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Diga-nos o que mais gosta na sua Freguesia e 
Concelho, dando também ideias ao que acha 
necessário mudar. 

Deixe a sua opiniãoDeixe a sua opiniãoDeixe a sua opiniãoDeixe a sua opinião    

Poderá entregar a sua opinião na junta de Freguesia  
Ou na Câmara Municipal 

É importante que participe!!É importante que participe!!É importante que participe!!É importante que participe!!    



A Agenda 21 é um processo de mudança que tem 

como objectivo conseguir o desenvolvimento 

sustentável  do Concelho, aumentando a qualida-

de de vida, promovendo a justiça social e o cres-

cimento económico, sem destruir o ambiente. 

Para isso é fundamental o envolvimento e a parti-

cipação activa de todos os munícipes, sem qual-

quer excepção: pessoas naturais do Concelho da 

Póvoa de Lanhoso, residentes e visitantes, cien-

tistas, técnicos e políticos com responsabilidades 

nas freguesias, empresários e lavradores, comer-

ciantes, professores e estudantes, associações e 

colectividades, profissionais de todas as áreas, 

pessoas de todas as idades, de todos os grupos 

sociais.  

 É importante referir que são as pessoas que 

dizem o que querem mudar  e como. 

  

O que é a Agenda 21 
Local? 

Objectivos da Agenda21 
Local  

A Agenda 21 Local ajuda em várias situações 

das quais: 

∗ Alertar para os problemas ambientais, 

sociais e económicos existentes; 

∗ Orientar a população local na satisfação das 

sua necessidades sem danificar os sistemas 

naturais, culturais e sociais existentes; 

∗ Garantir a manutenção das características 

ambientais e ecológicas próprias da freguesia/

concelho e promover a sua qualidade; 

∗ Integrar os objectivos da política ambiental 

com as políticas sociais e económicas, através 

de uma democracia participada; 

∗ Promover novas formas de envolvimento 

dos cidadãos; 

∗ Definir prioridades e propor acções para 

melhorar os níveis de qualidade; 

∗ Diminuir os conflitos sociais e promover o 

uso eficiente dos recursos existentes; 

∗ Promover o desenvolvimento salvaguardan-

do as limitações e potencialidades do ambiente 

natural. 

  

Os objectivos da agenda 21 local são: 

⇒ Identificar o estado actual do desen-

volvimento no concelho assim como os seus 

pontos fortes e fracos. 

⇒ Seleccionar e concentrar as atenções 

nos desafios prioritários para o desenvolvi-

mento do concelho. 

⇒ Definir estratégias integradas e propor 

intervenções bem articuladas para aumentar 

a qualidade de vida 

⇒ 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 

e de outros agentes locais e responder ás suas 

ambições . 

⇒ Criar boas condições para se concreti-

zarem as propostas de projectos e outras 

acções prioritárias 

⇒ Acompanhar a evolução do desenvol-

vimento do concelho através de matrizes de 

indicadores 

 

Para que serve a Agenda21 
local? 


