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Agenda 21 Local: Como surgiu? 

 Aprovado por 173 Governos na CNUAD, realizada no Rio de 

Janeiro em 1992; 

 Reconhecimento oficial do papel das autoridades locais. 

 As mais próximas dos problemas; 

 As mais próximas das populações; 

 As mais próximas da maioria das soluções. 

 

 Plano de Ação das Nações Unidas para o desenvolvimento 
sustentável no século XXI; 

 



Agenda 21 Local: Para quê? 
 Promover o desenvolvimento sustentável; 

 Definir um rumo e uma estratégia local; 

 Dar visibilidade aos problemas e legitimidade às soluções; 

 Gerir conflitos e promover consensos; 

 Incentivar a cidadania, construindo uma democracia participativa; 

 Aumentar os níveis de confiança e otimismo; 

 Mobilizar e responsabilizar atores locais; 

 Promover a transparência, o acesso à informação e os níveis de conhecimento; 

 Inovar nas políticas locais e encontrar soluções criativas e mais eficientes;  

 Potenciar recursos. 



Agenda 21 Local: Para quê? 

Comunidades 
Socialmente 

Justas 

Economia Local 
Forte e Viável 

Comunidades Eco-eficientes 

Comunidades com Boa Governação 

Comunidades  
Sustentáveis 

= 

Qualidade de Vida 



Agenda 21 Local: Como se constrói? 

Fase 1 

 

Elaboração 

 

 

Fase 2 

 

Implementação 

Fase 3 

 

Avaliação  

Fase 4 

 

Capacitação 

 

 



Diagnóstico 

       Onde estamos? 

Visão 

      Para onde queremos ir? 

Plano de ação 

                Como chegar lá? 
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    Elaboração 
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Diagnóstico para a Sustentabilidade 
Caraterização 

instituicional do 
município 

Quadro de referência e de desenvolvimento do município 

Perceção e expetativa dos atores locais 

Perceção e identificação de 
fragilidades 

Identificação de expetativas e ações de 
desenvolvimento  

Caraterização 
socioeconómica do 

município 

Caraterização  
física e ambiental do 

município 



Análise SWOT 



Análise SWOT 
Amenidade e qualidade ambiental; 
Valores naturais e paisagísticos; 
Melhoria dos indicadores ambientais (ex.: RSU, H2O…); 
Melhoria na qualificação e escolarização da população; 
Qualidade do parque escolar; 
Capacidade de resposta social ao nível do pré-escolar; 
Recursos endógenos com denominação de origem (ex.: vinho, 
queijo, maça..); 
Património histórico edificado e cultural; 
Localização e acessibilidades; 
Potencial agrícola e florestal; 
Movimento associativo diverso; 
Medidas de consolidação da participação cívica. 

 Abandono rural; 
 Incêndios florestais; 
 Deficiente tratamento das águas residuais e poluição das linhas de 
água; 
 Reduzida qualificação urbana; 
Deficiente rede de transportes públicos; 
Perda e envelhecimento da população; 
Deficiente resposta dos cuidados de saúde; 
Elevada taxa de retenção e desistência no ensino básico regular; 
Sub- valorização dos recursos endógenos; 
Industrialização limitada e com baixo valor acrescentado; 
Desatualização dos instrumentos de gestão do território; 
Visão burocrática e dispendiosa na prestação de serviços 
municipais. 

Promoção do envolvimento e da participação cívica; 
Valorização dos recursos endógenos; 
Melhoria da perceção da prestação de serviços públicos; 
Consolidação dos indicadores ambientais; 
Consolidação de redes sociais e de associativismo; 
Estratégia de desenvolvimento económico com valorização 
salarial; 
Ganho de competitividade dos setores primário e secundário; 
Inovação, promoção de iniciativas comunitárias de economia 
colaborativa; 
Promoção da identidade e valores locais; 
Qualificação do património histórico edificado e cultural; 
Consolidação de parcerias inter-municipais de 
desenvolvimento sustentável; 
Articulação dos usos dos equipamentos públicos às 
expetativas da população. 

Reduzida capacitação institucional para a promoção de políticas de 
desenvolvimento sustentável; 
Conflitos interpessoais e desconfiança institucional; 
Deficiente mobilização da comunidade local; 
Relutância no estabelecimento de parcerias e redes inter e intra 
municipais; 
Condicionamento jurídico e financeiro na implementação de 
medidas inovadoras de desenvolvimento; 
Degradação dos indicadores ambientais; 
A não inversão da perda e envelhecimento da população; 
Não consolidação de politicas de emprego e valorização salarial; 
Perda de competências e acesso aos serviços públicos; 
Perda de competitividade e degradação dos recursos endógenos; 
Desastres de origem natural ou tecnológica; 
Desvalorização social e politica do processo de implementação da 
Agenda 21 Local 



Vetores Estratégicos 

1. Proteger e valorizar o ambiente: “CS, um município verde e saudável” 

2. Promover a competitividade dos recursos endógenos: “CS, um município de recursos e herança” 

3. Ligar as comunidades carregalenses e incorporar iniciativas externas:“CS, um município aberto e inovador” 

4. Fixar e atrair jovens: “CS, um município jovem e dinâmico” 

5. Valorizar os recursos humanos: “Carregalenses com valor”  

6. Apoiar os grupos mais vulneráveis: “CS, um município solidário e incluso” 

7. Promover a mobilidade inter e intramunicipal: “CS, um município acessível e coeso” 

8. Promover a qualificação urbana e dos espaços de lazer: “Qualidade de vida urbana” 

9. Promover o associativismo e as redes locais: “Parcerias com e para todos” 

10. Melhorar o acesso e a eficiência dos serviços públicos: “Equidade e qualidade dos serviços” 

11. Informar e envolver os munícipes na gestão municipal: “CS, um município participativo”  
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1. Hierarquização dos vetores 
 
 
 
 
 
 

2. Aprofundamento dos 5 vetores mais votados 
 

  
 

Propor                                       
Votar                                      

Reformular 
 

Problemas 
 Ações 
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Continue a fazer parte 
deste projeto… 

“Adote” um vetor 


