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Candidaturas
Candidaturas a município ECOXXI 2015 - Indicador 4 Município de Alfandega da Fé

Participação Pública e Agenda 21 Local

Sector Fonte

Tipo de Indicador Pontuação
Máxima
PossívelPER IP/IC IU/INU

Instituições Município; CCDRs; DRRF Açores; DROTA; ICS; APA R IC IU 7,0 (+ 0,6)

A - AGENDA 21 LOCAL - FASES DO PROJETO

Das fases seguintes indique, por favor, as que já foram ou estão a ser desenvolvidas no seu município descrevendo-as sumariamente

A1 - Assinatura da Carta/Compromissos de Aalborg:

Sim  Não

A1.1 - Período em que se desenvolve a fase:

Desde:  Até:  

A1.2 - Descrição:

A2 - Fase de sensibilização e envolvimento da população:

Sim  Não

A2.1 - Período em que se desenvolve a fase:

Desde: 12/02/2014 Até: 14/04/2014

A2.2 - Descrição:

O município de Alfândega da Fé iniciou um processo de reflexão e participação pública, começou por efetuar um diagnóstico preliminar sobre

“Desenvolvimento Local”, “Qualidade de vida” e “Sustentabilidade” no concelho através da realização de entrevistas. Os resultados do diagnóstico foram

divulgados no 1º fórum que contou com a participação de instituições públicas e privadas e outros atores locais da área económica, cultural, educativa

e de assistência onde identificaram as potencialidades, as fragilidades e as suas causas, bem como as oportunidades e as ameaças do concelho na

procura de estratégias sustentáveis a longo prazo.

A3 - Diagnóstico e preparação do plano de ação:

Sim  Não

A3.1 - Período em que se desenvolve a fase:

Desde: 22/08/2014 Até: 13/11/2014

A3.2 - Descrição:

O plano de ação foi obtido através de um consenso entre os grupos políticos e os diferentes agentes locais de forma a garantir o futuro sustentável da

comunidade. É um instrumento estratégico e participativo a longo prazo composto por um conjunto de ações que tem como objetivo o aumento da

qualidade de vida local, envolvendo as vertentes: ambiental, económica e social.

A4 - Implementação do plano de ação:

Sim  Não

A4.1 - Período em que se desenvolve a fase:

Desde:  Até:  
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A4.2 - Descrição:

A5 - Monitorização e Avaliação:

Sim  Não

A5.1 - Período em que se desenvolve a fase:

Desde:  Até:  

A5.2 - Descrição:

A6 - Outra:
(por favor utilize este espaço caso o seu processo de sustentabilidade local não se adeque à estrutura implícita acima, especificando as
fases já alcançadas)

Sim  Não

A6.1 - Descrição, identificando o período em que decorre cada uma das fases:

Foi agendado um 2º Fórum participativo com todas as partes interessadas (diferentes agentes da comunidades), no qual se apresenta o plano de

ação, para o qual se solicita a participação pública para a revisão do mesmo, o qual, depois de aprovado, será disponibilizado a toda a comunidade.

A7 - No últimos dois anos houve alguma atividade participativa relacionada com a A21L (ou processo similar):

Sim  Não

A7.1 - Descrição:

Adesão à Rede de Autarquias Participativas – “Portugal Participa”: A Rede de Autarquias Participativas (RAP) surge no âmbito do projeto “Portugal

Participa – Caminhos para a Inovação Societal”, coordenado pela Associação In Loco, em parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade

de Coimbra e as Câmaras Municipais de Cascais, Funchal, Odemira e Porto. A RAP é uma rede colaborativa que vai permitir identificar, qualificar,

consolidar e promover processos de democracia participativa no país, que produzam mudanças transformadoras e reforcem os laços de confiança

entre as populações e as instituições. A adesão do Município de Alfândega da Fé à RAP assume-se como mais um passo para a promoção de uma

cidadania ativa e participativa a nível local. Um processo que a câmara se tem mostrado empenhada em promover e potenciar, ciente de que o

envolvimento e participação de todos/as é fundamental para a desenvolvimento sustentável do concelho.

A7.2 - Caso não tenha decorrido nenhuma atividade nos últimos dois anos, então substitua por outro projeto com atividade no mesmo
período de tempo:

Observações Relativas ao Formulário A

Considerou-se pertinente anexar a este subindicador: 

• 1- Convite Fórum A21L

• 2- Guião de apoio ao fórum

• 3- Guião de diagnóstico 1 A21L

• 4- Guião de diagnóstico 2 A21L

• 5- Resultados do fórum

• 6- Portugal Participa

1- Convite Fórum A21L.pdf (232.4 kB)

2- Guião de Apoio ao Fórum.pdf (201.9 kB)

3- Guião de Diagnóstico 1 A21L.pdf (183.6 kB)

4- Guião de Diagnóstico 2 A21L.pdf (184.7 kB)

5- Resultados do Fórum.pdf (237 kB)

6- Portugal Participa.pdf (411.3 kB)

Documentação Anexa Relativa ao Formulário A:

B - AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

B1 - Orçamentos Participativos

B1.1:

{"2":"Or\u00e7amento Participativo Jovem"}
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B1.2 - Para um dos orçamentos participativos, indique:

B1.2.1 - Verba do Orçamento Participativo (€): 10.000 Ano: 2014

B1.2.2 - Lista de projetos aprovados no último ano:

• Criação de um Hostel

B1.2.3 - N.º de projetos implementados/em implementação no último ano: 0

B1.2.4 - Indique 2 projetos implementados/em implementação em áreas diferentes (ambiente, social, económica):

Nada a registar.

B1.2.5 - Links para mais informações:

Nada a registar.

B2 - Outras Ações de Promoção e Divulgação da Participação Pública (para além das previstas na legislação), sem se restringir à A21L e
ao OP

B2.1 - N.º de outras ações de promoção e divulgação da participação pública: 1

B2.2 - Ações

1

B2.2.1 - Nome da Ação:

["","Or\u00e7amento Participativo S\u00e9nior"]

B2.2.2 - Data da ação: ["","2014"]

B2.2.3 - Tipo de ação e breve descrição (300 caracteres):

["","O Conselho Municipal S\u00e9nior foi criado com o objetivo de fazer com que os seniores participem na vida pol\u00edtica e possam tomar

decis\u00f5es para benef\u00edcio de todos (os seniores) do Concelho. Para isso foi criado o or\u00e7amento participativo s\u00e9nior no valor de

10.000\u20ac. Os seniores apresentaram a ideia, que foi posteriormente avaliada e votada pelos membros do conselho municipal s\u00e9nior. Foram

apresentadas diferentes propostas, a mais votada foi a proposta do Castelo, cujo objetivo passou pela recupera\u00e7\u00e3o do espa\u00e7o exterior

da escola."]

B3 - Ações relativas a processos e iniciativas municipais

B3.1 - Nº total de processos / programas: 1

B3.2 - Processos / programas

1

B3.2.1 - Nome do processo/programa:

["","Discuss\u00e3o P\u00fablica do Processo de Revis\u00e3o do PDM"]

B3.2.2 - Descrição do processo / programa municipal onde as ações de participação (acima mencionadas) estão integradas:

["","Durante o per\u00edodo de Discuss\u00e3o p\u00fablica (entre 24\/09\/2014 e 04\/11\/2014, os elementos ficaram dispon\u00edveis para consulta

no site do munic\u00edpio (em: http:\/\/www.cm-alfandegadafe.pt\/urbanismoAM\/79) e nos servi\u00e7os do Setor de Ordenamento do Territ\u00f3rio e

Ambiente da Divis\u00e3o de Urbanismo da autarquia, com atendimento personalizado facultado pelos t\u00e9cnicos municipais aos interessados.

Dentro do per\u00edodo, registaram-se 3 contributos dos particulares, emitidos por escrito.\r\nNo dia 24\/10\/2014 o munic\u00edpio promoveu a

Sess\u00e3o P\u00fablica para discuss\u00e3o da Revis\u00e3o do PDM, no audit\u00f3rio da Biblioteca Municipal de Alf\u00e2ndega da F\u00e9. A

sess\u00e3o decorreu entre as 15:00 e as 17:00 horas, com cerca de 25 participantes, contando com a abertura da Sr.\u00aa Presidente da

C\u00e2mara, Doutora Berta Nunes, uma introdu\u00e7\u00e3o\/balan\u00e7o efetuada pelo Vice-Presidente da C\u00e2mara, Eng.\u00ba Eduardo

Tavares, e uma apresenta\u00e7\u00e3o\/explica\u00e7\u00e3o em power-point, pelo Chefe de Divis\u00e3o de Urbanismo (DU), Arq. Rui Martins

Gon\u00e7alves. Seguiu-se o per\u00edodo dedicado \u00e0s sugest\u00f5es, d\u00favidas e explica\u00e7\u00f5es, com visualiza\u00e7\u00e3o das

plantas de ordenamento, das plantas de condicionantes e do regulamento, tendo sido registados alguns aspetos e considera\u00e7\u00f5es, para

constar no Relat\u00f3rio de Pondera\u00e7\u00e3o."]

Observações Relativas ao Formulário B
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Considerou-se pertinente anexar a este subindicador: 

• 1- Orçamento Participativo Jovem

• 2- Conselho Municipal Sénior

• 3- Regulamento do Conselho Municipal Sénior

• 4- Apresentação – Sessão Pública da Revisão do PDM

1- Orçamento Participativo Jovem.pdf (176.8 kB)

2- Conselho Municipal Sénior.pdf (180.8 kB)

3- Regulamento do Conselho Municipal Sénior.pdf (133.7 kB)

4- Apresentação – Sessão Pública da Revisão do PDM.pdf (318.8 kB)

Documentação Anexa Relativa ao Formulário B:

C - ESTRUTURA DE PARTILHA E CO-DECISÃO (INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL) NA AGENDA 21 OU PROJETO SIMILAR

C1 - Grupo de trabalho/grupo coordenador com iniciativa de sustentabilidade local

C1.1 - Existe um grupo de trabalho/grupo coordenador (grupo restrito para gerir o processo):

Sim  Não

C1.2 - No Grupo de trabalho apenas estão representados os órgãos da autarquia:

Sim  Não

C1.3 - No Grupo de trabalho apenas estão representados a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia:

Sim  Não

C1.4 - No Grupo de trabalho estão representados a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Organizações da Sociedade Civil:

Sim  Não

C1.5 - Indique quais:

• Agrupamentos de Escolas

• Resíduos do Nordeste

• GNR

• GIPS

• Bombeiros Voluntários

C2 - Estrutura permanente de co-decisão e discussão com a sociedade civil

C2.1 - Existe uma estrutura permanente de co-decisão e discussão com a sociedade civil (fóruns, plenários, conselhos, comissões da A21L
ou de outra iniciativa de sustentabilidade local):

Sim  Não

C2.2 - Designação:

C2.3 - Frequência das reuniões:

C2.4 - Período em que decorre a atividade:
Nota: se não houver atividade nos dois últimos anos, o município poderá não será pontuado.

Desde:  Até:  

C3 - Envolvimento de organizações da sociedade civil/cidadãos

C3.1 - Apenas estão envolvidos alguns dos possíveis parceiros:

Sim  Não

C3.1.1 - Indique quais:

C3.2 - Estão envolvidas associações locais, empresas, organizações religiosas, ONG, cidadãos:

Sim  Não

C3.2.1 - Indique quais:
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Observações Relativas ao Indicador 4

 

Documentação Anexa Relativa ao Indicador 4:

• Área Educativa e de Assistência: Agrupamento Vertical de Escolas do concelho de Alfândega da Fé; Centro de Saúde de Alfândega da Fé; Liga dos

Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé; LEQUE- Associação de País e Amigas de Pessoas com Necessidades Especiais; Biblioteca

Municipal; Associação Promoção de Bem-estar; Associação Recreativa Alfandeguense; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Alfândega da Fé; GNR; GIPS; Cruz Vermelha Portuguesa- Núcleo de Alfândega da Fé; Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé;

• Área Económica e Cultural: Associação de Comerciantes de Alfândega da Fé; Ferreira & Bebiano, Lda.; Probloc- Sociedade Industrial e Comercial

de Blocos de Cimento, Lda.; Fernando Joaquim Vilares; AlfandegaTur (Hotel-SPA Alfândega da Fé); M. C. Rabaçal & Aragão, Lda.; Amendouro -

Comércio e Industria de Frutos Secos, Lda.; Centro Cultural Mestre José Rodrigues; Banda Municipal de Alfândega da Fé; Grupo de Cantares de

Alfândega da Fé; Carlos Alberto Rocha.

C3.3 - A responsabilidade da gestão da estrutura de co-decisão é partilhada com a sociedade civil:

Sim  Não

C3.4 - Os resultados do fórum/conselho/comissão vinculam a tomada de decisão da autarquia:

Sim  Não

C3.5 - Outras informações que considere relevantes:

Considerou-se pertinente anexar a este subindicador: 

• Lista dos Agentes da Comunidade

Lista dos Agentes da Comunidades.pdf (189.4 kB)

Documentação Anexa Relativa ao Formulário C:

 

Contactos

Edifício Vasco da Gama (mapa)

Rua General Gomes Araújo

Bloco C - Piso 1

1350-355 Lisboa

Tel: +351 21 394 27 40

Fax: +351 21 394 27 49

Tlm: +351 93 811 83 52

E-mail: eco21@abae.pt
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