Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO DE URBANISMO (DU)

Guião de Apoio ao Fórum
Agenda 21


A Agenda 21 é um programa de ação que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável a partir
de métodos como:





Proteção ambiental;



Justiça social;



Eficiência económica.

A Agenda 21, é um processo de planeamento participativo que investiga e analisa a situação do país, dos
municípios e das localidades para promover a sustentabilidade local;



O ponto central neste processo é o levantamento das fragilidades e potencialidades de uma comunidade e a
realização de um plano de ação, tendo em conta a sustentabilidade e os aspetos sociais, económicos
ambientais e culturais a longo prazo;



A agenda 21 é um instrumento importante para melhorar a qualidade de vida com vista a satisfazer as
necessidades humanas enquanto se usufrui cuidadosamente dos recursos naturais, possibilitando o mesmo
direito às gerações vindouras;

Agenda 21 Local


Foi a partir do mote “Pensar Globalmente Agir localmente” que surgiu o conceito de Agenda 21 local, que serve
para alcançar os objetivos estipulados na Agenda 21 Nacional.


Atuar nos problemas locais que afetam a comunidade garante maior agilidade na aplicação das
soluções encontradas. Assim, alcançam-se mudanças positivas na qualidade de vida das
populações que vivem ou trabalham na cidade, no município ou freguesia.



O estímulo à ação local deve ser incutido pelas autoridades e outros agentes locais que, estando próximos das
populações, podem contribuir para a alteração:





Do conceito de desenvolvimento,



Dos objetivos de ordenamento do território e de gestão urbana,



Dos comportamentos dos agentes económicos e



Dos estilos de vida individuais.

É de salientar que a Agenda 21 local para além das autoridades e dos agentes locais, implica a participação
ativa de escolas, associações, empresas, cidadãos e grupos de interesse.

Participação e envolvimento das comunidades


A Agenda 21 local dá enfase à participação, envolvimento e planeamento estratégico da comunidade local de
forma a melhorar a qualidade de vida. A participação das entidades locais apresenta um papel fundamental na
promoção do desenvolvimento sustentável, ajudando a identificar as potencialidades, as fragilidades, as
oportunidades e as ameaças do concelho.



A agenda 21 Local é um processo de planeamento de políticas públicas que engloba a sociedade civil e as
entidades locais num processo participativo, proporcionando soluções nos problemas ambientais, sociais e
económicos através de ações que levem ao desenvolvimento sustentável.
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Metodologia


A análise SWOT é a metodologia utilizada para identificar e categorizar significativamente fatores internos
(Forças e Fraquezas) e externo (Oportunidades e Ameaças) face a um país ou cidade.



Tem por objetivo fornecer informações dos recursos de uma comunidade bem como da capacidade para o
ambiente físico, social, politico e económico em que se atua.

Potencialidades

Fragilidades

Oportunidades
Ameaças
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