
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório 

Concurso 
Seia, Comunidade Participativa 
O concurso visou incentivar a comunidade de Seia a desenvolver 

projetos que melhoram a qualidade de vida da população do 

concelho e apoiar as ideias que a comunidade queria ver 

implementadas. 
 

Promotor Equipa técnica Cofinanciamento 

  

 

http://www.cm-seia.pt
http://www.esb.ucp.pt
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Enquadramento - 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”* - 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 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. 

 

 

 

  

                                                      

* 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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Concurso “Seia, Comunidade Sustentável” 

O Concurso nasce da necessidade de Seia ter iniciativas inovadoras que tornem o concelho mais 

dinâmico, mais atrativo, mais empreendedor, mais solidário e mais ecológico. O Estado da 

Sustentabilidade de Seia 2012 revelou dimensões que necessitam de melhoria, todavia esse progresso não 

depende somente da autarquia, passa também pelo envolvimento das organizações locais e dos 

cidadãos. Neste sentido, o município, através da Agenda 21 Local, pretende fomentar a participação 

ativa da comunidade. Uma das ações estabelecidas para alcançar esta meta é o apoio à 

implementação de propostas criativas que potenciem e melhorem o concelho e que surgem a partir da 

comunidade.  

O Concurso “Seia Comunidade Sustentável” teve como objetivos primordiais incentivar a comunidade a 

desenvolver projetos que melhoram a qualidade de vida da população do concelho e apoiar as ideias 

que a comunidade quer ver implementadas. Assim, lançou-se o convite para que as duas melhores ideias 

propostas e votadas pela comunidade fossem premiadas cada uma com 5.000 Euros para ajudar à sua 

concretização. 

 

Metodologia do Concurso 

A implementação da ação compreendeu a definição de objetivos, critérios de avaliação, regulamento 

(Anexo 1) e conteúdos e materiais de apoio, e seguiu o subsequentemente cronograma geral: 

• 12 de março de 2013 | lançamento do concurso 

• 4 de abril de 2013 | sessão de apresentação do concurso 

• 3 de maio de 2013 | data-limite para a receção de candidaturas 

• 4 a 13 maio de 2013 | avaliação das candidaturas 

• 14 de maio de 2013 | publicação da lista de ideias submetidas a votação popular no fórum 

• 30 de maio de 2013 | fórum participativo e votação popular 

 

A partir do dia 12 de março, o convite à comunidade foi disseminado através de diversos meios de 

comunicação: materiais de rua – MUPI, Outdoor (Figuras 1 e 2) e cartaz (Anexo 2); folheto enviado com a 

fatura da água (Anexo 3); nota de imprensa para os jornais regionais; blogue e Facebook da Agenda 21 e 

páginas eletrónicas do Município de Seia (Figuras 3 e 4); e mailing eletrónico para todos os contactos do 

município.  

 

  

http://agenda21seia.wordpress.com/agenda-21-de-seia/estado-da-sustentabilidade-de-seia/
http://agenda21seia.wordpress.com/agenda-21-de-seia/estado-da-sustentabilidade-de-seia/
http://agenda21seia.wordpress.com/agenda-21-de-seia/estado-da-sustentabilidade-de-seia/
http://agenda21seia.wordpress.com/concurso/escolha-uma-ideia/
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Figura 1 - MUPI Figura 2 – Outdoor 

 

 

Figura 3 – Blogue da Agenda 21 de Seia 

 

Figura 4 – Sítio do Município de Seia 

 

No dia 4 de Abril, às 21 horas, promoveu-se uma sessão de apresentação do Concurso na Casa Municipal 

da Cultura. A equipa técnica da Agenda 21 Local de Seia abordou o Estado da Sustentabilidade de Seia 

2012 e procurou responder às seguintes questões, entre outras: Porquê este desafio em Seia? O que se 

pretende com esta ação? Quem pode participar? Como fazer para participar? Qual o apoio garantido 

ao autor da ideia vencedora? Qual o calendário do concurso. Estiveram presentes na sessão 32 pessoas 

(Figuras 5 e 6). 

 

 

Figura 5 – Sessão de apresentação do Concurso 

 

Figura 6 – Sessão de apresentação do Concurso 

 

Durante a fase de candidatura foram rececionadas 37 ideias de 35 pessoas ou representantes de grupos. 

Todas as ideias foram avaliadas de acordo com os critérios definidos no Regulamento do Concurso. 

Apenas seis propostas não passaram à fase seguinte dado não obedecerem aos critérios previamente 

estabelecidos. 

A 14 de maio, as ideias a concurso foram publicadas no blogue da Agenda 21 Local e os concorrentes 

informados dos resultados. Estes foram também divulgados nos meios de comunicação e impressões dos 

resumos das ideias foram disponibilizados às juntas de freguesias e na camara municipal. Deste modo, a 

comunidade pôde consultar as ideias a concurso até ao dia da votação, no fórum participativo que 

decorreu a 30 de maio.  

http://agenda21seia.wordpress.com/agenda-21-de-seia/estado-da-sustentabilidade-de-seia/
http://agenda21seia.wordpress.com/agenda-21-de-seia/estado-da-sustentabilidade-de-seia/
http://agenda21seia.files.wordpress.com/2013/03/2012-03-14-concurso-seia_regulamento.pdf
http://agenda21seia.wordpress.com/concurso/escolha-uma-ideia/
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Fórum “Seia, Comunidade Participativa” 

No dia 30 de maio de 2013 decorreu o Fórum “Seia, Comunidade Participativa” no Cineteatro da Casa 

Municipal da Cultura de Seia, pelas 21h00. Este encontro foi o culminar da ação “Concurso de Ideias: Seia, 

Comunidade Participativa” e teve como objetivos centrais a escolha das duas ideias vencedoras através 

da escolha dos cidadãos bem como a criação de um ambiente favorável para que os cidadãos 

interessados dialogarem com os autores. 

 

Metodologia 

Devido ao grande número de ideias a concurso (31), definiu-se uma metodologia de reunião participativa 

que fosse eficiente no tempo, que informasse quais as ideias a votação e possibilitasse de igual modo o 

encontro presencial da comunidade de Seia com os autores das ideias a concurso. O programa do 

encontro foi o seguinte: 

 

21h00 Receção dos participantes, entrega de documentação e convívio informal com os autores das 

ideias a concurso 

21h30 Boas vindas 

21h45 Apresentação resumida das ideias a concurso 

22h15 Debate em grupos de trabalho 

23h20 Votação das duas ideias 

23h30 Conclusões e encerramento 

 

Antes de iniciar formalmente a reunião, os participantes tiveram acesso ao resumo das ideias (Anexo 4) e 

puderam conhecer e conversar com os autores presentes no local. Estes tinham um crachá identificativo.  

 

As boas-vindas e enquadramento do Fórum foram realizados pelo Vereador Jorge Brito. A Equipa Técnica 

da Universidade Católica do Porto, apresentou resumidamente as 31 ideias a concurso e respetivos 

autores. Explicou igualmente as regras de funcionamento do trabalho em grupo de modo que todos os 

participantes tivessem oportunidade de expor as ideias e questões. Similarmente apresentou os 

facilitadores dos quatro grupos de trabalho que orientaram os trabalhos de modo que fossem atingidos os 

objetivos e o debate fosse acessível para todos. De seguida, os participantes foram convidados a 

distribuírem-se pelos grupos (Cidadania, Turismo, Serviços e Produtos), com a salvaguarda que poderiam, a 

qualquer momento, mudar de grupo caso entendessem que estavam esclarecidos ou que não tinham 

mais contributos a dar. Depois de uma hora de trabalho em grupo, os participantes registaram-se e 

receberam dois votos cada um para votarem nas ideias que preferiam ver implementadas. Reuniram-se 

de novo na sala de cinema onde se procedeu à votação.  

 

No final da votação, contou-se os votos, apresentou-se os vencedores e o Presidente da Câmara 

Municipal de Seia, Filipe Camelo, deixou uma mensagem final de agradecimento aos presentes. 

 

http://agenda21seia.wordpress.com/concurso/escolha-uma-ideia/
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Resultados 

No Fórum estiveram presentes 15 dos 31 autores de ideias a concurso (assinalados com * na Tabela 1), 

além dos 118 participantes no evento (Anexo 5). A equipa técnica da reunião incluiu técnicos da 

autarquia e da Universidade Católica. 

 

Os participantes distribuíram-se pelos grupos de trabalho sendo o grupo “Cidadania” o menos visitado dos 

quatro definidos. No final do debate, os participantes procederam à votação das ideias. Sendo os 

resultados da votação apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Ideias a concurso, respetivos autores e resultados de votação popular. 

Nº Autor (ou representante de grupo) Ideia Votos (nº) 

1 Alberto Trindade Martinho Circuitos históricos da Herança Judaica 1 

2 Ana Campos * Sem Espinhas, Semana do Peixe em Seia 3 

3 Ana Campos * Festival do Pão 2 

4 Anabela Espírito Santo * Horto biológico 9 

5 André Filipe Martinho Brito * Abrigos fotográficos 33 

6 António Abrantes Dias (Conselho Diretivo 

dos Baldios da Freguesia de Cabeça) * 

Cabeça Aldeia Natal 66 

7 Bert Ten Brinke * Plantar árvores especiais 65* 

8 Carlos Alberto Jeremias Pinto Aldeia comunitária ‘Viver a Vida’ 0 

9 Carlos Alberto Saraiva do Coito Centro Agrícola de Seia 0 

10 Cederico Alves Borges Promoção do Azeite DOP 4 

11 Daniel Alberto Rodrigues da Costa * Banco de Tempo 8* 

12 David Figueiredo * Trilhos para atletas 0 

13 Elisa Figueiredo, QualityPlant, Lda Valorização de plantas com potencial 

económico 

0 

14 Eunice Sofia Aires Gonçalves Pires Espaço Comunitário 0 

15 Filipa Isabel Assopola Garcia * Associação Juvenil de Seia 65* 

16 Gonçalo Moura Cabral Oportunidades de trabalho à distância num 

mundo tecnológico 

1 

17 Humberto Filipe Pais Pinto Martins Cooperativa Agrícola 0 

18 Joana Filipa Gaspar Silva e  

Carolina Abrantes Martins. 

Promoção da Senhora do Desterro 2 

                                                      

*  Os autores puderam agregar as ideias, entre si. Agregaram-se: 1. “Associação Juvenil” e “Plantar árvores 

especiais”; 2. “Banco do Tempo”, “Ateliê de trabalhos manuais e terapias” e “A Casa Amiga”. 
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19 João José Rodrigues Tilly * Projecto integrado de atratividade 

ecoturística 

20 

20 José Eduardo Moreira Ramires Amaral  Rotas turísticas 1 

21 José Mário Bruçó Marques Mendes * Pacotes turísticos e oficinas de restauração 12 

22 Luis Martinho  Reflorestar Senhora do Espinheiro 0 

23 Márcio Manuel dos Santos Gomes Rede de percursos pedestres 0 

24 Maria Eugénia Cabrita Alves * Atelier de trabalhos manuais e terapias 8* 

25 Pedro José Maltêz Amaral * Turismo Acessível para todos 13 

26 Rita Rodrigues Saraiva * Outra faceta da montanha 24 

27 Rui Miguel Veloso Ribeiro Recolha seletiva de resíduos 0 

28 Tiago Alexandre Figueiredo Lopes Recolha seletiva de resíduos de empresas 0 

29 Tiago Samuel Saraiva da Silva Espaço para a boa forma física 0 

30 Verónica Nogueira * A Casa Amiga 8* 

31 Vitor Roque * Linhas 0 

 

Ideias vencedoras  

As duas ideias para implementação escolhidas pelos cidadãos presente no Fórum foram: 

 Cabeça Aldeia Natal (proponente, António Abrantes Dias, representação do Conselho Diretivo dos 

Baldios da Freguesia de Cabeça) com 66 votos; e  

 Associação Juvenil de Seia (proponente, Filipa Assopola Garcia, representante do grupo) e Plantar 

árvores especiais (proponente, Bert Ten Brinke, Casa Santa Isabel), duas ideias agregadas, com 65 

votos no total. 

 

                                                      

* Os autores puderam agregar as ideias, entre si. Agregaram-se: 1. “Associação Juvenil” e “Plantar árvores 

especiais”; 2. “Banco do Tempo”, “Ateliê de trabalhos manuais e terapias” e “A Casa Amiga”. 
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Imagens 

 

Figura 7 - Receção dos participantes 

 

Figura 8 - Receção dos participantes 

 

Figura 9 – Apresentações iniciais 

 

Figura 10 – Trabalho em grupo 

 

Figura 11 - Trabalho em grupo 

 

Figura 12 - Trabalho em grupo 
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Figura 13 - Trabalho em grupo 

 

Figura 14 - Trabalho em grupo 

 

Figura 15 - Trabalho em grupo 

 

Figura 16 – Votação das ideias 

 

Figura 17 - Votação das ideias 

 

Figura 18 – Anúncio dos resultados da votação 
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Figura 19 - Resultados 

 

Figura 20 - Resultados 

 

Figura 21 - Encerramento 

 

Figura 22 – Autores de Ideias 

 

Mais imagens do Fórum estão disponíveis através: agenda21localseia.wordpress.com 

 

Avaliação da reunião 

No total, 34 (26%) participantes (dos 133 registados) entregaram a ficha de avaliação do Fórum. Na Tabela 

2 apresentam-se os resultados dessa avaliação. 

 

Tabela 2 - Avaliação da reunião do Fórum 

 má médio boa 

Organização geral do encontro (receção, pontualidade,…) 6 10 17 

Oportunidade para expor as suas ideias e/ou colocar questões ou opiniões 11 6 17 

Dinâmica no grupo de trabalho temático no qual participou 8 9 16 

Forma de exercer o voto 17 4 12 

Mecanismos de divulgação do Fórum 14 6 14 

Grau de satisfação global com o Fórum 11 9 13 

 

 

https://plus.google.com/photos/113913372180057287652/albums/5884087719551518353?authkey=CI_9lPrEzfyQFw
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Dos respondentes, 47% referiram que tiveram conhecimento do Fórum através da internet (site da Agenda 

21 Local, Facebook, etc.). À questão “apresentou alguma ideia a concurso?”, 35% dos respondentes 

referiram que tinham apresentado uma ideia a concurso, enquanto 18 % não reponderam à pergunta. O 

facto de 12 das respostas à avaliação serem realizadas por pessoas que apresentaram ideias a concurso 

demonstra mais uma vez o seu empenho em colaborar na iniciativa e na sua melhoria. 

 

A organização geral do encontro foi considerada “boa” pela maioria dos respondentes, à semelhança da 

oportunidade para apresentarem ideias, opiniões ou colocar questões e da dinâmica no grupo de 

trabalho temático no qual participaram. No entanto, 17 dos 34 respondentes não avaliaram 

favoravelmente a metodologia usada na votação. Oito destes respondentes eram autores de ideias (67%). 

Apesar deste aspeto, o grau de satisfação global com o Fórum foi positivo. 

 

De seguida apresenta-se uma transcrição fiel dos comentários que os participantes deixaram na ficha de 

avaliação: 

 

O que considerou mais positivo no Fórum? 

 A clareza das ideias. 

 A dinâmica na interação de ideias. O debate! 

 A diversidade e qualidade das ideias. 

 A facilidade de compreensão das ideias. 

 A oportunidade concedida por parte do município para a apresentação de ideias para o 

desenvolvimento do município por parte dos munícipes.  

 A oportunidade dada aos cidadãos para participarem no desenvolvimento do concelho, no entanto, 

5000 € será sempre uma importância insuficiente para o desenvolvimento de qualquer projeto.  

 A participação das ideias, divulgação. 

 A possibilidade das pessoas comuns conhecer as ideias dos municípios. 

 A possibilidade, ainda que pouco eficaz, de conhecer e partilhar ideias com pessoas ativas e 

dinâmicas. 

 A sua realização. 

 Apresentação de algumas ideias exequíveis e inovadoras 

 As ideias a serem implementadas. 

 As ideias expostas. 

 Boa dinâmica entre as pessoas do grupo. Projetos inovadores. Possibilidade de agregação de projetos 

apresentados. 

 Debate de ideias. 

 Discussão de ideias. 

 Discussão do orçamento a nível individual. 

 Diversidade de ideias que permitem a promoção da região através da dinamização do turismo, locais 

históricos e desporto individual. 

 É uma excelente maneira de se criarem novas ideias e empreendedorismo. 

 Forma de esclarecimento. 

 Ideia em si, oportunidade de participar.  

 Ideias apresentadas. 

 Mostra de ideias produtivas do concelho. 
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 O acolhimento por parte das funcionárias Agenda 21 Local; o debate interessado e responsável; e a 

possibilidade de participação de munícipes de outros concelhos. 

 O aparecimento e divulgação de novas ideias para o desenvolvimento do concelho de Seia.  

 O aspeto democrático - direto: a participação no orçamento municipal; e público e não júri a 

escolher. 

 O conceito geral de incentivo à apresentação de ideias empreendedoras para desenvolver do 

concelho. 

 O encontro de ideias interessantes, inovadoras. 

 O local é muito interessante. 

 Partilha de ideias. 

 

O que gostou menos positivo no Fórum? 

 1 hora de leitura de um folheto que tínhamos em mãos. Método de exposição e voto. A ideia 

vencedora. 

 A apresentação das propostas é vaga, mal estruturada e deixa as ideias "penduradas" no ar. Se a 

apresentação não é feita pelos preponentes, estas deviam ser mais explícitas e deveriam ter 

procurado ter mais informação sobre as mesmas. Não sendo um congresso de uma especialidade, a 

divisão do debate em grupo promove a repetição das mesmas questões sucessivamente e a falta de 

esclarecimento das ideias para as pessoas que não estão presentes.  

 A apresentação resumida das ideias não foi muito esclarecedora, uma vez que os oradores e 

apresentação visual não provocou/ despertou maior atenção/ interesse. 

 A certa divisão que foi criada acaba por criar algumas dificuldades na eleição. 

 A divisão em grupo aquando o debate das ideias propostas. 

 A falta de apresentação das ideias para todos ao mesmo tempo pelos preponentes. (Talvez em dias 

diferentes e a votação numa semana diferente). 

 A forma de votação. A dispersão dos grupos/temáticas. 

 A organização/ sistema de voto/divisão em grupos prejudicou o debate. 

 A votação. 

 Além do grupo da associação juvenil: a falta de jovens. Numa próxima oportunidade talvez estimular 

mais a participação nas escolas? Eventualmente com a ajuda deste grupo de jovens? 

 Apesar da forma de exercer o voto ter sido boa, a maneira como foram escolhidos os vencedores (por 

simpatia dos demais amigos e acompanhantes) foi péssimo. Falta de organização no que diz respeito 

a restringir os diferentes grandes grupos em salas separadas. 

 Apresentação das ideias. Apresentação já estava contemplada no prospeto de apoio.  

 Devia existir a possibilidade da votação ser feita na entrada do fórum, bem como na página de 

internet e no Facebook. Os participantes/ concorrentes deviam ter a oportunidade de apresentar a 

sua ideia no fórum.  

 Divisão de grupos. 

 Duração do fórum. Extenso. 

 Esteve tudo bem. 

 Forma da exposição das ideias e a forma da votação. 

 Forma de divisão em grupos e votação. 

 Forma de exposição das ideias. Os participantes é que deveriam apresentar as suas ideias. 

 Menos positivo neste fórum seria a votação não foi democrática. 

 Não mencionarem nem agradecerem a participação de outros concelhos; a forma de voto (injusta). 
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 O horário. 

 O método de votação foi simplesmente vergonhoso, se tivesse trazido uma claque teria ganho, devia 

haver um júri independente. Assim, foi uma verdadeira vergonha. 

 O método de voto, pois, como houve amigos e familiares, vieram em conjunto com os participantes. 

Adulterando assim os resultados. A correta votação, seria dois votos por representante.  

 O tempo gasto com críticas escusadas inoportunas. 

 O tipo de votação e não houve oportunidade de ouvir as outras ideias de outros grupos. 

 Os temas foram apresentados de forma pouco dinâmica, não cativaram o público presente. 

Apresentação pobre e pouco atrativa, com as tecnologias existentes atualmente, poderia ter outros 

recursos de inter-relacionamento com os grupos presentes. 

 Péssima organização. Cada participante deveria ter apresentado a ideia. A votação deveria ser on-

line com pré-requisito. 

 

Nota conclusiva 

Dos resultados recolhidos nas fichas de avaliação do Fórum (apesar de refletirem a opinião de apenas 26% 

dos participantes) e da análise à posteriori efetuada sobre o processo podemos destacar dois aspetos 

chave: 

 

 A iniciativa "Concurso Seia, Comunidade Participativa" foi muito bem acolhida pela comunidade, o 

que é visível pelo número de pessoas que participaram na apresentação de ideias e pelo número de 

participantes presentes no próprio Fórum. Os próprios participantes destacam positivamente na 

avaliação o facto de a autarquia ter criado esta oportunidade, de ter sido estimulada a criatividade e 

empreendedorismo locais, de as ideias apresentadas serem de grande valor.  

 

 Numa futura edição do "Concurso Seia, Comunidade Participativa" há dois aspetos que carecem 

alteração: 1. a forma de expor as ideias aos cidadãos (apenas através de suporte escrito/via internet? 

permitir uma apresentação pessoal de cada proponente?); 2. o sistema de votação deveria permitir 

uma votação mais abrangente da comunidade e não apenas das pessoas que podem estar 

presentes num Fórum. 
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Próximos passos 

No dia 21 de junho 2013, na sequência do Fórum participativo, o Município de Seia promoveu as primeiras 

reuniões de trabalho com os proponentes das ideias vencedoras de modo a conhecer melhor as 

aspirações dos autores e definir, em conjunto, burocracias, estratégias e metas de forma a “transformar” 

as ideias em projetos concretos no terreno. 

 

Nas reuniões estiveram presentes os representantes das ideias vencedoras (António Abrantes Dias, Filipa 

Assopola Garcia e Bert Ten Brinke), técnicos da autarquia e da Universidade Católica. 

 

O Municipio de Seia irá disponibilizar de acordo com as necessidades e desenvolvimento dos projetos, no 

total 5.000 Euros a cada ideia vencedora. 

 

 

  

http://agenda21seia.wordpress.com/2013/06/26/ideias-vencedoras-entram-em-acao/
http://agenda21seia.wordpress.com/2013/06/26/ideias-vencedoras-entram-em-acao/
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Anexo 1 – Regulamento do concurso 

 

Regulamento 

Concurso “Seia, comunidade participativa” 

 
Organização 

1. O concurso é promovido pelo Município de Seia no âmbito da Agenda 21 Local. 

 

Objetivo 

2. O concurso visa incentivar a comunidade a desenvolver projetos que melhoram a qualidade de vida da população 

do concelho e apoiar as ideias que a comunidade quer ver implementadas. 

 

Participação 

3. O concurso está aberto a todos os que trabalham, estudam ou simplesmente usufruem do concelho de Seia, 

individualmente ou em grupo, desde que maiores de 16 anos. 

4. Para participar no concurso o concorrente deve preencher o formulário eletrónico existente no blogue da 

Agenda 21 Local de Seia (www.agenda21seia.wordpress.com) ou o formulário em papel disponível no Gabinete 

de Apoio à Presidência da Câmara Municipal.  A inscrição no concurso considera-se válida após confirmação da 

sua receção. 

5. Para submeter uma candidatura o concorrente deve indicar: 

 Nome do concorrente (ou nome do representante do grupo) 

 Morada completa 

 Telefone (se disponível) 

 Telemóvel (se disponível) 

 Endereço eletrónico (se disponível) 

 Qual a ligação com o concelho de Seia 

 Qual a ideia que quer ver implementada no concelho 

6. O concorrente deve indicar dados que permitam o contacto eficaz via telefone ou correio eletrónico. O 

promotor do concurso fará um esforço para notificar o(s) concorrent(es) com candidaturas seleccionadas para o 

forum, e não pode ser responsabilizado no caso de dificuldades no contacto. 

 

Avaliação 

7. Os critérios de seleção aplicados às ideias submetidas a concurso serão os seguintes:  

 A ideia é para implementar no concelho de Seia. 

 A ideia  é inovadora. 

 A ideia promove a mudança e sustentabilidade e apresenta elevado potencial de criação de emprego e sua 

manutenção. 

 A ideia tem objetivos concretos e valoriza um ou mais temas do Estado da Sustentabilidade de Seia 2012. 

8. As ideias submetidas a concurso serão avaliadas tendo em conta os critérios de seleção, pela equipa de trabalho 

da Agenda 21 Local. 

 

Seleção 

9. As ideias submetidas a votação popular serão apresentadas no blogue da Agenda 21 Local de Seia e no fórum 

com a comunidade. 

http://agenda21seia.wordpress.com/
http://www.agenda21seia.wordpress.com/
http://agenda21seia.wordpress.com/agenda-21-de-seia/estado-da-sustentabilidade-de-seia/
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10. As duas ideias vencedoras serão escolhidas por votação popular no fórum com a comunidade, a realizar de 

acordo com o calendário do concurso. As duas ideias mais votadas pela comunidade nesse fórum terão apoio 

político, técnico e financeiro do Município de Seia para a sua concretização. 

11. As ideias vencedoras serão comunicadas na página oficial da Câmara Municipal de Seia, no blogue da Agenda 21 

Local de Seia e noutros meios de comunicação. 

Prazos 

12. Este concurso tem o seguinte calendário: 

 14 de março de 2013 | lançamento do concurso 

 4 de abril de 2013 | sessão de apresentação do concurso 

 3 de maio de 2013 | data-limite para a receção de candidaturas 

 4 a 13 maio de 2013 | avaliação das candidaturas 

 14 de maio de 2013 | publicação da lista de ideias submetidas a votação popular no fórum 

 30 de maio de 2013 | fórum participativo e votação popular 

 

Comunicação 

13. Quaisquer dúvidas a respeito do concurso poderão ser esclarecidas através do endereço eletrónico  

agenda21seia@gmail.com ou junto da Câmara Muncipal de Seia. 

14. A página de Facebook da Agenda 21 Local de Seia (www.facebook.com/A21LSeia) acompanhará o 

desenvolvimento do concurso. 

 

Responsabilidades 

15. Os promotor reserva-se o direito de escolher apenas um ou não escolher nenhum vencedor caso a qualidade 

da(s) ideia(s) a isso obrigue. 

16. A participação no concurso implica a aceitação total e completa do presente regulamento por parte de cada 

concorrente e da sua aplicação. 

17. Todos os aspetos omissos serão decididos pela organização do concurso, do que não haverá recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Agenda 21 Local é um processo social e político que pretende envolver toda a comunidade (instituições, grupos de 

interesse, cidadãos, etc.) na definição e implementação das estratégias e opções de qualificação e desenvolvimento 

local sustentável. Este é um desafio à ação real para a mudança. De forma a mobilizar os cidadãos do concelho 

estão a ser desenvolvidas múltiplas atividades e criados espaços de participação, o que inclui a implementação de 

projetos demonstrativos, a escolha de prioridades de intervenção e o lançamento da discussão alargada sobre a real 

visão dos habitantes para o município. Para saber mais visitar agenda21seia.wordpress.com ou acompanhe a página 

de Facebook www.facebook.com/A21LSeia

 

 

  

mailto:escolas@esb.ucp.pt
https://www.facebook.com/A21LSeia
http://www.agenda21seia.wordpress.com/
www.facebook.com/A21LSeia
www.facebook.com/A21LSeia
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Anexo 2 – Cartaz de divulgação 
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Anexo 3 – Folheto convite 
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Anexo 4 – Ideias a concurso 
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Anexo 5 – Registo de participantes no Fórum 
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Município de Seia 

Carlos Filipe Camelo, Célia Gonçalves, Jorge Brito e Vânea Garcia 

 

Universidade Católica Porto | Equipa técnica 

Conceição Almeida, Marta Pinto e Pedro Macedo 

 

http://www.cm-seia.pt/

