonte: A.M. 

Planalto Beirão, 2012. 

 

 

Resíduos reciclados 

 

Outro dos objetivos primordiais estipulados pelo 

PERSU II consiste na necessidade de assegurar o 

cumprimento das metas31 de reciclagem e 

                                                      
31 Decorrente das Diretivas n.º 94/62/CE, de 20 de 

Dezembro e 2004/12/CE, de 11 de Fevereiro, relativas à 

gestão de embalagens e resíduos de embalagem, 

transpostas para ordem jurídica interna pelos Decreto-

valorização. Assim, estabelece-se, até ao final de 

2011, de um mínimo de valorização de 60% (em 

peso), do qual pelo menos 55% deverá 

corresponder à reciclagem material, com metas 

sectoriais mínimas de reciclagem: 60% para RE de 

papel/cartão e vidro, de 50% para o metal, de 

22,5% para o plástico e de 15% para a madeira. 

A entidade gestora responsável pela recolha 

seletiva e posterior reciclagem no concelho de 

Seia, a Associação de Municípios da Região do 

Planalto Beirão, recebeu cerca de 636 toneladas 

de resíduos urbanos em 2011 (Figura 39), sendo 

que 552 toneladas provenientes dos ecopontos, e 

os restantes provenientes da recolha efetuada 

pelos serviços ambientais da autarquia. Este 

montante corresponde a 6% da totalidade de 

resíduos urbanos recolhidos e a 58% da fração de 

resíduos recolhidos por via seletiva (incluindo 

fileiras da Figura 40). Todos os materiais registaram 

crescimento na recolha, contudo, importa 

destacar o vidro que 47% dos materiais recolhidos 

nos ecopontos, sendo o principal impulsionador 

da recolha seletiva no concelho na última 

década, sendo que nos últimos dois anos seja 

responsável pelo decaimento dos valores de 

recolha seletiva. Desconhece-se quais os 

percentuais, por tipo de material, efetivamente 

encaminhados para operadores de reciclagem. 

Contudo, mesmo assumindo que todo papel e 

cartão, vidro, metal e plástico recolhidos (7%) 

sejam encaminhados para operadores de 

reciclagem, a meta de reciclagem (55%) não é 

ainda atingida. 

 

 

                                                                                          

Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, 162/2000, de 27 

de Julho, e 92/2006, de 25 de Maio. 
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Figura 39 | Quantidades recolhidas e encaminhadas 

para reciclagem por tipo de material no concelho de 

Seia. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

 

Além dos resíduos recolhidos seletivamente e 

encaminhados para reciclagem existem ainda as 

fileiras de resíduos que após a respetiva recolha 

seletiva e triagem são encaminhados para 

operadores responsáveis por dar o 

encaminhamento mais recomendável a estes 

materiais, que pode ser a sua valorização, 

reutilização ou eliminação. Na (Figura 40) verifica-

se que os quantitativos recolhidos no ecocentro 

referentes a estes resíduos urbanos de fileira têm 

registado um crescimento sucessivo ao longo da 

última década.  

Comparativamente a outras regiões ou territórios 

de referência, o concelho de Seia apresenta um 

comportamento ao nível da recolha seletiva bem 

acima da média relativamente a outros 

concelhos pertencentes ao mesmo sistema de 

gestão (Figura 41), tendo-se recolhido no 

município 24,7 kg por habitante em 2009, e um 

crescimento 24% relativamente ao ano 2008. 

Contudo, até ao ano de 2001, a capitação 

municipal de recolha seletiva decaiu para os 22,4 

kg/hab/ano.  

Não obstante o ligeiro decaimento observado ao 

nível da recolha seletiva de resíduos nos últimos 

dois anos, e o incumprimento das metas 

nacionais em matéria de reciclagem  estipulada 

pelo PERSU II, o concelho demonstra ser uma 

referência na prática da recolha seletiva dado o 

crescimento acentuado que registou na última 

década nesta matéria. Neste sentido, justifica-se 

a classificação deste indicador como 

“Razoável”. 

 

 
Figura 40 | Quantidades recolhidas e encaminhadas 

para destino recomendável por tipo de fileira material 

no concelho de Seia. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

 

 
Figura 41 | Quantidades recolhidas e encaminhadas 

para reciclagem por tipo de material por território em 

2009. Fonte: Planalto Beirão, 2012. 

 

 

Ações de informação e prevenção no consumo 

de água, energia e resíduos 

 

No ano de 2010, a C.M. de Seia promoveu 56 

ações de informação e sensibilização ambiental 

Devido ao número considerável de ações 

efetuadas, classifica-se este indicador como 

“Bom”. 
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Consumo doméstico de energia elétrica 

 

O sector doméstico é o principal consumidor de 

energia elétrica. O consumo per capita no sector 

doméstico no concelho de Seia apresenta uma 

tendência crescente, tendo atingido, em 2009, os 

1114 kWh por habitante (Figura 43), o que 

corresponde a pouco menos de 30 mil MWh por 

ano de consumo absoluto no sector doméstico 

(Figura 42). O consumo doméstico per capita de 

energia do município encontra-se ligeiramente 

abaixo da média nacional e ao nível da média 

regional (Figura 44). 

Importa notar que Portugal assumiu o 

compromisso, através do Pacote Energia-Clima 

20-20-20 e Estratégia Nacional para a Energia 

2020, de reduzir 20% do consumo de energia final 

até 2020. 

Neste sentido, importará no futuro implementar 

medidas de contenção do consumo (eco-

eficiência) no sector doméstico, dada a sua 

tendência crescente e constituir o sector com 

consumos energéticos mais significativos no 

município. Considerando a tendência crescente 

do consumo per capita de energia no sector e os 

consumos noutras regiões, classifica-se este 

indicador como “Razoável”.  

 

 
Figura 42 | Evolução da energia elétrica (EE) 

consumida por no sector doméstico no concelho de 

Seia. Fonte: DGEG, 2011. 

 

 
Figura 43 | Evolução da energia elétrica (EE) 

consumida por habitante no sector doméstico no 

concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 

 

 
Figura 44 | Energia elétrica consumida por habitante 

no sector doméstico por região em 2009. Fonte: INE, 

2011. 

 

 

Contratos de aquisição de produtos e serviços 

com critérios ambientais e sociais 

 

Não foram demonstradas evidências da 

afetação ou não de critérios ambientais e sociais 

no método de aquisição de produtos e serviços, i 

passível de aferição, pelo que se considera a 

classificação deste indicador como “Não 

disponível”. 

Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 
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Compras públicas ecológicas 

 

Entende-se por compras públicas ecológicas a 

integração de critérios ambientais no processo 

de contratação pública de bens e aquisição de 

serviços, promovendo o melhor desempenho 

ambiental possível. Foi neste sentido que foi 

aprovada a Estratégia Nacional para as Compras 

Públicas Ecológicas 2008-2010, mediante a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, 

de 7 de Maio. Nesta estratégia foi definida a 

meta de incluir critérios ambientais em 50% dos 

procedimentos de contratação pública e 

contratar 50% do valor total dos contratos 

públicos através destes procedimentos.  

O número de compras públicas de índole 

ecológica (eco-friendly) não foi passível de 

quantificação, pelo que se considera a 

classificação deste indicador como “Não 

disponível”. Dada a relevância deste indicador 

para o cumprimento do compromisso do 

Aalborg, recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 

 

 

Despesas públicas ecológicas 

 

As despesas inerentes à compra de bens e 

serviços com uma vertente ecológica (eco-

friendly) não foram passíveis de aferição, pelo 

que se considera a classificação deste indicador 

como “Não disponível”. 

Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 

 

 

Pontos de venda de produtos de Agricultura 

Biológica e Comércio Justo 

 

Além do Mercado de Seia, que proporciona a 

venda temporária ou periódica de produtos de 

agricultura biológica, não foram detetados outros 

pontos exclusivos e não provisórios de venda de 

produtos de agricultura biológica e comércio 

justo, pelo que se considera a classificação deste 

indicador como “Não disponível”. 

Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 

 

 

Produtos regionais ou locais certificados 

 

No concelho de Seia são produzidos dois 

produtos com Indicação Geográfica Protegida 

(IGP) e cinco produtos com Denominação de 

Origem Protegida (DOP), tal como se demonstra 

pelo Quadro 9.  

No âmbito do programa eco2SEIA também 

dispõe de uma ação “Produto eco2SEIA”, que 

pretende distinguir os produtos de origem local 

que monitorizem e controlem os seus consumos 

de energia, aproveitem todas as oportunidades 

de utilização de fontes de energia renováveis e 

boas práticas ao nível da eco-eficiência. Neste 

âmbito, foram certificados os seguintes 28 

produtos:  

- Broa e Bolo Negro de Loriga, pela Loripão - 

Indústria e Comercialização de Pão; 

- Queijo de Ovelha Amanteigado, Queijo de 

Ovelha Curado, Queijo de Cabra, Queijo Mistura 

cabra/ovelha e Requeijão de Ovelha, pela 

Queijos Tavares, S.A.;  

- Pão e Bolos, pelo Grande Forno - Pão do 

Sabugueiro; 

- Chouriço Tradicional de Carne F.S.E., Morcela 

de sangue F.S.E, Farinheira tradicional F.S.E, 

Chouriço de cebola F.S.E, Presunto s/ osso F.S.E, 

Presunto s/ osso F.S.E (metades), Presunto s/ osso 

F.S.E (quartos), Presunto c/ osso F.S.E e Salpicão 

Tradicional F.S.E., pelo Fumeiro Serra da Estrela; 

- Mel de Urze, Vinagre de Medronho, 

aguardentes de Medronho, Mel, Zimbro com 

Baunilha, Frutos Silvestres, Licores de Ginja, Mel, 

Pinho e Hidromel pela Quinta do Espinho - 

Sociedade de Agricultura Biológica e Produtos 

Naturais, Lda.; 
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- Pêra Bêbeda e Truta em Molho de Escabeche, 

pelo Vale d'Alvoco - Iniciativas Turísticas, Lda..  

Um “Produto eco2SEIA”, segundo o sistema de 

acreditação, é aquele que é produzido num 

sistema que visa o aumento contínuo da 

eficiência energética e a redução da pegada 

de carbono, o que contempla a redução dos 

consumos de energia por unidade produzida, a 

redução do consumo de energia proveniente de 

combustíveis fósseis e o aproveitamento de 

fontes renováveis de energia. 

Considera-se que os produtos locais de 

referência e exclusividade estão devidamente 

protegidos pela certificação demonstrada, pelo 

que se considera este indicador como “Bom”.  

 

 

Quadro 9 | Produtos locais certificados produzidos 

concelho de Seia. Fonte: MAMAOT, 2011. 

Produto Certificação 

Azeites da Beira Interior (Az. B. Alta, Az. 

B. Baixa) 

DOP 

Borrego Serra da Estrela  DOP 

Cabrito da Beira IGP 

Maçã Bravo de Esmolfe  DOP 

Maçã da Beira Alta IGP 

Queijo Serra da Estrela DOP 

Requeijão da Serra da Estrela DOP 
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Planeamento e Desenho 

Urbano 
 

População residente em habitação precária 

 

Um dos principais objetivos do planeamento e 

desenho urbano consiste em dotar e beneficiar 

toda a população de condições de 

habitabilidade satisfatórias e adequadas ao nível 

de desenvolvimento económico da comunidade 

em que estão inseridos.  

Em 2010 o município de Seia contabilizava cerca 

de 434 habitantes residentes em habitação 

considerada precária, o que corresponde a 18 

habitantes por mil habitantes residentes no 

concelho. Em 2001, o Recenseamento Geral da 

População e Habitação (Censos) tinha 

contabilizado a existência de 7 habitantes em mil 

residentes em habitação precária. 

Comparativamente com outros municípios, 

verifica-se, através da Figura 45, que Seia 

apresenta uma taxa superior de alojamentos não 

clássicos, muito próximo da média nacional que 

contempla os grandes centros urbanos do País e 

onde se concentram a maioria dos alojamentos 

em condições precárias. As freguesias com maior 

taxa de precariedade da habitação existente 

em 2001 eram Santa Comba (8%) e Carragozela 

(2%). 

 

 
Figura 45 | Percentagem de alojamentos não clássicos 

por território em 2001. Fonte: INE, 2011. 

Constatado este decréscimo de qualidade nas 

condições de habitabilidade da população 

residente em Seia, classifica-se este indicador 

como “Mau”. 

 

 

Edifícios novos concluídos 

 

A artificialização e impermeabilização do solo é 

um aspeto bastante relevante com vista a um 

correto ordenamento e planeamento territorial, e 

com impacte ao nível da conservação dos 

espaços e recursos naturais, mas também na 

qualidade de vida das populações, não só em 

termos paisagísticos, mas principalmente na 

prevenção e proteção civil contra danos 

associados a fenómenos naturais extremos, 

nomeadamente, inundações ou cheias. 

Segundo o Plano Estratégico de Seia, após 1974 

observou-se um crescimento das novas 

construções até final da década de 80 onde a 

crise no sector têxtil provocou um decréscimo da 

intensidade de construção de novos edifícios. Na 

primeira década deste século, a construção de 

edifícios novos tem registado um nível médio de 

cerca de 50 construções por ano, sendo que o 

ano de 2010 não foi exceção, registando-se 51 

edifícios novos concluídos (Figura 46). A 

manutenção deste nível de novas construções 

concluídas deve-se principalmente ao elevado 

número de licenciamentos concedidos no início 

da última década sendo que, desde então, o 

número de licenciamentos para nova construção 

tem sofrido um decréscimo sucessivo. Em 2009 e 

2010 já se observa um número de conclusão de 

novas construções superior ao número de 

licenciamentos atribuídos. A grande maioria dos 

licenciamentos de nova construção foram 

concedidos na sede de concelho e freguesias 

adjacentes ao longo do eixo da EN231, ao 

contrário do restante concelho em que a nova 

construção tende a estagnar. 

Apesar de ainda não se verificar um decaimento 

do número de construções novas concluídas, 

existem dados indicativos de uma mudança de 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Continente Gouveia Seia Guarda Covilhã

%



 agenda21localseia.wordpress.com 

  
 

 

Estado da Sustentabilidade de Seia | 2012 | 54-119 

política de urbanismo em prol da reconstrução 

do edificado e, consequentemente, em 

detrimento da nova construção. Os dados 

recolhidos demonstram que o número de 

licenciamentos para nova construção tem sofrido 

uma redução e o número de edifícios 

reconstruídos licenciados tem sido superior aos 

edifícios novos licenciados. Por estes motivos, 

classifica-se este indicador como “Bom”.  

 

 
Figura 46 | Evolução das novas construções 

licenciadas e concluídas no concelho de Seia entre 

2000 e 2010. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

 

 

Edifícios remodelados ou reconstruídos 

 

O número de edifícios licenciados para 

execução de remodelações ou reconstruções 

tem vindo a decair nos últimos três anos, 

contudo, se alargarmos o espectro de análise 

para o período 2000 a 2010, verifica-se que o 

número de edifícios remodelados concluídos 

tem-se mantido sensivelmente constante, entre 

os 80 e 100 remodelações concluídas por ano, 

com exceção apenas dos anos de 2005 e 2006, 

em que o nível de reconstrução foi abaixo do 

normal para o município. Em 2010 contabilizaram-

se 65 edifícios remodelados ou reconstruídos 

(Figura 47). Este facto associado à redução de 

alvarás emitidos para novas construções, indicia 

uma relativa estabilização na evolução do 

parque edificado na última década no concelho 

de Seia. Ainda assim, o número de licenças 

atribuídas com vista a execução de 

remodelações ou reconstruções supera o número 

de licenças atribuídas para novas construções, o 

que, por si só, é um aspeto positivo a assinalar. 

Segundo os dados existentes para a última 

década, verifica-se que o licenciamento de 

reconstruções é aproximadamente o dobro dos 

licenciamentos atribuídos para nova construção. 

De resto, a autarquia tem vindo a promover a 

reabilitação do parque habitacional através da 

isenção do pagamento de taxas e licenças em 

situações de reabilitação de imóveis. Pelos 

motivos referidos, classifica-se este indicador 

como “Razoável”.  

 

 
Figura 47 | Evolução das remodelações ou 

reconstruções licenciadas e concluídas no concelho 

de Seia entre 2000 e 2010. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

 

 

Áreas abandonadas ou degradadas 

 

A superfície municipal abandonada, degradada 

ou desvalorizada não foi passível de aferição, 

pelo que se considera a classificação deste 

indicador como “Não disponível”. 

Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 
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Ocupação e usos do solo 

 

O Plano Diretor Municipal (PDM) do município de 

Seia, aprovado e publicado em 1997, e 

atualmente em processo de revisão, designa 

uma grande parte do território como áreas 

florestais ou naturais (83%) e agrícolas (15%). 

Aproximadamente metade do território municipal 

está afeta à área protegida do Parque Natural 

da Serra da Estrela. Apenas 2% do território 

municipal é classificado como área urbana 

consolidada (Figura 48).  

Relativamente à distribuição dos espaços 

agrícolas e florestais, segundo a classificação 

atribuída no PDM, constata-se que existe 

diferenciação quanto aos usos do solo na zona 

compreendida entre o sopé da Serra da Estrela e 

o Vale do Mondego, onde se concentra a 

maioria dos espaços agrícolas e a encosta 

Noroeste da Serra da Estrela, com ocupação 

maioritariamente florestal, com exceção dos 

vales encaixados da bacia do Rio Alva, onde 

subsiste a prática da agricultura em socalcos 

junto aos principais aglomerados urbanos, 

nomeadamente, em Loriga e Alvôco da Serra. 

Dada a significativa percentagem de solo não 

artificializado ou em estado natural, contendo 

uma parcela significativa de território natural 

protegido, classifica-se este indicador como 

“Bom”.  

 
Figura 48 | Distribuição dos usos do solo no concelho 

de Seia em 2004. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

 

 

Instrumentos de planeamento territorial com 

critérios de promoção do equilíbrio e 

compatibilidade de usos em áreas urbanas 

 

O concelho de Seia, além do Plano Diretor 

Municipal, é regido territorialmente por três Planos 

de Pormenor (Zona Industrial I, Espaço Industrial 

de Vila Chã – Abrunheira, e Quinta da Veiga), um 

Plano de Ordenamento de Área Protegida 

referente ao Parque Natural da Serra da Estrela e 

três planos sectoriais (Plano de Bacia Hidrográfica 

do Mondego, Plano Regional de Ordenamento 

Florestal da Beira Interior Norte e Plano de Rede 

Natura 2000). De acordo com as informações 

recolhidas, todos os instrumentos de 

planeamento referidos respeitam critérios de 

promoção do equilíbrio e compatibilidade de 

usos no que às áreas urbanas concerne. 

Por este motivo, classifica-se este indicador como 

“Bom”.  

 

 

Património cultural classificado 

 

Segundo as informações recolhidas no IGESPAR 

vertidas no Quadro 10, encontram-se 

inventariados 17 obras de arquitetura religiosa, 

civil ou de arqueologia no concelho de Seia, 

sendo que 9 já se encontram classificados pelo 

organismo, 6 em vias de classificação e dois sem 

proteção legal. Dado que 53% do património 

inventariado no município encontra-se já 

classificado, classifica-se este indicador como 

“Razoável”. 
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Quadro 10 | Património inventariado e classificado no 

concelho de Seia. Fonte: IGESPAR, 2011. 

Património Situação Atual 

Capela de São Pedro 

(Seia) 

Classificado como MN - 

Monumento Nacional 

Antas de Paranhos Classificado como MN - 

Monumento Nacional 

Solar de São Julião Classificado como IIP - Imóvel 

de Interesse Público 

Igreja da Misericórdia 

e Hospital de Seia 

Em Vias de Classificação 

(com Despacho de Abertura) 

Capela do Senhor do 

Calvário 

Em Vias de Classificação 

(com Despacho de Abertura) 

Solar de Torrozelo Em Vias de Classificação 

(Homologado como IIP) 

Casa das Obras Em Vias de Classificação 

(Homologado como IIP) 

Pelourinho de Casal Classificado como IIP - Imóvel 

de Interesse Público 

Casa da Bica Classificado como IIP - Imóvel 

de Interesse Público 

Casa da Cerca de 

Santa Rita e Capela 

Classificado como IIP - Imóvel 

de Interesse Público 

Pelourinho de Valezim Classificado como IIP - Imóvel 

de Interesse Público 

Pelourinho de Santa 

Marinha 

Classificado como IIP - Imóvel 

de Interesse Público 

Pelourinho de 

Carvalhal 

Classificado como IIP - Imóvel 

de Interesse Público 

Solar e cerca de 

Botelhos 

Em Vias de Classificação 

(Homologado como IIP) 

Santuário de Nossa 

Senhora do Desterro 

Em Vias de Classificação 

(com Despacho de Abertura) 

Cemitério Velho - 

Igreja Gótica 

Procedimento encerrado / 

Arquivado - Sem proteção 

legal 

Via Romana de 

Travancinha 

Procedimento encerrado / 

Arquivado - Sem proteção 

legal 

 

 

Instrumentos de planeamento territorial com 

critérios de promoção da construção, arquitetura 

e desenho urbano sustentáveis 

 

O concelho de Seia, além do Plano Diretor 

Municipal, é regido territorialmente por três Planos 

de Pormenor (Zona Industrial I, Espaço Industrial 

de Vila Chã – Abrunheira, e Quinta da Veiga), um 

Plano de Ordenamento de Área Protegida 

referente ao Parque Natural da Serra da Estrela e 

três planos sectoriais (Plano de Bacia Hidrográfica 

do Mondego, Plano Regional de Ordenamento 

Florestal da Beira Interior Norte e Plano de Rede 

Natura 2000). De acordo com as informações 

recolhidas, todos os instrumentos de 

planeamento referidos respeitam critérios de 

promoção da construção, arquitetura e desenho 

urbano sustentáveis. 

Por este motivo, classifica-se este indicador como 

“Bom”.  
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Melhor Mobilidade, Menos 

Tráfego 
 

 

Evolução do transporte público de passageiros 

 

De acordo com as políticas nacionais, o País está 

firmemente determinado em promover um 

sistema de mobilidade cada vez mais sustentável 

e mais preparado para enfrentar os desafios da 

competitividade e da globalização. O Plano 

Estratégico dos Transportes 2011-2015 (PET) 

apresenta como princípio orientador assegurar a 

manutenção do serviço público de transportes 

assegurando a coesão territorial. Os diferentes 

modos de transporte público têm diferentes 

vocações, pelo que a oferta de transportes 

públicos deverá ter em consideração a 

diversidade de segmentos da procura, 

desenvolvendo soluções adaptadas às 

características do território e da população, 

aumentado a proximidade ao cidadão. 

Os serviços públicos de transporte rodoviário no 

concelho de Seia são relativamente recentes, 

visto que apenas entrou em funcionamento em 

Abril de 2010, apresentando-se limitado na sua 

abrangência territorial à cidade de Seia e S. 

Romão. Entre Abril e Dezembro de 2010 foram 

movimentados pelos transportes públicos de Seia 

(vaivém) cerca de 35 mil passageiros, pelo que se 

estima um valor anual total na ordem dos 47 mil 

passageiros ou 129 passageiros por dia. Existe 

também, há bastantes anos, um serviço de 

transporte rodoviário privado por todo município 

que assegura algumas das necessidades de 

deslocação da população residente no 

concelho. Realizando uma análise de 

sensibilidade com os veículos privados vendidos, 

o concelho de Seia apresenta uma taxa de 

veículos vendidos abaixo da média nacional e 

dos principais centros urbanos tal como se 

verifica pela Figura 49. Em 2009, no concelho de 

Seia venderam-se 11 veículos por cada mil 

habitantes, valor muito semelhante ao verificado 

em 2004, ao passo que a média nacional se tem 

pautado por uma queda mais intensa de 

aquisição automóvel desde 2004, tendo atingido 

em 2009 um valor mínimo de 17 veículos vendidos 

por mil habitantes. Esta ausência de uma quebra 

abrupta dos automóveis vendidos no concelho 

de Seia poderá em parte ser justificada pela 

ausência neste período de transportes públicos e 

total dependência de deslocações realizadas a 

partir de automóvel, em contraponto com a 

restante realidade nacional onde se observa 

uma migração das deslocações para o 

transporte público em detrimento da compra e 

deslocação em veículo privado. Poderá ser 

expectável portanto, um crescimento dos 

movimentos e passageiros no transporte público 

nos próximos anos e uma queda na venda de 

veículos privados. Nesse sentido, deverá ser feito 

um trabalho de sensibilização e informação à 

população dos serviços de transporte público 

disponíveis e prestação de um serviço de maior 

proximidade à população no sentido de 

responder às efetivas necessidades de 

deslocação desta.  

Dada a recente implementação de um serviço 

público de transportes rodoviários, classifica-se 

este indicador como “Razoável”. 

 

 

 

Figura 49 | Evolução dos veículos vendidos por mil 

habitantes por território e ano. Fonte: INE, 2011. 
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Percursos pedonais e ciclovias 

 

Este indicador tem como objetivo identificar e 

caracterizar os equipamentos que proporcionem 

soluções de mobilidade sustentável (p. ex. 

ciclovias), mas também equipamentos que 

proporcionem a prática de desporto e contacto 

com a natureza (p. ex. vias pedonais, percursos 

pedestres ou trilhos).  

Com uma grande parte do território concelhio 

inserido no Parque Natural da Serra da Estrela, 

Seia constitui um destino turístico com inúmeras 

potencialidades, decorrentes sobretudo da sua 

localização e das suas características 

geográficas únicas, capazes de propiciar o 

contacto com a natureza e desfrute paisagístico. 

No PNSE existem seis percursos pedestres, dirigidos 

à população em geral, em diferentes locais da 

área protegida, abrangendo os concelhos da 

Guarda, Celorico da Beira, Gouveia, Seia, 

Covilhã e Manteigas.   

Além dos percursos pedestres que incluem o 

concelho de Seia, promovidos pelo Parque 

Natural da Serra da Estrela (PNSE) (4) e pela 

Região do Turismo da Serra da Estrela (RTSE) (8), 

existem percursos pedestres promovidos pelo 

Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

(CISE) (3), o Centro de Interpretação de Arte 

Rupestre de Vide (CIARV) (9) e a Confraria da 

Broa e do Bolo Negro de Loriga (4) (Quadro 11). 

Desconhece-se a distância total disponibilizada 

pelos 28 percursos identificados, contudo, foi 

possível quantificar cerca de 106 km32 em onze 

dos percursos, porém, esta distância abrange 

outros concelhos (Guarda, Celorico da Beira, 

Gouveia, Seia, Covilhã e Manteigas).  

 

 

 

 

                                                      
32 Não contabilizadas as extensões do percurso Lagoa 

Comprida, Ponte Jugais e Torre/Chafariz d’El Rei. 

Quadro 11 | Percursos pedestres disponíveis na 

envolvência ao concelho de Seia. Fonte: C.M. Seia, 

2011, RTSE, CISE. 

Denominação Caracterização 

Lagoa Comprida O Parque Natural da Serra da 

Estrela (PNSE) disponibiliza este 

percurso com início e fim na 

referida lagoa. 

Ponte Jugais O Parque Natural da Serra da 

Estrela (PNSE) disponibiliza este 

percurso com o início na Ermida da 

Senhora do Desterro, localizada nas 

margens do rio Alva. 

Torre / Chafariz 

d’el Rei 

O Parque Natural da Serra da 

Estrela (PNSE) disponibiliza este 

percurso com início junto ao vértice 

geodésico Estrela e término na 

Fonte dos Perus. 

Torre / Alto do 

Mondego 

O Parque Natural da Serra da 

Estrela (PNSE) disponibiliza este 

percurso com início junto ao vértice 

geodésico Estrela. 

Vale Glaciário 

do Zêzere 

A RTSE disponibiliza este percurso 

com extensão de 17 km, com início 

na torre e término no concelho de 

Manteigas. 

Vale Glaciário 

de Alforfa 

A RTSE disponibiliza este percurso 

com extensão de 13 km, com início 

na Torre e término em Unhais da 

Serra. 

Vale Glaciário 

de Loriga 

A RTSE disponibiliza este percurso 

com extensão de 9 km, com início 

na Torre e término em Loriga. 

Vale Glaciário 

do Covão 

Grande 

A RTSE disponibiliza este percurso 

com extensão de 9 km, com início 

na Torre e término em Loriga. 

Vale Glaciário 

do Covão do 

Urso 

A RTSE disponibiliza este percurso 

com extensão de 20 km, com início 

na torre e término na vila do 

Sabugueiro. 

Trilho de Viriato A RTSE disponibiliza este percurso 

com extensão de 7 km, com início 

nas Penhas da Saúde e término na 

Torre. 

Trilho das Lagoas 

da Torre 

A RTSE disponibiliza este percurso 

com extensão de 8 km, com início 

e término na Torre. 

Trilho das 

Grandes Lagoas 

A RTSE disponibiliza este percurso 

com 12 km de extensão, com início 

e término na barragem do 

Lagoacho. 

Mata do 

Desterro 

O CISE disponibiliza três percursos 

pela Mata do Desterro, 

nomeadamente, os percursos PR1 - 
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Vale do Alva (1600 m), PR2 - Quinta 

da Serra (6750 m), e PR3 - Cabeço 

dos Corvos (1600 m). Proporcionam 

aos visitantes a oportunidade de 

um contacto próximo com a 

natureza e a cultura locais. 

Arte Rupestre de 

Vide 

O Centro de Interpretação de Arte 

Rupestre de Vide disponibiliza nove 

circuitos para visitar in loco as 

gravuras rupestres de Vide. 

“Rota da Broa” 

de Loriga 

Constituída por quatro percursos 

principais, designadamente, a Rota 

da Eira, Rota “Entre Socalcos e 

Moinhos”, Rota “Panorâmica do 

Vale Loriga” e Rota “Milho em 

Terras de Xisto” (Promovidos pela 

Confraria da Broa e do Bolo Negro 

de Loriga) 

 

Desde 2006, existe uma ciclovia que se inicia na 

rotunda norte da cidade, liga à Zona Industrial, e 

termina na Escola de Turismo e Hotelaria, e que 

perfaz pouco mais de 1 km. Esta ciclovia 

desenvolve-se numa zona de planícies agrícolas, 

onde é possível apreciar a encosta da Serra da 

Estrela. Dada a abrangente oferta de trilhos ou 

percursos pedestres, uma ciclovia em 

funcionamento e outra prevista, classifica-se este 

indicador como “Bom”.  

 

 

Ações de informação e sensibilização sobre 

mobilidade sustentável 

 

Foi realizada em Setembro de 2011 a iniciativa 

“Na cidade sem o meu carro” com o objetivo de 

promover a informação e sensibilização para o 

uso de transportes públicos, realizada em Seia e 

S. Romão. 

Neste sentido, classifica-se este indicador como 

“Razoável”.  

 

 

Qualidade do ambiente sonoro 

 

De um modo geral a qualidade do ambiente 

sonoro é boa. Segundo o mapa de ruído do 

concelho de Seia, elaborado em 2004, entre os 

14 pontos monitorizados assinala-se um que 

apresenta níveis diurnos e noturnos superiores aos 

limites legais. Este facto deve-se, principalmente, 

à existência tráfego na proximidade ao referido 

ponto, proveniente da estrada EN17.  

Contudo, com a aprovação do Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro, surgem alterações33 no 

Regulamento Geral do Ruído, mais precisamente, 

nos limites legais de exposição ao ruído. De 

acordo com estes mais recentes limites de 

exposição em vigor, o ponto referido não viola o 

Regulamento Geral do Ruído. Contudo, seriam 

necessárias monitorizações mais recentes para 

avaliar convenientemente os níveis de 

incomodidade ao ruído. 

Segundo as monitorizações de ruído efetuadas, 

considera-se este indicador como “Bom”.  

 

 

Consumo de biocombustíveis e energias 

alternativas nos transportes 

 

A promoção da produção e da utilização de 

biocombustíveis e de outros combustíveis 

renováveis no espaço comunitário é uma 

importante medida para, no âmbito do 

desenvolvimento sustentável da Comunidade 

Europeia, reduzir a dependência das 

importações de energia e influenciar o mercado 

dos combustíveis no sector dos transportes e, 

deste modo, a segurança do abastecimento 

energético a médio e longo prazo. Neste sentido 

surge o Decreto-Lei nº 62/2006, de 21 de Março, 

que transpõe a matéria para a Diretiva nº 

2003/30/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 8 de Maio de 2003, e cria 

mecanismos para promover a colocação no 

mercado de quotas mínimas de biocombustíveis. 

A própria Estratégia Nacional para a Energia (ENE 

2020) refere como orientação estratégica 

                                                      
33 No caso particular de um ponto em zona sensível em 

cuja proximidade exista em exploração uma grande 

infraestrutura de transporte, este não devem ficar 

exposto a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A) 

para o período “diurno-entardecer-noturno” 

(associado ao incómodo global) e superior a 55 db(A) 

para o período noturno. 
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nacional a necessidade de se promover a 

utilização de recursos endógenos para a 

produção de biocombustíveis estreitando a 

ligação com a agricultura nacional e as soluções 

ligadas aos biocombustíveis de segunda 

geração. 

Desconhece-se valores relativos ao consumo de 

biocombustíveis nos transportes públicos ou 

veículos utilizados pela administração pública do 

concelho de Seia, pelo que se considera a 

classificação deste indicador como “Não 

disponível”. 

Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 
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Acão Local para a Saúde 
 

Esperança média de vida à nascença 

 

A esperança média de vida é um indicador 

capaz de proporcionar informações úteis quanto 

à qualidade de vida e dos serviços de saúde 

prestados de forma genérica numa determinada 

localidade.  

No concelho de Seia observa-se uma esperança 

média de vida próxima dos 78 anos, com uma 

tendência crescente face a anos transatos 

(Figura 50). Esta apresenta-se algo inferior aos 

principais polos urbanos da região, bem como à 

média nacional. Contudo, encontra-se dentro 

dos níveis usuais para a NUT da Serra da Estrela 

(Figura 51). Visto que a diferença na esperança 

média de vida entre o concelho de Seia e os 

restantes territórios analisados se mostra pouco 

significativa, classifica-se este indicador como 

“Razoável”.  

 

 
Figura 50 | Evolução da esperança média de vida no 

concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 

 

 
Figura 51 | Esperança média de vida por território em 

2009. Fonte: INE, 2011. 

 

 

Oferta dos serviços de saúde 

 

Relativamente à capacidade de resposta dos 

serviços de saúde verifica-se que o concelho de 

Seia tem vindo a apresentar cada vez menos 

capacidade de resposta ao nível de recursos 

humanos, ao passo que, em termos 

infraestruturais ou de equipamentos de 

internamento, tem registado uma ligeira 

melhoria. Por outras palavras, verifica-se que o 

número de médicos (40 habitantes por médico) 

ou enfermeiros (105 habitantes por enfermeiro) 

registou um crescimento e, em contrapartida, o 

número de camas disponíveis observou um 

decréscimo face à população residente (447 

habitantes por cama) (Figura 52), devido à 

variação populacional e não à variação das 60 

camas disponíveis no Hospital de Nossa Senhora 

da Assunção (Seia) que se manteve constante 

na última década, ao contrário do Hospital da 

Covilhã que tem vindo a reduzir a sua 

disponibilidade de camas (342 camas em 2009). 

Ainda assim, face a outros centros urbanos e 

tendo em consideração a dimensão das 

comunidades, pode-se considerar que o 

concelho de Seia encontra-se bem servido ao 

nível dos serviços de saúde (Figura 53). O Hospital 

de Seia constitui uma unidade prestadora de 

cuidados de saúde, integrada nas Unidades 

Locais de Saúde (U.L.S.) da Guarda, E.P. EX.. A 

sua área de influência abrange os concelhos de 
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Seia, Gouveia e Fornos de Algodres, 

correspondendo a aproximadamente 40 mil 

habitantes. O Hospital presta serviços de urgência 

básica (8 camas), serviço de cirurgia 

convencional (não inclui pequena cirurgia), 

cirurgia de ambulatório (9 camas), e medicina 

(25 camas), funcionando 24 horas por dia. Em 

2011, foram atendidos 31678 utentes pelo serviço 

de urgência, sendo que a maioria não ficou 

internado (27905 utentes), 2214 foram transferidos 

para outro hospital e 821 foram internados. 

Importa também referir que 691 utentes 

abandonaram o serviço de urgência, 

desconhecendo-se os motivos. Registaram-se 43 

óbitos no serviço de urgência, sendo que 4 já 

deram entrada cadáveres. Nos serviços de 

cirurgia e medicina foram atendidos 171 e 1527 

utentes, respetivamente. Registaram-se 8 óbitos 

no serviço de cirurgia e 96 óbitos no serviço de 

medicina. O tempo máximo previsto para chegar 

ao serviço de urgência é de aproximadamente 

60 minutos em condições normais.  

 
Figura 52 | Evolução da oferta ou disponibilidade dos 

serviços de saúde no concelho de Seia. Fonte: INE, 

2011. 

Existem ainda um centro de saúde e oito 

extensões no concelho, distribuídos por 9 

freguesias. Em todos eles, existe pelo menos um 

médico e um enfermeiro. No centro de saúde de 

Seia existem 24 enfermeiros e 17 médicos (6 a 

tempo inteiro) disponíveis. Estão inscritos na 

totalidade de centros de saúde 27406 utentes, e 

foram prestadas 7182 consultas, sendo 2921 

relativas a saúde infantil até aos 13 anos. 

Neste sentido, classifica-se este indicador como 

“Bom”.  

 

 
Figura 53 | Índices de disponibilidade de profissionais 

de saúde e camas (lotação praticada) por território em 

2009. Fonte: INE, 2011. 

 

 

Ações de sensibilização para hábitos e 

alimentação saudável 

 

A autarquia tem adotado medidas com vista à 

promoção de estilos de vida saudáveis para a 

comunidade. Entre as iniciativas adotadas, 

importa destacar a organização de dias da 

saúde com a execução de rastreios, projeção de 

filmes e atividades desportivas e lúdicas, 

caminhadas e a realização de atividades 

orientadas por técnicos da autarquia, 

nomeadamente, Caminhar Saudável, e Saúde 

em Movimento.  

Segundo a informação disponível, quer em 2010 

como em 2011, foram promovidas pela C.M. de 

Seia 8 ações de sensibilização por ano com o 

intuito de incentivar à prática de hábitos e 

alimentação saudável. 

Considera-se um número significativo de ações 

pelo que se classifica este indicador como 

“Bom”.  
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Equipamentos desportivos 

 

A rede de equipamentos desportivos do 

município de Seia é bastante completa e 

diversificada. O concelho dispõe de 16 grandes 

campos de jogos, 24 pequenos campos de jogos, 

uma pista de atletismo, 10 pavilhões e salas de 

desporto, 6 piscinas ao ar livre e uma piscina 

coberta, bem como outros equipamentos não 

clássicos, tais como, campos de tiro, uma 

estância de esqui, um centro de equitação, 

pistas de karting, de motocross/autocross e de 

bicicletas. A cobertura territorial de 

equipamentos desportivos apresenta-se 

satisfatória, atendendo à existência de pelo 

menos um equipamento por freguesia. Porém, a 

disposição dos equipamentos sugere uma 

tendência de concentração, nomeadamente 

nas freguesias de Carragozela, Folhadosa e 

Valezim (que dispõem de 8 equipamentos cada), 

de São Romão (11 equipamentos) e de Seia (17 

equipamentos). 

Tendo em consideração a quantidade e 

diversidade de equipamentos desportivos 

existentes, classifica-se este indicador como 

“Bom”.  

 

 

Empresas com serviços de HST e medicina no 

trabalho implementados 

 

O número de empresas sediadas no município 

com serviços de higiene, segurança e medicina 

no trabalho implementados não foram passíveis 

de aferição, pelo que se considera a 

classificação deste indicador como “Não 

disponível”. 

Dada a obrigatoriedade legal prevista pelo Lei nº 

102/2009, de 10 de Setembro de 2009, que 

regulamenta o regime jurídico da promoção e 

prevenção da segurança e da saúde no 

trabalho, de acordo com o previsto no artigo 

284.º do Código do Trabalho, e restantes 

diplomas complementares, e relevância deste 

indicador para o cumprimento do compromisso 

do Aalborg, recomenda-se que a 

implementação destes serviços por parte das 

entidades laborais presentes no concelho com 

obrigatoriedade elegível seja alvo de 

monitorização. 
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Economia Local Dinâmica e 

Sustentável 
 

 

Densidade de empresas 

 

Tal como em muitos outros municípios e regiões 

do País, o concelho de Seia apresenta uma 

densidade empresarial em queda, em 

consequência da atual conjuntura económica 

regressiva. Em 2009 existiam 5 empresas por km2 

(1990 empresas) no concelho (Figura 54), valor 

superior à média regional da NUT da Serra da 

Estrela, mas bastante inferior à média nacional 

(Figura 55). Importa também referir que Seia 

comporta 58% das empresas sediadas em toda a 

NUT da Serra da Estrela, sendo que 96% das 

empresas do concelho apresentam menos de 10 

trabalhadores e apenas 6 empresas dispõe de 

mais de 50 trabalhadores. Entre 2006 e 2009, 

registou-se uma redução de 132 empresas no 

concelho de Seia, o que corresponde a uma 

quebra de 7% do efetivo empresarial. 

Dada a dimensão relativa do município e do seu 

efetivo empresarial, das suas áreas urbanas e da 

sua população, e atendendo a que os resultados 

são influenciados pela atual conjuntura 

económica que afeta generalizadamente todo o 

território nacional, classifica-se este indicador 

como “Razoável”.  

 
Figura 54 | Evolução da densidade empresarial no 

concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 

 

 
Figura 55 | Densidade empresarial por território em 

2009. Fonte: INE, 2011. 

 

 

Volume de negócios por empresa 

 

Apesar de a dimensão empresarial do concelho 

de Seia não ser das mais elevadas 

comparativamente a outras regiões verifica-se, 

segundo os resultados disponíveis, que o volume 

de negócios médio das empresas locais têm 

vindo a crescer tendo atingido em 2008 os 177 mil 

euros por empresa, estando ao nível de 

concelhos de maior dimensão como Covilhã e 

Guarda e bem superiores à média regional 

(Figura 56). De todos os territórios analisados, Seia 

foi o território com uma variação homóloga 

anual mais elevada relativamente ao ano 

anterior, tendo o volume de negócios crescido 

8% face a 2007, sendo apenas comparável com 

a média nacional (5%).  

Conclui-se assim que o concelho de Seia 

apresenta um volume de negócios com 

tendência crescente e superior relativamente ao 

contexto regional, pelo que se classifica este 

indicador como “Bom”.  
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Figura 56 | Volume de negócios por empresa por 

território em 2008. Fonte: INE, 2011.  

 

 

Intensidade turística 

 

A intensidade turística no concelho de Seia tem-

se mostrado constante ao longo dos últimos anos, 

apesar de uma leve quebra observada em 2009 

onde registou um valor anual de 135 dormidas 

por 100 habitantes (Figura 57). Este valor é bem 

superior à média da Região da Serra da Estrela 

em virtude da proximidade do concelho à zona 

de montanha da Serra da Estrela, constituindo 

um local favorável à pernoita dos turistas que 

pretendem usufruir do Parque Natural. Contudo, 

este valor é bastante inferior ao registado a nível 

nacional (Figura 58), sendo sintomática a 

necessidade de melhor aproveitamento turístico 

que o potencial inerente à Serra da Estrela pode 

proporcionar.  

Os turistas e visitantes de Seia pernoitam em 

média 1,8 noites, mesmo valor da média regional 

da NUT Serra da Estrela, ao passo que a média 

nacional se pauta nas 2,6 noites. 

Por estes motivos, classifica-se este indicador 

como “Bom”.  

 

 
Figura 57 | Evolução da intensidade turística no 

concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 

 

 
Figura 58 | Intensidade turística por território em 2009. 

Fonte: INE, 2011. 

 

 

Oferta de emprego no sector turístico 

 

A oferta de emprego no sector turístico não foi 

passível de aferição, pelo que se considera a 

classificação deste indicador como “Não 

disponível”. 

Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 
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Pessoal ao serviço no sector turístico 

 

O número de trabalhadores a laborar no sector 

turístico não foi passível de aferição. Contudo, 

realizou-se uma estimativa baseada no número 

de pessoas ao serviço em alguns sectores que 

abrangem atividades turísticas, nomeadamente, 

as atividades económicas da Secção I – 

“Alojamento, restauração e similares”, Secção R – 

“Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas 

e recreativas”, e Secção N – “Atividades 

administrativas e dos serviços de apoio” 

relacionados com o turismo, tais como, agências 

de viagem e operadores turísticos, relativamente 

à Classificação Portuguesa das Atividades 

Económicas — Revisão 3 (CAE — Rev. 3). 

Mediante esta estimativa verifica-se que cerca 

de 2,6% da população residente no concelho de 

Seia preste serviço no sector turístico, o que 

corresponde a aproximadamente 689 habitantes. 

Como se pode verificar pela Figura 59 esta 

proporção é semelhante à ocorrida para a 

Guarda e Covilhã, e algo inferior à média 

nacional que se estima ser de 6,2% da população 

residente ao serviço do sector turístico. Dado o 

potencial de desenvolvimento turístico do 

concelho considera-se que a atual proporção de 

habitantes ao serviço do sector ainda poderá 

surtir um crescimento pelo que se classifica este 

indicador como “Razoável”. 

 

 
Figura 59 | Percentagem da população residente 

empregada em sectores que prestam serviços no 

sector turístico. Fonte: INE, 2011. 

 

Taxa de desemprego 

 

Tendo em consideração o número de 

desempregados inscritos nos centros de emprego 

do Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP), verifica-se que a taxa de desemprego 

municipal apresenta uma tendência crescente, 

claramente justificada pela atual conjuntura 

recessiva da economia nacional e europeia. A 

taxa de desemprego de Seia (10,7%) encontra-se 

ao nível dos restantes municípios da Região, entre 

ao 10 e 12% (Figura 61). No último ano, observou-

se uma subida de duas centenas de pessoas 

desempregadas relativamente ao ano transato. 

Assim, em Janeiro 2012 registaram-se 1658 

pessoas desempregadas, em idade ativa, no 

concelho de Seia. 

A faixa etária mais afetada é a faixa situada 

entre os 35 e 54 anos. No entanto, a população 

jovem, entre os 25 e 34 anos, sofreu um 

crescimento do desemprego algo significativo no 

último ano. 

(Figura 60). As mulheres ainda são o género mais 

afetado pelo desemprego, visto que 55% das 

pessoas desempregadas de Seia são do sexo 

feminino. Relativamente ao desemprego por 

grau de habilitações, observa-se no concelho de 

Seia a um crescimento generalizado do 

desemprego em praticamente todos os níveis de 

formação, contudo, observa-se um crescimento 

superior do desemprego nas pessoas mais 

qualificadas, nomeadamente, a população com 

ensino secundário e superior. Contudo, o nível de 

qualificação que ainda apresenta o maior 

número de desempregados registados é o 1º CEB 

(Figura 62). Não obstante se observar um 

crescimento generalizado do desemprego no 

concelho de Seia, à semelhança do resto do 

País, consequências das políticas recessivas 

adotadas pelo Estado português para combater 

a atual crise económica, e pelo contínuo 

envelhecimento da população e 

desinvestimento por parte do Estado e agentes 

financeiros, considera-se que o desempenho e 

índices do concelho nesta matéria são aceitáveis 
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face à presente conjuntura. Neste sentido, 

classifica-se este indicador como “Razoável”.  

 

 
Figura 60 | Evolução da população desempregada 

inscrita por grupo etário no concelho de Seia. Fonte: 

IEFP/MTSS, 2012. 

 

 
Figura 61 | Taxa de desemprego por território. Fonte: 

IEFP/MTSS, 2012. 

 
Figura 62 | Evolução da população desempregada 

inscrita por nível e habilitação no concelho de Seia. 

Fonte: IEFP/MTSS, 2012. 

 

 

Pequenas e médias empresas de excelência 

 

Segundo o IAPMEI, no distrito da Guarda foram 

premiadas, em 2011, 32 pequenas e médias 

empresas (PME) com o estatuto de excelência de 

um total de 1368 PME premiadas de vários 

sectores de atividade e localidades. No concelho 

de Seia foram galardoadas duas empresas, 

sendo do sector de construção civil e outra de 

comércio. Dada a inexistência de empresas PME 

com este estatuto de excelência no concelho 

em anos anteriores, considera-se que a evolução 

positiva, pelo que se classifica este indicador de 

“Razoável”. 

 

 

Indústrias com certificação ambiental 

 

Não foram identificadas Indústrias com 

certificação ambiental no concelho de Seia, pelo 

que se considera a classificação deste indicador 

como “Mau”. 

 

 

Ações de cooperação e promoção de boas 

práticas empresariais 

 

O número de ações de cooperação e promoção 

de boas práticas empresariais não foi passível de 

aferição, pelo que se considera a classificação 

deste indicador como “Não disponível”. 

Dada a relevância deste indicador para o 

cumprimento do compromisso do Aalborg, 

recomenda-se a sua monitorização ou 

concretização. 

 

 

Instrumentos de planeamento territorial com 

critérios de sustentabilidade na localização das 

empresas 

 

O concelho de Seia, além do Plano Diretor 

Municipal, é regido territorialmente por três Planos 

de Pormenor (Zona Industrial I, Espaço Industrial 

de Vila Chã – Abrunheira, e Quinta da Veiga), um 
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Plano de Ordenamento de Área Protegida 

referente ao Parque Natural da Serra da Estrela e 

três planos sectoriais (Plano de Bacia Hidrográfica 

do Mondego, Plano Regional de Ordenamento 

Florestal da Beira Interior Norte e Plano de Rede 

Natura 2000). De acordo com as informações 

recolhidas, todos os instrumentos de 

planeamento referidos respeitam critérios de 

sustentabilidade na localização das empresas na 

área de intervenção de cada instrumento de 

planeamento territorial. 

Por este motivo, classifica-se este indicador como 

“Bom”.  

 

 

Exposições e feiras realizadas 

 

No concelho de Seia foram contabilizadas quatro 

feiras anuais, uma feira semanal e quatro feiras 

mensais, tal como se elenca no  

Quadro 12. Importa referir também que a 

Associação de Artesão da Serra da Estrela 

participou, no ano de 2011, em 15 feiras a nível 

nacional e 19 a nível internacional. Considera-se 

que o número de eventos e feiras realizadas 

onde se comercializam e promovem os produtos 

locais são em número significativo, pelo que se 

considera este indicador como “Bom”.  

 

Quadro 12 | Exposições e feiras realizadas no 

concelho de Seia em 2011. Fonte: C.M. Seia, 2011. 

Eventos / feiras Periodicidade 

Feira do Queijo Trienal 

Exposocial Anual 

Feira do Turismo Anual 

Fiagris Anual 

Feira de Seia Semanal (Todas as 4ª feiras) 

Feira de Loriga Mensal (1º Sábado de cada 

mês) 

Feira de Paranhos Mensal (1º Sábado de cada 

mês) 

Feira Mensal de 

Travancinha 

Mensal (2º Domingo de cada 

mês) 

Feira Mensal de 

Pinhanços 

Mensal (2ª Terça-feira de cada 

mês) 

Feiras de artesanato Ocasional 

 

 

Estabelecimentos turísticos com certificação 

ambiental 

 

Os empreendimentos turísticos existentes no 

concelho de Seia são constituídos por três casas 

de campo (estabelecimentos de turismo rural), 

uma casa de turismo de habitação, e um 

estabelecimento de hotelaria tradicional de 3 

estrelas. Existem ainda três espaços de animação 

turística baseados em turismo de aventura, 

desporto e lazer. Destas apenas o 

estabelecimento de hotelaria tradicional (Hotel 

Eurosol Seia-Camelo34) dispõe de um sistema de 

gestão da qualidade e ambiental certificado e 

uma casa de campo (Casa da Lapa Mourisca35) 

com a intenção de adquirir certificação do seu 

sistema de gestão ambiental. Dado o baixo 

número de estabelecimento turísticos com 

certificação ambiental, classifica-se este 

indicador como “Mau”. 

 

                                                      
34 Capacidade instalada de 153 camas e 79 quartos. 
35 Capacidade instalada de 16 camas e 8 quartos. 
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Equidade e Justiça Social 
 

População ativa com proteção social 

 

Tendo em consideração as estatísticas disponíveis 

para 2009, verifica-se que a taxa de apoio e 

proteção social no concelho de Seia para a 

população em idade ativa tem vindo a 

aumentar sucessivamente, registando cerca de 

432 beneficiários de segurança social e 43 

beneficiários do rendimento social de inserção 

por mil residentes em idade ativa (Figura 63). Já 

em 2011, registaram-se 317 famílias (703 pessoas) 

beneficiárias e 88 cessações da prestação de RSI, 

sendo que a faixa etária mais beneficiada situa-

se entre os 35 e 54 anos e respetivos dependentes 

entre os 6 e 18 anos (351 pessoas). A população 

jovem ativa, na faixa entre os 25 e 34 anos, é 

também um dos principais grupos beneficiários, 

existindo 103 pessoas beneficiárias em 

acompanhamento. Verifica-se também que 

cerca de 344 pessoas beneficiadas possuem 

outros rendimentos, tais como pensões e subsídios 

de desemprego. As freguesias com maior 

incidência de beneficiários titulares de RSI são 

Seia e S. Romão, devido principalmente à sua 

dimensão e carácter urbano que, usualmente, é 

mais sensível à variabilidade da economia. De 

resto, a mesma realidade se sucede para grande 

parte dos municípios da região, que devido ao 

atual contexto económico e social e 

distanciamento centros aos maiores polos 

urbanos geradores de emprego sentem 

dificuldades na capitalização dos seus recursos 

humanos. Verifica-se também que o nível de 

apoio social à população ativa apresentado 

para o concelho é superior à média nacional 

(Figura 64). Não obstante, os resultados 

indiciarem capacidade dos organismos públicos 

de apoiar e promover a inclusão, os resultados 

também denotam um crescimento contínuo da 

taxa de exclusão da população ativa. Dada a 

situação económica em que o País se encontra, 

os beneficiários dificilmente se tornarão 

autónomos, uma vez que o mercado não 

apresenta capacidade de absorção de 

beneficiários caracterizados, em termos 

genéricos, por uma baixa escolaridade, 

habilitação e experiência laboral. Neste sentido, 

classifica-se este indicador como “Mau”.  

 
Figura 63 | Evolução do número de beneficiários de 

proteção social em idade ativa no concelho de Seia. 

Fonte: INE, 2011. 

 

 

Figura 64 | Número de beneficiários de proteção social 

em idade ativa por território em 2009. Fonte: INE, 2011. 

 

 

Disparidade no ganho médio mensal entre 

profissões 

 

Analisando a disparidade entre salários mensais 

obtidos nas mais variadas profissões existentes no 

total do emprego por conta de outrem, constata-

se que esta tem vindo a regredir, registando uma 

disparidade na ordem dos 33% entre os salários 

das várias profissões enquadráveis no emprego 
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por conta de outrem (Figura 65). Este grau de 

disparidade é inferior à média nacional (Figura 

66), pelo que se classifica este indicador como 

“Bom”.  

 

 
Figura 65 | Evolução da disparidade do rendimento 

médio mensal entre profissões por conta de outrem no 

concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 

 

 

Figura 66 | Disparidade do ganho médio mensal entre 

profissões por conta de outrem por território em 2008. 

Fonte: INE, 2011. 

 

 

Ganho médio mensal 

 

Segundo os dados estatísticos recolhidos, o 

ganho médio mensal no concelho de Seia 

rondava em 2008 os 745€ por mês, ao passo que 

em 2004 seria de aproximadamente 657€ (Figura 

67). Relativamente a outros territórios de 

referência, verifica-se que o concelho de Seia 

apresenta rendimentos mensais semelhantes à 

maioria dos concelhos vizinhos e, tal como em 

toda a região na envolvência, apresenta 

rendimentos mensais inferiores à média nacional 

(Figura 68). 

Em virtude do crescimento significativo do ganho 

médio mensal do concelho de Seia, classifica-se 

este indicador como “Bom”.  

 

 
Figura 67 | Evolução do ganho médio mensal no 

concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 

 

 
Figura 68 | Ganho médio mensal por território em 2008. 

Fonte: INE, 2011. 
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de estudo a 13 alunos36 do ensino superior 

economicamente carenciados, apoio financeiro 

aos alunos que necessitem de transporte escolar, 

manuais escolares e alimentação e pertencentes 

a famílias com menor capacidade económica. 

O município também proporciona apoio 

financeiro, através da atribuição de uma tarifa 

social, às famílias e os idosos com baixos 

rendimentos ou com maiores agregados 

familiares, bem a disponibilização de um cartão 

sénior e cartão jovem municipal para facilitarem 

o acesso destes grupos etários a determinados 

bens de consumo e serviços de empresas 

municipais, e incentivar a sua participação nas 

diversas atividades de índole cultural, desportiva 

e recreativa realizadas no município. Face a estas 

iniciativas de promoção do acesso equitativo aos 

serviços públicos e de apoio social, considera-se 

a classificação deste indicador como “Bom”. 

 

 

Despesa em cultura 

 

Tendo em consideração os dados estatísticos do 

INE, o concelho de Seia tem demonstrado na 

última década a uma evolução globalmente 

crescente das despesas da Câmara Municipal 

em atividades ou investimentos culturais e 

desportivos, sendo que a partir do ano de 2004 

observou-se uma quebra de cerca de 500 mil 

euros após um período de crescimento 

acentuado da despesa, registando em 2009 uma 

despesa total na ordem dos 2388 mil euros (Figura 

69). Este valor equivale a aproximadamente 89 

euros por habitante, constituindo uma despesa 

per capita muito próxima da média nacional e 

superior à maioria dos concelhos vizinhos com a 

exceção do concelho da Guarda. Cerca de 33% 

da despesa total referida é relativa a 

investimento de capital, sendo o restante 

montante relativo a despesas correntes (67%) 

                                                      
36 Dez bolsas para alunos que frequentem 

estabelecimentos de ensino fora do concelho e três 

bolsas para alunos que frequentem Escola Superior de 

Turismo e Hotelaria (ESTH) de Seia. 

(Figura 70). A despesa em cultura e desporto 

referida representa cerca de 11% do total das 

despesas municipais observadas para o 

concelho de Seia em 2009. Este valor é bastante 

significativo, sendo apenas superado pelo 

município da Guarda e equivalente à média 

nacional registada (Figura 71). 

Importa referir que, de acordo com as Grandes 

Opções do Plano e Orçamento do município de 

Seia para 2011, prevê-se um investimento na 

ordem dos 1,5 milhões de euros (2,8% do valor 

total do orçamento anual) para cumprimento 

dos objetivos e medidas estipuladas ao nível da 

Cultura. Observa-se, portanto, a uma quebra 

significativa da despesa municipal que pode ser 

justificada pelas dificuldades financeiras que o 

contexto macroeconómico nacional induz nas 

instituições públicas e, por outro lado, ao forte 

investimento realizado nos últimos anos ao nível 

infraestrutural e de promoção de eventos 

culturais no concelho. Neste sentido, classifica-se 

este indicador como “Bom”. 

 

 
Figura 69 | Evolução da despesa municipal em cultura 

e desporto no concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 
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Figura 70 | Despesa municipal por habitante em 

cultura e desporto por território em 2009. Fonte: INE, 

2011. 

 

 

 
Figura 71 | Dotação percentual da despesa total do 

município afeta à cultura e desporto em 2009. Fonte: 

INE, 2011. 

 

 

 

Iniciativas de promoção da igualdade entre 

géneros 

 

O número de iniciativas de promoção da 

igualdade entre géneros não foi passível de 

aferição. Contudo, importa referir que foi 

aprovado, em Maio de 2011, o Plano Municipal 

para a Igualdade, que surge como um 

instrumento de forte potencial ao nível na 

promoção de iniciativas inclusivas no município. 

Não obstante, desconhece-se o grau de 

concretização das medidas previstas no referido 

Plano. Posto isto, e em virtude da aprovação do 

Plano, classifica-se o indicador como “Razoável”. 

 

 

Taxa de criminalidade 

 

Segundo as estatísticas oficiais, a taxa de 

criminalidade no concelho de Seia tem sofrido 

um crescimento tendencial algo significativo, 

registando em 2009 cerca de 28 crimes ocorridos 

(julgados) no concelho por mil habitantes, tendo 

duplicado em menos de uma década (Figura 

72), e considerado um valor elevado 

relativamente aos restantes municípios na 

envolvência. Contudo, ainda não atinge os 

valores de criminalidade registados nos 

concelhos do litoral do País, onde se encontram 

os grandes aglomerados populacionais (Figura 

73). 

Neste sentido, classifica-se este indicador como 

“Mau”.  

 

 
Figura 72 | Evolução do número de crimes ocorridos no 

concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 
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Figura 73 | Número de crimes ocorridos por território 

em 2009. Fonte: INE, 2011. 

 

 

Evolução das tipologias de crime 

 

Segundo as estatísticas oficiais, o número de 

crimes registados no concelho de Seia tem 

rondado nos últimos anos os 700 crimes, sendo 

que em 2010 observou-se uma quebra 

relativamente aos anos transatos, tendo-se 

registado 680 crimes (Figura 74). Importa notar 

que o número de crimes tem registado uma 

tendência global crescente, devido 

principalmente ao crescimento dos crimes contra 

pessoas e património (Figura 75). As restantes 

tipologias de crime mantiveram um 

comportamento sensivelmente constante ou 

regressivo.  Comparativamente a outros territórios 

dentro do mesmo contexto regional verifica-se 

que os crimes contra o património são também 

os mais representativos, e que os crimes contra a 

paz e vida em sociedade apresentam uma maior 

significância noutros concelhos do que em Seia 

(Figura 76). 

Em consequência do consecutivo crescimento 

dos crimes contra pessoas e património, 

classifica-se este indicador como “Mau”.  

 

 
Figura 74 | Evolução do número de crimes ocorridos 

por tipologia no concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 

 

 
Figura 75 | Distribuição percentual dos crimes 

ocorridos por tipologia no concelho de Seia por ano. 

Fonte: INE, 2011. 

 

 

Figura 76 | Número de crimes ocorridos por território 

em 2009. Fonte: INE, 2011. 
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Processos judiciais terminados 

 

A partir da informação recolhida, verifica-se que 

os serviços judiciais apresentam níveis de resposta 

aceitáveis, visto que os processos judiciais 

terminados em 2009 equivalem aos processos 

judiciais entrados no mesmo ano, registando-se 

um equilíbrio na conclusão entre as várias 

tipologias de processos judiciais. Contudo, é de 

notar que já se verificaram níveis de resposta 

superiores, principalmente no que aos processos 

cíveis e tutelares concerne. Comparativamente 

com outros territórios de referência local, o 

concelho de Seia apresenta um nível de resposta 

bastante aceitável para os processos cíveis e 

tutelares, tendo concluído cerca de 99% da 

quantidade de processos cíveis entrados, 97% 

dos processos penais, e 107% dos processos 

tutelares (Figura 77 e Figura 78).  

Neste sentido, classifica-se este indicador como 

“Razoável”.  

 

 
Figura 77 | Evolução da percentagem de processos 

judiciais terminados relativamente aos entrados no 

concelho de Seia. Fonte: INE, 2011. 

 

 

Figura 78 | Percentagem de processos judiciais 

terminados relativamente aos entrados por território em 

2009. Fonte: INE, 2011. 

 

 

Habitação Social 

 

De acordo com as informações recolhidas, a 

C.M. de Seia não dispõe de património edificado 

disponível para satisfazer as potenciais 

necessidades de acesso a habitação por parte 

da população residente no concelho. Contudo, 

o Centro Paroquial de Seia dispõe dois prédios 

para habitação social com capacidade para 

seis famílias, que são cedidas a título gratuito e 

provisório até as famílias regularizarem a sua 

situação. Apesar de as condições de acesso a 

habitação, de qualidade de vida e igualdade 

social estarem asseguradas pelo Centro 

Paroquial, considera-se importante haver uma 

resposta a estas necessidades por parte das 

instituições públicas de ação social. Neste 

sentido, classifica-se este indicador como 

“Razoável”. 

 

 

Transporte Urbano Social 

 

O concelho de Seia disponibiliza aos utilizadores 

de transportes públicos mais frequentes a 

possibilidade de adquirir o Passe Social que 

permite uma poupança de 6€ relativamente ao 

passe mensal convencional. Este apenas está 

acessível a utilizadores economicamente mais 

desfavorecidos que comprovem nos termos 
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definidos em regulamento municipal viver em 

situação de carência económica, e portadores 

de Cartão Jovem Municipal e Cartão Sénior 

Municipal. Desconhece-se, contudo, o grau de 

penetração na aquisição do Passe Social pela 

população residente, com exceção da 

população estudante que representa 1077 

passes sociais ou 4,4% da população residente. 

Neste sentido, dado o estado inicial de 

desenvolvimento e margem de progressão que 

esta iniciativa demonstra, classifica-se este 

indicador como “Razoável”. 
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Do Local para o Global 
 

 

Emissão de GEE 

 

Face às evidências crescentes do fenómeno 

global das alterações climáticas, em 1992, foi 

assinada a Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC) e 

em 1997 foi adotado o Protocolo de Quioto. No 

âmbito deste Protocolo, a União Europeia ficou, 

como um todo, obrigada a reduzir as suas 

emissões face ao ano base (1990) em 8 %, tendo 

esta quantidade sido repartida por todos os 

Estados membros, através do compromisso 

comunitário de partilha de responsabilidades, 

onde Portugal assumiu o compromisso de limitar o 

aumento das suas emissões de gases com efeito 

de estufa (GEE) em 27 %, no período de 2008 -

2012, relativamente aos valores do ano base 

(1995). Surgiu com este intuito o Programa 

Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC)37, 

que contempla um conjunto de políticas e 

medidas nos diversos sectores da economia 

portuguesa que conduzirá, no período 2008 a 

2012, a um controlo das emissões de gases com 

efeito de estufa (GEE) de forma a convergir para 

o cumprimento das obrigações nacionais face 

ao Protocolo de Quioto (PQ). No final de 2009 foi 

aprovado na União Europeia o Pacote Energia-

Clima 20-20-20, que estabeleceu como objetivo 

comunitário uma redução, até 2020, de pelo 

menos 20% das emissões de GEE na 

Comunidade, em relação a 1990. A nível 

europeu, os sectores abrangidos pelo Comércio 

Europeu de Licenças de Emissão, devem reduzir 

21% das emissões face a 2005 e os restantes 

sectores 10% em relação a 2005. 

Verifica-se que as emissões de GEE do concelho 

de Seia têm vindo a registar anualmente 

aumentos sucessivos (Figura 79), sendo o 

                                                      
37 Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 104/2006 de 23 de Agosto. 

consumo de eletricidade responsável por 75% 

das emissões totais de GEE registadas 

(aproximadamente 73 mil toneladas de CO2 

equivalente ou 167 toneladas de CO2 

equivalente por km2) (Figura 80). As atividades de 

combustão industrial, pequena combustão e 

transporte rodoviário surgem logo a seguir. 

Comparando com os outros municípios, o 

concelho de Seia apresenta-se num grau 

intermédio ao nível das emissões específica de 

GEE, surgindo com níveis inferiores de emissão 

relativamente a outros concelhos de maior 

dimensão do ponto de vista industrial e 

económico (Figura 81). 

Apesar de as emissões específicas de GEE no 

concelho de Seia apresentarem uma tendência 

crescente, ainda não surgem com uma 

preponderância a nível regional e nacional 

relevante e capaz de consistir um agente 

municiador significativo de fenómenos extremos 

no clima, pelo que se classifica este indicador 

como “Razoável”. 

 

 
Figura 79 | Evolução da emissão específica de GEE no 

concelho de Seia. Fonte: APA, 2011. 
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Figura 80 | Distribuição das emissões de GEE por tipo 

de atividade no concelho de Seia em 2008. Fonte: APA, 

2011. 

 

 
Figura 81 | Emissões específicas de GEE por região em 

2008. Fonte: APA, 2011. 

 

Intensidade carbónica 

 

Do ponto de vista da intensidade carbónica o 

concelho de Seia volta a não constituir um 

território com significância ao nível da emissão 

per capita de GEE, relativamente à média 

nacional e outros municípios de referência no 

contexto regional (Figura 82). 

A intensidade carbónica calculada (2737 kg-CO2 

e por habitante) demonstrou uma tendência 

crescente (Figura 83), verificando-se que cada 

habitante ou residente emite cada vez mais GEE 

anualmente. Este facto deve-se principalmente 

ao consumo doméstico de eletricidade, para o 

qual devem ser tomadas medidas de contenção 

de forma a contribuir para a mitigação da 

influência das emissões GEE nos fenómenos 

climatéricos e naturais extremos associados às 

alterações climáticas, mas também para reduzir 

a dependência de fontes fósseis de energia, 

aumentar a eficiência no consumo de energia, 

redução da produção de resíduos e consumo de 

matérias-primas. 

Visto que as emissões específicas de GEE no 

concelho de Seia apresentarem uma tendência 

crescente e dada a baixa significância relativa 

face a outros concelhos com maior potencial 

emissor, classifica-se este indicador como 

“Razoável”.  

 

 
Figura 82 | Intensidade carbónica por território em 

2008. Fonte: APA, 2011. 

 

 
Figura 83 | Evolução da intensidade carbónica no 

concelho de Seia. Fonte: APA, 2011. 
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essencialmente transformar Seia num concelho 

de baixo carbono através da adoção de 

comportamentos e tecnologias que permitam a 

redução das emissões de CO2, de forma a 

participar no esforço global de combate à 

Alterações Climáticas. Este programa é 

constituído num conjunto alargado de ações, 

explicadas de forma mais minuciosa no Quadro 

14 e que visam essencialmente: 

- Banir as lâmpadas incandescentes substituindo-

as por lâmpadas economizadoras; 

- A ação “Produto eco2SEIA”38, que pretende 

distinguir os produtos de origem local que 

monitorizem e controlem os seus consumos de 

energia, aproveitem todas as oportunidades de 

utilização de fontes de energia renováveis e boas 

práticas ao nível da eco-eficiência; 

- A ação “Turismo eco2SEIA” pretende 

implementar progressivamente um conjunto de 

recomendações e boas práticas nos 

estabelecimentos turísticos aderentes que 

reduzirão as emissões de carbono realizadas por 

esta atividade; 

- A ação “Eco-Mobilidade Social” pretende 

auxiliar pessoas com dificuldades de mobilidade 

através do uso de veículos elétricos.  

- Acão de cálculo da pegada de carbono em 

IPSS de Seia; 

                                                      
38 Produtos eco2SEIA já distinguidos: Broa e Bolo Negro 

de Loriga, pela Loripão - Indústria e Comercialização 

de Pão, Queijo de Ovelha Amanteigado, Queijo de 

Ovelha Curado, Queijo de Cabra, Queijo Mistura 

cabra/ovelha e Requeijão de Ovelha, pela Queijos 

Tavares, S.A., Pão e Bolos, pelo Grande Forno - Pão do 

Sabugueiro, Chouriço Tradicional de Carne F.S.E., 

Morcela de sangue F.S.E, Farinheira tradicional F.S.E, 

Chouriço de cebola F.S.E, Presunto s/ osso F.S.E, 

Presunto s/ osso F.S.E (metades), Presunto s/ osso F.S.E 

(quartos), Presunto c/ osso F.S.E e Salpicão Tradicional 

F.S.E., pelo Fumeiro Serra da Estrela, Mel de Urze, 

Vinagre de Medronho, aguardentes de Medronho, 

Mel, Zimbro com Baunilha, Frutos Silvestres, Licores de 

Ginja, Mel, Pinho e Hidromel pela Quinta do Espinho - 

Sociedade de Agricultura Biológica e Produtos 

Naturais, Lda., e a Pêra Bêbeda e Truta em Molho de 

Escabeche, pelo Vale d'Alvoco - Iniciativas Turísticas, 

Lda.. 

  

-Ações de divulgação por toda a comunidade 

senense de um conjunto de medidas e 

recomendações que pretendem promover as 

boas práticas ao nível do consumo energético. 

 

 

Ações de informação e sensibilização sobre 

Alterações Climáticas 

 

No concelho de Seia foram contabilizadas 40 

iniciativas ou eventos que constituem ações de 

informação e sensibilização para as 

consequências na saúde e bens materiais 

associadas ao fenómeno das alterações 

climáticas. As ações referidas estão identificadas 

no Quadro 13. Considera-se que o número de 

iniciativas realizadas no âmbito das alterações 

climáticas, prevenção e riscos inerentes é 

significativo, pelo que se considera este indicador 

como “Bom”.  

 

Quadro 13 | Ações de informação e sensibilização 

efetuadas no âmbito das alterações climáticas no 

concelho de Seia entre 2010 e 2011. Fonte: C.M. Seia, 

2011. 

Entidade 

promotora 

Acão 

C.M. Seia / Rede 

Social / Contrato 

Local de 

Desenvolvimento 

Social /Outros 

Exposocial (Tsunamis e Vulcões). 

C.M. Seia / 

Empresa Municipal 

de Cultura e 

Recreio de Seia 

Cine-eco. 

Centro de Saúde Campanha anual “Ondas de 

Calor”. 

CISE Cálculo da pegada do carbono 

da FIAGRIS e do CineEco, 

edições de 2010. 

CISE Realização de um total de 15 

apresentações, em sala de aula, 

subordinadas ao tema “A 

importância económica, social e 

ambiental da floresta”. 

CISE Realização de quatro ações de 

recolha de sementes de 

espécies de árvores autóctones. 
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CISE Realização de 14 ações de 

plantação e sementeira de 

árvores em áreas ardidas do 

concelho de Seia 

CISE Realização de uma atividade de 

sementeira em viveiro. 

CISE Apresentação da palestra “A 

floresta - Valores económicos e 

de conservação”. 

 

 

Iniciativas de cooperação concretizadas a nível 

internacional 

 

O município de Seia decidiu proceder à 

formulação de Protocolos de Geminação com 

duas cidades francesas, nomeadamente, 

Contrexéville (1993) e Domfront (2003), e que 

teve por finalidade a colaboração em ações 

destinadas a estreitar laços de amizade e de 

cooperação, no domínio do intercâmbio cultural, 

social, educativo, económico, informativo e 

turístico no âmbito do desenvolvimento de 

ambos os municípios e entendimentos entre os 

povos.  

Já em 2009, as cidades de Seia e Goiás (Brasil) 

celebraram outro acordo de geminação, com o 

intuito de manter e aprofundar as relações 

culturais. Este relacionamento tem tido como 

base os festivais de cinema que anualmente se 

realizam nas duas cidades, como sejam o 

Cine’Eco (Festival Internacional de Cinema e 

Vídeo de Ambiente da Serra da Estrela) e o FICA 

(Festival Internacional de Cinema de Ambiente). 

Pretende-se com estes acordos de geminação a 

implementação de um novo impulso e dimensão 

ao trabalho que tem sido desenvolvido no 

concelho, nomeadamente, através da criação 

de condições que permitam um maior 

envolvimento da comunidade em geral e 

particularmente das escolas e outras entidades 

ligadas à vida económica, social e cultural. 

Tendo em vista a implementação de melhores 

práticas no domínio das energias sustentáveis no 

concelho, o Município de Seia assinou em 2010 o 

Pacto dos Autarcas, desafio lançado pela 

Comissão Europeia no âmbito da eficiência 

energética. 

O Pacto dos Autarcas consiste num compromisso 

formal assumido pelas cidades aderentes no 

sentido de atingir os objetivos da UE em termos 

de redução das emissões de CO2, através da 

adoção de medidas no domínio da eficiência 

energética e da utilização de energias 

renováveis. As cidades e regiões aderentes 

assumem formalmente o compromisso de reduzir 

as suas emissões de CO2 em mais de 20% até 

2020.  

 

 

Neste sentido, e com o intuito de potenciar o 

êxito final nesta participação, a C.M. de Seia já 

tem em carteira um conjunto de iniciativas, que 

começou com a Certificação Energética de 

Edifícios Municipais, bem como a candidatura ao 

PO Centro no eixo da Energia, e arranque do 

programa eco2SEIA: Low Carbon City. 

Considera-se que o número de iniciativas 

realizadas no âmbito da colaboração 

internacional é positivo, pelo que se considera 

este indicador como “Bom”.  
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7. Análise aos projetos e iniciativas do concelho 

 

Para complementar a fase de caracterização da situação atual, é descrito um conjunto de projetos ou 

iniciativas previstas, em execução ou recentemente concluídas por parte da autarquia e outras entidades 

de referência local responsáveis pelo desenvolvimento da comunidade, e que se considera constituírem 

um contributo significativo para o cumprimento de um ou vários Compromissos de Aalborg. No Quadro 14 

é estabelecida a correlação de contributo de cada projeto com os respetivos Compromissos de Aalborg. 

 

Quadro 14 | Correlação entre projetos e iniciativas relevantes, previstas ou executadas no concelho de Seia, e os 

Compromissos de Aalborg. 

Projetos/Iniciativas relevantes previstas ou  

em execução 

Compromissos de Aalborg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iniciativas de promoção do uso eficiente dos recursos naturais. 

O Centro Social e Paroquial de Sazes da Beira tem implementado medidas de 

eco-eficiência com vista à redução do consumo de água. 
    ● ●             

O Município criou recentemente o Programa de Eficiência Hídrica constituído 

por uma equipa de trabalho, com o único objetivo de reduzir 

significativamente os valores de perdas na rede de distribuição de água, tal 

como os valores de caudais indevidos na rede de águas residuais domésticas. 

    ● ●             

O CPS tem desenvolvido junto dos seus colaboradores e utentes formação 

prática para a utilização racional da água. O CPS tem implementado 

medidas de eco-eficiência com vista à redução do consumo de água. 

    ● ●             

Gama ecológica de correio disponibilizada pelos CTT, bem como a 

substituição da sua frota por veículos elétricos. 
      ●           ● 

Programa de partilha de boleias na Lusolã.       ●           ● 

O Centro Social e Paroquial de Santa Marinha, Associação Humanitária de 

Paranhos da Beira, o Centro de Acolhimento Infantil Solar do Mimo, o Centro 

de Assistência Paroquial de Loriga, o Centro Social e Paroquial de Sazes da 

Beira e Escola Profissional da Serra da Estrela têm desenvolvido ações de 

substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de baixo consumo 

nas suas instalações de forma a reduzir o consumo de energia elétrica. 

      ●           ● 

O CPS e Associação de Beneficência e Centro Social do Sabugueiro 

desenvolvem projetos de instalação de painéis solares térmicos para 

aquecimento de água e assim reduzir o consumo de gás e energia elétrica. 

      ●           ● 

As instalações da Santa Casa da Misericórdia de Seia dispõem de painéis 

solares tornando o edifício mais eficiente em termos energéticos. 
      ●           ● 

Seia sem lâmpadas incandescentes - Banir as lâmpadas incandescentes 

substituindo-as por lâmpadas economizadoras. 
      ●           ● 

A ação “Produto eco2SEIA”, que pretende distinguir os produtos de origem 

local que monitorizem e controlem os seus consumos de energia, aproveitem 

todas as oportunidades de utilização de fontes de energia renováveis e boas 

práticas ao nível da eco-eficiência. 

    ● ●       ●   ● 

A ação “Turismo eco2SEIA” pretende implementar progressivamente um 

conjunto de recomendações e boas práticas nos estabelecimentos turísticos 

aderentes que reduzirão as emissões de carbono realizadas por esta 

atividade. 

    ●         ●   ● 

A ação “Eco-Mobilidade Social” pretende auxiliar pessoas com dificuldades 

de mobilidade através do uso de veículos elétricos.  
    ●     ●       ● 
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Projetos/Iniciativas relevantes previstas ou  

em execução 

Compromissos de Aalborg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acão de cálculo da pegada de carbono em IPSS de Seia.       ●           ● 

A Campanha A+++ foi criada, em parceria com as lojas de eletrodomésticos 

em Seia, para incentivar a compra de eletrodomésticos de classe de 

eficiência energética A+ ou superior. 

    ● ●           ● 

Ação de divulgação por toda a comunidade senense sobre um conjunto de 

medidas e recomendações que pretendem promover as boas práticas ao 

nível do consumo energético. 

      ●           ● 

O CPS, a Associação de Beneficência e Centro Social do Sabugueiro e Casa 

do Povo de Seia promovem a aquisição e utilização de produtos locais, 

favorecendo as empresas e produtores regionais, reduzindo os custos com 

transporte e contribuindo para a redução da emissão de GEE para a 

atmosfera. 

      ●       ●   ● 

Atenta às questões da eficiência energética na iluminação pública, a 

Câmara Municipal de Seia aderiu ao projeto Rua Led e substituiu as luminárias 

convencionais da iluminação pública no largo Dr. Borges Pires por luminárias 

UrbanLED. 

      ●           ● 

O CPS tem em curso obras de melhoramento do edifício do Lar, 

nomeadamente através da substituição de toda a caixilharia de madeira 

para alumínio termolacado com rutura térmica e vidros duplos de modo a 

obter uma maior eficiência energética. 

      ●           ● 

Reparação de equipamentos na Recideia.       ●             

O CPS e Associação Humanitária de Paranhos da Beira promovem o uso de 

babetes laváveis de forma a reduzir o consumo de babetes descartáveis, 

custo financeiro inerente à sua compra e respetivo encaminhamento para 

aterro. 

      ●             

O CPS, Centro Social e Paroquial de Sazes da Beira e Centro de Solidariedade 

Social de Vila Nova à Coelheira têm implementado medidas de recolha 

seletiva de resíduos e posterior encaminhamento para o ecocentro de Seia, 

contribuindo de forma ativa para a prática de reciclagem e redução de 

resíduos destinados a aterro. 

      ●             

O CPS e a Fundação D. Aurora Ressureição Coelho Borges realizam a recolha 

e encaminhamento para reciclagem de óleos alimentares usados, 

participando assim para a sensibilização da comunidade para a prática de 

recolha e valorização deste tipo de resíduo. 

      ●         ●   

A Escola Profissional da Serra da Estrela disponibiliza manuais eletrónicos aos 

alunos através da plataforma Moodle, com o intuito de reduzir os gastos 

financeiros, e consumos com papel e tonners. O CPS disponibiliza a 

informação aos seus colaboradores, utentes e demais interessados através da 

Internet, com o intuito de reduzir os gastos financeiros, e consumos com papel 

e tonners. 

      ●             

A Escola Secundária de Seia possui um projeto de produção e venda de velas 

decorativas a partir da reutilização de óleos alimentares usados. 
      ●             

O Centro de Solidariedade Social de Vila Cova à Coelheira desenvolve ações 

de recolha seletiva de embalagens e resíduos orgânicos biodegradáveis para 

posterior reciclagem e compostagem, respetivamente. 

      ●             

O Patronato da Sagrada Família de São Romão, o Centro Escolar de Seia, 

vários estabelecimentos escolares, profissionais e agrupamentos escolares 

participam no projeto “Eco-Escolas” e outras campanhas ambientais que têm 

como objetivo realizar ações de sensibilização e atividades sobre 

conservação da Natureza, comportamentos ambientais que incentivem à 

redução do consumo de água, produção de resíduos e recolha seletiva de 

resíduos, bem como a criação de hortas biológicas. Conjuntamente com o 

CISE, realizam palestras e distribuem panfletos de sensibilização à 

comunidade. 

      ●         ●   

A Academia Sénior desenvolve ação de sensibilização para a redução de 

utilização de sacos de plástico, promovendo a produção de sacos de pano 

com seus alunos. 

      ●         ●   
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Projetos/Iniciativas relevantes previstas ou  

em execução 

Compromissos de Aalborg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organizado pelo Município, em colaboração com a Junta de Freguesia de 

Seia e Associação de Arte e Imagem, o “Mercado Trocas & Baldrocas” 

destina-se, exclusivamente, a “expositores” não profissionais que estejam 

interessados em comercializar objetos que acumularam em casa ou do seu 

artesanato, bem como a pessoas das artes visuais, do espetáculo e da 

música que queiram atuar ou comercializar os seus trabalhos livremente. Não 

é permitida a presença de comerciantes profissionais, incluindo vendedores 

ambulantes de comidas ou bebidas. Considerando que nos últimos anos têm 

surgido pelo país feiras/mercados com carácter informal, que visam a 

realização de trocas de artigos usados e de produção própria e que o nome 

do mercado surge na tentativa de criar um espaço onde as pessoas possam 

vender/trocar as suas coisas usadas, antiguidades e quinquilharias, ou 

produtos de produção própria, revestindo-se como um evento informal, 

divertido e criativo, em que as pessoas participem. 

      ●       ●     

O Novo Mercado de Seia é um espaço físico à disposição dos senenses com 

bancas e espaços para expor, mostrar, trocar ou vender eco-talentos 

(produções de base ecológica). O seu objetivo, é o de proporcionar um 

espaço físico, real, com oportunidades reais, para que todos os cidadãos, de 

qualquer idade, de forma individual ou coletiva, possam participar na 

dinamização da cidade, com os seus projetos, iniciativas, e ações, por mais 

simples que estas possam ser. Esta iniciativa é promovida pela Câmara 

Municipal de Seia, no âmbito do processo de Agenda 21 Local (A21L) que 

está a ser implementado desde Julho de 2011, encontrando-se já na IV 

edição. 

      ●       ●     

O CPS e O Centro de Acolhimento Infantil Solar do Mimo pretendem nas suas 

novas instalações reutilizar as águas pluviais e residuais pouco poluídas para 

usos menos exigentes, bem como implementar o processo de compostagem 

doméstica para reciclar os resíduos domésticos biodegradáveis em fertilizante 

natural. 

      ●             

O CPS Centro Social e Paroquial de Santa Marinha desenvolve ações de 

recolha seletiva de medicamentos fora de prazo, com vista à redução da 

quantidade destes resíduos encaminhados para aterro e assim contribuir para 

a sustentabilidade e qualidade ambiental local. 

      ●             

A Casa Santa Isabel e a Quinta do Espinho, Lda., promovem o cultivo e venda 

de produtos biológicos certificados. 
      ●       ●     

A Casa Santa Isabel, o Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La 

Salette, e Fundação D. Aurora Ressurreição Coelho Borges criaram quintas de 

agricultura biológica nas suas instalações, de forma a proporcionar uma 

melhor qualidade na alimentação consumida, redução dos gastos financeiros 

com a aquisição de produtos alimentares, possibilitar a reconversão de 

espaços anteriormente não cuidados nem utilizados, a comercialização de 

alguns dos produtos biológicos cultivados (p. ex. plantas aromáticas) e 

divulgação da prática de agricultura biológica, nomeadamente, através de 

visitas de estudo a escolas da região. 

      ●       ●     

A Santa Casa da Misericórdia de Seia planeia aproveitar os terrenos próprios 

para a prática de agricultura biológica.   
      ●       ●     

A Feira do Queijo de Seia promovida pela Câmara Municipal de Seia, através 

da sua Empresa Municipal de Cultura e Recreio, e contando também com a 

presença dos responsáveis das Associações de Produtores, nomeadamente 

da Associação de Artesãos da Serra da Estrela (AASE), da Associação de 

Apicultores do Parque Natural da Serra da Estrela (AAPNSE), da Associação 

Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE) e da Liga de 

Criadores e Amigos do Cão Serra da Estrela (LICRASE). O certame tem como 

objetivo promover os produtos locais e regionais através de Mostras de Queijo, 

Artesanato, Mel, Ovinos e Cães Serra da Estrela. 

      ●       ●     

A Escola Superior de Turismo e Hotelaria possui um mestrado em “Gestão e 

Sustentabilidade do Turismo”, bem como desenvolve um projeto de aferição 

da pegada ecológica dos seus alunos. 

      ●             

O CPS tem desenvolvido juntos dos utentes e seus pais medidas de 

sensibilização para as questões ambientais, inclusive estas atividades fazem 

parte do Plano Anual de Atividades. 

                ●   
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Projetos/Iniciativas relevantes previstas ou  

em execução 

Compromissos de Aalborg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iniciativas para a preservação e usufruição do património natural e paisagístico. 

A Escola Profissional da Serra da Estrela elabora material orientador sobre 

áreas de conservação, metodologias e atitudes de preservação. 
    ●               

Decorre um projeto na área da conservação vegetal de plantas aromáticas 

e medicinais existentes no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) proposto 

pelo Centro de Interpretação da Serra da Estrela/Município de Seia, e 

executado em conjunto com o Departamento de Botânica da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e com o Centro de 

Estudos Farmacêuticos da mesma Universidade. Desenvolve-se em três áreas: 

instalação de um banco de germoplasma, inventariação de plantas 

aromáticas e medicinais do PNSE, com interesse para a produção de óleos 

essenciais, e propagação vegetal em viveiro. Tem como objetivos principais 

estabelecer bases científicas para a conservação da diversidade vegetal do 

PNSE, integrar o potencial científico da Universidade de Coimbra no 

desenvolvimento local e promover a educação científica e ambiental. 

    ●           ●   

O Parque Natural da Serra da Estrela dispõe de um conjunto de medidas de 

prevenção de incêndios através da realização de ações de vigilância e 

dissuasão, estreita colaboração com meios dos bombeiros, bem como ações 

de controlo de invasoras lenhosas em aproximadamente 5 hectares nas 

freguesias de Alvôco da Serra, Cabeça e Vide, e ações de cedência de 

algumas plantas a outras entidades locais para reflorestação de vários locais 

e ações de sensibilização, e execução de um plano de gestão do efetivo do 

Teixo (Taxus baccata), um elemento do património natural e cultural da Serra 

da Estrela, bem como ações de sensibilização com vista à sua conservação e 

propagação. 

    ●           ●   

O Turismo da Serra da Estrela disponibiliza suportes eletrónicos para 

descarregar em equipamentos móveis com informação relativa aos trilhos 

disponíveis. 

    ●     ●   ●     

A Escola Profissional da Serra da Estrela e comunidade associada à Junta de 

Freguesia de Valezim participaram na iniciativa nacional “Limpar Portugal” 

que teve o objetivo de realização de ações de limpeza florestal na região e 

sensibilização ambiental da comunidade envolvente. A Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia associou-se ao Projeto Limpar 

Portugal colaborando com o Grupo Serra da Estrela, que contou com 80 

voluntários e 11 zonas de limpeza, sendo que a Associação colaborou em 5 

dessas zonas de acordo com a sua área de atuação.  

    ● ●         ●   

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La Salette também promove 

ações de sensibilização destinadas a crianças para a importância da 

conservação da Natureza. 

    ●           ●   

Várias Juntas de Freguesia (Carragozela, Paranhos da Beira, Santa Comba, 

Sabugueiro, Valezim) desenvolvem projetos de sensibilização e qualificação 

ambiental dos seus territórios, nomeadamente, através de ações de limpeza 

de ruas, terrenos agrícolas e florestais e cursos de água, e recolha de resíduos 

domésticos e em comerciantes locais com vista à reciclagem. 

    ● ●         ●   

A Rede das Aldeias de Montanha é um programa orientado para a 

valorização do património imaterial e a requalificação do território de 

montanha, dinamizando nove aldeias de características únicas, aglomerados 

representativos da herança histórica, cultural e ambiental da Serra da Estrela. 

●   ● ●       ●     

A construção do Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), constitui 

o maior investimento recente no concelho, representando um investimento 

total na ordem dos 3,47 milhões de euros, e um dos projetos de maior 

visibilidade e projeção do concelho. Localizado na Serra da Estrela, o CISE 

apresenta um conjunto de equipamentos didáticos e científicos, que 

permitem o desenvolvimento de diversas atividades, no seu interior, assim 

como saídas de campo, com a finalidade central de promover um maior 

conhecimento da Serra da Estrela. 

    ● ●       ● ●   
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Projetos/Iniciativas relevantes previstas ou  

em execução 

Compromissos de Aalborg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O CineEco, Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, é 

o único festival de cinema no país dedicado ao ambiente, que decorre 

anualmente em Seia, na Serra da Estrela. Organizado pela Câmara e pela 

Empresa Municipal de Cultura e Recreio de Seia, em coprodução com a 

associação Zero em Comportamento (organizadora do festival IndieLisboa), o 

CineEco tem como principal objetivo a divulgação de valores naturais e 

ecológicos, através do cinema e de atividades culturais, numa perspetiva 

abrangente. O festival exibe um conjunto de longas e curtas-metragens, 

repartidas pelas várias secções do festival, apresentando também, a par 

desta programação cinema, um conjunto de atividades, masterclasses, 

workshops e conferências sobre temas do ambiente e do cinema. Membro 

fundador da Associação de Festivais de Cinema de Meio Ambiente (EFFN – 

Environmental Film Festival Network), o CineEco procura cativar novos 

públicos através do cinema para as temáticas ambientais da nossa época. 

    ● ●       ● ●   

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia, GNR e Centro 

de Saúde de Seia realizam sessões conjuntas de sensibilização nas 13 

freguesias da área de abrangência (Girabolhos, Lages, Paranhos, Pinhanços, 

Sabugueiro, Sameice, Santa Comba, Santa Marinha, Santiago, São Martinho, 

Seia e anexas (Quintela, Arrifana, Vodra, Vales, Aldeia da Serra), Tourais e 

Travancinha com vista à prevenção dos incêndios, aos cuidados com a 

floresta, ao alerta contra fraude na população idosa, à informação e 

esclarecimento acerca das ondas de calor. 

    ●       ●   ●   

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia associou-se à 

comemoração da Hora do Planeta divulgando a iniciativa via jornal, via as 13 

freguesias da área de atuação e assinalou a hora com um toque de sirene. A 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia dinamiza sessões 

de sensibilização junto das escolas do Concelho. 

    ●           ●   

O ICNB desenvolveu 5 projetos pedagógicos de educação ambiental em 

estabelecimentos escolares de Seia e Academia Sénior, totalizando 15 ações 

e 614 participantes, relacionados com a floresta, avifauna, flora e vegetação 

da Serra da Estrela. 

    ●           ●   

O CPS promove ações de sensibilização destinadas a crianças para a 

importância da conservação da Natureza. 
    ●           ●   

Iniciativas de promoção da qualidade de vida através de reabilitação e planeamento urbano sustentável. 

O “Regulamento de Incentivo à Reabilitação Urbana de Imóveis para Todos” 

consiste num mecanismos de incentivo para a reabilitação do património 

edificado de modo a reutilizá-lo, abrangendo novas funções e colocando-o à 

disposição da população, sobretudo dos que mais necessitam, promovendo 

o desenvolvimento sociocultural do concelho e contribuindo para potenciar 

a imagem urbana das freguesias e melhorar as condições de vida dos seus 

habitantes. 

        ●       ●   

O regulamento do Programa “Seia Reviva” define o regime a que obedece a 

concessão de apoios a proprietários, inquilinos ou condomínios enquanto 

medida de incentivo à recuperação de fachadas dos imóveis. 

        ●           

A Junta de freguesia de Cabeça tem previsto uma ação de apoio na 

reabilitação urbana para famílias mais carenciadas. 
        ●       ●   

Encontra-se em desenvolvimento um projeto que prevê a requalificação e 

valorização das margens do Rio Seia, na área que compreende a Ponte de 

Santiago e a Ponte da Arrifana, e que inclui as ribeiras de Barbil e de Vodra. 

Este projeto prevê a criação de vários espaços para uso recreativo e 

desportivo, para além de uma área de circulação pedonal e ainda uma 

ciclovia (Ciclovia do rio Seia). 

    ●   ● ● ●       

A Junta de Freguesia de Valezim tem promovido a requalificação, proteção e 

ordenamento do seus espaços verdes e áreas naturais degradadas e assim 

contribuir também para o bem-estar e qualidade de vida da população 

residente. 

    ●   ●   ●       

A Junta de Freguesia de Carragozela desenvolve projeto com vista à 

manutenção das ruas limpas, bem como o rio e restantes linhas de água 

existentes. 

    ●   ●           
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Projetos/Iniciativas relevantes previstas ou  

em execução 

Compromissos de Aalborg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Através do Plano de Soluções Integradas de Acessibilidades para Todos – Seia 

Acessível a Todos - implementado ao abrigo do Programa Rampa, a Câmara 

Municipal pretende eliminar barreiras arquitetónicas e ir ao encontro das 

distintas necessidades dos senenses, em termos de acessibilidades e 

mobilidade. O instrumento permitirá programar as intervenções necessárias 

para um município acessível nos âmbitos dos espaços público, edifícios 

municipais, transportes, comunicação e infoacessibilidade. 

          ●     ●   

Criação de percursos pedestres da Mata do Desterro. Ampliação das 

ciclovias. Disponibilização de transportes públicos urbanos. 
        ● ●   ●     

A elaboração da Agenda 21 Local foi tomada em reunião de Câmara em 19 

de Março de 2008, e surge da determinação de envolver a comunidade na 

identificação e interiorização do desenvolvimento sustentável desejado para 

o concelho, garantindo assim a proteção e valorização dos recursos naturais 

em sintonia e compatibilidade com a satisfação das necessidades da 

população. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Iniciativas de dinamização do emprego e desenvolvimento económico 

A C.M. Seia procedeu recentemente à reabilitação da Zona Industrial de 

Seia, um projeto estruturante para a dinamização e sustentação das 

empresas locais. 

        ●     ●     

O SeiaEmpreende é um conjunto de iniciativas do Município de Seia, 

destinadas à promoção do empreendedorismo e ao apoio de projetos 

empresariais, em estreita colaboração com os diversos agentes 

socioeconómicos. Um dos propósitos deste projeto é estar mais próximo e 

acessível de todos aqueles que querem concretizar a sua ideia de negócio. 

              ●     

A Associação de Beneficência e Centro Social do Sabugueiro proporciona 

emprego a pessoas desempregadas do sector têxtil residentes no concelho. 
              ●     

Criação do Museu Natural da Eletricidade.     ●         ●     

A Turismo da Serra da Estrela tem feito parcerias com várias entidades locais 

na promoção da oferta turística. No caso de Seia algumas parcerias com a 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria e o Município de Seia, com a presença 

deste em eventos como: A BTL- Bolsa de Turismo de Lisboa e no ano de 2011, 

teve o Município um enfoque muito importante na Feira Nacional de 

Gastronomia de Santarém representado pelo restaurante do Museu do Pão, 

de Seia, que serviu o almoço regional. 

              ●     

Iniciativas de promoção da saúde, desporto e bem-estar. 

Ginástica laboral na ARA.             ●       

O Centro de Solidariedade Social de Vila Nova à Coelheira e o Centro de 

Acolhimento Infantil Solar do Mimo incentivam a prática de hábitos e 

comportamentos saudáveis aos seus utentes, de forma a potenciar o seu 

bem-estar físico e mental, através da implementação de medidas de 

combate à desidratação e prática frequente de atividades físicas (p. ex. 

caminhadas diurnas e noturnas em meio natural e passeios de bicicleta), 

respetivamente. 

            ●       

O CPS e Centro de Assistência Paroquial de Loriga com o objetivo de 

melhoria dos hábitos alimentares, comportamentais e saúde dos seus utentes 

desenvolvem o cultivo de ervas aromáticas, promovendo assim o consumo 

de produtos naturais locais, redução do consumo de sal na alimentação e 

participação ativa dos seus utentes no cultivo dos produtos. 

            ●       

A Santa Casa da Misericórdia de Seia dispõe de 44 novas camas e um centro 

de fisioterapia e hidroterapia, incutindo uma melhoria da oferta de cuidados 

continuados integrados e 40 a 60 novos postos de trabalho, proporcionando 

uma melhor qualidade de vida e bem-estar aos habitantes da região. 

            ●       
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Projetos/Iniciativas relevantes previstas ou  

em execução 

Compromissos de Aalborg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O Gabinete de Desporto do Município de Seia promove, de Junho a 

Setembro, diversas caminhadas pela zona urbana de Seia. A autarquia tem 

apostado na promoção e valorização da prática desportiva, sendo de 

salientar o desenvolvimento de projetos de incentivo à prática desportiva, tais 

como, o projeto “Caminhar Saudável”, centrado no incentivo à prática da 

caminhada, e o projeto “Saúde em Movimento”, orientado para um público-

alvo específico (os idosos). 

          ● ●       

A Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro apoia atletas 

com dificuldades. 
            ●   ●   

O CPS forma os seus colaboradores na área da segurança e higiene no 

trabalho de modo a assegurar a sua segurança e saúde no trabalho. 
            ● ●     

Iniciativas de promoção da justiça e equidade social ao nível do acesso à educação, cultura, proteção civil 

e ação/apoio social. 

O plano de ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Seia 

(2009-2012) tem como promotor o Município de Seia e coordenador a 

Fundação Aurora R. C. Borges e visa promover a inclusão e (re)inserção social 

de cidadãos do concelho, em situação de persistência ou de vulnerabilidade 

á pobreza e exclusão, intervindo nos seguintes eixos: emprego, formação, 

qualificação e empreendedorismo, intervenção familiar e parental através da 

criação de uma Unidade de Apoio à Família descentralizada, que permitirá 

obter melhorias na inclusão na sociedade, diminuir casos de violência 

doméstica, comportamentos de risco e isolamento social, capacitação da 

comunidade e estabelecimento de compromissos com várias instituições, e 

melhorar os níveis de informação e acessibilidade ao espaço digital. 

            ● ● ●   

O Município de Seia, a Rede Social e o Contrato Local de Desenvolvimento 

Social, promovem, em parceria com diversas entidades, a ExpoSocial. A VII 

edição, decorrida em 2011, foi subordinada ao tema “A Inovação Social: 

Empreender para Desenvolver”. Este evento tem como objetivos criar um 

espaço de encontro, debate e formação, agregando públicos diversos, em 

torno das seguintes temáticas, tais como, inovação e empreendedorismo, 

igualdade de género, educação e cidadania, voluntariado, salientando-se 

ainda várias manifestações nas áreas das artes e da cultura. 

●             ● ●   

A Rede Social é uma plataforma de articulação de diferentes parceiros 

públicos e privados. Assenta num trabalho de parceria efetiva e dinâmica, 

operacionalizada através do Conselho Local de Ação Social e das Comissões 

Sociais Inter-Freguesias. Esta visa o planeamento estratégico da intervenção 

social local, articulando a intervenção dos diferentes agentes locais para o 

desenvolvimento social. 

●                   

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia colabora 

Tribunais através do Instituto de Reinserção Social admitindo para trabalho 

comunitário indivíduos com penas aplicadas ou ex-reclusos em fase de 

reintegração. 

                ●   

O CPS desenvolve ações com o intuito de promoção dos valores de 

cidadania tais como a partilha, solidariedade, trabalho e dedicação na 

população residente mais jovem. 

                ●   

A Casa Santa Isabel criou uma empresa de práticas de silvicultura para 

pessoas com dificuldades sociais, necessidades especiais e de integração 

laboral, contribuindo também para um ordenamento florestal sustentável do 

concelho e sustentabilidade financeira desta instituição.    

    ●         ● ●   

A Associação de Beneficência e Centro Social do Sabugueiro desenvolve 

ações de sensibilização a cidadãos com adição a álcool e drogas, 

promovendo a adoção de comportamentos saudáveis e postos de trabalho, 

contribuindo assim para a redução dos custos com a saúde, marginalidade, 

criminalidade e contribuindo para o desenvolvimento económico local. 

            ● ● ●   

A Associação de Beneficência e Centro Social do Sabugueiro desenvolve o 

projeto “Alavanca” destinado ao acompanhamento de indivíduos com 

problemas de alcoolismo, toxicodependência e suas famílias. 

                ●   
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Projetos/Iniciativas relevantes previstas ou  

em execução 

Compromissos de Aalborg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Associação de Beneficência e Centro Social do Sabugueiro desenvolve o 

projeto “Pontes do Alva” que visa a sensibilização da população para os 

riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas, no sentido de 

promover a mudança de comportamentos de risco.  

            ●       

Espaço Família - Loja que funciona como uma resposta social que procura 

suprir necessidades imediatas de famílias em situação de carência e prestar 

apoio a nível psicossocial. 

            ●   ●   

A Oficina Domiciliária é um projeto gratuito criado com vista à prestação de 

apoio domiciliário, na área das pequenas reparações e bricolage, a pessoas 

com 65 ou mais anos residentes no concelho de Seia, que sejam portadores 

do Cartão Sénior Municipal. 

                ●   

A GNR realiza ações de sensibilização sobre procedimentos de segurança e 

sinaliza idosos em situações de isolamento. 
                ●   

O Patronato da Sagrada Família de São Romão desenvolve ações com o 

intuito de promoção dos valores de cidadania tais como a partilha, 

solidariedade, trabalho e dedicação na população residente mais jovem, 

através da realização de visitas a doentes com a realização de animações, 

bem como peditórios de roupa e outros artigos para auxiliar pessoas mais 

carenciadas, tais como, mães solteiras ou desempregadas. 

                ●   

A Casa do Povo de Seia desempenha o trabalho diário com pessoas com 

deficiência, de forma a promover hábitos saudáveis de vida, desenvolver o 

bem-estar físico, mental e emocional do utente e consequentemente a sua 

autoestima. 

            ●   ●   

Encontra-se em fase de projeto a construção de um lar residencial para 

pessoas com deficiência, promovido pela Fundação D. Aurora Ressureição 

Coelho Borges, com o objetivo de responder às necessidades deste grupo de 

cidadãos, aumentar os postos de trabalho local, e diversificar e especializar os 

serviços sociais prestados à comunidade. 

            ● ● ●   

A Comissão de Proteção das Crianças e Jovens de Seia realiza o 

acompanhamento deste grupo social, aumentando o seu bem-estar e 

desenvolvimento integral, bem como a efetivação dos seus direitos. 

            ●   ●   

A Santa Casa da Misericórdia de Seia, em parceria com a Câmara Municipal, 

desenvolveu a Loja Social, que tem contribuído com a distribuição de 

alimentos obtidos no Banco Alimentar, roupa e calçado a famílias 

carenciadas e comunidade senense.  

            ●   ●   

A Igreja Paroquial de Seia dispõe de uma “fábrica” de produção própria de 

alimentos que emprega 60 pessoas e produz 300 refeições por dia, bem como 

dispõe de instalações para conferências e cursos. O objetivo é formar e 

proporcionar passatempos agradáveis aos utentes. 

            ● ● ●   

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia associou-se à 

comemoração do Dia Internacional da pobreza - Levanta-te Contra a 

Pobreza - juntando-se às atividades levadas a cabo na Escola Secundária de 

Seia.  

                ●   

O Centro Municipal de Operações de Socorro de Seia (CMOS) constituiu-se 

como um projeto com bastante relevância em matéria de proteção civil, 

visto que permitirá concentrar num mesmo espaço os recursos humanos, 

meios informáticos e de comunicação, que apoiam a decisão na atividade 

de coordenação das operações de socorro, assim como a comunicação e 

articulação entre os vários agentes de proteção civil a atuar num cenário de 

emergência. A sua existência permite uma mais rápida e eficiente gestão da 

informação e dos meios de socorro em cada ocorrência, em particular 

quando a mesma contempla diferentes agentes, com atribuições, 

competências e hierarquia próprias. 

  ●             ● ● 

Foi constituída há 10 anos uma rede concelhia de bibliotecas escolares e 

municipais de Seia com vista à promoção da leitura, trabalho em parceria e 

otimização de recursos entre instituições com interesse na educação e 

promoção da cultura e conhecimento. O objetivo da rede é tornar mais 

acessível e contacto com o livro, leitura e informação a toda a comunidade. 

Pretende-se no futuro alargar esta rede às Juntas de Freguesia.  

                ●   
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A Junta de Freguesia de Sandomil e de Santa Comba dispõem de um espaço 

de acesso à Internet para os habitantes da freguesia.   
                ●   

Realização da Artis. Realização da Fiagris. Ciclo do Teatro. Torneios de 

diversas modalidades desportivas. Apoio às coletividades e associações. 

Encontros, ateliers, workshops. Campeonatos e provas desportivas diversas. 

Exposições. Feira do livro. Feira do brinquedo. Passeios culturais dos 

idosos/reformados do concelho. Festivais de folclore. Apoio na manutenção 

de campos de jogos em algumas freguesias. Organização da Exposocial. 

            ● ● ●   

O CPS informa e disponibiliza toda a informação relevante aos seus 

colaboradores de modo a permitir a sua participação efetiva nos processos 

de tomada de decisão. 

●               ●   

Iniciativas de cooperação extra-regio  

O Município de Seia faz parte do projeto CULTREDE, uma rede informal de 20 

municípios (2011) que tem como missão promover o desenvolvimento cultural 

das comunidades e contribuir para a elevação da qualidade de vida dos 

cidadãos através da descentralização, da diversificação e da qualificação, 

da oferta cultural e artística, do estímulo à participação das pessoas e 

organizações culturais e da facilitação do acesso das populações à criação 

e fruição culturais. 

●               ● ● 

Seia participa no projeto EcoSaldo (Condomínio da Terra] que pretende 

calcular os contributos positivos e negativos que cada região tem nos 

sistemas naturais globais. Por exemplo, uma floresta nativa consolidada dá um 

importante contributo como sumidouro de carbono, pelo que a região que 

preserve estas áreas está a dar um contributo positivo ao mundo. 

  ● ●             ● 

A Rede de Economias Criativas resulta da necessidade dos municípios em 

encontrarem formas inovadoras de gestão pública e de planeamento 

conjunto de estratégias de inovação e criatividade. A Rede Portuguesa das 

Economias Criativas é composta pela Fundação Bissaya Barreto e pelos 

municípios de Óbidos, Guimarães, Montemor-o-Velho, Tondela, Montemor-o-

Novo e Seia, entre os quais existem projetos comuns orçados em 2,5 milhões 

de euros de investimento. 

● ●           ●   ● 

Outras Iniciativas  

Plano Estratégico de Seia 2020 - Documento estratégico comum para o 

município 
●           

Novo portal de internet do município - Melhorar a comunicação com o 

cidadão. 
●           

A Certificação do Município de acordo com a ISO 9001 reconhece o esforço 

da organização em assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou 

serviços, a satisfação dos seus clientes e a melhoria contínua. 

  ●                 

Projetos/Iniciativas elencados (n.º) 9 5 28 40 9 7 21 29 43 20 

Grau de resposta do município (%) 21 12 65 93 21 16 49 67 100 47 
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8. Diagnóstica síntese 

Neste capítulo apresenta-se um diagnóstico síntese da avaliação qualitativa realizada aos indicadores no 

capítulo de caracterização, e correspondente avaliação do cumprimento de cada compromisso de 

Aalborg (Quadro 15). Entre parêntesis apresenta-se a avaliação intercalar realizada apenas com base nos 

resultados atingidos para os indicadores, não contabilizando a influência dos projetos ou iniciativas em 

desenvolvimento que foram identificados no levantamento efetuado durante a elaboração desta 

avaliação, de acordo com a metodologia definida no Capítulo 3. Segundo a metodologia estipulada, foi 

considerado que o resultado parcial dos indicadores apresentados no Capítulo 6 representa 50% da 

avaliação final do compromisso de Aalborg, sendo os outros 50% relativos ao grau de resposta da 

comunidade do concelho, caracterizada pelo número de projetos ou iniciativas identificadas no Quadro 

14.  

 

Quadro 15 | Síntese de resultados39 da avaliação de sustentabilidade realizada para o concelho de Seia. 

Compromisso de Aalborg / Indicador Resultado Ano Avaliação40 

1. Governança | “Nós comprometemo-nos a 

enriquecer os nossos processos de decisão 

através de maior democracia participativa.” 

  

CUMPRIMENTO 

PARCIAL 

43% (66%) 

Grau de satisfação dos cidadãos com o local 

onde vivem 
N.D. - N.D. 

Ações de informação sobre sustentabilidade 11 Ações 2010 Bom 

Associações locais apoiadas pela autarquia 56 Associações 2011 Bom 

Grau de associativismo da população 7078 Habitantes 2011 Bom 

Processos de decisão participativos promovidos 

pela autarquia 
N.D. - N.D. 

Cidadãos participantes em processos 

participativos e ações de voluntariado 
N.D. - N.D. 

Reclamações escritas apresentadas pelos 

cidadãos junto da autarquia 
12 Reclamações 2011 Razoável 

Iniciativas de cooperação concretizadas a nível 

local e regional 
5 Iniciativas 2011 Razoável 

Índice de Transparência Municipal 50% 2011 Razoável 

Absentismo eleitoral 43% 
2000 -

2010 
Razoável 

2. Gestão Local para a Sustentabilidade: “Nós 

comprometemo-nos a implementar uma gestão 

eficiente, em ciclos, desde o planeamento, 

passando pela implementação até à avaliação. 

 

 

 

 

 
INCUMPRIMENTO 

26% (40%) 

                                                      
39 De notar que subsistem alguns indicadores que, em consequência da ausência ou insuficiência de informação 

bibliográfica ou estatística, poderão não ter obtido classificações conducentes com as reais, situação que deverá ser 

mitigada em avaliações futuras, numa perspetiva de melhoria continua do processo de avaliação da sustentabilidade 

local e cumprimento dos Compromissos de Aalborg (Compromissos dos Municípios e Cidades Europeias para a 

Sustentabilidade). 
40 Entre parêntesis apresenta-se a avaliação intercalar realizada apenas com base nos resultados atingidos para os 

indicadores, não contabilizando a influência dos projetos ou iniciativas em desenvolvimento. 



 agenda21localseia.wordpress.com 

  
 

 

Estado da Sustentabilidade de Seia | 2012 | 90-119 

Compromisso de Aalborg / Indicador Resultado Ano Avaliação40 

Grau de incorporação das ações da A21L no 

Plano de Atividades e Orçamento 
N.A. - N.A. 

Ações da Estratégia Temática da EU sobre 

Ambiente Urbano incorporadas no Plano de 

Atividades e Orçamento 

17% 2010 Mau 

Reuniões da A21L com a comunidade 
7 Reuniões com comunidade 

3 Reuniões com GC41 
2011 Bom 

Grau de aferição dos indicadores definidos na 

A21L 
N.A. - N.A. 

Projetos desenvolvidos pela Câmara Municipal 

analisados por critérios de sustentabilidade 
2 Projetos 2011 Mau 

Relatórios de avanço e notas informativas 

enviadas para a Campanha Europeia sobre 

Cidades e Vilas Sustentáveis 

N.A. - N.A. 

Participação em encontros (da Campanha 

Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis) 
1 Participação - Razoável 

3. Bens Comuns Naturais: “Nós comprometemo-

nos a assegurar plenamente as nossas 

responsabilidades para proteger, preservar e 

assegurar o acesso equitativo aos bens comuns 

naturais.” 

  

CUMPRIMENTO 

SATISFATÓRIO 

63% (60%) 

Consumo de combustíveis por atividade 16.821 Toneladas por ano 2009 Razoável 

Consumo de energia elétrica por sector de 

atividade 
54.750.872 kWh por ano 2009 Bom 

Microgeração de energias renováveis 75,52 MW 2010 Razoável 

Consumo per capita de água 
113 Litros por Habitante por 

ano 
2009 Razoável 

Intensidade de exploração dos recursos hídricos 
Superficiais – 0,58% 

Subterrâneas – 6,03% 
2001 Bom 

Qualidade das águas superficiais para usos 

múltiplos 

Ponte Buraco – D 

Andorinha – E 

Nª Sr.ª do Desterro – C 

Sandomil – C 

São Gião – C 

Ponte Vide – C 

Aldeia Dez - C 

2009 Razoável 

Qualidade da água destinada para consumo 

humano 
97% 2009 Razoável 

Cobertura do serviço público de abastecimento 

de água 
96% 2010 Bom 

Cobertura do serviço público de drenagem e 

tratamento de águas residuais 
90% 2011 Bom 

Perdas na rede de abastecimento de água 43% 2011 Mau 

Áreas protegidas e classificadas 

Protegida – 53% 

Rede Natura 2000 – 55% 

REN – 46% 

RAN – 6% 

2010 Bom 

                                                      

41 Grupo Coordenador do processo Agenda 21 Local. 
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Compromisso de Aalborg / Indicador Resultado Ano Avaliação40 

Espécies ameaçadas e com estatuto de 

conservação 

Ameaçadas – 40 

Protegidas - 105 
2011 Razoável 

Área florestal ardida 6802 Hectares 2010 Razoável 

Espaços verdes e de recreio e lazer N.D. - N.D. 

Estrutura ecológica municipal 0% 2010 Mau 

Área florestal certificada 
N.D. 

(10 ZIF) 
2012 Bom 

Superfície agrícola utilizada para produção 

biológica 
N.D. - N.D. 

Produção biológica 
N.D. 

(4 produtores) 
2011 Razoável 

Despesa em Ambiente   2.741.984 €42 2011 Razoável 

Qualidade do ar ambiente 

Muito Bom – 5% 

Bom – 78% 

Médio – 16% 

Fraco – 0% 

Mau – 0% 

2009 Bom 

4. Consumo Responsável e Opções de Estilo de 

Vida: “Nós comprometemo-nos a adotar e a 

proporcionar um uso prudente e eficiente dos 

recursos e a encorajar um consumo e produção 

sustentáveis.” 

  

CUMPRIMENTO 

SATISFATÓRIO 

74% (55%) 

Resíduos totais recolhidos 
Indiferenciada – 8228 t 

Seletiva – 1170 t 
2009 Razoável 

Resíduos biodegradáveis depositados em aterro 100% 2010 Mau 

Resíduos reciclados 535 Toneladas 2009 Razoável 

Ações de informação e prevenção no consumo 

de água, energia e resíduos 
56 Ações 2010 Bom 

Consumo doméstico de energia elétrica 1.114 kWh por Habitante 2009 Razoável 

Contratos de aquisição de produtos e serviços 

com critérios ambientais e sociais 
N.D. - N.D. 

Compras públicas ecológicas N.D. - N.D. 

Despesas públicas ecológicas N.D. - N.D. 

Pontos de venda de produtos de Agricultura 

Biológica e Comércio Justo 
N.D. - N.D. 

Produtos regionais ou locais certificados 
5 Produtos DOP 

2 Produtos IGP 

28 Produtos eco2SEIA 

2011 Bom 

5. Planeamento e Desenho Urbano: “Nós 

comprometemo-nos a reconhecer o papel 

estratégico do planeamento e do desenho 

urbano na abordagem das questões ambientais, 

sociais, económicas, culturais e da saúde, para 

benefício de todos.” 

 

 

  

CUMPRIMENTO 

PARCIAL 

45% (70%) 

                                                      
42 Despesa prevista de acordo com Orçamento Municipal para 2011. 
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Compromisso de Aalborg / Indicador Resultado Ano Avaliação40 

População residente em habitação precária 
18‰ 

(434 habitantes) 
2010 Mau 

Edifícios novos concluídos 
33 Edifícios novos licenciados 

51 Edifícios novos concluídos 
2010 Bom 

Edifícios remodelados ou reconstruídos 
76 Reconstruções licenciadas 

65 Reconstruções concluídas 
2010 Razoável 

Áreas abandonadas ou degradadas N.D. - N.D. 

Ocupação e usos do solo 

Área florestal ou natural – 

83% 

Área agrícola – 15% 

Área urbana – 2% 

Área indústria extrativa – 0% 

2004 Bom 

Instrumentos de planeamento territorial com 

critérios de promoção do equilíbrio e 

compatibilidade de usos em áreas urbanas 

100% 2011 Bom 

Património cultural classificado 
53% 

(9 Imóveis classificados) 
2011 Razoável 

Instrumentos de planeamento territorial com 

critérios de promoção da construção, arquitetura 

e desenho urbano sustentáveis 

100% 2011 Bom 

6. Melhor Mobilidade, Menos Tráfego: “Nós 

reconhecemos a interdependência entre os 

transportes, a saúde e o ambiente e, por isso, 

comprometemo-nos a promover as opções de 

mobilidade sustentáveis.” 

  

CUMPRIMENTO 

PARCIAL 

43% (70%) 

Evolução do transporte público de passageiros 47.000 Passageiros 2010 Razoável 

Percursos pedonais e ciclovias 28 percursos, 1 ciclovia 2011 Bom 

Ações de informação e sensibilização sobre 

mobilidade sustentável 
1 2011 Razoável 

Qualidade do ambiente sonoro 0 Excedências 2004 Bom 

Consumo de biocombustíveis e energias 

alternativas nos transportes 
N.D. - N.D. 

7. Acão Local para a Saúde: “Nós 

comprometemo-nos a proteger e a promover a 

saúde e o bem-estar dos nossos cidadãos.” 

  

CUMPRIMENTO 

SATISFATÓRIO 

67% (85%) 

Esperança média de vida à nascença 78 anos 2009 Razoável 

Oferta dos serviços de saúde 

40 Habitantes por Médico 

105 Habitantes por 

Enfermeiro 

447 Habitantes por Cama 

2009 Bom 

Ações de sensibilização para hábitos e 

alimentação saudável 
8 2011 Bom 

Equipamentos desportivos 59 2010 Bom 

Empresas com serviços de HST e medicina no 

trabalho implementados 

 

 

 

 

N.D. - N.D. 
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Compromisso de Aalborg / Indicador Resultado Ano Avaliação40 

8. Economia Local Dinâmica e Sustentável: “Nós 

comprometemo-nos a apoiar e a criar as 

condições para uma economia local dinâmica 

que reforce o acesso ao emprego sem prejudicar 

o ambiente.” 

  

CUMPRIMENTO 

SATISFATÓRIO 

63% (58%) 

Densidade de empresas 5 Empresas por km2 2009 Razoável 

Volume de negócios por empresa 177 Mil euros por empresa 2008 Bom 

Intensidade turística 
135 Dormidas por 100 

habitantes 
2009 Bom 

Oferta de emprego no sector turístico N.D. - N.D. 

Pessoal ao serviço no sector turístico 689 Trabalhadores 2008 Razoável 

Taxa de desemprego 10,7% 2012 Razoável 

Pequenas e médias empresas de excelência 2 Empresas 2011 Razoável 

Indústrias com certificação ambiental 0 Indústrias 2012 Mau 

Ações de cooperação e promoção de boas 

práticas empresariais 
N.D. - N.D. 

Instrumentos de planeamento territorial com 

critérios de sustentabilidade na localização das 

empresas 

100% 2011 Bom 

Exposições e feiras realizadas 
9 Feiras locais 

15 Feiras Nacionais 

19 Eventos Internacionais 

2011 Bom 

Estabelecimentos turísticos com certificação 

ambiental 
1 Estabelecimento 2011 Mau 

9. Equidade e Justiça Social: “Nós 

comprometemo-nos em assegurar comunidades 

inclusivas e solidárias.” 

  

CUMPRIMENTO 

SATISFATÓRIO 

77% (54%) 

População ativa com proteção social 475 por Mil Habitantes 2009 Mau 

Disparidade no ganho médio mensal entre 

profissões 
33% 2008 Bom 

Ganho médio mensal 745€ 2008 Bom 

Iniciativas de promoção do acesso equitativo 

aos serviços públicos 
7 Iniciativas 2012 Bom 

Despesa em cultura 89€ por Habitante 2009 Bom 

Iniciativas de promoção da igualdade entre 

géneros 
1 Iniciativa 2011 Razoável 

Taxa de criminalidade 28 Crimes por Mil Habitantes 2009 Mau 

Evolução das tipologias de crime 

157 Crimes contra pessoas 

324 Crimes contra património 

99 Crimes contra a vida em 

sociedade 

2010 Mau 

Processos judiciais terminados 
Cíveis – 99% 

Penais – 97% 

Tutelares – 107% 

2009 Razoável 

Habitação social 6 fogos 2010 Razoável 

Transporte urbano social 

 
1077 Habitantes 2011 Razoável 
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Compromisso de Aalborg / Indicador Resultado Ano Avaliação40 

10. Do Local para o Global: “Nós 

comprometemo-nos a assumir as nossas 

responsabilidades globais pela paz, justiça, 

equidade, desenvolvimento sustentável e 

proteção do clima.” 

  

CUMPRIMENTO 

PARCIAL 

59% (70%) 

Emissão de GEE 
167 Toneladas de CO2e por 

km2 
2008 Razoável 

Intensidade carbónica 
2737 kg de CO2e por 

Habitante 
2008 Razoável 

Ações de informação e sensibilização sobre 

Alterações Climáticas 
40 Ações 2011 Bom 

Iniciativas de cooperação concretizadas a nível 

internacional. 
3 Iniciativas 2011 Bom 

CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS DE 

AALBORG - CLASSIFICAÇÃO GLOBAL 
  

CUMPRIMENTO 

PARCIAL 

56% 

 

 

De acordo com os dados sintetizados e apresentados anteriormente, pode-se concluir que o concelho de 

Seia apresenta um grau global de “cumprimento parcial” (56%), visto que nem todos os compromissos 

analisados preencheram plenamente todos os objetivos definidos em Aalborg. Tal como se demonstra na 

Figura 84, existem compromissos que apresentaram níveis de “cumprimento satisfatórios” como é o caso 

do CA3, CA4, CA7, CA8 e CA9, e níveis de “cumprimento parciais” como acontece para o CA1, CA5, CA6 

e CA10. Em contrapartida, o CA2 apresenta atualmente dificuldades de cumprimento.  
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Figura 84 | Representação gráfica do grau de cumprimento dos Compromissos de Aalborg no concelho de Seia. 

Legenda: MAU [0 – 30%]; RAZOÁVEL [30 – 60%]; BOM [60 – 100%]. 

 

Na Figura 85 faz-se uma representação gráfica do desempenho atual do concelho de Seia face ao 

cumprimento dos Compromissos de Aalborg. 
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Figura 85 | Representação gráfica do grau de cumprimento dos Compromissos de Aalborg no concelho de Seia 

 

Sintetizando, os Compromissos de Aalborg que demonstram um estado atual ou resposta municipal menos 

promissora ao nível da promoção da sustentabilidade local, foram: 

 

 Gestão Local para a Sustentabilidade (CA2), em consequência do reduzido número de projetos ou 

iniciativas elencadas e estado atual de desenvolvimento da temática inerente, claramente 

prejudicada pelo estado inicial em que o processo de implementação da A21L se apresenta 

atualmente, resultando no insuficiente grau de incorporação de medidas e requisitos associados a este 

processo nos exercícios de planeamento e gestão da sustentabilidade da autarquia. 

  

Em contrapartida, os compromissos com melhores índices de cumprimento foram os seguintes: 

 Consumo Responsável e Opções de Estilo de Vida (CA4), em consequência do elevado número de 

ações de informação e sensibilização ambiental promovidas, da aparente estagnação na produção 

de resíduos urbanos, o crescimento sustentado do processo de recolha seletiva, a realização de ações 

de sensibilização ambiental, e existência de uma quantidade importante de produtos locais 

certificados. Não obstante, subsistem alguns aspetos negativos ao nível deste compromisso que devem 

ser mitigados, nomeadamente, a ausência de soluções tecnológicas capazes de encaminhar para 
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destino recomendável os resíduos urbanos biodegradáveis e a aparente inexistência de critérios de 

exigência ambiental em alguns processo de gestão da autarquia em que estes critérios poderão ser 

relevantes, tais como, ao nível da despesa pública em compras ecológicas ou da existência de 

critérios ambientais na aquisição de bens e serviços para a autarquia. Os projetos e iniciativas 

desenvolvidas e correlacionadas com esta temática foram também em quantidade bastante 

significativa, sendo um dos principais motivos para o elevado nível de satisfação no cumprimento 

deste compromisso. 

 Ação Local para a Saúde (CA7), em virtude da razoável oferta de serviços médicos e equipamentos 

desportivos, bem como de ações de sensibilização para hábitos e alimentação saudável. 

 Equidade e Justiça Social (CA9), em virtude do razoável número de iniciativas de promoção da justiça 

e equidade social promovidos pela autarquia, da baixa disparidade entre os ganhos médios mensais 

das várias profissões nos últimos anos, um elevado ganho médio mensal, investimento ou despesa em 

cultura. Contudo, subsistem alguns problemas que deverão ser mitigados no futuro, nomeadamente, 

um número significativo de pessoas ativas sob proteção social, taxa de criminalidade, e ausência de 

uma política pública de habitação social. 

 

Ao nível da resposta municipal, este diagnóstico verifica que os compromissos 1, 2, 5 e 6 não 

demonstraram evidências de ação (projetos ou iniciativas) suficientes para catapultarem os Compromissos 

de Aalborg correlacionados para um nível mais elevado de cumprimento. No entanto, é de destacar que 

a implementação do processo de Agenda Local de Seia é uma resposta forte do Município ao CA1 

(Governança) e CA2 (Gestão local para a Sustentabilidade), e que perspetiva para o futuro o aumento 

da intensidade na concretização de projetos nas mais variadas áreas de intervenção ou compromissos. 

 

Noutra perspetiva, julga-se que os projetos e iniciativas influentes nestes compromissos poderão 

atualmente se mostrarem insuficientes em número e/ou em âmbito de intervenção e alcance, podendo 

não constituir, por si só, uma mais-valia com vista a uma evolução ainda mais sustentável da situação 

atual e promoção dos objetivos patentes nos compromissos. 

 

Não obstante, com vista ao pleno cumprimento dos Compromissos de Aalborg, julga-se ser importante a 

promoção de projetos como as “Aldeias de Montanha” ou “Reabilitação Urbana de Imóveis para Todos”, 

alargando o âmbito temporal e espacial de intervenção, ou projetos como a “requalificação e 

valorização das margens do Rio Seia”, replicando estas ações de valorização noutros espaços ou valores 

naturais do concelho.  

 

Ao nível da Governança, considera-se os projetos definidos com bastante relevância e pertinência, 

contudo, carecem projetos que promovam a informação pública e participação em processos de 

decisão e de orientação estratégica que enriqueçam e reforcem os fundamentos de base das 

deliberações municipais, bem como projetos que potenciem e promovam não só o planeamento, mas 

também os necessários processos de controlo, fiscalização e seguimento de forma a permitir que os 

objetivos estratégicos de planeamento sejam realmente atingidos.  

 

De resto, verifica-se uma forte atividade municipal na promoção de atividades ao nível da proteção e 

preservação dos bens comuns naturais, consumo e produção sustentáveis (p. ex. eco2Seia), e prática de 

ações de solidariedade e inclusão social.  

 



 agenda21localseia.wordpress.com 

  
 

 

Estado da Sustentabilidade de Seia | 2012 | 98-119 

Além dos domínios referidos, merece destaque pela quantidade significativa de projetos referenciados no 

âmbito da ação e apoio social, o papel relevante protagonizado pelas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS), instituições religiosas e autoridades policiais no apoio ao cidadão e satisfação 

das suas carências. As evidências recolhidas demonstraram uma forte envolvência e pró-atividade destas 

entidades em ações de beneficência, solidariedade, equidade social, promoção da saúde e bem-estar e 

até de sensibilidade ambiental. 

 

As classificações finais descriminadas por compromisso de Aalborg podem ser consultadas no Quadro 19 

inserido no capítulo “Anexos”. 
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9. Considerações finais 

Resumindo, verifica-se que o concelho de Seia apresenta níveis de cumprimento dos Compromissos de 

Aalborg distintos, tal como se demonstra no Quadro 16. Existem dois compromissos que, apesar de 

apresentarem um estado atual de sustentabilidade aceitável, se espera a curto prazo uma evolução do 

seu estado atual devido ao elevado número de ações, projetos e medidas elencadas, designadamente, 

os compromissos 4 (Consumo Responsável) e 9 (Equidade e Justiça Social). Outros necessitam ainda de 

uma intervenção e aposta mais significativa face à atualmente existente, designadamente, os 

compromissos 1 (Governança), 2 (Gestão Local para a Sustentabilidade), 5 (Planeamento e Desenho 

Urbano) e 6 (Melhor mobilidade, Menos Tráfego). Caso estes compromissos sejam alvo de uma superior 

pró-atividade por parte da comunidade local, julga-se que facilmente poderão atingir níveis satisfatórios 

de cumprimento. Por exemplo, o Índice de Transparência Municipal (Governança) apresenta um conjunto 

de critérios que poderão ser facilmente concretizados através de uma sistematização mais clara da 

informação financeira no portal municipal, independentemente da publicação do Relatório de Prestação 

de Contas, Orçamento e Grandes Opções do Plano.  

 

Já os compromissos 7 (Ação Local para a Saúde) e 10 (Do local para o Global) apresentam algum risco de 

perderem os bons índices de sustentabilidade que atualmente demonstram, apresentando uma tendência 

para se degradarem, no caso de não serem intervencionados a curto prazo.  

 

Relativamente ao compromisso 2 (Gestão Local para a Sustentabilidade), constata-se que necessita de 

uma maior pró-atividade por parte da comunidade local, não apenas da administração pública, mas 

também da comunidade de empresários, e instituições privadas para melhorar os índices de 

concretização dos seus objetivos de Aalborg. Exige-se, portanto, um maior compromisso dos responsáveis 

no reforço de proximidade ao cidadão à gestão local, introdução de critérios de sustentabilidade nos 

projetos e decisões promovidos pela autarquia, a prossecução dos trabalhos de implementação da A21L, 

realização de reuniões abertas à comunidade e realização de ações de sensibilização para a 

participação da comunidade neste projeto de sustentabilidade local. A sistematização da recolha de 

informação, monitorização e transparência na comunicação são outras ferramentas que poderão 

contribuir para a melhoria do estado atual deste compromisso. O compromisso 2 apesar de estar 

relacionado apenas com cinco projetos/iniciativas (Quadro 14), sendo por este motivo claramente 

prejudicado na classificação obtida, importa referir que estes são projetos são de grande impacto na 

comunidade, designadamente a A21Local, Rede de Economias Criativas, Certificação da Qualidade da 

Administração Municipal, EcoSaldo e projeto de proteção civil promovido pelo CMOS, configurando-se de 

elevada importância estratégica e que proporcionará no futuro, com o seu desenvolvimento e 

cumprimento dos objetivos a que se propõe, a formulação e realização de muitos outros projetos 

relacionados não só com este compromisso mas como outros compromissos. Neste sentido, dever-se-á ter 

este aspeto em consideração aquando da análise dos resultados gerais atingidos. 
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Quadro 16 | Quadro síntese de análise do grau de cumprimento do concelho de Seia relativamente aos 

Compromissos de Aalborg. 

Grau de cumprimento Compromissos de Aalborg 

CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO 3. Bens Comuns Naturais: “Nós comprometemo-nos a assegurar 

plenamente as nossas responsabilidades para proteger, preservar e 

assegurar o acesso equitativo aos bens comuns naturais.” 

 

4. Consumo Responsável e Opções de Estilo de Vida: “Nós 

comprometemo-nos a adotar e a proporcionar um uso prudente e 

eficiente dos recursos e a encorajar um consumo e produção 

sustentáveis.” 

 

7. Ação Local para a Saúde: “Nós comprometemo-nos a proteger e a 

promover a saúde e o bem-estar dos nossos cidadãos.” 

 

8. Economia Local Dinâmica e Sustentável: “Nós comprometemo-nos a 

apoiar e a criar as condições para uma economia local dinâmica que 

reforce o acesso ao emprego sem prejudicar o ambiente.” 

9. Equidade e Justiça Social: “Nós comprometemo-nos em assegurar 

comunidades inclusivas e solidárias.” 

 

CUMPRIMENTO PARCIAL 1. Governança: “Nós comprometemo-nos a enriquecer os nossos 

processos de decisão através de maior democracia participativa.” 

 

 

5. Planeamento e Desenho Urbano: “Nós comprometemo-nos a 

reconhecer o papel estratégico do planeamento e do desenho urbano 

na abordagem das questões ambientais, sociais, económicas, culturais e 

da saúde, para benefício de todos.” 

 

6. Melhor Mobilidade, Menos Tráfego: “Nós reconhecemos a 

interdependência entre os transportes, a saúde e o ambiente e, por isso, 

comprometemo-nos a promover as opções de mobilidade sustentáveis.” 

 

 

10. Do Local para o Global: “Nós comprometemo-nos a assumir as nossas 

responsabilidades globais pela paz, justiça, equidade, desenvolvimento 

sustentável e proteção do clima.” 

 

INCUMPRIMENTO 2. Gestão Local para a Sustentabilidade: “Nós comprometemo-nos a 

implementar uma gestão eficiente, em ciclos, desde o planeamento, 

passando pela implementação até à avaliação. 
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Em jeito de conclusão, recomenda-se as seguintes orientações estratégicas segundo níveis de prioridade 

de intervenção: 

 Constituir como primeira prioridade de intervenção os compromissos 1, 2, 5 e 6. O compromisso 2 

facilmente sofrerá uma melhoria significativa com o processo de implementação da A21L e necessária 

participação da comunidade. Já os restantes necessitarão de um impulso dos agentes locais ao nível 

de promoção de projetos e iniciativas originárias no município de forma a manter os bons níveis de 

cumprimento que os compromissos 1, 5 e 6 já apresentam. 

 Constituir como segunda prioridade de ação os compromissos 7 e 10, no sentido de superar a atual 

intensidade de execução de projetos e promover iniciativas que permitam manter os atuais níveis de 

cumprimento. 

 Salvo outras eventuais iniciativas favoráveis e conducentes à melhoria do estado atual, dever-se-á 

promover e salvaguardar a manutenção dos atuais níveis de ação institucional dos compromissos 3, 4, 

8 e 9. 

 

Tendo em consideração os resultados obtidos explanados na caracterização da situação de referência e 

respetivo diagnóstico, sintetizam-se no Quadro 17 algumas recomendações, devendo ser olhadas como 

um contributo inicial para a melhoria do grau de cumprimento dos Compromissos de Aalborg no concelho 

de Seia.  

 

Quadro 17 | Recomendações sugeridas para o concelho de Seia.  

Compromissos de 

Aalborg 

Recomendações 

1. Governança  Necessidade de reforço do índice de transparência municipal. 

 Necessidade de sensibilização da população para a prática do ato eleitoral. 

 Necessidade de aferição do grau de satisfação da população residente. 

 Necessidade de aferição do grau de participação da população nos processos 

de decisão municipais. 

2. Gestão Local para a 

Sustentabilidade 

 Promoção da sustentabilidade através da implementação e desenvolvimento 

da A21L. 

 Sensibilização e convocação da comunidade civil para a participação no 

processo de implementação da A21L. 

 Necessidade de incorporação de ações da Estratégia Temática da União 

Europeia sobre Ambiente Urbano no Plano Estratégico e Plano Orçamental 

municipal. 

 Introdução de critérios de sustentabilidade no processo de seleção dos projetos 

promovidos e desenvolvidos pela autarquia. 

3. Bens Comuns Naturais  Necessidade de redução do consumo de combustíveis fósseis nos transportes 

públicos. Introdução de soluções tecnológicas sustentáveis (p. ex. 

biocombustíveis). 

 Estabilização ou redução do consumo energético em todos os sectores de 

atividade.  

 Necessidade de promoção de medidas de eficiência energética e 

microgeração de energia renovável no sector doméstico. 

 Necessidade de medidas de promoção da redução do uso de água no sector 

doméstico e aquisição de boas práticas e comportamentos. 

 Necessidade de monitorização, controlo e fiscalização dos focos de poluição 

das massas de água superficiais mais vulneráveis a pressões urbanas, agrícolas 

ou industriais. 

 Necessidade de melhoria dos níveis de qualidade da água abastecida às 

localidades de Furtado, Alvôco da Serra, Loriga, Teixeira de Cima, Vasco Esteves 

de Cima. 
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 Necessidade de medidas de redução dos níveis de perdas de água das redes 

de adução e distribuição. 

 Necessidade de controlo dos focos de poluição em habitats e ecossistemas 

relevantes para a fauna e flora local. 

 Reforço dos meios de fiscalização e combate a incêndios florestais. 

 Delimitar Estrutura Ecológica Municipal. 

 Implementar áreas florestais certificadas. 

 Monitorizar e promover a atividade agrícola de produção biológica. 

 Aquisição de sustentabilidade financeira ao nível dos serviços ambientais, 

nomeadamente, serviços municipais de conservação da natureza, 

abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos. 

Implementação dos princípios ambientais de gestão “poluidor-pagador” e 

“utilizador-pagador” e regimes tarifários adequados. 

4. Consumo Responsável e 

Opções de Estilo de Vida 

 Implementação de meios tecnológicos para a prática da recolha seletiva ou 

triagem de resíduos urbanos biodegradáveis. 

 Necessidade de promoção de medidas de eco-eficiência no consumo de 

energia elétrica no sector doméstico. 

 Estipulação de critérios ambientais ou de sustentabilidade na seleção dos 

contratos de aquisição de bens e serviços para a autarquia ou município, bem 

como a despesa associada a essas aquisições.  

 Promoção da implementação de pontos de venda de produtos biológicos ou 

de comércio justo.  

5. Planeamento e Desenho 

Urbano 

 Reforço das condições de habitabilidade. 

 Promoção da remodelação do edificado habitacional e limitação da nova 

construção. 

 Inventariar áreas abandonadas ou degradadas. 

 Estipulação de critérios de promoção da construção, arquitetura e desenho 

urbano sustentáveis pelos instrumentos de gestão territorial em vigor. 

6. Melhor Mobilidade, 

Menos Tráfego 

 Desenvolvimento e promoção do serviço público de transportes rodoviários 

através da implementação de medidas que promovam a proximidade às 

necessidades de deslocação da população residente e turistas. 

 Uso de biocombustíveis ou outras fontes de energia alternativas nos transportes 

públicos. 

7. Ação Local para a Saúde  Promoção de ações de informação e sensibilização para hábitos e prática de 

alimentação saudável. 

8. Economia Local 

Dinâmica e Sustentável 

 Necessidade de medidas que promovam o investimento, fixação e 

desenvolvimento de atividades económicas no município.  

 Aferição do grau de carência municipal ou oferta de emprego no sector 

turístico. 

 Potenciar o desenvolvimento turístico mediante o aproveitamento dos valores e 

produtos locais, tais como, gastronomia, espaços naturais e equipamentos 

desportivos, de recreio e lazer existentes. 

 Promoção da certificação ambiental, ou com comportamentos de cooperação 

empresarial e promoção de boas práticas ambientais em empresas e 

estabelecimentos turísticos. 

 Garantir a existência de critérios de sustentabilidade na localização das 

empresas através dos instrumentos de gestão territorial. 

9. Equidade e Justiça Social  Reforço dos meios de vigilância municipal para prevenção e dissuasão de crimes 

contra pessoas, crimes contra o património ou contra a vida em sociedade. 

 Reforço das habitações sociais disponíveis para população carenciada.  

10. Do Local para o Global  Promoção de uma intervenção mais alargada e frequente de cooperação 

nacional e internacional, não apenas se cingindo a processos de geminação, 

mas também a processos relativos a temáticas globais como a sustentabilidade, 

proteção do clima, e defesa contra fenómenos climáticos extremos. O processo 

de A21L poderá promover e potenciar esse acréscimo de proximidade e 

cooperação internacional. 

 



 agenda21localseia.wordpress.com 

 

 

Estado da Sustentabilidade de Seia | 2012 | 103-119 

10. Bibliografia 

 

 ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO, 2012. Portal Internet. 

 AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, 2011. Portal Internet. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA, 2011. Dados estatísticos de referência. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA, 2011. Plano Diretor Municipal de Seia, ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 121/97 e publicado no Diário da República, 1.ª Série B, n.º 169, de 24 de Julho 

de 1997. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA, 2011. Plano Estratégico de Seia 2020. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA, 2011. Portal Internet. 

 CARTA DAS CIDADES EUROPEIAS PARA A SUSTENTABILIDADE. Aprovada pelos participantes na 

Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis, realizada em Aalborg, Dinamarca, a 27 de Maio de 

1994. 

 DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, 2011. Portal Internet. 

 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS, 2011. Portal Internet. 

 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS, 2011. Relatório Anual do Sector de 

Águas e Resíduos em Portugal (RASARP). 

 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, 2011. Portal Internet. 

 INSTITUTO DA ÁGUA, 2011. Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 

Residuais (INSAAR ). 

 INSTITUTO DA ÁGUA, 2011. Plano de Bacia Hidrográfica do Mondego, 2002. 

 INSTITUTO DA ÁGUA, 2011. Portal Internet. 

 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE, 2011. Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal. 

 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE, 2011. Portal Internet. 

 INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E À INOVAÇÃO, 2011. Portal Internet. 

 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 2011. Portal Internet. 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 2011. Anuários Estatísticos do Centro. 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 2011. Censos 2011 (dados preliminares). 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 2011. Portal Internet. 

 INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE, 2012, Portal Internet. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011. Roteiro das Escolas (Portal Internet). 

 UNIÃO EUROPEIA, 2011. Estratégia Temática sobre Ambiente Urbano, 2006. 

 

 

 

 



 agenda21localseia.wordpress.com 

 

 

Estado da Sustentabilidade de Seia | 2012 | 104-119 

11. Anexos 

Quadro 18 | Resultados do Índice de Transparência Municipal relativa à informação disponibilizada no Portal Oficial da 

C.M. de Seia na Internet em Setembro de 2011.  

CRITÉRIOS DO “ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL”43 CLASSIFICAÇÃO 

1. Informação institucional básica 54% 

Informação sobre os cargos eleitos da autarquia 1 

Difunde-se informação sobre a composição política dos eleitos 1 

Apresentam-se os dados biográficos do presidente e vereadores 0 

Apresentam-se os e-mail do presidente e vereadores 0 

Apresentam-se os ordenados do presidente e vereadores 0 

Informação sobre a organização da autarquia 4 

Identificam-se os diferentes órgãos de governo e as suas funções 1 

Identificam-se os e-mails dos órgãos de governo 0 

Especifica-se a existência e dados básicos de organismos descentralizados e sociedades 

municipais 
1 

Dão-se os links de organismos descentralizados e sociedades municipais 0 

Dá-se informação sobre os serviços municipais disponíveis 1 

Está aprovado e/ou dá-se informação sobre a Agenda 21 Local ou Plano Estratégico 1 

Informação sobre normas e regulamentos municipais 2 

Publicam-se as ordens de trabalhos das reuniões da Assembleia Municipal 1 

Publicam-se as atas das reuniões da Assembleia Municipal 0 

Publicam-se os acordos resultantes das reuniões da Assembleia Municipal N.A. 

Publicam-se outros acordos dos órgãos de governação N.A. 

Publicam-se os regulamentos municipais 1 

Publicam-se os regulamentos fiscais N.A. 

2. Relações com os cidadãos e a sociedade 45% 

Características da página Web da autarquia 2 

Pode-se ver o mapa da página Web 0 

Existe um campo de pesquisa interno 1 

Mantém-se atualizada (frequência mínima semanal) 1 

Informação e atendimento ao cidadão 6 

Facilitam-se na Web os documentos e impressos para os trâmites administrativos 1 

Podem realizar-se trâmites administrativos on-line 0 

Existe uma "caixa de sugestões" na homepage (para queixas, sugestões) 1 

Publica-se na página da autarquia as ofertas de emprego (municipais) 1 

Publicam-se os horários e preços dos equipamentos culturais e desportivos municipais 1 

                                                      
43 Breve nota metodológica: Cálculo efetuado utilizando os critérios objetivos da organização internacional 

Transparency International España para os níveis de transparência nos municípios. O valor corresponde à 

percentagem dos critérios totais que a Câmara Municipal de Seia cumpre, excluindo os critérios que consideramos 

não aplicáveis no contexto nacional. A análise foi efetuada com base na informação disponibilizada no portal de 

Internet da Câmara Municipal de Seia, sendo atribuído o valor "um" a todos os critérios cumpridos pela CMA, valor 

"zero" quando o critério não era respeitado e "N.A." quando não se aplica este critério. 
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Publicam-se dados dos serviços prestados ao nível do atendimento ao público (queixas 

apresentadas e resolvidas) 
0 

Os interessados podem consultar on-line o estado do seu trâmite administrativo 0 

Informa-se sobre cortes de trânsito e incidências nos equipamentos municipais 1 

Apresenta-se na Web informação atualizada sobre qualidade do ar, ruído, no município 0 

Existe na página Web uma secção reservada para as associações locais 1 

Existem fóruns de discussão na página da autarquia 0 

Grau de compromisso com a cidadania 1 

Existe e está publicado o regulamento de participação dos cidadãos 0 

Existem e informa-se sobre os Conselhos Municipais que permitem participação 0 

Informa-se sobre a composição e funcionamento das Juntas de Freguesia  1 

Existem canais de participação dos cidadãos para os temas estratégicos 0 

Possibilita-se a participação dos cidadãos no orçamento municipal 0 

Publica-se as ajudas dadas às associações locais 0 

3. Transparência económico-financeira 30% 

Informação contabilística e orçamental 3 

Publicam-se as contas anuais da autarquia 1 

Publica-se a data de aprovação das contas anuais em Assembleia Municipal 0 

Publica-se o orçamento municipal anual 1 

Publica-se a data de aprovação dos orçamentos na Assembleia Municipal 0 

Publicam-se as alterações orçamentais aprovadas na Assembleia Municipal 0 

Publicam-se os orçamentos dos organismos descentralizados e das sociedades municipais 1 

Publica-se periodicamente a taxa de execução do orçamento (mínimo semestral) 0 

Publicam-se os relatórios das auditorias e dos órgãos externos (Tribunal de Contas) sobre as contas 

da autarquia 
0 

Publicam-se os relatórios das auditorias e dos órgãos externos (Tribunal de Contas) sobre as contas 

dos organismos descentralizados e das sociedades municipais 
0 

Informa-se sobre o superavit ou deficit por habitante 0 

Informa-se sobre a autonomia fiscal (receitas fiscais/receitas totais) 0 

Transparência nas entradas e saídas de dinheiros municipais 0 

Difunde-se o valor dos rendimentos fiscais por habitante (rendimentos fiscais/nº habitantes) 0 

Difunde-se o valor dos gastos totais por habitante 0 

Difunde-se o investimento por habitante 0 

Informa-se sobre o período médio de pagamento 0 

Informa-se sobre o período médio de cobrança 0 

Transparência nas dívidas municipais 3 

Publica-se o valor da divida municipal 1 

Facilitam-se dados da evolução da divida em relação com exercícios anteriores 1 

Divulga-se o endividamento por habitante 0 

Divulga-se o endividamento relativo (dívida municipal/orçamento municipal) 1 

4. Transparência nas contratações de serviços 75% 

Procedimentos de contratação de serviços 1 

Informa-se sobre o júri e convocatórias das contratações de serviços N.A. 

Existe e informa-se sobre uma comissão de vigilância de contratações N.A. 

Dá-se a conhecer na Web a abertura de concursos públicos 1 
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Publica-se as entidades vencedoras/perdedoras dos concursos  0 

Relações e operações com fornecedores e contratados 2 

Publicam-se os valores das operações com cada um dos contratados mais importantes (em valor) 

da autarquia 
1 

Publica-se a quantia de vendas e operações com cada um dos adjudicatários de obras de maior 

dimensão (em valor) 
1 

5. Transparência em matérias de urbanismo e obras públicas 77% 

Planos de ordenamento do território 4 

Há uma secção visível na Web dedicada ao urbanismo 1 

Está publicado o PDM na Web 1 

Publicam-se os Planos de Pormenor 1 

Publicam-se e mantêm-se publicadas as alterações ao PDM 1 

Decisões sobre as requalificações e adjudicações urbanísticas 2 

Publica-se informação sobre os acordos urbanísticos da autarquia 1 

Publica-se informação precisa dos planos parciais sobre usos do solo 1 

Anúncios e licitações de obras públicas 2 

Publica-se informação sobre a legislação em vigor em matéria de gestão urbanística 0 

Publicam-se os projetos, os anúncios e os critérios de seleção das obras públicas mais importantes 1 

Divulgam-se os pagamentos efetuados à data de finalização das obras de maior dimensão 1 

Publicam-se as alterações aos projetos de maior dimensão N.A. 

Informação sobre concorrentes, ofertas e decisões N.A. 

Publica-se a lista de empresas que concorreram a concursos públicos N.A. 

Publica-se o nome das empresas que fizeram as obras mais importantes N.A. 

Seguimento e controlo da execução de obras públicas 0 

Dá-se informação sobre cada uma das obras contratadas (objetivo, responsável municipal, 

subcontratado principal, orçamento, período de execução) 
N.A. 

Publica-se a data concreta prevista para conclusão da obra ou a data de início e de conclusão 

previstas (para obras superiores a 500.000 €) 
N.A. 

Difunde-se periodicamente (pelo menos semestralmente) a informação sobre as obras de 

infraestruturas realizadas e/ou as aprovadas com execução pendente 
0 

Indicadores sobre urbanismo e obras públicas 2 

Divulga-se o investimento em infraestruturas por habitante (gasto do exercício - executados - em 

investimento com infraestruturas/nº habitantes) 
0 

Divulga-se a percentagem de receitas resultantes da gestão urbanística/ o valor total de receitas 1 

Divulga-se a percentagem de gastos urbanísticos/ o valor total de gastos 1 

PONTUAÇÃO FINAL – ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL 50% 
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Quadro 19 | Classificações obtidas por compromisso de Aalborg para o município de Seia. 

Compromisso de Aalborg Designação do 

Indicador 

Classificação 

indicador 

Classificação 

projetos 

Classificação 

global 

1. Governança: “Nós 

comprometemo-nos a 

enriquecer os nossos processos 

de decisão através de maior 

democracia participativa.” 

Grau de satisfação dos 

cidadãos com o local 

onde vivem 

N.D. N.D. 66% 21% 43% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ações de informação 

sobre sustentabilidade 

Bom 10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Associações locais 

apoiadas pela 

autarquia 

Bom 10 

Grau de associativismo 

da população 

Bom 10 

Processos de decisão 

participativos 

promovidos pela 

autarquia 

N.D. N.D. 

Cidadãos participantes 

em processos 

participativos e ações 

de voluntariado 

N.D. N.D. 

Reclamações escritas 

apresentadas  pelos 

cidadãos junto da 

autarquia 

Razoável 4 

Iniciativas de 

cooperação 

concretizadas a nível 

local e regional 

Razoável 5 

Índice de Transparência 

Municipal 

Razoável 4 

Absentismo eleitoral Razoável 4 

2. Gestão Local para a 

Sustentabilidade: “Nós 

comprometemo-nos a 

implementar uma gestão 

eficiente, em ciclos, desde o 

planeamento, passando pela 

implementação até à 

avaliação.” 

Grau de incorporação 

das ações da A21L no 

Plano de Atividades e 

Orçamento 

N.A. N.A. 40% 12% 26% 

  

  

  

  

  

Ações da Estratégia 

Temática da EU sobre 

Ambiente Urbano 

incorporadas no Plano 

de Atividades e 

Orçamento 

Mau 1   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Reuniões da A21L com 

a comunidade 

Bom 10 

Grau de aferição dos 

indicadores definidos 

N.A. N.A. 
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na A21L   

  

  
Projetos desenvolvidos 

pela Câmara Municipal 

analisados por critérios 

de sustentabilidade 

Mau 1 

Relatórios de avanço e 

notas informativas 

enviadas para a 

Campanha Europeia 

sobre Cidades e Vilas 

Sustentáveis. 

N.A. N.A. 

Participação em 

encontros da 

Campanha Europeia 

sobre Cidades e Vilas 

Sustentáveis. 

Razoável 4 

3. Bens Comuns Naturais: “Nós 

comprometemo-nos a 

assegurar plenamente as 

nossas responsabilidades para 

proteger, preservar e assegurar 

o acesso equitativo aos bens 

comuns naturais.” 

Consumo de 

combustíveis por 

atividade 

Razoável 4 60% 65% 63% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Consumo de energia 

elétrica por sector de 

atividade 

Bom 10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Microgeração de 

energias renováveis 

Razoável 4 

Consumo per capita de 

água 

Razoável 4 

Intensidade de 

exploração dos 

recursos hídricos 

Bom 10 

Qualidade das águas 

superficiais para usos 

múltiplos 

Razoável 4 

Qualidade da água 

destinada para 

consumo humano 

Razoável 4 

Cobertura do serviço 

público de 

abastecimento de 

água 

Bom 10 

Cobertura do serviço 

público de drenagem e 

tratamento de águas 

residuais 

Bom 10 

Perdas na rede de 

abastecimento de 

água 

Mau 1 

Áreas protegidas e 

classificadas 

Bom 10 

Espécies ameaçadas e 

com estatuto de 

conservação 

Razoável 4 
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Área florestal ardida  Razoável 4   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Espaços verdes e de 

recreio e lazer 

N.D. N.D. 

Estrutura ecológica 

municipal 

Mau 1 

Área florestal 

certificada  

Bom 10 

Superfície agrícola 

utilizada para 

produção biológica 

N.D. N.D. 

Produção biológica Razoável 4 

Despesa em Ambiente   Razoável 4 

Qualidade do ar 

ambiente 

Bom 10 

4. Consumo Responsável e 

Opções de Estilo de Vida: “Nós 

comprometemo-nos a adotar e 

a proporcionar um uso 

prudente e eficiente dos 

recursos e a encorajar um 

consumo e produção 

sustentáveis.” 

Resíduos totais 

recolhidos  

Razoável 4 55% 93% 74% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Resíduos 

biodegradáveis 

depositados em aterro  

Mau 1   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Resíduos reciclados  Razoável 4 

Ações de informação e 

prevenção no consumo 

de água, energia e 

resíduos 

Bom 10 

Consumo doméstico de 

energia elétrica 

Razoável 4 

Contratos de aquisição 

de produtos e serviços 

com critérios 

ambientais e sociais 

N.D. N.D. 

Compras públicas 

ecológicas 

N.D. N.D. 

Despesas públicas 

ecológicas 

N.D. N.D. 

Pontos de venda de 

produtos de Agricultura 

Biológica e Comércio 

Justo 

N.D. N.D. 

Produtos regionais ou 

locais certificados 

Bom 10 

5. Planeamento e Desenho 

Urbano: “Nós comprometemo-

nos a reconhecer o papel 

estratégico do planeamento e 

do desenho urbano na 

abordagem das questões 

ambientais, sociais, 

económicas, culturais e da 

População residente 

em habitação precária  

Mau 1 70% 21% 45% 
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saúde, para benefício de 

todos.” 

  

  

  

  

  

  

  

Edifícios novos 

concluídos  

Bom 10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Edifícios remodelados 

ou reconstruídos  

Razoável 4 

Áreas abandonadas ou 

degradadas 

N.D. N.D. 

Ocupação e usos do 

solo 

Bom 10 

Instrumentos de 

planeamento territorial 

com critérios de 

promoção do equilíbrio 

e compatibilidade de 

usos em áreas urbanas 

Bom 10 

Património cultural 

classificado 

Razoável 4 

Instrumentos de 

planeamento territorial 

com critérios de 

promoção da 

construção, arquitetura 

e desenho urbano 

sustentáveis. 

Bom 10 

6. Melhor Mobilidade, Menos 

Tráfego: “Nós reconhecemos a 

interdependência entre os 

transportes, a saúde e o 

ambiente e, por isso, 

comprometemo-nos a 

promover as opções de 

mobilidade sustentáveis.” 

Evolução do transporte 

público de passageiros 

Razoável 4 70% 16% 43% 

  

  

  

  

Percursos pedonais e 

ciclovias  

Bom 10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ações de informação e 

sensibilização sobre 

mobilidade sustentável 

Razoável 4 

Qualidade do 

ambiente sonoro  

Bom 10 

Consumo de 

biocombustíveis e 

energias alternativas 

nos transportes 

N.D. N.D. 

7. Ação Local para a Saúde: 

“Nós comprometemo-nos a 

proteger e a promover a saúde 

e o bem-estar dos nossos 

cidadãos.” 

Esperança média de 

vida à nascença  

Razoável 4 85% 49% 67% 

  

  

Oferta dos serviços de 

saúde  

Bom 10   
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Ações de sensibilização 

para hábitos e 

alimentação saudável 

Bom 10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Equipamentos 

desportivos 

Bom 10 

Empresas com serviços 

de HST e medicina no 

trabalho 

implementados 

N.D. N.D. 

8. Economia Local Dinâmica e 

Sustentável: “Nós 

comprometemo-nos a apoiar e 

a criar as condições para uma 

economia local dinâmica que 

reforce o acesso ao emprego 

sem prejudicar o ambiente.” 

Densidade de 

empresas  

Razoável 4 58% 67% 63% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Volume de negócios 

por empresa  

Bom 10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Intensidade turística  Bom 10 

Oferta de emprego no 

sector turístico 

N.D. N.D. 

Pessoal ao serviço no 

sector turístico 

Razoável 4 

Taxa de desemprego Razoável 4 

Pequenas e médias 

empresas de 

excelência 

Razoável 4 

Indústrias com 

certificação ambiental 

Mau 1 

Ações de cooperação 

e promoção de boas 

práticas empresariais 

N.D. N.D. 

Instrumentos de 

planeamento territorial 

com critérios de 

sustentabilidade na 

localização das 

empresas 

Bom 10 

Exposições e feiras 

realizadas 

Bom 10 

Estabelecimentos 

turísticos com 

certificação ambiental 

Mau 1 

9. Equidade e Justiça Social: 

“Nós comprometemo-nos em 

assegurar comunidades 

inclusivas e solidárias.” 

População ativa com 

proteção social  

Mau 1 54% 100% 77% 

  

  

  

  

  

  

  

  

Disparidade no ganho 

médio mensal entre 

profissões 

Bom 10   

  

  

  

  

  

  

  

Ganho médio mensal Bom 10 

Iniciativas de 

promoção do acesso 

equitativo aos serviços 

Bom 10 



 agenda21localseia.wordpress.com 

 

 

Estado da Sustentabilidade de Seia | 2012 | 112-119 

  

  

públicos.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Despesa em cultura  Bom 10 

Iniciativas de 

promoção da 

igualdade entre 

géneros. 

Razoável 4 

Taxa de criminalidade Mau 1 

Evolução das tipologias 

de crime  

Mau 1 

Processos judiciais 

terminados  

Razoável 4 

Habitação social Razoável 4 

Transporte urbano 

social 

Razoável 4 

10.    Do Local para o Global: 

“Nós comprometemo-nos a 

assumir as nossas 

responsabilidades globais pela 

paz, justiça, equidade, 

desenvolvimento sustentável e 

proteção do clima.” 

Emissão de GEE  Razoável 4 70% 47% 59% 

  

  

  

Intensidade carbónica  Razoável 4   

  

  

  

  

  

  

  

  

Ações de informação e 

sensibilização sobre 

Alterações Climáticas 

Bom 10 

Iniciativas de 

cooperação 

concretizadas a nível 

internacional. 

Bom 10 
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14. Nomenclatura 

 A21L – Agenda 21 Local 

 AP – Áreas Protegidas 

 APA – Agência Portuguesa de Ambiente 

 ATL – Centro de Atividades de Tempos Livres 

 BH – Bacia Hidrográfica 

 C.M. – Câmara Municipal 
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 CMOS - Centro Municipal de Operações de Socorro 

 CO2 – Dióxido de Carbono 
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 EEM – Estrutura Ecológica Municipal 
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 ENDS – Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

 ENE – Estratégia Nacional de Energia 

 ENEAPAI – Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais 

 ENRRUBDA – Estratégia Nacional para a Redução dos Resíduos Biodegradáveis 

 ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

 ERSE – Entidade Reguladora do Sector Energético 

 ES – Estudo de Sustentabilidade 

 FER – Fonte de Energia Renovável 

 GEE – Gases de Efeito de Estufa 

 ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

 IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

 IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico 

 INAG – Instituto da Água 

 INE – Instituto Nacional de Estatística 

 INSAAR – Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

 IP – Itinerário principal  

 IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social 

 MTSS – Ministério de Trabalho e Segurança Social 

 NUT – Nomenclatura de Unidade Territorial 

 PADS – Plano de Ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Seia 

 PBH – Plano de Bacia Hidrográfica 

 PDM – Plano Diretor Municipal 

 PEAASAR – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 

 PERSU – Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 

 PET – Plano Estratégico dos Transportes 

 PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 

 PNAAS – Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 

 PNAEE – Plano Nacional de Acão para a Eficiência Energética 

 PNSE – Parque Natural da Serra da Estrela  
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 PNUEA – Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água 

 POPNSE – Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela 

 PROF-BIN – Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte 

 PROT-C – Programa Regional de Ordenamento do Território da Região Centro 

 PSRN 2000 – Plano Sectorial Rede Natura 2000 

 PU – Plano de Urbanização 

 QRE – Quadro de Referência Estratégico 

 RAN – Reserva Agrícola Nacional 

 RCCTE – Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

 REN – Reserva Ecológica Nacional 

 RN2000 – Rede Natura 2000 

 RSECE – Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios 

 RUB – Resíduos Urbanos Biodegradáveis 

 SAU – Superfície Agrícola Utilizada 

 SCE – Sistema de Certificação Energética 

 SDTAR – Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

 SIDS – Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

 TMB – Tratamento Mecânico e Biológico 
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