RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO DO FÓRUM
Apresentação da A21 da Póvoa de Lanhoso
Casa da Botica • 17H00 • 26 DE Maio DE 2008

Equipe Técnica
Na elaboração desta 2ª reunião do Fórum A21 PL estiveram envolvidos os vários
colaboradores do Grupo Coordenador da A21 PL.

Agradecimentos
A todos os participantes da reunião e a todos os que contribuíram para a sua
preparação.

Para qualquer Sugestão por favor contacte:
Melisa Costa
Municipio da Póvoa de Lanhoso
Centro da Bieconomia, Calvos
Tel e Fax 253 632 790
agenda21@cm-povoadelanhoso.pt

1.Participantes da Reunião
Num universo 80 personalidades que foram convidadas para o “ 1º Fórum de Actores
Locais da A21 da Póvoa de Lanhoso”, umas a título individual, outras em representação
do tecido cultural, empresarial e social, apenas 8 responderam ao desafio estando
presentes.
A presença de oito personalidades, foi muito positiva, visto estes oito participantes
representantes de vários sectores sócio-culturais e empresariais, terem aceite de imediato
serem parceiros da Agenda 21 da Póvoa de Lanhoso (A21 PL) integrando o FÓRUM de
Actores Locais.

Entidade representada/Cidadão a título
Individual
Confraria Nossa Senhora do Pilar

Nome
José Carlos Vieira Machado

Clube de Caça de Brunhais/Esperança/ Sobradelo Isidro Fonseca da Silva
da Goma- “Os BRAVOS”
Associação de Turismo da Póvoa de Lanhoso Engº. Luís de Matos e Silva
(ATPL)
Associação de Ourives da Póvoa de Lanhoso

Arq. Manuel de Carvalho e Sousa

Jornal Mª. Da Fonte

Maria de Lurdes Marques

Técnica da Câmara Municipal

Natália Costa

Técnica da Câmara Municipal

Maria Manuela da Silva Freitas

Técnica da Câmara Municipal

Berta Carvalho

2.Abertura da Reunião
A abertura do Fórum foi realizada pela Vereadora do Ambiente da Câmara Municipal,
Dr.ª Fátima Moreira, que iniciou agradecendo a presença de todos.
Expôs o objectivo e a importância da implementação do processo da Agenda 21 Local
na Póvoa de Lanhoso, assim como a intenção da autarquia em assumir os compromissos
de Aalborg. Salientou algumas acções que a Câmara esta a realizar e que se
enquadram no espírito deste processo.
Terminou a sua intervenção desejando um bom trabalho para todos.

3.Apresentação e Ponto de Situação da A21 da Póvoa de
Lanhoso
3.1. Apresentação da metodologia da A21 PL
Esta primeira de muitas outras sessões que irão acontecer no âmbito da Agenda 21 da
Póvoa de Lanhoso, teve como objectivos: uma apresentação da Agenda 21 Local, a
angariação de parceiros para o desenvolvimento deste processo e por último dar a
conhecer a pretensão da autarquia em assumir os compromissos de sustentabilidade de
Aalborg.
Foi também referida a importância desta ferramenta que irá permitir a realização
profunda de um diagnóstico de necessidades e perspectivar os caminhos a seguir para o
desenvolvimento local em consonância com a preservação ambiental e o crescimento
económico, cultural e social.
No seguimento, foi descrito o que se pretendia dos participantes e o que os participantes
poderiam esperar desta reunião.
A Agenda 21 da Póvoa de Lanhoso pretende:

Orientado com os princípios:
Tornar o Município:

 RESPONSÁVEL
(Atenção aos limites ecológicos, valores e
expectativas da Comunidade)

 QUALIFICADO

 Integração
(Ambiente,Económia,Social e Cultural)

 Envolvimento da População
(Consciente dos problemas ambientais e
exigente no bem estar)

 Princípio da Precaução

(Saúde ambiental, qualidade de vida, inserção

(medidas

e equidade social)

ambiental)

 PARTICIPATIVO

 Equidade Intra e Inter Gerações

(gestão assente em processos de decisão

em geral – presente e futura)

integrados envolvendo a comunidade e a

 Melhoria Contínua

autarquia)

preventivas

de

degradação

(melhoria da qualidade de vida da população

(acção imediata e progressão contínua)

 Integridade Ecológica
(protecção da Biodiversidade e manutenção
dos principais processos ecológicos)

Assim sendo, os objectivos da A21 PL são:


Identificar o estado actual do desenvolvimento no concelho;



Seleccionar e Centralizar acções nos desafios prioritários;



Definir estratégias integradas e propor intervenções bem articuladas para
aumentar a qualidade de vida de todos os Povoenses;



Aumentar a eficácia das intervenções e promover um Desenvolvimento
Sustentável;



Incentivar a cooperação, a concertação e a formação de parcerias entre
actores locais;



Promover a participação dos cidadãos locais e outros agentes locais e responder
às suas ambições;



Criar boas condições para se concretizarem propostas de projectos e outras
acções prioritárias;



Acompanhar a evolução do desenvolvimento do concelho através de uma
matriz de indicadores.

3.2. Ponto da Situação da A21 PL
O processo encontra-se dividido em cinco grandes fases, estando actualmente no final
da primeira fase e início da segunda:
· Sensibilização da comunidade e criação do “Fórum da A21PL”;
· Pré-Diagnóstico do Desenvolvimento Sustentável, elaborado segundo:


Entrevistas a Actores chave;



Questionários de rua à população (foram elaborados 289 questionários de rua à
população Local);



Observação Directa da realidade;



Análise SWOT para o Concelho;



1º Plenário do Fórum da A21 PL.

· Identificação dos Vectores Estratégicos de intervenção e Diagnóstico Selectivo;
· Plano de Acção estratégico;
· Implementação, monitorização e revisão do Plano de Acção.

4.Conclusões da Reunião
Uma das primeiras conclusões deste primeiro FÓRUM, foi a fraca adesão dos convidados
a esta sessão.
Foram apontados dois motivos fulcrais para este facto, um deles a ineficácia no plano de
convites por ofício, que não despertou o interesse dos actores locais pretendido, sendo o
outro motivo apontado para a fraca adesão a este FÓRUM, o horário a que se realizou
esta sessão que segundo os participantes, não é o mais adequado.

Assim sendo, conclui-se por unanimidade que para o 2º FÓRUM DE ACTORES da A21 PL,
que ficou agendado para meados do mês de Junho, deveria ser feito um convite por
escrito acompanhado por um telefonema para a confirmação das presenças a fim de
sensibilizar os convidados para a temática da A21L.
Foi também referida a importância das escolas e das crianças no processo, sendo
lançado o desafio ao GIGT (Grupo Interno de Gestão e Coordenação Técnica da
A21PL), para trabalhar no sentido de um envolvimento activo das escolas.
Outra consequência desta primeira reunião, foi a marcação do “2ª Fórum da A21 PL”,
que ficou agendada para meados de Junho pelas 21h00.

