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apresentação
A Universidade do Minho, desde a sua fundação em 1974, desenvolve atividade nas três vertentes
fundamentais, investigação, ensino e interação com a sociedade, as quais dão suporte aos desafios
identificados pela Agenda 2030 das Nações Unidas.
Por isso, em 2014, foi constituída a Plataforma Interdisciplinar UM-Cidades, através da qual a Universidade
do Minho pretende valorizar, transferir e aplicar conhecimento nos municípios e regiões, numa base de
intercâmbio e valorização recíproca, promovendo a interação entre o conhecimento, a política e a prática
na temática das cidades e das regiões.
Assim, a UM-Cidades assume a sua visão de uma plataforma de referência na promoção e transferência
de conhecimento em matéria de gestão e estratégia de cidades e territórios, explorando o potencial de
valorização mútua resultante da interação dos centros de conhecimento e dos governos locais.
Ao nível da produção do conhecimento, a UM-Cidades está empenhada na promoção de projetos de
investigação multidisciplinares, de desenvolvimento e de transferência de conhecimento, para responder
aos desafios colocados pela problemática das Cidades e Territórios Inteligentes e Sustentáveis, tendo por
referência os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Ao nível do ensino e da formação, a UM-Cidades procura valorizar o amplo leque de oferta educativa da
Universidade do Minho, incluindo a promoção de um Mestrado internacional em Cidades e Territórios.
No âmbito da divulgação e partilha de conhecimento, a UM-Cidades organiza a conferência internacional
“SC4Life: Cities with Future – Smart and Liveable Cities”.
Através da plataforma UM-Cidades, desde o seu início, a Universidade do Minho instituiu o “Concurso
Municípios do Ano Portugal”, o qual, no essencial, visa reconhecer as boas práticas dos municípios
portugueses, tendo sido já vencedores das edições anteriores Lisboa, Vila do Bispo, Fundão, Guimarães,
Arouca e Funchal.
Nesta edição do “Concurso Municípios do Ano Portugal 2021”, apresentam-se nesta publicação os
projetos das candidaturas dos municípios, partilhando desta forma a sua relevante atividade desenvolvida
a nível nacional em prol da qualidade de vida das populações.
Paulo Pereira
Coordenador da UM-Cidades

candidatos 2021
Norte (menos 20.000)
Amares
Cabeceiras de Basto
Monção
Vila Pouca de Aguiaro

Urjalândia - Aldeia de Natal Sustentável
Requalificação do Campo Seco
Programa Monção Social
Portugal Rural

Norte (mais 20.000)
Amarante
Arcos de Valdevez
Braga
Esposende
Guimarães

Amarante Tourism - Desenvolvimento Integrado do Destino
Programa de Apoio ao Comércio de Arcos de Valdevez
Relatório de Sustentabilidade: Instrumento de gestão estratégica
START Esposende - Incubadora e Agência de Captação de Investimento
Bairro C

A.M. Porto
Maia
Porto
Santa Maria da Feira
Trofa
Valongo

Desafios para a Equidade na Educação
Cultura em Expansão
Fóruns Sociais de Freguesia - Uma Comunidade em Movimento
Santeiros do Vale do Coronado - Valorização do Saber-fazer
SEDL - partilha de experiências e casos de sucesso na Democracia Local

Centro (menos 20.000)
Arganil
Góis
Pampilhosa da Serra
Sátão
Vouzela

Costurar Valores - Uma Experiência de Economia Circular em Arganil
Góis Arte
CCN - Centro de Comunicação da Natureza
Idade+Ativa
Polo Criativo de Vouzela

Centro (mais 20.000)
Águeda
Figueira da Foz
Mealhada
Pombal
Seia
Vagos

AgitÁgueda Art Festival
FigueiraSea - Sustainable Expo Alliance
Bosque Madiba - O Legado de Mandela
WEBGPA - Plataforma de desmaterialização e gestão de processos autárquicos
Loja da Poupança Energética do Município de Seia
Vagos+Comércio - Programa revitalização do comércio tradicional e de serviços

A.M. Lisboa
Arruda dos Vinhos
Cascais
Loures
Oeiras
Palmela
Seixal
Vila Franca de Xira

Vamos lá nós
Cascais: Plano Local de Testagem Gratuita
1ª EcoChegada na Volta a Portugal em Bicicleta
Programa Fit Sénior - 30 anos a promover o envelhecimento ativo
Percursos de Vida Saudável - Um projeto de apoio à Idade +
Fes4val Internacional SeixalJazz
SAASI - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado

Alentejo
Aljustrel
Azambuja
Coruche
Grândola
Portel
Salvaterra de Magos
Viana do Alentejo

Centro d’Artes de Aljustrel - A resposta criativa à pandemia
As Viagens do Zambujinho
Bienal de artes de coruche - Percursos com arte
Projeto Participativo de Arte Pública no Lousal
Praia Fluvial da Amieira
Espaço Jackson - Local de sinergias culturais
Campanha de Vales Solidários - Compre no Comércio Local

Algarve
Faro
Silves

Faro Ativo
Silves a Compostar da Serra ao Mar

Regiões Autónomas
Santa Cruz

Eficiência energética na Rede de Iluminação Pública | CMSC

Intermunicipal
Barcelos, Braga, Famalicão e
Guimarães

Festival Internacional Vaudeville rendez-Vous

Espinho, Gondomar, Maia,
VOAHR Municípios - Voluntariado Organizado para uma Ação
Matosinhos, Oliveira de Azeméis,
Humanitária de Referência
Porto, Póvoa Varzim, S. João da
Madeira, Santa Maria da Feira, Santo
Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e
Vila Nova de Gaia

Amares
Descrição do projeto
A Urjalândia é um projeto pioneiro que visa mostrar as práticas de sustentabilidade, com a envolvência
das comunidades rurais, dinamizando uma aldeia de Portugal, o Urjal, onde as marcas da ruralidade
dos seus cerca de 20 habitantes estão muito presentes. Trata-se de um projeto concentrado na época
natalícia. Toda a aldeia é decorada de modo ecológico, através da reutilização de materiais recicláveis, de
materiais naturais, e que resulta de vários meses de trabalho de toda a comunidade rural.

Carácter diferenciador do projeto
A aldeia histórica do Urjal é uma aldeia de baixa densidade, com apenas 20 habitantes e com um
património natural incalculável.
A aldeia de Urjal está encaixada nas encostas da serra de Santa Isabel e do monte da Abadia. No centro
histórico da aldeia, sobressaem alguns espigueiros e um aglomerado de casas rústicas, típicas do Minho,
duas delas renovadas e adaptadas para turismo rural. Existem dois moinhos de água bem conservados
que se encontram numa das extremidades da aldeia. Nas proximidades da localidade, mais precisamente
na Serra de Santa Isabel, existe ainda um troço da geira romana, e um carvalhal centenário.
A originalidade e caráter diferenciador do projeto reside no facto de recriar a aldeia em torno do conceito
da sustentabilidade onde o único modo de decoração da aldeia resulta da reutilização de materiais que
de outro modo teriam o destino habitual da economia linear. Por este facto, o evento atraiu a atenção da
imprensa, designadamente da televisão, que na segunda edição transmitiu em direto no programa da
“Praça da Alegria”. Na terceira edição em 2019 e no seguimento do sucesso do evento a RTP fez uma
reportagem após a sua realização em Janeiro de 2020.
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Urjalândia - Aldeia de Natal Sustentável

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto em referência alia a sustentabilidade ambiental e a ruralidade de uma forma harmoniosa,
procurando a envolvência social das comunidades em atividades ambientais. Para o efeito, são criados
vários espaços de sensibilização ambiental desde a aldeia do Urjal até ao anfiteatro natural do carvalhal,
um local junto à aldeia, onde residem mais de uma centena de carvalhos autóctones.
Desde a primeira edição tem-se notado investimentos por parte da comunidade local que tem vindo a
recuperar as suas habitações para as disponibilizar para visita no dia do evento. Esta necessidade resulta
do facto de a promoção das tasquinhas ser feita nas habitações dos residentes.

Impacto do projeto ao nível da economia
Com a realização do evento Urjalândia - aldeia de natal sustentável, existe na região uma enorme procura
do alojamento local, o qual se esgota na altura do evento. Como consequência do evento a procura
turística tem-se verificado fora desse período, o que se reflete quer ao nível da procura da restauração,
do artesanato e dos produtos locais. Também se tem verificado que a procura do alojamento local nos
meses de inverno tem aumentado de forma significativa comparativamente ao período homólogo dos
anos anteriores à realização do evento. Do mesmo modo, a venda de produtos locais durante os dias do
evento, tais como a icónica laranja de amares, as compotas, o tradicional vinho verde da região, a broa,
o azeite e todas as hortícolas da época tem crescido significativamente. Na terceira edição conseguimos
ultrapassar as melhores expectativas em termos de visitantes, tendo rondado as 10 000 pessoas que
durante os 2 dias do evento puderam conhecer os produtos tradicionais de Amares, maravilharem-se com
a gastronomia típica do Minho e ainda envolverem-se na dinâmica sustentável criada à volta do evento.
A 4º edição da Urjalândia – Aldeia de Natal Sustentável foi cancelada devido às medidas impostas pela
pandemia. De modo a que a magia da Urjalândia nunca acabe e porque os baloiços nos remetem para
a infância de todos nós, vai ser inaugurado, no segundo semestre de 2021, um baloiço panorâmico na
aldeia do Urjal.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
No seguimento do sucesso das duas primeiras edições do evento Urjalândia – Aldeia de Natal Sustentável
foi levada a cabo uma candidatura com o nome de “Urjalândia a circular” ao programa JUNTAr + do
Fundo Ambiental com a União de Freguesia de Vilela, Seramil e Paredes Secas. Esta candidatura foi
aprovada em agosto de 2019 com um financiamento de 25 000 euros, tendo sido classificada em 4º
lugar a nível nacional, num total de 100 candidaturas apresentadas.
Este projeto Urjalândia a Circular é composto por dois espaços de implementação da economia circular
que incide na recuperação do edifício da antiga escola primária de Seramil, atualmente devoluta e inserida
num território de baixa densidade. O primeiro espaço é o “Atelier da reciclagem” que tem como base
central 4 máquinas “Precious Plastic” que permitem a reutilização do plástico criando objetos novos
através da retoma, do reuso e da remanufactura evitando o fim de ciclo promovendo a reutilização criativa
(upcycling) e um maior envolvimento social da comunidade.
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Cabeceiras de Basto
Descrição do projeto
A ‘Requalificação do Campo do Seco’ foi intervenção de valorização urbanística de uma praça central da
vila de Cabeceiras de Basto, com dois hectares, e das suas vias envolventes, estabelecendo uma boa
harmonia na ligação destas com a praça. Este espaço é um dos elementos relevantes da estrutura urbana
da vila que foi beneficiado em termos de infraestruturação, iluminação, acessibilidades, espaços verdes,
instalação de mobiliário urbano, ordenamento do trânsito e aumento da segurança rodoviária.

Carácter diferenciador do projeto
Nos dias de hoje, em muitas das intervenções que se vão realizando um pouco por todo o lado, verificase
uma forte vontade dos decisores (projetistas e eleitos) de alterarem substancialmente o fim e uso dos
espaços públicos, muitas vezes descaracterizando-os em absoluto. Ora, na Requalificação do Campo do
Seco, em Cabeceiras de Basto, foi preocupação não alterar o seu fim e uso e, nessa medida, o projeto
tornou-se diferenciador. A feira semanal e a feira de S. Miguel nunca poderiam ser retiradas do Campo do
Seco porque os cabeceirenses jamais aceitariam essa alteração. O espaço e a sua utilização coletiva diz
muito à comunidade e tem muito a ver com a identidade e raízes deste povo de Basto.
A inovação está presente na instalação de equipamentos e infraestruturas amigas do ambiente e dos
próprios cidadãos. Espaços verdes, tecnologia LED, pontos de carregamento elétrico para automóveis,
acessibilidade universal, instalações sanitárias ou infraestruturas básicas modernas, tornaram o Campo
do Seco uma praça encantadora que aliou a tradição do seu uso à modernidade.
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REQUALIFICAÇAO DO CAMPO DO SECO

Impacto do projeto ao nível do território
Com este projeto a autarquia procurou melhorar a qualidade ambiental, criando novos espaços ajardinados,
mantendo as árvores de grande porte existentes e plantando largas dezenas de novas espécies, enquanto
medida de refrescamento da praça mas, também, de redução da emissão de carbono. Por outro lado,
a substituição das condutas obsoletas, porque muito antigas, nas redes de abastecimento de água
e de saneamento veio acabar com o desperdício de água potável e evitar a contaminação dos solos
pelas águas residuais perdidas. Com a instalação de redes de gás e comunicações criaram-se, para os
consumidores, melhores condições de acesso a estes bens essenciais. O recurso à tecnologia LED na
iluminação pública contribui também para a redução da emissão de carbono. Os moradores e demais
utentes têm à disposição ecopontos para a deposição dos diferentes resíduos, valorizando, naturalmente,
a recolha seletiva.

Impacto do projeto ao nível da economia
A obra de Requalificação do Campo do Seco foi uma Operação de Reabilitação Urbana -ORU que, tal como
já foi mencionado anteriormente, se traduziu na concretização de um conjunto articulado de intervenções
visando, de forma integrada, a reabilitação urbana de todo o espaço.
Com esta intervenção de melhoria do espaço público que muito valorizou também o edificado, criaramse condições para que os privados possam avançar com a reabilitação dos seus edifícios de habitação,
comércio ou serviços, beneficiando de reduções ou isenções fiscais, tais como a isenção de IMT, a
isenção, por oito anos, de IMI e a redução, em 50%, das taxas de construção ou reabilitação.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A melhoria das infraestruturas, dos equipamentos e do espaço urbano e verde de utilização coletiva,
designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética e salubridade,
criaram condições para que os utilizadores tomem também consciência da sua boa, correta e adequada
fruição.
A existência de instalações sanitárias, de papeleiras, de bancos, de ecopontos, de espaços verdes, de
baías de estacionamento, entre outros, despertam nos cidadãos utilizadores do Campo do Seco o respeito
pela zona e pelos equipamentos, a vontade de os utilizar e utilizar corretamente, e causam, também,
o sentimento de posse de um espaço belo e organizado que, sendo seu e de todos, querem preservar.
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Monção
Descrição do projeto
O Programa Monção Social consubstancia-se num conjunto de medidas de apoio, criadas para minimizar
as situações de fragilidade social da população mais carenciada do concelho de Monção, de modo a
promover a equidade no acesso aos cuidados de saúde e serviços e melhorar a sua qualidade de vida
e bem-estar. Integra seis apoios municipais, dos quais constam: Comparticipação em Medicamentos,
Creche, Bens de Apoio, Recuperação de Habitação Degradada e Transporte de Doentes Não Urgentes.

Carácter diferenciador do projeto
O Programa Monção Social tem como objetivo melhorar o bem-estar da população dinamizando o
concelho que, por um lado apresenta índices de envelhecimento preocupantes e por outro lado, taxas
de natalidade muito baixas. Também motivo de preocupação é o facto de Monção ser um concelho de
características periféricas, de baixa densidade, sendo necessário implementar medidas que dinamizem
setores fundamentais para evitar o êxodo da população e que promovam a atratividade do nosso território
apoiando as famílias. Considerando que o fator diferenciador é que a comunidade é envolvida através
da parceria do Município com entidades aderentes que permitam dinamizar o comercio local e gerar
respostas adequadas de maior proximidade à população mais desprotegidas e com baixos rendimentos. As
áreas de intervenção abrangidas pelo programa nomeadamente a deslocações de consultas/tratamentos
não urgentes com a possibilidade de transporte desde os locais de residência dos/as beneficiários/
as e a revitalização e valorização do comércio local através da medida de Atribuição de Bens de Apoio,
surgem como respostas diferenciadas e adequadas que permitem colmatar falhas que ainda estavam a
descoberto. Com as diferentes medidas implementadas e os resultados já alcançados, o Município vê
reforçada a sua capacidade de atração e fixação da população, bem como a capacidade das famílias
acederem a bens e serviços fortalecendo a economia e uma sociedade mais justa e igualitária.

8

Programa Monção Social

Impacto do projeto ao nível do território
O concelho de Monção vem registando ao longo dos últimos 50 anos uma perda significativa da população,
muito assente na quebra da natalidade e por seu turno no acréscimo populacional na faixa etária com
mais de 65 anos, levando ao elevado índice de envelhecimento populacional. Estas características
demográficas tornaram premente uma visão holística sobre os problemas do concelho e uma reflexão
sobre os seus determinantes sociais impulsionando a adoção de um conjunto de medidas que poderiam
ser transformadoras, no sentido contrariar esta tendência, com impacto nas pessoas, tendo sempre em
vista a melhoria das condições sociais da população monçanense. A inclusão das Medidas de Apoio
à Integração em Creche, do Apoio à Vacinação Infantil e da Atribuição de Bens de Apoio no Programa
Monção Social, são exemplos de incentivos à natalidade, mas também à fixação de população jovem e à
melhoria das suas condições de vida.

Impacto do projeto ao nível da economia
A gestão do território é nos dias de hoje um desafio para os decisores locais e ainda maior em territórios
onde o índice de envelhecimento é tão elevado. Monção enquadra-se neste tipo de território, sendo ainda
acompanhado de um índice de maior privação socioeconómica, o que leva o Município a implementar
medidas que face a estas características concelhias consigam ter um impacto positivo na vida das
suas populações e na economia local. Destinando as suas medidas às famílias em situação de maior
vulnerabilidade económica, o Programa Monção Social contribui, por um lado, para a melhoria no acesso
a cuidados básicos dos seus beneficiários (saúde, habitação, educação), e, por outro lado, para pequenos
ganhos financeiros das famílias apoiadas, ao minimizar os gastos diretos com os bens/serviços de que
necessitam para garantir estes cuidados básicos.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Programa Monção Social assenta na melhoria das condições de vida da população monçanense em
situações de maior vulnerabilidade económica, minimizando as desigualdades e fragilidades sociais
existentes no concelho. Integra um conjunto de medidas de apoio na área da saúde, na área da educação
e na área da habitação, trazendo impactos significativos ao nível da melhoria das condições de vida dos/
as beneficiários/as. A medida de Apoio à Comparticipação em Medicamentos destinada à população com
mais de 65 anos, na sua maioria com rendimentos provenientes exclusivamente das baixas reformas, visa
apoiar esta faixa etária da população, com grande necessidade de terapêutica medicamentosa, na sua
aquisição e com vista à melhoria da sua condição de saúde, contribuindo para que a população tenha
assegurado o acesso à medicação.
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Vila Pouca de Aguiar
Descrição do projeto
O projeto Portugal Rural surge de uma parceria entre o Município de Vila Pouca de Aguiar, a Fundação
Manuel António da Mota e a Associação Just a Change, e pretende proporcionar dignidade habitacional
aos agregados do Concelho de Vila Pouca de Aguiar.

Carácter diferenciador do projeto
“Inovação significa uma medida inovadora com objetivos sociais explícitos”. A originalidade subsiste no
facto de se tratar de um projeto para a comunidade, que não depende de uma única entidade, mas de um
trabalho em rede empenhado, concertado e organizado. Sendo a Associação Just a Change o “braço” de
trabalho, concerta com as instituições locais e os parceiros a sua intervenção. Os grupos de voluntários
que intervêm em cada habitação interagem não só com o agregado familiar em causa, como também
com a restante comunidade local.
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Portugal Rural

Impacto do projeto ao nível do território
O Concelho de Vila Pouca de Aguiar tem na sua extensão 437,1Km2 e é composto por 14 freguesias.
Existem algumas que se encontram relativamente próximas da sede do Concelho, da Vila de Vila Pouca
de Aguiar e da Vila de Pedras Salgadas (onde se encontram localizados os serviços), no entanto existem
outras que se encontram muito afastadas. A população do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, tal como
acontece a nível nacional, é muito envelhecida. É um concelho que carece de indústria e a utilização do
património de natureza, como meio de subsistência, encontra-se em fase de desenvolvimento. Ainda
existe boa parte da população que vive da agricultura de subsistência, sendo que os recursos financeiros
destas famílias são escassos.
Este projeto veio promover o território e as suas gentes. Esta parceria permitiu colmatar algumas
necessidades habitacionais, mas também promoveu a mobilização de pessoas para o nosso concelho.
Durante um período de tempo, pessoas de diferentes pontos do país, com diversas formações e vivências
diferentes partilharam, com as famílias e nas localidades, as suas experiências valorizando as histórias
de vida de cada indivíduo.
Esta mobilização de “gentes”, aporta ao nosso concelho a presença de imprensa, seja local, regional e
até mesmo nacional, promovendo e publicitando o projeto, mas também o território.

Impacto do projeto ao nível da economia
O projeto “Portugal Rural” promove impacto ao nível económico na medida em que permite aos pequenos
empresários/comerciantes do concelho (tais como empreiteiros, armazéns de materiais de construção,
entre outros), através dos serviços que prestam, serem contratualizados para a execução dos trabalhos
nas habitações que são objeto intervenção. Também os voluntários, durante o período que estão no
concelho, necessitam de realizar compras no comércio de retalho.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Ao nível da sociedade, o impacto é muito positivo pois transforma a vida dos agregados familiares, que
vivem em condições habitacionais precárias, numa realidade com dignidade habitacional. Observa-se
que as famílias aumentam a sua autoestima, cada elemento do agregado familiar vê o seu espaço
habitacional recuperado e com dignidade.
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Amarante
Descrição do projeto
Amarante Tourism é a estratégia e operação de desenvolvimento integrado do turismo de Amarante, em
benefício de turistas e residentes. A internacionalização de Amarante, a visão de que cada turista poderá
ser um residente ou investidor, e a governação participada do destino são alguns dos elementos chave do
projeto. Nos últimos anos o turismo em Amarante cresceu 19% ao ano, mais do dobro de Portugal. O The
Guardian elegeu Amarante como “um dos 21 destinos do mundo a que sonhamos regressar”!

Carácter diferenciador do projeto
O Amarante Tourism é diferenciador em relação à maioria das estratégias turísticas municipais quer
pela sua ligação à área de empreendedorismo e investimento, quer pela sua abordagem baseada na
governação participada.

Impacto do projeto ao nível do território
O Amarante Tourism, enquanto estratégia e execução do desenvolvimento turístico influencia e é influenciado por
outros projetos e medidas. Não obstante, diretamente, o território tem sido impactado pela dinâmica crescente deste
setor.
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Amarante Tourism - Desenvolvimento
Integrado do Destino
Impacto do projeto ao nível da economia
Um dos elementos chave do Amarante Tourism é o da orientação da estratégia do turismo para a criação
de impacto socioeconómico. Esta candidatura ao prémio Município do Ano é alicerçada nisso mesmo:
I) Neste período o turismo cresceu cerca de 19% ao ano, cerca do dobro de Portugal. Amarante mais do
que duplicou, em 2019, o número de dormidas face a 2013. Em simultâneo, no ano de 2019, o proveito
médio dos aposentos cresceu 8%, ou seja, crescimento simultâneo em quantidade e em valor;
II) Existem 45 intenções de investimento em execução, sejam novos hotéis e alojamentos locais, expansão
de unidades e de parques temáticos já existentes;
III) Surgiram as primeiras empresas no concelho operadoras de experiências turísticas, nomeadamente
Inside Experiences, Amarantrilhos e Stay to Talk;

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O impacto do projeto ao nível da sociedade regista-se em diversas dimensões. Desde logo a designação
Cidade Criativa da Unesco e a estratégia que para esse fim foi desenvolvida, criou um novo reconhecimento
da atividade cultural existe e dos seus agentes e permitiu que estes integrassem redes e projetos
nacionais e internacionais, que fomentam o diálogo intercultural e a aprendizagem. A dimensão cultural é
significativamente beneficiada uma vez que um dos dois produtos turísticos estratégicos é precisamente
a Cultura. Além da promoção dos ativos, vários investimentos em curso têm lógicas simultaneamente
cultuais e turísticas, tais como o novo Cineteatro que será um espaço de espetáculo, mas também um
espaço para congressos.
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Arcos de Valdevez
Descrição do projeto
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez criou, em 2020, o Programa de Apoio ao Comércio de Arcos
de Valdevez, designado por “PROCOM”, o qual se destina apoiar a criação, expansão ou modernização
de micro e pequenas empresas de comércio no concelho, nomeadamente o comércio tradicional, cuja
atividade principal se insira na divisão 47 da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE).

Carácter diferenciador do projeto
O PROCOM evidencia-se como um programa inovador e único no país, que evidencia a economia, os
produtos e produtores locais. O comércio tradicional é, de facto, uma das principais áreas económicas
do concelho, crucial para o desenvolvimento sociocultural da nossa região e impulsionador da identidade
histórica de Arcos de Valdevez, que por sua vez, traduz a grande empregabilidade das gentes da nossa
terra.

Impacto do projeto ao nível do território
O território do concelho de Arcos de Valdevez é um território vasto, com uma área de 445,9km2,
subdividido em 36 freguesias, tendo algumas localidades uma distância superior a uma hora de viagem
do centro urbano do concelho, com zonas intrinsecamente rurais.
O Município de Arcos de Valdevez tem como estratégia de desenvolvimento a dinamização de projetos
estruturantes para o desenvolvimento de toda a região e subjacente valorização económica, diminuindo
as assimetrias regionais.
O Programa de Apoio ao Comércio de Arcos de Valdevez faz parte das iniciativas municipais com grande
impacto ao nível do território, sendo que o comércio tradicional traduz-se num mercado de procura e de
consumo, de produtores e produtos locais, de toda a área do concelho, de forma a potenciar e tornar
mais competitivo e atrativo o comércio de Arcos de Valdevez criando, consequentemente, maior impacto
na projeção turística a nível nacional.
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Programa de Apoio ao Comércio de Arcos de
Valdevez
Impacto do projeto ao nível da economia
Os benefícios para a economia são múltiplos, considerando a importância económica e social do comércio
na rede empresarial do concelho de Arcos de Valdevez e o potencial acrescido pelo aumento do fluxo de
consumidores do concelho e das áreas limítrofes e de visitantes; é necessário promover a revitalização
do seu tecido social e económico, dinamizando a atividade comercial e potenciando o desenvolvimento
integrado do concelho. O comércio, particularmente o tradicional, necessita de modernização e
requalificação comercial e funcional que permita a fixação e a atração de novos clientes e de novos
mercados, promova a criação de emprego e gere rendimento. Assim, O Município de Arcos de Valdevez
tem entendido como de interesse municipal as iniciativas empresariais de natureza económica que
contribuem para o desenvolvimento e dinamização do Concelho, assumindo a sua função de facilitador
da sua atuação.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Ao nível da sociedade e impactos do Programa de Apoio ao Comércio de Arcos de Valdevez, este trouxe
uma maior capacitação aos empresários, seus colaboradores e respetivos negócios, quer ao nível da
subsistência dos postos de trabalho, quer ao nível da valorização dos espaços de área de venda ao
público, quer ao nível tecnológico, de software e equipamentos. Este ambiente mais favorável ao comércio
tem grande impacto para a comunidade local em geral, assentando em características fundamentais,
como a inovação, a dinamização e a proximidade, nomeadamente na relação que se cria entre o cliente
e o comerciante.
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Braga
Descrição do projeto
A transformação global requer ação local. O cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas está dependente do papel ativo dos governos locais não apenas enquanto
implementadores desta agenda, mas como agentes transformadores do território. O Município de Braga
apresentou recentemente o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade que consiste num instrumento de
gestão estratégica para o Desenvolvimento Sustentável da organização e do concelho, liderando assim a
implementação da Agenda 2030 em Portugal.

Carácter diferenciador do projeto
Do ponto de vista nacional, os desafios e dificuldades inerentes à localização dos ODS nos municípios
portugueses são, em boa medida, comuns aos municípios de outros países europeus, incluindo fatores
como a falta de prioridade política atribuída à Agenda 2030, a insuficiente capacidade técnica para a sua
implementação (quer por escassez de recursos humanos, quer pela falta de formação), ou a dificuldade
de ultrapassar estruturas organizacionais rígidas. Embora a realidade seja muito diversa, no geral, há
um aumento do conhecimento sobre a Agenda 2030 e um esforço para comunicar que os municípios
também contribuem para os ODS, mas uma dificuldade em saber como implementar essa localização de
forma mais efetiva e estruturada.
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Relatório de Sustentabilidade: Instrumento de Gestão
estratégica para o Desenvolvimento Sustentável de Braga
Impacto do projeto ao nível do território
A implementação de estratégias de desenvolvimento “territorializadas”, ou seja, que se baseiam num
desenvolvimento integrado dos territórios, baseado e adaptado às potencialidades e necessidades locais,
tem um enorme potencial de transformação das cidades e localidades. Consequentemente, têm impacto
no processo global de desenvolvimento, o que por sua vez reforça a sustentabilidade dos processos locais.
Como referido, as cidades e autarquias locais têm um papel essencial a desempenhar na aplicação da
Agenda 2030, pois estão numa posição ideal para transformar uma agenda ampla e abstrata numa
agenda concreta e eficiente, tornando-a realidade para os cidadãos. Com efeito, o cumprimento dos
ODS vai depender da capacidade de promover um desenvolvimento territorial integrado, inclusivo e
sustentável, estimando-se que 65% das 169 metas definidas para os 17 ODS não serão atingidas sem
um envolvimento concreto dos governos regionais e locais. Os poderes democraticamente eleitos ao nível
subnacional têm uma vasta experiência adquirida na resolução de problemas ligados aos processos de
desenvolvimento, bem como na formulação de respostas locais aos problemas globais.

Impacto do projeto ao nível da economia
Os impactos económicos de um projeto como a implementação de um Relatório de Sustentabilidade pode
ser vista sob dois níveis.
Por um lado, pelos benefícios fiscais que consistem na redução das despesas e no aumento das receitas.
Os investimentos numa variedade de estratégias de sustentabilidade podem começar a ter impactos
imediatos e de longo prazo.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Os impactos sociais podem ser importantes para enquadrar, clarificar e motivar a ação dos governos
locais e regionais, bem como para assegurar coordenação e complementaridade entre os vários níveis de
governação. Para tal, um instrumento de gestão deste género apresenta os seguintes benefícios a áreas
relacionadas com a educação, saúde cultura ou desporto assim como a interrelacionam com outras
dimensões da comunidade local.
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Esposende
Descrição do projeto
Apostado no apoio constante à dinamização da economia do concelho, o Município de Esposende
identificou a necessidade de criar novas ferramentas de estímulo à iniciativa empreendedora, captação
de investimento e apoio ao desenvolvimento das atividades empresariais.
Uma necessidade suprimida pela criação da START Esposende, que se apresenta como uma Agência de
Captação Investimento e Incubadora de Empresas e que se assume como um verdadeiro parceiro dos
projetos empresariais.

Carácter diferenciador do projeto
Do ponto de vista nacional, os desafios e dificuldades inerentes à localização dos ODS nos municípios
portugueses são, em boa medida, comuns aos municípios de outros países europeus, incluindo fatores
como a falta de prioridade política atribuída à Agenda 2030, a insuficiente capacidade técnica para a sua
implementação (quer por escassez de recursos humanos, quer pela falta de formação), ou a dificuldade
de ultrapassar estruturas organizacionais rígidas. Embora a realidade seja muito diversa, no geral, há
um aumento do conhecimento sobre a Agenda 2030 e um esforço para comunicar que os municípios
também contribuem para os ODS, mas uma dificuldade em saber como implementar essa localização de
forma mais efetiva e estruturada.
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START Esposende – Incubadora e Agência de
Captação de Investimento
Impacto do projeto ao nível do território
Sendo um projeto que se assume com um verdadeiro motor do desenvolvimento da economia, o mesmo
abraça transversalmente todas as áreas onde o Município intervém.
Sendo a qualidade de vida um fator competitivo é fundamental assegurar a preservação do património
natural, preservar e estimular a história e o património cultural. Um património valorizado também pelo
desenvolvimento económico, sustentado numa visão de responsabilidade social, ambiental e tecnológica,
direcionado para o bem-estar toda a comunidade.
A START Esposende assume relevância incentivando ao cumprimento das orientações do Município na
preservação e melhoria constante das riquezas naturais, do património arquitetónico e da história.
Só desta forma se preserva uma oferta intrinsecamente ligada com o património natural, mas também
com o património cultural e histórico do concelho.

Impacto do projeto ao nível da economia
A START Esposende, marca o arranque de um novo ciclo de apoio prestado pelo Município de Esposende,
no âmbito do desenvolvimento económico do nosso concelho.
Um projeto inovador que acompanha a realidade das atuais exigências dos empreendedores e dos
empresários, ao mesmo tempo que se assume, como uma agência de investimento, capaz de atrair
novos projetos empresariais, geradores de riqueza e emprego. Um projeto transformador naquele que
era o relacionamento entre a administração local e o setor empresarial, tornando-o mais próximo e
mais expedito. Um projeto apostado na inovação e na modernização de procedimentos, que torna o
empreendedor/empresário/investidor a prioridade.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A START Esposende deu já um forte contributo para o desenvolvimento do concelho de Esposende
enriquecendo-o e tornando-o ainda mais diferenciador.
Essa é uma missão que nos motiva diariamente, sempre conscientes do riquíssimo património que
Esposende tem nas suas diferentes dimensões, sejam elas ao nível arquitetónico, ao nível natural,
histórico, cultural, cultural e desportivo.
A START Esposende assume-se como a agência de investimento de Esposende, apresentando aos seus
Stakeholders serviços dedicados, que permitirão reunir as condições ideais aos investidores, desde a
intenção de se instalarem no concelho, até à criação de condições de conforto e integração na comunidade
dos recursos humanos e das suas famílias.
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Guimarães
Descrição do projeto
O projeto BAIRRO C procura estruturar-se no território – ligação entre Zona de Couros, Caldeiroa e
Avenida Conde Margaride - como um laboratório de ideias assente nos pilares da Cultura, Criatividade,
Conhecimento e Ciência; um espaço para inovação e experimentação, quer do ponto de vista tecnológico,
quer de novas estéticas e linguagens artísticas, oferecendo novas leituras sobre a relação entre a cidade,
a criação artística e a comunidade.

Carácter diferenciador do projeto
A diversidade cultural atua no território como incentivo decisivo para descobrir outras realidades e
perspetivas, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento humano e no complexo tecido
das identidades e dos hábitos dos indivíduos e das comunidades.
A prossecução de sinergias institucionais e a construção de uma programação em rede, qualitativamente
forte e pluridisciplinar, instiga novas dinâmicas no tecido associativo concelhio e impulsiona a procura
cultural e formativa, assegurando a sua sustentabilidade como garante do próprio desenvolvimento
económico. A cultura e a inovação desempenham uma função crucial na atração de investimento, de
talentos criativos e na promoção do turismo.

Impacto do projeto ao nível do território
A Zona de Couros é caracterizada pelas marcas do Trabalho (dos Couros) que, ao longo de mil anos, se
desenvolveu nesta área constituindo-se como um exemplo excecional e único de uma tradição cultural
que desapareceu. Está incluída na área de recuperação do centro histórico de Guimarães desde 1985,
ano do início da operação sistemática coordenada pelo Município de Guimarães, da qual resultou a
classificação como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, em 2001.
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BAIRRO C

Impacto do projeto ao nível da economia
O projeto BAIRRO C encontra-se perfeitamente alinhado com a estratégia de valorização territorial,
referida no Plano Operacional. Neste desiderato, a importância atribuída ao património cultural, industrial
e natural revela-se essencial para dinamizar a procura de bens naturais/culturais no território, reforçando
a aposta no sector terciário, nomeadamente no turismo e indústrias criativas.
Sublinhe-se o vasto programa apresentado, diversificado e apelativo, construído com o recurso a sólidas
sinergias institucionais e assentes num investimento progressivo nos equipamentos culturais presentes no
território. Esta janela de oportunidade permite reforçar a escassa oferta de Arte Urbana, em Guimarães,
diversificar a tipologia de ações culturais existentes e simultaneamente potenciar interesse por este nicho
de mercado.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O caráter plural da arte pública converte-se numa importante estratégia de aproximação entre o sujeito
e o mundo, consignando uma melhoria qualitativa do ambiente natural e do nível cultural da sociedade,
possibilitando uma experiência coletiva de convivialidade ética e da fruição estética.
A indiscernibilidade entre a obra de arte pública e o espaço urbano revela um conjunto de questões onde
a distinção entre os espaços interno e externo, individual e coletivo, privado e público, se esvanece. A arte
nos espaços públicos é simultaneamente meio de reflexão e lugar.
A raia territorial onde o Bairro C se encontra estabelecido assume-se como um espaço para inovação
e experimentação, quer do ponto de vista tecnológico, quer de novas estéticas e linguagens artísticas,
oferecendo novas leituras sobre a relação entre a cidade, a criação artística e a comunidade.

21

Maia
Descrição do projeto
O Desafios para a Equidade na Educação é um projeto de atividades para crianças do 1º Ciclo do Ensino
Básico com Necessidades de Saúde Especiais (NSE). Compreende dois momentos: atividades regulares
durante o período letivo tal como natação adaptada, musicoterapia e terapia assistida por cavalos e
atividades durante as interrupções letivas - campos de férias desenvolvidos para trabalhar competências
específicas e proporcionar experiências únicas e, em paralelo, contribuir para a conciliação da vida
pessoal e profissional das famílias.

Carácter diferenciador do projeto
A diferença está em todos nós. É uma caraterística intrínseca do ser humano. Por isso, é irreal definir uma
pessoa apenas num aspeto da sua existência, apenas por uma diferença. Nenhuma diferença concreta
iguala todos que a têm. Em suma, somos todos únicos e especiais. E foi, imbuídos deste espírito, que
o Município da Maia, abandonou o conceito de “dar igual para todos” e decidiu dar maior atenção
às particularidades e à diversidade de cada um/a. E, sem medo, proporcionar momentos divertidos e
arrojados ao público-alvo do projeto.
O Desafios para a Equidade na Educação pretende que as crianças envolvidas possam, com recurso às
artes, à musicoterapia, à natação, ao contacto com animais, estimular a autoestima e o desenvolvimento
afetivo, favorecendo o relacionamento interpessoal e a autorregulação e, consequentemente, a sua
melhor adaptação à sociedade, obtendo, desta forma, resultados favoráveis no que respeita à cognição
intelectual. É assim um programa diferenciador, quer através das metodologias usadas, quer na nova
abordagem que assume junto deste grupo de crianças.
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Desafios para a Equidade na Educação

Impacto do projeto ao nível do território
Apesar dos seus principais impactos do projeto serem nos domínios social e educativo, estas duas
dimensões estão intrinsecamente relacionadas com o desenvolvimento territorial.
O desenvolvimento de um território tem também uma componente essencial de desenvolvimento
humano, para o qual este projeto contribui ativamente. Por outro lado, é responsabilidade de qualquer
município garantir a equidade e inclusão dos seus munícipes mais desfavorecidos, por forma a promover
a igualdade de oportunidades e a construção de uma sociedade mais justa.
Realça-se que a principal preocupação que este projeto procura ultrapassar e o grupo vulnerável que
pretende trabalhar, as crianças com Necessidades de Saúde Especiais (NSE) e suas famílias, são uma
realidade transversal à geografia do município.

Impacto do projeto ao nível da economia
Não existem evidências específicas de ganhos financeiros ou fiscais associados ao projeto, mas existe
uma criação de riqueza associada ao aumento da qualidade de vida das crianças e das suas famílias.
É também inegável que as famílias abrangidas ganharam maior capacidade de conciliação entre a sua
vida familiar e profissional, na medida em que se contribuiu para resolver a grande dificuldade sentida na
busca de alternativas para manter os filhos ou dependentes em segurança e ocupados enquanto estão
a trabalhar.
Diminuíram-se também as situações em que os EE suspendiam os seus contratos de trabalho, de forma a
garantirem o acompanhamento das crianças. Com isto contribui-se para a estabilidade laboral, garantindo
os rendimentos das famílias, e aumenta-se a mão de obra disponível, ainda que marginalmente.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Destaca-se o importante contributo social deste projeto para a conciliação da vida familiar e profissional
das famílias das crianças abrangidas.
No que respeita às atividades desenvolvidas no âmbito das interrupções letivas, foram recolhidas
evidências do elevado impacto do projeto junto dos seus destinatários, compostos pelas crianças e
respetivas famílias. Os dados foram recolhidos através da realização de inquéritos por questionário. Neste
estudo, participaram cerca de 30 encarregados de educação (EE) que avaliaram, globalmente, o projeto
com valores entre os 93-94%.
Foi possível concluir que 82% dos EE consideram que o programa promoveu o autoconhecimento do seu
educando, 64% reportam que o programa estimulou a sua capacidade de aprendizagem e 50% aponta
que o programa teve impacto positivo no desenvolvimento da autoestima das crianças. Por outro lado,
15% a 17% dos EE afirma que o programa ajudou a desenvolver o controlo da frustração e a competência
operativa das aprendizagens. Os mesmos atribuem um impacto muito positivo no que respeita ao
relacionamento das crianças com diversos agentes do seu contexto familiar e educativo.
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Porto
Descrição do projeto
O Cultura em Expansão, criado em 2014 pela Câmara Municipal do Porto, é um programa anual de
entrada livre que apresenta iniciativas artísticas em associações de moradores, coletividades e auditórios.
O programa tem uma periodicidade regular e apresenta projetos em diversas áreas, permitindo a fruição
e o acesso direto a uma programação artística e cultural multidisciplinar em bairros sociais da cidade, e
zonas economicamente carenciadas, onde o acesso à cultura pode estar mais condicionado.

Carácter diferenciador do projeto
Seguindo um modelo de coesão social, o Cultura em Expansão trata-se de um programa de
entrada livre, permitindo um acesso não condicionado por factores sociais e económicos a iniciativas
culturais de grande qualidade, tendo como público-alvo a população local de todas
as faixas etárias, com o principal enfoque nos moradores dos bairros socialmente desfavorecidos nos
territórios abrangidos pelo programa, e na população idosa e infanto-juvenil, com programas de residência
artísticas específicos.
O Cultura em Expansão cumpre, na sua essência, a dupla intenção cultural e cívica de levar a arte a todos
e todos à arte, incentivando todos os públicos a participar, conhecer, interagir e tornarem-se parte vital da
criação e vida artística da cidade.
Com uma programação multidisciplinar anual, procura-se a participação de grupos socialmente
desfavorecidos e a igualdade de oportunidades na fruição cultural, procurando-se quebrar as barreiras
geográficas, económicas e sociais pela deslocalização do programa para associações locais.

Impacto do projeto ao nível do território
A programação do Cultura em Expansão é composta por múltiplos formatos de apresentação em espaços
excêntricos aos locais tradicionais da cultura do Porto, promovendo a aproximação entre as associações
locais, o tecido artístico da cidade e os habitantes de diferentes geografias urbanas.
Este programa pretende estimular o desenvolvimento de veículos de exploração e descoberta dos
territórios da cidade através de diversas disciplinas artísticas.
Várias das atividades que integram o programa decorrem também em espaços públicos, ao ar livre,
desses mesmos territórios como jardins, praças e em outros locais que por norma não acolhem
espetáculos culturais como igrejas, escolas e complexos desportivos, entre outros. Através do programa
damos também a conhecer vários espaços característicos da cidade, desconhecidos por uma parte do
público do Cultura em Expansão.
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Cultura em Expansão

Impacto do projeto ao nível da economia
Sendo este um projeto de cultura e coesão social, onde todo o investimento é direcionado para o acesso
direto e gratuito à cultura e à criação de oferta cultural de elevada qualidade junto a populações onde
o seu acesso pode estar mais condicionado, o único impacto económico do programa será a criação
de oportunidades de trabalho para as equipas artísticas e técnicas envolvidas no projeto como as
estruturas parceiras que disponibilizam uma equipa artística e de produção para acompanhar todo o
processo criativo e de acompanhamento das iniciativas, empresas de aluguer de material técnico entre
outros; a contratação de todo o apoio logístico necessário para que o programa aconteça que permite
apoiar o comércio local como a hotelaria, a restauração, agência de viagens, empresas de limpeza e de
segurança, empresas de impressão de materiais gráficos, designers, assistentes de sala, entre muitas
outras entidades individuais e/ou coletividades da cidade do Porto.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Este programa encontra-se alinhado a dois dos pilares em que assenta o projeto do Município do Porto
para a Cidade: o pilar da Cultura e o pilar da Coesão Social. É pois de salientar que Cultura, Coesão
Social, Economia e Sustentabilidade constituem os valores norteadores do projeto de Cidade.
O acesso dos cidadãos à cultura, em toda a sua variedade e extensão, é a missão que continuamente tem
movido o projeto municipal Cultura em Expansão, procurando-se estabelecer ações de proximidade com a
população local através de projetos e residências comunitárias, criadas a partir do território, promovendo
a aproximação entre as associações locais, o tecido artístico da cidade e os habitantes de diferentes
geografias urbanas.
Estas iniciativas possibilitam um desenvolvimento e formação de novos públicos, que usufruem de
programas de periodicidade regular e contínua de elevada qualidade, e que também participam em
atividades de criação e experimentação artística em projetos de envolvimento cultural com residentes.
Procura-se com este programa a participação pela arte, com objetivos de inclusão social de indivíduos
e comunidades de zonas periféricas e bairros sociais, económica e socialmente desfavorecidas e o
desenvolvimento de competências artísticas, culturais e educativas que envolvam a reflexão sobre os
processos de capacitação dos indivíduos e a coesão social.
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Santa Maria da Feira
Descrição do projeto
Num ano em que a pandemia nos obrigou a repensar o funcionamento normal de tudo, a Rede Social
de Santa Maria da Feira, através dos Fóruns Sociais de Freguesia, e da metodologia assente em 20 anos
de trabalho pautado pela motivação, compromisso, concertação, inovação, provou, que apesar de todos
os constrangimentos, e colocados à prova diariamente, fomos capazes de rapidamente agir e contribuir
para a proteção dos mais frágeis e vulneráveis de forma empenhada, dedicada e com enorme entreajuda.

Carácter diferenciador do projeto
No domínio das políticas de inclusão social, o objetivo estratégico referente ao crescimento inclusivo, tem
como corolário capacitar as pessoas através de taxas elevadas de emprego, investir nas qualificações, lutar
contra a pobreza e exclusão social e modernizar os mercados de trabalho e os sistemas de formação e de
proteção social, para ajudar as pessoas a antecipar e a gerir a mudança, e construir uma sociedade coesa.
Ao longo do tempo, e tomando como referência estratégia, metodológica e teórica o conceito
e as práticas do Desenvolvimento Comunitário, não estando assente, na sua coordenação e
funcionamento, nas autarquias locais que, no entanto, têm neles um papel fundamental, todos os
21 Fóruns Sociais, através dos seus parceiros, desenvolveram respostas de proximidade nos seus
territórios no apoio a pessoas isoladas sem retaguarda familiar ou institucional, nomeadamente
idosos, ou pertencentes a grupos de risco, na satisfação das suas necessidades básicas, como
alimentação, medicação, entre outros, denotando-se uma mobilização comunitária sem precedentes.
Por outro lado, este trabalho de articulação, de partilha de responsabilidade e recursos e de contínua
mobilização e envolvimento de todos os agentes, tem como grande mostra a iniciativa de carácter bienal
“Mosaico Social”, que tem como objetivo festejar, capacitar, conhecer e homenagear tudo o que é feito
nesta área, reforçando e consolidando a cultura de parceria aberta e eficaz, através do intercâmbio de boas
práticas e metodologias entre Instituições e proporcionar o aumento das competências e desempenho
das organizações da economia social.
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Fóruns Sociais de Freguesia – Uma Comunidade em
Movimento
Impacto do projeto ao nível do território
Entendendo os Fóruns Sociais como metodologia de um trabalho contínuo de mobilização e envolvimento
de todos os agentes locais, com impacto ao nível de cada um dos territórios, na medida em que visa a
melhoria dos processos de comunicação entre os vários agentes permitindo, desde logo, a identificação, o
acesso e a resolução próxima e eficaz dos problemas identificados, os mesmos revelaram a sua eficácia e
eficiência aquando da necessidade de implementação de medidas de mitigação do impacto da COVID-19
no território, em particular no aumento de casos por infeção e o consequente e iminente risco de o
mesmo comprometer o funcionamento das unidades de saúde existentes.

Impacto do projeto ao nível da economia
Tendo como preocupação a Segurança Económica, entendida como a garantia de produção, rendimento
e consumo suficientes e sustentáveis, os Fóruns Sociais de Freguesia assumiram também, de forma
sistemática, como prioritário, o eixo da empregabilidade.
Neste sentido, enquanto ferramenta de discussão e desenvolvimento do espírito solidário responsável nas
comunidades, organizaram-se para enfrentar as consequências da fragilização do Estado-Providência,
valorizando os princípios da proximidade, participação e envolvimento da comunidade. Através deste
projeto foram concertadas respostas com impactos na economia considerando as especificidades de
cada território, mas definindo-se uma estratégia comum assente no objetivo de transformar as redes
sociais locais num dos pilares para a promoção da empregabilidade, numa lógica de desenvolvimento
local que reflita um modelo inovador de governança partilhada.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Focando a sua ação na promoção da coesão social, os Fóruns Sociais de Freguesia pretendem que a sua
ação tenha impacto no Bem-Estar da comunidade, proporcionando-lhe uma Vida Digna, Justiça Social,
Consenso e Estabilidade Social e a erradicação da pobreza e exclusão social.
Neste sentido, focalizam, essencialmente, a sua intervenção social local junto das famílias vulneráveis
socioeconomicamente, apostando na sua formação e capacitação e criando, ao longo dos anos, serviços
de apoio à sua autonomização e respostas que dignifiquem os apoios de que estas famílias beneficiam.
A este nível, podemos destacar a abertura de quatro Mercearias Sociais: Ti Lourosa (Fórum de Lourosa);
O Mercadinho (Fórum de Santa Maria de Lamas); D. Mercado (Fórum da União de Freguesias de Canedo,
Vale e Vila Maior) e Mercado Jovem (Fórum de S. Paio de Oleiros); duas hortas sociais (Fórum Lourosa
e Fórum da União de Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande) e a Loja 65 (Fórum de Rio Meão).
Com impactos significativos na melhoria de vida destas famílias, estas respostas fomentam, de igual
forma, a ligação e promoção de produtos locais e dinamizam e envolvem a comunidade em prol deste
projeto, fomentando a economia local e o conceito de troca. Considera-se relevante referir a participação
do sector privado, através da responsabilidade social empresarial, na sustentabilidade destas respostas
e das diferentes estratégias utilizadas pelos Fóruns para envolver as empresas nos processos de
desenvolvimento comunitário.
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Trofa
Descrição do projeto
Este projeto assenta numa estratégia de valorização do saber-fazer dos santeiros do Vale do Coronado,
um ofício secular que caracteriza as gentes, a arquitetura, a dimensão económica e a identidade cultural
daquele território. A Câmara Municipal da Trofa, baseada num trabalho de estudo da cultura material
e imaterial desta prática, delineou e executa um projeto de valorização que alcançou reconhecimento
público em 2020, tendo vencido o programa nacional das “7 Maravilhas da Cultura Popular”.

Carácter diferenciador do projeto
É um projeto sustentado num ativo cultural e numa produção local que, pela sua linguagem universal
e características técnicas específicas, tem impacto em todo o mundo católico. Através da defesa deste
saber-fazer é possível conciliar a valorização de um património cultural de excecional valor, com a
salvaguarda de um ofício tradicional e, simultaneamente, promover um território, gerando movimento
turístico e financeiro.
Do ponto de vista patrimonial, este tema vem completar um período histórico da produção de imaginária
religiosa que se encontra pouco representado em termos nacionais. Todo o trabalho de recolha e registo
de informação baseou-se num testemunho direto dos santeiros, o que possibilita contextualizar as peças
oficinais e futuras peças museológicas no seu ambiente de produção original. Por este motivo, trata-se
de um acervo que detém um excecional valor imaterial com futuras mais-valias nos trabalhos com os
públicos e de investigação. Apesar de ser comum a escultura religiosa ter lugar de relevo no panorama
museológico nacional, já os contextos em que é produzida, bem como toda a parafernália de ferramentas,
técnicas e saberes associados à sua produção, são raros. Porém, no trabalho aqui produzido, encontram
lugar de destaque.
Trata-se também de um projeto assente na valorização do capital humano, já que possibilita uma relação
direta com os santeiros e com as suas histórias de vida, sendo os próprios que recebem e conduzem
as visitas organizadas às suas oficinas. Por outro lado, o carácter inovador do projeto também assenta
no facto de o ensino profissional do ofício passar por um modelo de trabalho baseado na prática oficinal
onde as áreas tecnológicas da pintura e da escultura serão ministradas pelos próprios santeiros, o que
confere aos futuros aprendizes o contacto direto com o saber-fazer tradicional, originário das antigas
oficinas-fábrica.

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto assenta na salvaguarda e valorização da cultura material e imaterial que configura o território
do Vale do Coronado, tendo impacto direto no mesmo. Uma das marcas expressivas desta paisagem são
as oficinas de arte sacra que ali se foram instalando, marcando definitivamente aquele espaço físico e
humano. Após o sucesso obtido com a imagem da Capelinha das Aparições, do Santuário de Fátima, o
ofício de santeiro alcançou maior interesse por parte de jovens aprendizes.
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Santeiros do Vale do Coronado - Valorização do
Saber-fazer
Impacto do projeto ao nível da economia
A valorização deste projeto diferenciador que resulta do saber-fazer dos santeiros do Vale do Coronado,
associada à proteção do património imóvel e paisagístico integrado, acrescenta valor à comunidade local.
Além do valor cultural, representativo e simbólico, tem impacto económico, sendo um fator determinante
na sustentabilidade desta pequena localidade. A estratégia de divulgação implementada pela autarquia,
através de diversos canais, a par da definição de um roteiro com suporte informativo (painéis e folhetos
bilingue), aliados a um conjunto de visitas organizadas e a outros eventos de natureza educativa e
científica, têm impactos no estímulo da economia local e na sustentabilidade das oficinas existentes, na
medida em que contribuem para a atração de públicos diferenciados que aumentam o conhecimento e a
procura pelas peças de arte sacra produzidas.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Este é um projeto enraizado e mobilizado pela própria comunidade local, na medida em que o saber-fazer
e a capacidade da transmissão advém dos próprios habitantes, praticantes do ofício, envolvendo uma
forte componente identitária, o que se traduz num recurso de elevado valor cultural. A especificidade da
arte produzida pelos santeiros está associada a temáticas impactantes da sociedade que visam a religião,
a crença, as matérias-primas, a escultura, a iconografia, as técnicas de pintura e douramento, sendo
geradores de interesse e atualidade, permitindo múltiplas abordagens que têm impacto direto em grupos
específicos como artistas, investigadores, profissionais de diversas áreas da história, do património
cultural, da conservação e restauro, das artes, da comunicação, do ensino, entre outros. As ações a que
autarquia tem dado atenção: de salvaguarda das coleções oficinais; de estudos e publicações sobre o
tema; de dinamização de visitas orientadas que visam o conhecimento do território, dos santeiros e das
suas histórias de vida; assim como o processo de registo do ofício no Inventário Nacional do património
cultural imaterial; resultam como elementos de coesão e afirmação da identidade cultural, criando
estímulos e sentimentos de pertença dos próprios praticantes e da população local. A atribuição do selo
das “7 Maravilhas da Cultura Popular” veio reforçar a importância do ofício, promovendo-o a nível local
e nacional. Por outro lado, tendo em conta a universalidade do tema e das obras que aqui se produzem
para todo o mundo católico, bem como a sua carga simbólica, entende-se que este projeto é gerador de
interesse cultural de âmbito internacional.
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Valongo
Descrição do projeto
A “Semana Europeia da Democracia Local” (SEDL) é um evento pan-europeu que decorre anualmente
por volta do dia 15 de outubro, como um tributo à Carta Europeia da Autonomia Local, assinada nessa
data em 1985. As autoridades locais e regionais dos 47 Estados membros do Conselho da Europa são
convidadas a organizar eventos públicos, com o objetivo de mobilizar os cidadãos europeus em torno do
tema da democracia local, aumentando o seu conhecimento e envolvimento nas políticas locais, incentivar
os representantes eleitos a intensificar e aprofundar o seu diálogo com os cidadãos para revitalizar a
democracia local, promover o papel do Conselho da Europa e, mais particularmente, do Congresso das
Autoridades Locais e Regionais no reforço da democracia local e do respeito pelos direitos humanos na
Europa. Com o tema “Local Democracy: Building Trust” – “Democracia Local: Contruir Confiança”.

Carácter diferenciador do projeto
Os processos de tomada de decisão resultam mais e melhor se se basearem em formas de participação
multinível, legalmente consagradas e assentes em lógicas de rede como meio de reforço de legitimação
da ação política.
Numa sociedade onde o desinteresse do cidadão é cada vez mais sentido, é imperativo e fundamental
trabalhar para que as noções de confiança e transparência estejam absolutamente na origem de todos os
processos. Acreditamos que quanto mais envolvermos a população, permitindo-lhe aceder à informação
de uma forma clara, imediata e simples, mais se sentirá capacitada e motivada para intervir, e contribuir
assim para o crescimento da comunidade. É importante agir de forma proactiva e dinâmica e para isso,
o Município de Valongo tem vindo a criar estas e outras sinergias, procurando assentar as suas ações
em pilares fundamentais como a transparência e a participação. Queremos que todos participem da
mesma forma e, para isso, fornecemos as ferramentas necessárias, disseminando todas as informações
possíveis e úteis. Explicando o que fazemos, porque o fazemos e como o fazemos.
Tendo como objetivo esta convivência informada e ativa com a comunidade, o Município de Valongo tem
consciência que se trata de um trabalho que leva o seu tempo, que tem de percorrer o seu caminho,
mas o objetivo é que, com iniciativas como a SEDL, sejam dados passos para que as pessoas voltem a
confiar no poder autárquico. Ao se mostrar o que se gastam os recursos públicos, estamos a combater
a demagogia e a ignorância.
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“SEDL - partilha de experiências e casos de
sucesso na Democracia Local”
Impacto do projeto ao nível do território
No exercício do poder local é necessário um conhecimento profundo da realidade da Freguesia ou
Município, das suas gentes, hábitos e dinâmicas. Apenas, com esse conhecimento é possível a correta
definição de programas de governação local, adequada à realidade de cada Freguesia ou Município, bem
como o diagnostico de questões fundamentais e determinantes para determinada região e que deverão
ser encaminhadas para os órgãos competentes. Compete aos titulares de cargos do poder local a criação
da dita proximidade, seja através do desenvolvimento de programas que aproximem a população, seja
através da facilidade de acesso ao cidadão às informações e decisões. Impõe-se a transparência e o
convite à participação pública. O cidadão deve encarar o poder local como o seu primeiro grande parceiro,
aquele a quem se deve dirigir em primeira linha e onde deve colher o apoio necessário.

Impacto do projeto ao nível da economia
É consensual que existe um vínculo indissolúvel entre boa governança e os problemas económicos
dos territórios. A gestão inadequada das instituições públicas impõe custos sobretudos para os mais
desfavorecidos e menos representados.
Os últimos anos têm sido marcados por uma crise económica e social, agravada com a pandemia de covid
19. Sabemos que muitos cidadãos e cidadãs vivem hoje em condições que não são compatíveis com o
exercício pleno de cidadania. A existência de classes sub-representadas, de cidadãos com o sentimento
de injustiça, ou até vítimas de desumanização é altamente prejudicial para um qualquer território, uma
vez que a estes fenómenos surge associada a perda de oportunidades e outras consequências graves,
não só para as pessoas que a experienciam, como para as sociedades em que se produzem.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Os conceitos de boa governação, participação e democracia estão casa vez mais na ordem do dia, e
é uma realidade que há muito tempo vingou em Valongo. Com efeito, na SEDL, a promoção da boa
governação, participação e democracia constitui um elemento cada vez mais central na programação, no
discurso e na prática da cooperação. Tal como é refletido de forma particularmente saliente na Declaração
do Milénio das Nações Unidas, onde os objetivos ligados ao desenvolvimento e à erradicação da pobreza
são explicitamente considerados como dependentes “de uma boa governação em cada país” e de “uma
boa governação no plano internacional”, e onde a democracia constitui um fim em si mesmo, com a
Declaração a afirmar que “Não pouparemos esforços para promover a democracia”, também na SEDL,
estes princípios tem estado presentes desde a primeira edição.
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Arganil
Descrição do projeto
O projeto «Costurar Valores - Uma Experiência de Economia Circular em Arganil» foi implementado em
2019 pela Câmara Municipal de Arganil e destinou-se a sensibilizar e a mobilizar a população para
a importância do reaproveitamento dos tecidos excedentes ou roupas em fim de vida, prevenindo e
combatendo o desperdício e contribuindo, consequentemente, para a sustentabilidade ambiental, para o
empreendedorismo social e para a dinamização da economia.

Carácter diferenciador do projeto
Trata-se de um projeto com características únicas e diferenciadoras no concelho e na região, nomeadamente
pela tripla função que assume: ambiental, económica e social. Apostou-se na sensibilização e formação
da comunidade local numa ótica de valorização e reutilização do ‘tecido’, combate ao desperdício e
consumo supérfluo e também de redução do plástico.
O projeto Costurar Valores pretendeu dar resposta a um problema com o qual Arganil (e outras regiões
no país) se depara: a produção cada vez maior de resíduos têxteis que não têm atualmente nenhuma
solução económica e ambientalmente interessante para a grande maioria dos resíduos ‘produzidos’ e
considerados ‘em fim de vida’. Criaram-se as condições para que a comunidade local possa agora dar
continuidade ao projeto pondo em prática os seus princípios e conhecimentos e passando a todos esta
mensagem.
De destacar a parceria estabelecida com a APPACDM – Unidade Funcional de Arganil, que permitiu a
participação dos seus utentes nas Oficinas do projeto, dando após a conclusão do mesmo continuidade
às atividades junto dos seus utentes. O projeto aporta assim esta vertente da responsabilidade social e
inclusão, que se assume como uma mais-valia com efeitos concretos na valorização pessoal dos utentes
da APPACDM, bem como para a criação de uma sociedade mais integrativa e tolerante. Em termos
de participação e inclusão, o projeto revelou-se uma experiência francamente positiva para os utentes,
sobretudo em contexto de pandemia, tornando-se numa janela de oportunidade para aumentar a sua
participação numa altura de maior recolhimento e distanciamento social.

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto visou fundamentalmente sensibilizar e formar a comunidade local para uma nova perceção e
cultura sobre o recurso ‘tecido’, exemplificando como pode ser valorizado em novas e úteis aplicações e
objetos. Um dos principais impactos do projeto ao nível do território prende-se com questões ambientais,
na medida em que assenta na capacitação da comunidade para gerir de modo sustentável os recursos
disponíveis, contribuindo para a prevenção da produção de resíduos e incentivando a reutilização e a
extensão da utilidade dos recursos. Assente num programa de educação ambiental/formação, que
estimulou a reutilização de roupas e tecidos usados, o projeto permitiu a valorização dos excedentes
como matéria-prima, transformando-a em novas aplicações e produtos, como método preventivo de
desperdício. O projeto deu, assim, um forte contributo para uma economia mais circular e regenerativa
de recursos valiosos junto da comunidade.
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Costurar Valores - Uma Experiência de Economia
Circular em Arganil
Impacto do projeto ao nível da economia
Neste processo de fomentar a cultura do reaproveitamento e da reutilização na comunidade, foi
preocupação do Município de Arganil apoiar a economia local. Sempre que possível foi privilegiada a
parceria e contratação de empresas locais. Esta prioridade foi assumida e concretizada aquando da
organização da Palestra de Abertura, Seminário de Conclusão do projeto, e sempre que necessário
também no âmbito da Formação e das Oficinas.
Por outro lado, os impactos económicos do projeto estão, desde logo, associados à essência do projeto,
na medida em que se trata de um projeto de economia circular. O modelo de produção assenta na
reciclagem e na reutilização de resíduos têxteis, alargando, desta forma, o ciclo de vida dos produtos.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Uma das principais motivações do projeto prendeu-se com a sensibilização ambiental das pessoas,
e, neste âmbito, a formação não poderia ter tido um impacto direto maior junto das 10 formandas,
cujos testemunhos são bem reveladores das repercussões inequivocamente positivas do projeto na
comunidade. Dada a experiência comunicada pelas formandas e o conhecimento direto que as diferentes
ações desenvolvidas no âmbito do projeto propiciaram, a procura pelo projeto foi francamente positiva.
As Oficinas implementadas permitiram sensibilizar os utentes da APPACDM e a restante comunidade
para a valorização e reutilização de tecidos, diminuir o uso de plástico através da criação do ‘kit compras’
(carrinhos para transporte de compras e sacos para pão e fruta), e também dar visibilidade e divulgação
do trabalho da pessoa com deficiência mental. Os utentes abraçaram este projeto com muito carinho e
afinco, tendo revelado criatividade e vontade de inovar dia após dia, trabalho após trabalho. Foi igualmente
privilegiado a relação entre gerações e o conhecimento dos mais idosos através da confeção de peças
tradicionais.
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Góis
Descrição do projeto
Góis Arte é um evento dedicado à arte e à cultura, reunindo dezenas de artistas nacionais e internacionais,
que dão a conhecer a sua incomparável mestria, em obras que encantam e surpreendem todos quanto
as admiram.
A mostra internacional, desde a sua 1ª edição, marcou o crescimento cultural de Góis, num diálogo
permanente entre a Natureza e a Arte.

Carácter diferenciador do projeto
A missão implícita no Góis Arte (expor diversas formas de expressão artística, promover o contacto entre
a arte e a população e sensibilizar para o conhecimento da arte contemporânea) é um factor a considerar
em cada edição, facto que permite que o certame tenha vindo a verificar um aumento na procura quer de
artistas que pretendem que os seus trabalhos integrem a exposição quer de procura turística.
A possibilidade de interacção entre artistas e a comunidade ou visitantes, através das sessões de pintura
ao vivo, em vários locais do concelho é uma mais-valia em termos de factor diferenciador. O trabalho
dedicado de muitos artistas, em termos de aplicação prática da sua arte, na decoração de ruas e ou
equipamentos municipais, através e pela pintura ou criação de instalações artísticas, como exemplo:
2014 - grafite ou arte urbana caracterizado pela produção de desenhos inspirados na comemoração dos
900 anos da carta de doação de Góis num muro, obra de OzeArv (José Carvalho);
2019 - realização de um mural interactivo na Casa da Cultura de Góis, obra do artista Rafael Jiménez
Ambel e da pintura/decoração das caixas de electricidade em algumas ruas do centro histórico da
Vila de Góis, esculturas em pedra em determinadas rotundas da Vila de Góis, por Armando Martinez,
instalação/decoração da Rua do Celeiro, com mais de 70 abajures diferentes, como meio de divulgação e
homenagem a uma das fábricas mais antigas do concelho, 2021 - realização de réplica, em homenagem
ao trabalho de antigos artistas do concelho (impulsionadores) das primeiras edições do Góis Arte, em
painel de azulejos, uma obra de Chity Bao, como forma de manter vivas as memórias destes 25 anos
de arte e cultura; pintura de mural na Praia Fluvial das Canaveias, por Paulo Santos, entre tantos outros
trabalhos que embelezam e narram estórias de vivências associadas ao certame, fazem com que cada
edição contribua para o enriquecimento patrimonial do concelho, bem como para a educação artística e
cultural da comunidade, envolvendo-a no processo criativo.
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Góis Arte

Impacto do projeto ao nível do território
aO ano de 2021 é de celebração para o Concelho de Góis: 25 Anos de Arte, de Partilha, de Encontros
com a Natureza, 25 Anos de Góis Arte. O grande compromisso a que nos propusemos na primeira edição
do certame permanece, com solidez e resistente à efemeridade do tempo. Fomentar e consolidar o gosto
pelas artes, procurando sensibilizar e atrair novos públicos.

Impacto do projeto ao nível da economia
Este certame, de cariz anual, converteu-se, per si, num atractivo turístico, que se reflecte no número de
visitantes e turistas que escolhem Góis, como destino turístico, durante o segundo fim-de-semana de
julho.
Para além do positivo impacto económico a nível da hotelaria, a restauração e os estabelecimentos
comerciais também beneficiam directa e indirectamente com este evento municipal. Anualmente, em
média o Município acautela a dormida (2 noites) e refeições (pequenos-almoços, lanches, almoços e
jantares) a cerca de 40 artistas, contribuindo para o desenvolvimento de uma economia circular. Para
além desta situação, a respetiva programação que complementa a exposição é, igualmente, um forte
motivo para a escolha de Góis durante este fim-de-semana para muitos outros visitantes e turistas,
nacionais e estrangeiros.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Município de Góis procura proporcionar anualmente, na sua vasta programação, o acesso livre, inclusivo
e gratuito a todas as iniciativas. Esta é uma forma de permitir que a comunidade local (com enfoque
numa camada da população mais desfavorecida em termos económicos) possa aceder, experienciar
e conectar-se com a cultura, nas suas variadas formas, através da participação em espectáculos de
extrema qualidade. Cumulativamente, este tipo de iniciativas permitem reforçar o sentido de identidade e
pertença, elevando a auto-estima da população local, através da projeção mediática da iniciativa e, neste
sentido, do seu território.
Com esta iniciativa, o Município consegue ir ao encontro de 6, dos 17, ODS - Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (agenda 2030).
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Pampilhosa da Serra
Descrição do projeto
O CCN – Centro de Comunicação da Natureza (canal online), é um projeto de comunicação da Câmara
Municipal de Pampilhosa da Serra, e o culminar de um plano de comunicação mais alargado, que
começou a ser desenhado em 2018 e que previa duas linhas de intervenção distintas: A criação de
uma nova imagem de marca, que visava projetar o potencial turístico do território e a reestruturação
da comunicação interna, aproximando o Município da comunidade local e valorizando a identidade do
território.

Carácter diferenciador do projeto
A criação de um canal de comunicação através das redes sociais, que permitisse uma proximidade à
população de carácter mais informal e afetivo do que a comunicação institucional clássica, foi uma das
apostas da ativação da marca Pampilhosa da Serra, Centro (Comercial) da Natureza. Através de rostos
e vozes bem familiares ao nível local, a emissão semanal do CCN Jornal, divulgada a cada sexta-feira,
pelas 19.00h, leva aos quatro cantos do mundo o que de mais relevante acontece no território, tendo
também rúbricas como o ‘Gente Da Minha Terra’, criado para enaltecer a resiliência e os feitos das gentes
do território, aqui relembradas através das suas histórias de vida. Assim, personalidades regionais ilustres
são a figura central de um espaço onde predomina a partilha de vivências, de emoções e tradições. A
atividade autárquica, como obras de melhoria e reestruturação e as iniciativas da educação, cultura e
turismo, são também presença constante no noticiário. Paralelamente à emissão semanal, o CCN é
ainda responsável pela rúbrica Minh’aldeia, em que se estão a apresentar, uma-a-uma, as 109 aldeias
pertencentes ao concelho. As instituições e entidades locais, como não podia deixar de ser, têm tido
também um papel de destaque nas redes sociais. Em 2020, o CCN foi responsável pela transmissão, em
direto, da habitual festa de verão, comemorada a 15 de agosto, que, não se podendo realizar no molde
dos anos anteriores, devido à contingência atual, pôde ser acompanhada em tempo real por todos os
conterrâneos e descendentes. Mesmo quem não estava em Pampilhosa da Serra, teve oportunidade de
assistir à procissão da Nossa Senhora do Pranto, à tradicional missa, a entrevistas e a vários momentos
musicais protagonizados por artistas locais. Este projeto tem sido acarinhado por muitos e, ao fim de
mais de um ano de emissões semanais, continua a receber elogios por superar expectativas e por manter
firmes os laços familiares de tantos herdeiros de Pampilhosa da Serra.
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CCN – Centro de Comunicação da Natureza

Impacto do projeto ao nível do território
Pampilhosa da Serra é, orgulhosamente, um território do interior que se recusa a ceder ao discurso
pesaroso de condicionalismos e fragilidades. Transformar as ameaças em forças e oportunidades é,
por isso, premissa obrigatória, que está enraizada tanto no poder político local, como na população
resiliente e determinada que habita no concelho. Este querer e abnegação estão espelhados tanto na
mais recente imagem de marca, como também no canal CCN. Por um lado, a nova imagem de marca,
mais do que promover um destino turístico de natureza e aventura, pretende fazer com que os elementos
diferenciadores e autênticos que o integram sejam valorizados, respeitados e preservados, sobretudo
em prol do bem-estar das gerações futuras. A natureza, que em Pampilhosa da Serra vaidosamente
anunciamos estar no seu estado mais puro, só continuará nessa condição se houver consciencialização,
sentido ecológico e, fundamentalmente, uma atitude pró-ativa em defesa do mais valioso ativo do nosso
planeta.

Impacto do projeto ao nível da economia
A mensurabilidade económica de um projeto de comunicação interna e externa de continuidade, não será
à partida fácil de traduzir por números. Porém, acreditamos que os benefícios superam claramente o
investimento. Sim, porque todo este processo de aprimorar a forma como a Autarquia se dirige aos vários
destinatários é encarado como um investimento e não uma despesa. O crescimento das unidades de
alojamento, resultante da projeção turística do território, tem sido exponencial, e configura um estímulo à
criação de emprego, num território com evidentes lacunas a este nível.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A criação do CCN, enquanto canal de comunicação informal e de maior proximidade com o público,
permite uma maior divulgação das ações levadas a cabo por diversas entidades que intervêm no território.
É dada voz à escola e aos projetos educativos. Também ao nível da educação, são acompanhadas e
divulgadas de perto as atividades e dificuldades enfrentadas pelas escolas do concelho e que tiveram
especial impacto durante o período mais instável da pandemia. De resto, no contexto pandémico, o
CCN, é, semanalmente, veículo, não só dos números relativos às transmissões de casos existentes no
concelho, mas também na divulgação de ferramentas a que a população pode recorrer de modo a
minimizar as dificuldades acrescidas com que se tem confrontado, como é o caso da ajuda ao auto
agendamento da vacinação e da oferta de transporte por parte do município a quem não tem como se
deslocar ao Centro de Vacinação.
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Sátão
Descrição do projeto
O Município de Sátão apresenta o projeto Idade+Ativa que envolve um conjunto alargado de entidades
parceiras como, IPSS, instituições privadas e Agrupamento de Escolas de Sátão, encontrando-se no
terreno desde 2010. De caráter socioeducativo, visa a promoção da qualidade de vida das pessoas idosas,
através do incentivo de práticas de envelhecimento ativo, promovendo a qualidade de vida dos idosos, os
seus níveis de bem-estar físico, mental e social.

Carácter diferenciador do projeto
Este projeto demonstrou ser inovador no sentido em que consegue incluir a população idosa não
institucionalizada do concelho em várias atividades lúdicas, permitindo a interação e o convívio entre eles.
As atividades intergeracionais são uma demonstração do carácter diferenciador do projeto uma vez que,
permitem a troca de experiências, a ligação, o convívio e o afeto entre duas gerações tão distintas. São
também uma forma de combater o estigma em relação à pessoa idosa e à velhice pela aproximação de
gerações.
A pandemia veio alterar as rotinas de todos nós e o projeto não foi exceção, tendo a sua execução de se
adaptar a estes novos e difíceis tempos. No segundo semestre de 2020 as atividades passaram a decorrer
em formato online com recurso às novas tecnologias. Foram elaborados quizzes entre instituições, classes
de movimento e aulas em grupo via zoom. As atividades intergeracionais continuaram a decorrer através
da troca de vídeos entre os intervenientes, de modo a permitir o contacto, encurtar distâncias, manter o
afeto e carinho entre gerações.
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Idade+Ativa

Impacto do projeto ao nível do território
O Município de Sátão tem uma população bastante envelhecida, com um aumento significativo nos
últimos anos do índice de envelhecimento (em 2010, i.e. 121.1, em 2019, i.e. 249.9). Tal situação traduzse num aumento da população sénior do concelho. Por isso, o projeto Idade+Ativa é cada vez mais
necessário e de extrema importância para os idosos. Houve a necessidade de o aperfeiçoar e modificar
ao longo dos anos, de acordo com as necessidades e interesses da população.
A operacionalização deste projeto conta com a colaboração de 10 instituições de apoio a seniores
espalhadas pelas diferentes freguesias do concelho, o Agrupamento de Escolas e pontualmente com a
população geral.

Impacto do projeto ao nível da economia
O projeto Idade+Ativa é um programa sem fins lucrativos. Realça-se que não é um projeto muito
dispendioso, uma vez que, na sua maioria as atividades são asseguradas pelos recursos humanos afetos
ao Município e realizadas nas suas infraestruturas.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O projeto Idade+Ativa pretende ser uma resposta socioeducativa que visa criar e dinamizar regularmente
atividades nas áreas sociais, culturais, do desporto, do conhecimento e convívio, para a população
sénior do concelho. É também um projeto de saúde, uma vez que, melhora a qualidade de vida, e
consequentemente a saúde física e mental dos seniores.
O impacto social é bastante positivo e assinalável, na medida em que ajuda os seniores a criar maior
independência, a tornarem-se indivíduos mais ativos, a desenvolver a sua criatividade ou até mesmo a
descobri-la e a potencializar amizades. É um importante apoio na vida dos idosos motivando-os a saírem
e a terem uma vida mais dinâmica, prevenindo o isolamento e a exclusão social.
A Idade+Ativa assume-se como uma abordagem válida na mudança de conceções mais negativas acerca
da pessoa idosa, levando à valorização das pessoas mais velhas e, consequentemente contribuir para o
desenvolvimento da nossa comunidade tornando-a mais coesa, solidária e colaborante entre si.
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Vouzela
Descrição do projeto
O projeto da conceção de um Polo Criativo para Vouzela, focado no conhecimento e divulgação do
património natural local, é fundamentado numa estratégia integrada que envolve a reabilitação do
património edificado e espaço público do centro histórico, bem como a potencialização da oferta
turística e cultural, promovendo o combate à sua desertificação.

Carácter diferenciador do projeto
Pela sua especificidade e caráter distintivo, o Polo Criativo de Vouzela é único no distrito de Viseu, o
décimo a integrar a Rede de Centros de Ciência Viva em toda a região Centro e Lisboa e o vigésimo
primeiro a nível nacional.
Os conteúdos que promove, nomeadamente a importância da conservação da natureza e da biodiversidade,
temáticas tão atuais, irão com certeza despoletar o interesse no público em geral e em particular nos
jovens em idade escolar, cujas visitas será expectativa ser em grande número, atendendo às experiências
pedagógicas que este equipamento ira proporcionar.
Será um espaço inovador também pelos recursos às novas tecnologias, pela divulgação cientifica e pela
valorização dos recursos endógenos existentes, configurando-se, deste modo, como um polo dinamizador
da economia local.
O Polo Criativo dispõe de um Borboletário que se traduz num outro ponto diferenciador deste projeto, uma
vez que ao nível de Portugal, ainda existe pouco este “conceito”.
É um projeto que atende uma demanda diversificada de objetivos, sendo um deles o trabalho de educação
ambiental, e levando em consideração que as borboletas são indicadores de ecossistemas equilibrados
e que desempenham diversos papeis na regulação do ambiente, é de suma importância que a base da
sociedade, as crianças, conheçam as borboletas para poder preservá-las, bem como, ao seu habitat.
Em suma, o seu conjunto (Polo Criativo + Borboletário) destaca-se pelo seu caráter inovador e muito
atrativo, que conseguirá facilmente transmitir os seus pressupostos e objetivos, alcançando o seu públicoalvo de forma rápida, eficaz e eficiente.
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Polo Criativo de Vouzela

Impacto do projeto ao nível do território
Os equipamentos culturais, enquanto instrumentos ao serviço da cultura contribuem para o
desenvolvimento local e regional. O equipamento pode, funcionar como montra de divulgação do
património local, atraindo públicos, promovendo o conhecimento da região. A cultura serve de charneira
entre o interesse da comunidade local sobre o seu território e a capacidade de atração de outros públicos
que possam dinamizar e ajudar na capitalização desses recursos. A valorização e divulgação dos recursos
endógenos propiciam,o desenvolvimento e criação de novas dinâmicas económicas associadas ou ao
tema ou ao próprio turismo, abrangendo de forma geral as atividades comerciais e serviços da região.
Na idealização do Polo Criativo de Vouzela existem dois grandes argumentos que não poderiam ser
ignorados. O contexto ambiental e o contexto urbano que envolvem e motivam a existência do equipamento
público foram o mote para pensar um edifício que, além de ser um espaço expositivo pretende criar
relações com a vila e com as florestas que caracterizam o concelho.

Impacto do projeto ao nível da economia
O projeto tem uma forte componente económica, associada ao turismo, que poderá ser indutora de
promoção do território e desenvolvimento da economia.
Para além de, naturalmente atrair turistas, pretende-se diversificar e potenciar a oferta turística no concelho,
promover os seus recursos e alavancar a economia local, pela procura de serviços complementares
(alojamento, restauração, comércio tradicional entre outros).
O impacto ao nível da economia será ainda relevante no domínio das varias iniciativas que decorrem da
existência de um espaço desta natureza uma vez que para além da procura gerada pelos turistas será
igualmente um espaço muito procurado pela comunidade escolar de todo o país.
Em suma, este projeto, além de desenvolver políticas de conservação da natureza e da biodiversidade tem
também como desígnio promover a criação de emprego valorizando-se a população local (nomeadamente
público jovem).

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Este projeto terá, sem qualquer dúvida, um grande impacto na sociedade local e regional. Aqui o visitante
pode apreciar e aprender sobre a grande diversidade de fauna e flora caraterística da nossa região,
pois existe um leque variadíssimo de informação sobre estes temas, o que contribui para o aumento do
conhecimento sobre o meio onde estamos inseridos.
A temática da conservação da natureza e da biodiversidade é um assunto de elevada relevância para a
sociedade atual, com isto a receção de grupos, expectável num equipamento destas caraterísticas, onde o
púbico escolar é um dos público-alvo por excelência, exige a existência de espaços de apoio à sua gestão
e focados no desenvolvimento de atividades especificas.
Este projeto vai ainda despoletar o tempo de “excelência” passado em família, uma vez que tendo a
vertente do borboletário também presente atrai as crianças.
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Águeda
Descrição do projeto
Anualmente Águeda projeta-se para o mundo através do AgitÁgueda – art festival, o evento que dá cor a
toda a cidade, e àquela que é considerada uma “das ruas mais bonitas do mundo”, pela CNN, imagem
de referência do Turismo de Portugal.
Centenas de artistas nacionais/internacionais passam neste palco. Toda a cidade é palco do AgitÁgueda,
as ruas estão repletas de cor, animação, instalações de arte e atuações, envolvendo toda a comunidade,
promovendo valores, cultura e boas práticas ambientais.

Carácter diferenciador do projeto
Pela sua especificidade e caráter distintivo, o Polo Criativo de Vouzela é único no distrito de Viseu, o
décimo a integrar a Rede de Centros de Ciência Viva em toda a região Centro e Lisboa e o vigésimo
primeiro a nível nacional.
Os conteúdos que promove, nomeadamente a importância da conservação da natureza e da biodiversidade,
temáticas tão atuais, irão com certeza despoletar o interesse no público em geral e em particular nos
jovens em idade escolar, cujas visitas será expectativa ser em grande número, atendendo às experiências
pedagógicas que este equipamento ira proporcionar.
Será um espaço inovador também pelos recursos às novas tecnologias, pela divulgação cientifica e pela
valorização dos recursos endógenos existentes, configurando-se, deste modo, como um polo dinamizador
da economia local.
O Polo Criativo dispõe de um Borboletário que se traduz num outro ponto diferenciador deste projeto, uma
vez que ao nível de Portugal, ainda existe pouco este “conceito”.
É um projeto que atende uma demanda diversificada de objetivos, sendo um deles o trabalho de educação
ambiental, e levando em consideração que as borboletas são indicadores de ecossistemas equilibrados
e que desempenham diversos papeis na regulação do ambiente, é de suma importância que a base da
sociedade, as crianças, conheçam as borboletas para poder preservá-las, bem como, ao seu habitat.
Em suma, o seu conjunto (Polo Criativo + Borboletário) destaca-se pelo seu caráter inovador e muito
atrativo, que conseguirá facilmente transmitir os seus pressupostos e objetivos, alcançando o seu públicoalvo de forma rápida, eficaz e eficiente.
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AgitÁgueda Art Festival

Impacto do projeto ao nível do território
Águeda foi considerada um dos TOP 100 destinos mais sustentáveis do Mundo. Além das medidas
ambientais que são promovidas na cidade, durante o AgitÁgueda, há um cuidado adicional na integração
das preocupações ambientais, na redução da produção de resíduos e na valorização dos mesmos, na
limitação do ruído ambiente produzido, entre outros. O AgitÁgueda foi em 2018 e 2019 considerado
“EcoEvento”, destacando-se pelo compromisso de redução do impacto ambiental do evento, promoveu a
gestão adequada de resíduos por todos os intervenientes diretos, tendo a recolha seletiva sido reforçada e
todos os resíduos valorizados. A iluminação do recinto é maioritariamente a LED’s e a qualidade ambiental
é monitorizada, com particular destaque para o ruído.

Impacto do projeto ao nível da economia
Os resultados positivos alcançados são evidentes, não só pela notoriedade alcançada com a marca
“AgitÁgueda”, mas também pela relação afetiva que a população estabelece com o próprio evento, devido
às vivências e experiências que oferece. São muitos os voluntários que procuram colaborar com o evento,
sendo que os mais novos têm também nesta altura, através da bolsa de voluntários, a oportunidade
de auferir um pequeno ganho pela sua colaboração. O comércio, assim como o alojamento na cidade
registam aumentos significativos no período compreendido entre julho e setembro, atingindo muitas vezes
a lotação completa, que se estende também a outros empreendimentos da região. Para dar resposta à
procura, têm reforçado o pessoal em serviço, recorrendo a novas contratações.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O AgitÁgueda é diferenciador pela cor e criatividade. A própria rua dos “chapéus coloridos” chama a si
a inovação, a originalidade e o caracter diferenciador, que outros territórios tentam já replicar. Mas não
se esgota e todos os anos a comunidade é surpreendida, noutras ruas da cidade por bolas coloridas,
fitas, flores ou outros elementos que, pela cor, originalidade e simplicidade, trazem alegria! Também o
envolvimento das suas gentes na dinamização de espetáculos onde são cantores, atores ou figurantes,
junto com grandes nomes nacionais e internacionais, é também original sobretudo quando a cidade é o
palco! Ruas que se enchem de alegria, chapéus coloridos e espetáculos em cada canto… uma galeria
a céu aberto para todos! Tem em conta as estratégias nacionais para a sustentabilidade, inovação e
desenvolvimento, assim como para a conservação da natureza. Neste evento respeitam-se os valores
culturais e naturais (não estivesse o rio Águeda sobranceiro e também palco de eventos e provas), é
valorizada (e inovada) a tradição e a cultura, procurando-se gerar novos fluxos turísticos! Todos os anos o
evento reinventa-se, inova, aposta em novas decorações e temas ligados ao património natural e cultural
(não só de Águeda). Em 2019 o evento dinamizou-se não esquecendo o alcance dos ODS 2030.
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Figueira da Foz
Descrição do projeto
A “FigueiraSea - Sustainable Expo Alliance” é mais do que um evento, tem como objetivo um planeta
com futuro e o desenvolvimento sustentável da economia, passando a ser anual e com quatro dias
dedicados, a feira foi criada para mostrar as opções sustentáveis que as empresas, têm implementado
nos seus processos e consequentemente nos seus negócios, consciencializando a população. Com
70 expositores de empresas do concelho de âmbito local e nacional, juntando startup´s e espaços de
empreendedorismo.

Carácter diferenciador do projeto
Pela sua especificidade e caráter distintivo, o Polo Criativo de Vouzela é único no distrito de Viseu, o
décimo a integrar a Rede de Centros de Ciência Viva em toda a região Centro e Lisboa e o vigésimo
primeiro a nível nacional.
Os conteúdos que promove, nomeadamente a importância da conservação da natureza e da biodiversidade,
temáticas tão atuais, irão com certeza despoletar o interesse no público em geral e em particular nos
jovens em idade escolar, cujas visitas será expectativa ser em grande número, atendendo às experiências
pedagógicas que este equipamento ira proporcionar.
Será um espaço inovador também pelos recursos às novas tecnologias, pela divulgação cientifica e pela
valorização dos recursos endógenos existentes, configurando-se, deste modo, como um polo dinamizador
da economia local.
O Polo Criativo dispõe de um Borboletário que se traduz num outro ponto diferenciador deste projeto, uma
vez que ao nível de Portugal, ainda existe pouco este “conceito”.
É um projeto que atende uma demanda diversificada de objetivos, sendo um deles o trabalho de educação
ambiental, e levando em consideração que as borboletas são indicadores de ecossistemas equilibrados
e que desempenham diversos papeis na regulação do ambiente, é de suma importância que a base da
sociedade, as crianças, conheçam as borboletas para poder preservá-las, bem como, ao seu habitat.
Em suma, o seu conjunto (Polo Criativo + Borboletário) destaca-se pelo seu caráter inovador e muito
atrativo, que conseguirá facilmente transmitir os seus pressupostos e objetivos, alcançando o seu públicoalvo de forma rápida, eficaz e eficiente.

Impacto do projeto ao nível do território
Os compromissos assumidos por Portugal na União Europeia e nos diversos fóruns internacionais no
domínio da educação ambiental para a sustentabilidade, implicam o reforço das capacidades de intervenção
das entidades públicas, em termos de transversalidade de atuação e cooperação interministerial. Portugal
compromete-se com a descarbonização total da sociedade até 2050. Essa transição está simultaneamente
apoiada numa economia competitiva, resiliente e de baixo carbono, os impactos provocados pelas
alterações climáticas constituem uma das prioridades ao nível das comunidades urbanas e rurais, onde
só a educação ambiental poderá dar uma resposta para a sociedade que escolhemos para o nosso
território e da qual o nosso território precisa.
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“FigueiraSea - Sustainable Expo Alliance”

Impacto do projeto ao nível da economia
A cidade da Figueira da Foz é um dos mais importantes núcleos urbanos da região centro, tendo o
município uma população de cerca de 62 mil habitantes. Com uma localização geográfica privilegiada, na
costa atlântica de Portugal, está, atualmente ligada a todo o território nacional e à fronteira com Espanha,
por uma diversificada rede ferroviária e marítima. Para um território com as caraterísticas da Figueira da
Foz, este encontra-se dotado de um assinalável conjunto de infraestruturas ao serviço ou à disposição do
turismo e da cultura, que têm transformado este Município num destino turístico diferenciador e apelativo.
O desenvolvimento da Figueira da Foz tem sido efetuado em estreita ligação com o mar, com a atividade
portuária em destaque. Com dados de indicadores que nos situam nas 1.418 empresas, das quais 210
exportadores, empregando 13.272 trabalhadores, acumulando um volume de negócios 2.607.006.171€
e com 573.084.540 € de volume de exportação, estes são dados que consideramos relevantes para a
gestão da autarquia e que fornecem argumentos importantes na definição da estratégia para as políticas
de atração e fixação de empresas no Município.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A estratégia política obriga a ações concertadas, quer para dar resposta a estes desafios, como também
desenvolver uma participação ativa na procura de minimizar as suas causas e preparar a sociedade para
lidar e adaptar-se aos impactos de forma corresponsável, neste sentido para que a própria população
apoie e participe nas políticas públicas. Pretendeu-se assim com o presente projeto incentivar a introdução
de temáticas de preservação, contribuir para a mudança de comportamento e de atitude face ao mar
e criação de valores de preservação dos espaços costeiros, em consonância com o desenvolvimento
da indústria local, envolvendo a população residente e Turismo, construindo uma coesão territorial que
permita não deixar ninguém para trás neste processo construtivo. Contribuir ativamente para um diálogo
público e participativo de várias faixas da sociedade de forma transversal, reunindo empresas, estudantes,
famílias, e entidades com diversas tipologias de agentes que promovem a educação ambiental e se
dedicam à sua preservação. Incentivando a sua replicação por outros agentes ou regiões para fomentar
a criação de interações como forma de promover cidades e comunidades sustentáveis também estas
presentes no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental.

45

Mealhada
Descrição do projeto
“Bosque Madiba - o legado da terra” – surge em 2019, no âmbito de um protocolo de cooperação com a
Fundação Mata do Bussaco e Associação Patrulheiros, para a construção de um bosque único no mundo,
cujo embaixador é Ndaba Mandela, com a plantação de 100 árvores autóctones, que contam a vida do
líder histórico, vencedor do prémio nobel da paz.
O projeto compreende uma incubadora de mobilidade e um trabalho de educação para a cidadania e
valores nas escolas.

Carácter diferenciador do projeto
O desenvolvimento de um Bosque, único no mundo, apoiado pela família Mandela, que tem como eixos
o planeamento do território com a reflorestação de uma mata fustigada por tempestades, como elemento
de atractividade; a mobilidade suave como forma de retirar as viaturas da mata e conquistar um território
para a bicicleta, começando pelos mais novos; e, a vertente da educação para a cidadania, valores e
sustentabilidade ambiental, são por si só factores diferenciadores e de inovação.
Do ponto de vista do planeamento da mobilidade, o envolvimento dos jovens, enquanto principais
destinatários dos transportes públicos, no desenho de sistema piloto, colaborativo de bikesharing, que será
alargado a toda a comunidade através de um Laboratório para a Bicicleta. A plataforma de Participação
Pública desenvolvida pelo gabinete de Sistemas de Informação Georreferenciada (SIG) e assenta em
tecnologias e que assenta em tecnologia opensource, desde o armazenamento da informação geográfica,
às ferramentas de análise e de gestão SIG, até à sua disponibilização é utilizado software livre e aberto.
A plataforma não se limita ao número de participações, pelo que o mesmo cidadão, residente ou não no
concelho, pode enviar vários contributos em momentos diferentes.

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto do Bosque Madiba nasce em pleno coração da Mata Nacional do Bussaco, concretamente no
Parque dos Leões e áreas adjacentes, que foi fustigado pelo furacão Leslie, em Outubro de 2018.
Na sequência do furacão a Mata Nacional do Bussaco, foi encerrada ao público, provocando nos 105
hectares da Mata prejuízos estimados em 1 milhão de euros.
O furacão derrubou centenas de árvores, entre as quais 3 que pertenciam ao Trilho Nacional de Árvores
Notáveis.
Pretende-se assim transformar uma catástrofe, numa oportunidade, dando uma nova funcionalidade
à clareira. Assim, a área será reflorestada com 100 árvores autóctones, com o objetivo de criar um
elemento de atração de visitantes – Bosque único no mundo, apadrinhado pela família Mandela. O
espaço do Bosque terá duas estruturas: uma escultura com a silhueta de África e com a cara de Madiba
inscrita, feita a partir de materiais da Mata dando-lhe uma nova funcionalidade e aumentando o seu ciclo
de vida; e, uma estrutura em forma de árvore com rampas para ensinar crianças em idade pré-escolar,
a andar de bicicleta, com base num sistema de bicicletas partilhadas de balance que será gerido pela
Fundação Mata do Bussaco.
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Bosque Madiba – O Legado de Mandela

Impacto do projeto ao nível da economia
Descreva neste espaço os impactos económicos do projeto, referindo: ganhos financeiros, política fiscal,
criação de riqueza, criação de emprego.
O Município de Mealhada fez um investimento inicial de 30.000€ para assegurar que o Bosque Madiba
ficava localizado na Mata Nacional do Bussaco. As 100 árvores serão ‘apadrinhadas’ por tutor(es). Constará
junto da mesma e na informação que fará parte de cada uma das árvores, o nome da entidade, empresa
ou mecenas oficializando e tutorando a mesma pelo período de cinco anos, ajudando financeiramente no
desenvolvimento da sua construção e na promoção do espaço junto da sua comunidade.
O valor estabelecido para o apoio financeiro é de 1.500€/árvore, no primeiro ano e de 750€ no segundo
e de 500€ nos três anos seguintes.
Os valores serão entregues à Associação Patrulheiros, sendo divididos da seguinte forma: 50% para a
Fundação Mata do Bussaco, para ações de manutenção do Bosque; 50% para a Associação Patrulheiros,
para a dinamização e projeção nacional e internacional do Bosque.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O foco do projeto é as gerações futuras, ou seja, as crianças e jovens, de modo a que estas sejam agentes
de mudança em áreas como a mobilidade, a sustentabilidade ambiental e a liderança servidora. As
metodologias utilizadas dividem-se em ativas, colaborativas e de âmbito não formal (ENF), com recurso
ao método Ubuntu. É uma filosofia de origem sul-africana, focada na valorização da interdependência e da
solidariedade. Inspirado por estes valores, o projeto visa desenvolver e promover competências pessoais,
sociais e cívicas dos participantes, contribuindo para a sua transformação em agentes de mudança
ao serviço da comunidade e ajudando a construir uma sociedade mais justa e solidária. O projeto é
desenvolvido em torno de três principais eixos: ética do cuidado, liderança servidora e construção de
pontes. Com recurso a metodologias de educação não formal, os jovens trabalham cinco competências
centrais: autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e o serviço. No âmbito do Mealhada Bike
Lab, o recurso às tecnologias interactivas e jogo, foi a forma que a autarquia encontrou para envolver os
seus jovens num projeto pedagógico e de cidadania, com a co-criação das normas e sistema de partilha
da “BipeBipe – bicicleta partilhada de Mealhada”. A perspectiva colaborativa e experiencial com base na
reflexão sobre o contornar os obstáculos à mobilidade ciclável, levou a autarquia a adquirir 44 bicicletas,
não descurando as adaptadas a crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE), para teste dos
circuitos cicláveis seguros “Casa-escola” e do sensibilizar para a prevenção e segurança rodoviária.
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Pombal
Descrição do projeto
O WebGPA é uma plataforma web, desenvolvida na Divisão de Informática Modernização e Sistemas
Inteligentes do Município de Pombal, com o objetivo de desmaterializar todos os processos de negócio do
Município. Este projeto, integrado na estratégia de Transição Digital do Município, teve como visão macro,
a melhoria da eficiência organizacional no Município e a simplificação da submissão de processos de
licenciamento por parte dos cidadãos e empresas, através da internet (Serviços Online).

Carácter diferenciador do projeto
O WebGPA, contribui de forma inequívoca para a transformação da economia local e regional ao nível
do processo de Licenciamento Urbanístico no concelho de Pombal, alinhadas com uma política de
sustentabilidade ambiental muito forte e alicerçou um processo de modernização numa autarquia local,
com poucos paralelos em Portugal. Com uma equipa muito pequena, um investimento muito baixo, mas
com uma grande determinação e abnegação ao serviço público, foi possível fazer a diferença, mudando
para melhor a vida daqueles que necessitam de se relacionar com o Município de Pombal, contribuir para
economia local e regional, inovando o conceito de governo eletrónico em Portugal, contribuindo para a
melhoria dos índices de utilização dos serviços online em Portugal, indicador que está hoje abaixo da
média dos nossos congéneres Europeus.
Não temos dúvidas que em Portugal não existe nenhum projeto com as mesmas características neste tipo
de cenário, que tenha conseguido alcançar os mesmos resultados e, podemos afirmar por isso, que este
projeto é muito diferenciador, pela forma como poderá inspirar outros as segui-lo, ou mesmo replica-lo.
Este projeto é claramente amigo do ambiente, porque transformou aquilo que era analógico para digital,
contribuindo para que pudéssemos enfrentar, com sucesso, os desafios do presente e encarar os do
futuro com otimismo e sustentabilidade.
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WEBGPA - Plataforma de desmaterialização e
gestão de processos autárquicos
Impacto do projeto ao nível do território
Os impactos que o projeto teve ao nível do território, são evidentes. A utilização dos serviços digitais, origina
ganhos a todos os níveis, quer para o Município de Pombal, quer para quem solicita a prestação dos seus
serviços. Enumeram-se a seguir os principais impactos sentidos: Maior e melhor segurança e proximidade
na relação com os cidadãos e empresas; Estreitamento da cooperação entre serviços; Automatização de
processos que é sentida pelos cidadãos e empresas; Aumento da produtividade e redução de custos;
Redução de custos e aumento da eficiência na gestão dos processos e nas necessidades de espaço
de arquivo físico e, por isso, há uma redução na necessidade de infraestruturas físicas para armazenar
os processos de licenciamento urbanístico; Melhoria da comunicação com as Juntas de Freguesia, no
momento de solicitar pareceres a estas; Redução de impressões em papel, quer por parte do Município,
quer por parte dos cidadãos e empresas e, por isso, existe um impacto positivo no ambiente; Poupanças
de viagens e, portanto, consegue-se alcançar mais facilmente a descarbonização e melhoria significativa
do meio ambiente.

Impacto do projeto ao nível da economia
Com a redução de impressões em papel por parte dos cidadãos e empresas, conseguiu-se com isso
reduzir a 0 (zero) os custos com impressões, papel, toner, manutenções do parque de impressões e
correios, representado uma poupança que fica na economia. O Município com este projeto inspira outras
empresas a criar também projetos de transição digital e assim, contribuir para uma economia mais verde.
Com a introdução de mecanismos digitais de relacionamento com o Município de Pombal, as empresas
tornam-se mais produtivas, eficientes e em consequência tornam-se mais competitivas no mercado.
Maior rapidez de resposta aos pedidos de licenciamento e, com isso, é possível alavancar a economia
local, porque os tempos de decisão Municipal são reduzidos.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Ao criar este tipo de ferramentas, estamos a contribuir para a capacitação digital das pessoas (houve
necessidade de dar formação, apoio e suporte a muitas pessoas, que após três/quatro submissões,
ganharam autonomia); Contribuição para o aumento da transparência na gestão Municipal; Motor e
facilitador de benefícios socioeconómicos; O processo de desmaterialização e digitalização dos processos
de licenciamento de Urbanismo permitiu o acesso simplificado ao estado do processo.
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Seia
Descrição do projeto
A Câmara Municipal de Seia inaugurou, no dia 28 de junho de 2017, a Loja da Poupança Energética,
um novo espaço no Mercado Municipal onde todos os senenses podem requisitar, de forma gratuita,
aconselhamento sobre a melhor forma de poupar energia. A Loja da Poupança Energética pretende ajudar
os munícipes a tirar dúvidas sobre a fatura energética, a escolher o melhor tarifário e fornecedor, fazer um
plano de poupança energética, escolher um sistema de aquecimento de águas através da energia solar
ou encontrar soluções de construção que melhorem o desempenho energético da sua habitação. A ideia
é tornar os Senenses em consumidores de energia mais eficientes, com conhecimento e competências
para aumentar o conforto habitacional, ao mesmo tempo que reduzem o consumo e, consequentemente,
o valor da fatura energética. Esta iniciativa pretende contribuir de forma decisiva para a redução do
consumo energético no setor doméstico, reduzindo as emissões de dióxido de carbono e aumentando a
eficiência energética e a quota das fontes de energias renováveis.

Carácter diferenciador do projeto
A Loja da Poupança Energética de Seia desenvolve a sua atividade enquanto agente dinamizador da
alteração de comportamentos ao nível da utilização de recursos, do consumo de energia. Para tal, informa,
aconselha e apoia tecnicamente os cidadãos bem como os diversos setores da comunidade, promovendo
a aplicação de conceitos, sistemas e tecnologias energeticamente mais eficientes e sustentáveis do ponto
de vista ambiental, contribuindo para o crescimento sustentado da região.
Assumindo-se como promotora da alteração de comportamentos e hábitos de utilização dos recursos,
a Loja da Poupança Energética de Seia atua de forma inclusiva, envolvendo os diversos agentes locais
de modo a criar uma cultura energética verdadeiramente eficiente. Como forma de aproximação à
comunidade local a vertente itinerante desta Loja permite chegar à população que se encontra mais
distante da cidade, através da realização de ações de proximidade, planeadas isoladamente ou integradas
em outros eventos locais. São também regularmente programadas ações junto da comunidade escolar
do concelho através da dinamização de atividades lúdicas tornando os jovens mais atraídos para
aprendizagem destas temáticas.
Sendo a mudança de comportamentos uma área de atuação difícil, com resultados nem sempre
percetíveis no imediato, mas que perduram no tempo e se multiplicam na comunidade, a comunicação,
informação e educação revestem-se de especial importância, no sentido de capacitar cada cidadão,
enquanto utilizador da energia, para escolhas e decisões mais conscientes.
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Loja da Poupança Energética do Município de Seia

Impacto do projeto ao nível do território
A nível ambiental e de recursos naturais o projeto atua na construção de uma comunidade equitativa e
inclusiva através da sensibilização e capacitação das comunidades locais para práticas ambientais mais
sustentáveis, mitigação e adaptação às alterações climáticas.
Neste espaço os cidadãos poderão obter um plano de poupança energética e apoio na escolha do tarifário
que melhor se adeque à sua realidade, bem como optar por soluções que melhorem o desempenho
energético das suas habitações. Em exemplo poderão ser aconselhados sistemas de aquecimento
de água através da energia solar ou encontrar soluções de construção que melhorem o desempenho
energético da sua habitação.

Impacto do projeto ao nível da economia
Seia tem elevados recursos naturais e sendo um território onde a neve e a altitude permitiram a instalação
da única Estância de Esqui do País, onde as montanhas e os rios permitiram que se instalasse um
dos pioneiros e mais interessantes sistemas de produção hidroelétrica do país, o Sistema Hidroelétrico
da Cascata do Alva. As suas condições naturais estão na origem do desenvolvimento de atividades
agropecuárias e industriais associadas à produção pecuária e gado ovino/caprino, as pastagens, a carne,
o leite, seus derivados e a lã. Ora sendo atividades económicas realizadas essencialmente por pequenas
e médias empresas, e as fontes de rendimento das famílias é baixo importa reduzir a fatura energética
e da água.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O projeto Loja da Poupança Energética de Seia tem evidentes impactos positivos a nível social ao incentivar
a adoção de comportamentos para uma vida mais sustentável e de respeito para com o planeta e as
gerações vindouras, atuando na sensibilização ambiental, preservação dos recursos naturais e valorização
do território.
Noutro plano, mais próximo e imediato, foram também apresentadas e verificadas as condições de acesso
à “Tarifa Social”, prevista na lei para apoio a agregados carenciados e financeiramente insuficientes.
Vindo a verificar-se que a mesma está a ser aplicada de forma correta.
Sendo que as atividades desenvolvidas na Loja da Poupança incidem em duas áreas: a eficiência energética
e a eficiência hídrica, nas vertentes de aconselhamento, promoção, divulgação de medidas e hábitos de
consumo e por outro lado, a da demonstração, medição, aferição de processos e equipamentos, julga-se
que poderá reduzir as diferenças sociais e apoiar franjas da população socialmente mais fragilizadas.
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Vagos
Descrição do projeto
O programa de Revitalização da Economia Local do Município de Vagos, elaborado e desenvolvido em
diversas fases, inclui:
- uma campanha de estímulo ao comércio vaguense intitulada “Compre (n)o que é nosso, Vagos somos
todos nós” e que, sustentada em vários eixos promocionais, pretende alavancar o comércio local, no
âmbito da pandemia COVID-19;
- a criação e operacionalização de uma plataforma digital “Vagos +Comércio”, destinada a produtores
e comerciantes, com o objetivo de criar potenciais oportunidades de negócio;
- a conceção e operacionalização da Campanha de Vouchers “Vagos + Comércio”, com sorteios mensais.
No fundo, este programa visa aproximar clientes e pequenos negócios locais, prestar alguma presença
online a estes pequenos negócios, conseguir motivar os cidadãos a comprar no comércio tradicional de
Vagos, contribuindo de forma efetiva para o aumento do volume de negócios dos comerciantes aderentes
e, por fim, consciencializar para as vantagens de comprar no comércio tradicional local.

Carácter diferenciador do projeto
Campanha de vouchers: tipologia, metodologia e operacionalidade do sorteio
Plataforma digital “Vagos +Comércio”: “montra” online para comerciantes e prestadores de serviço que,
de outra forma, não conseguiriam ter presença digital; esta plataforma permite a divulgação local de ações
e atividades levadas a cabo pelos estabelecimentos aderentes (por exemplo, campanhas, workshops, etc);
possibilidade de consulta da legislação/ medidas mais relevantes para este setor de atividade
Relacionamento com os estabelecimentos: sensibilização, entrega dos cupões, esclarecimentos
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Vagos +Comércio – Programa revitalização do
comércio tradicional e de serviços
Impacto do projeto ao nível do território
A mobilização de diversos serviços internos da autarquia, em concertação com agentes locais, em: 1Entrega de conjuntos de EPI’s
2- Promoção e divulgação do Programa e Campanha de “Compre (n)o que é nosso” + Campanha de
Vouchers: Colocação de Outdoors pelo concelho; distribuição de selos identificativos nos estabelecimentos
do concelho; distribuição de cartazes de “Loja Aderente”; biblioteca Municipal com tombola para colocação
dos cupões a sorteio; distribuição de caixas complementares, pelas Juntas de Freguesia, para colocação
de cupões a sorteio; realização de sorteios mensais presenciais (júri: CM Vagos + NEVA+ GNR local).

Impacto do projeto ao nível da economia
Os sucessivos estados de confinamento e restrições que temos vivenciado no último ano e meses fez e
faz com que os produtores, comerciantes e prestadores de serviço se vejam privados de grande parte do
seu habitual fluxo financeiro, situação decorrente de uma significativa perda nas vendas efetuadas.
Até ao momento, foram colocados a sorteio 33.285 cupões. O regulamento permite a emissão de
cupões para cada compra superior a 10€, no entanto, havendo compras de quantias mais avultadas
que originam apenas 1 cupão, estimou-se um gasto médio de cerca de 30€ por cupão (por baixo).
Seguindo esta linha de raciocínio, podemos afirmar que, durante este período, os valores de retorno para
a economia local, superam largamente os 998.550,00€.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O consumo no comércio local, é um consumo de proximidade, pelo que a criação deste hábito e
enraizamento nas camadas mais jovens, representa bastantes ganhos a todos os níveis, nomeadamente:
Na educação: como exemplo, de referir que as gerações mais novas, ficam a perceber melhor o ciclo de
produção dos alimentos e de alguns produtos;
Na saúde: o consumo de produtos locais não carece de cuidados especiais de conservação e de
acondicionamento, pelo que se torna mais saudável o consumo de produtos frescos;
Na segurança: através da distribuição de conjuntos de EPI’s; sensibilização para o cumprimento das
normas da DGS nos estabelecimentos
Literacia digital: O impacto da ação de sensibilização aos estabelecimentos para questões relacionadas
com o software de faturação, na utilização da plataforma “Vagos +Comércio”;
Informação local: a necessidade de informar a população local dos estabelecimentos abertos e em
regime de take-away, durante o confinamento, desencadeou e promoveu hábitos de informação local – os
comerciantes eram informados e também eles informavam a população, assim como a população criou
hábitos de consultar as publicações do Município;
Hábitos de consumo: Criar hábitos de consumo local, nomeadamente, a perceção dos benefícios em
consumir o que é produzido local e regionalmente, a questão da proximidade com os estabelecimentos
que possibilitou as entregas ao domicílio.
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Arruda dos Vinhos
Descrição do projeto
O Projeto Vamos Lá Nós, é um projeto de proximidade entre o município e os munícipes do todo o
concelho. Consiste essencialmente no acompanhamento individualizado, com apoio aos mais diversos
níveis, consoante as necessidades apresentadas.

Carácter diferenciador do projeto
Campanha de vouchers: tipologia, metodologia e operacionalidade do sorteio
Plataforma digital “Vagos +Comércio”: “montra” online para comerciantes e prestadores de serviço que,
de outra forma, não conseguiriam ter presença digital; esta plataforma permite a divulgação local de ações
e atividades levadas a cabo pelos estabelecimentos aderentes (por exemplo, campanhas, workshops, etc);
possibilidade de consulta da legislação/ medidas mais relevantes para este setor de atividade
Relacionamento com os estabelecimentos: sensibilização, entrega dos cupões, esclarecimentos
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“Vamos lá nós”

Impacto do projeto ao nível do território
No universo de munícipes, 132 pessoas beneficiaram deste serviço, promovendo o empowerment à
distância de um telefonema, facilitando a proximidade dos agentes de economia social, direccionando de
forma rápida e eficaz para os diversos serviços.
Considerando o território, bem como a existência de vários “casais” (moradias isoladas) dispersos pelo
concelho, a proximidade de serviços, bem como a facilidade de contato e resolução de problemas,
mostrou-se de grande impato para toda a população.

Impacto do projeto ao nível da economia
Foram estabelecidas parcerias informais com o comércio local de modo a dinamizar a economia local e a
mitigar a perda de rendimento por parte destes estabelecimentos, mantendo o ciclo económico ativo de
compra e venda, garantindo desta forma os níveis de consumo antes da pandemia.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Projeto “Vamos lá nós” é um projeto inovador e de proximidade, que inclui vários serviços à distância
de um telefonema. Trata-se de um projeto inclusivo e abrangente, que além dos beneficiários diretos, tem
impacto na rede de suporte familiar, de vizinhança e na própria rede de serviços.
Através de um simples telefonema é possível agilizar um sem número de situações, ultrapassando
burocracias e dificuldades de acesso.
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Cascais
Descrição do projeto
Plano local de testagem gratuita da população residente no concelho. Em maio’2020 iniciou-se a
realização de testes serológicos à população residente. Para beneficiar desta medida, os moradores
teriam que se deslocar a um dos laboratórios existentes no concelho. Simultaneamente, um autocarro e
uma equipa de enfermeiros cobririam outros pontos do concelho. Atualmente, o plano foi alargado a toda
a população, aumentando-se o número de postos avançados (autocarros) e, alterando-se o tipo de testes.

Carácter diferenciador do projeto
Este projeto diferencia-se de todos os outros, em primeiro lugar, pela data em que o mesmo se iniciou. Em
plena pandemia, quando ainda se discutia a perigosidade do vírus e quais as medidas a adotar, Cascais
tomou a dianteira no combate a este flagelo, iniciando um plano de testagem nunca visto a nível nacional.
A iniciativa era dirigida exclusivamente aos residentes no concelho, disponibilizando a Câmara de um
posto móvel avançado que tinha como missão percorrer o concelho, realizando os testes serológicos.
Entretanto e com o intuito de salvaguardar grupos de risco, uma equipa de enfermeiros foi constituída
com o objetivo de se dirigir às próprias residências.
Cascais esteve sempre na vanguarda do combate a este inimigo silencioso e desconhecido ao idealizar e
posteriormente realizar este plano de testagem gratuita, que face ao atual aumento de casos se estendeu
a toda a população, seja ela residente ou mão no concelho. Com a consciência de que era importante uma
decisão rápida e assertiva que protegesse não só as pessoas que estavam na linha da frente no combate
ao Covid’19 mas também a restante população, pretende-se, hoje, quebrar as cadeias de transmissão
aos rastreá-las mediante a realização massiva de testes.
Este projeto, face ao seu carater inovador, teve destaque na imprensa internacional, onde foi aclamado
como uma boa prática no combate a esta pandemia.
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Cascais: Plano Local de Testagem Gratuita

Impacto do projeto ao nível do território
Neste cenário de pandemia que atingiu todos os países, independentemente da religião e da política,
tornou-se evidente a necessidade de minimizar as disparidades existentes entre os vários países,
sobretudo no campo médico e social. Cascais, à sua escala, não foi exceção e, desde o início deste
cenário dantesco que o Município agiu de forma concertada, evitando que as dicotomias entre o território
do concelho aumentasse.
Como o já referido, a existência dos postos avançados para a testagem e de equipas de enfermeiros
com a missão de se dirigirem às residências dos grupos etários de risco foram medidas que evitaram o
aumento das disparidades entre os territórios que se situam mais no interior e os que se encontram no
litoral do concelho de Cascais.

Impacto do projeto ao nível da economia
A realização gratuita e massiva de testes permitiu que em Cascais a confiança económica, não obstante
a onda de choque que a atingiu, se mantivesse num patamar que lhe permitisse avançar e crescer.
Claro, que Cascais não foi exceção com empresas fechadas, desemprego, trabalhadores em lay-off, mas
também, no meio desta pandemia, houve sinais de resiliência com a criação de empresas, de postos
de trabalho, de interajuda. A política seguida pela Câmara Municipal de Cascais que se materializou na
confiança transmitida à população, não só através da realização e concretização deste plano de testagem
gratuita, foi uma das garantias que os empresários e os munícipes poderiam contar com o apoio do poder
local, pois este nunca se absteria de proteger e salvaguardar a população, respondendo rapidamente às
novas conjunturas e intervindo sempre que necessário no apoio à economia.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Socialmente ninguém estava preparado para este fenómeno pandémico que alterou completamente toda
a maneira de viver da sociedade. Nunca se tinha assistido a uma situação igual, pelo que o confinamento,
o consequente encerramento de empresas, o lay-off e o desemprego foram uma realidade que em Cascais
se tentou combater mediante a introdução de políticas socias que permitissem apoiar a população mais
desfavorecida.
O apoio da Câmara municipal, de muitos empresários e a resiliência da população foram fundamentais
para a criação de uma rede de voluntários que todos os dias se deslocavam pelo concelho tentando
minimizar o sofrimento de alguns agregados.
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Loures
Descrição do projeto
Plano local de testagem gratuita da população residente no concelho. Em maio’2020 iniciou-se a
realização de testes serológicos à população residente. Para beneficiar desta medida, os moradores
teriam que se deslocar a um dos laboratórios existentes no concelho. Simultaneamente, um autocarro e
uma equipa de enfermeiros cobririam outros pontos do concelho. Atualmente, o plano foi alargado a toda
a população, aumentando-se o número de postos avançados (autocarros) e, alterando-se o tipo de testes.

Carácter diferenciador do projeto
Após a primeira edição da Volta a Portugal em Bicicleta realizada em 1927, considerada a maior prova
do ciclismo português e uma das competições por etapas mais antigas do mundo, é realizada a primeira
EcoChegada deste evento, em Loures. Um impacte imensurável no sentido da imagem associada e
da população abrangida, que não teve abordagem direta, mas que a assistiu à iniciativa através da
divulgação da comunicação social.
Esta iniciativa intitulada de EcoChegada revelou-se um veículo de partilha de boas práticas que o
mediatismo do evento gerou, com a integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável:
económica, social e ambiental.

Impacto do projeto ao nível do território
A Ecochegada permitiu destacar Loures na linha da frente da sustentabilidade e um impacto notável
associado à inovação e dinâmica incrementada pelo município nesta modalidade, que é uma excecional
ferramenta de promoção territorial, e cujo resultado superou as legítimas expectativas de quem espera
de nós as melhores prestações para servir a população do concelho. A promoção do uso da Água da
Torneira, com a garantia de um serviço público de abastecimento de água de elevada qualidade, da
Universalidade do Direito Humano ao acesso à Água Potável, e os Custos Ambientais associados à
embalagem e transporte de Água Engarrafada, tem um impacto assinalável na visão estratégica de um
município, num evento desportivo no qual a hidratação é uma componente tão importante como a força
de pedalar.
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1ª EcoChegada na Volta a Portugal em Bicicleta

Impacto do projeto ao nível da economia
A EcoChegada da Volta a Portugal proporcionou um retorno financeiro positivo e largamente significativo
à economia local, não só por via de um aumento direto do consumo, mas também da visibilidade das
localidades de Loures por onde passou a volta a Portugal, nos 63Km percorridos, nos principais meios
de comunicação.
Sem ter em conta os espectadores posicionados ao longo do percurso no concelho, os espetadores que
marcaram presença na EcoChegada contribuíram com uma receita com impacto positivo nos itens de
transportes, alojamento e restauração.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A sensibilização ambiental, grande foco deste projeto, alvitra a adoção de comportamentos sociais que se
venham a pautar por uma maior e melhor consciência ambiental. A partir da educação e da sensibilização
ambiental, Loures pretende também garantir a construção de uma sociedade mais inovadora, inclusiva
e empreendedora. Esta é uma linha estratégica intrínseca no trabalho diário da autarquia, mas que se
tornou muito visível no desenrolar deste projeto. Neste evento foi também estimulado o debate sobre
valores associados ao desenvolvimento sustentável, com pessoas de todas as idades.
Aproveitando o sentido de pertença e orgulho no território que se faz sentir num evento deste tipo, foi
tomada uma metodologia de sensibilização e educação positiva, explicando o impacto que as ações do
dia a dia podem ter, propondo novas abordagens a atividades rotineiras como o beber água e a deposição
de resíduos (embalagens e óleo alimentar usado).
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Oeiras
Descrição do projeto
O Município de Oeiras promove, anualmente, aos seus munícipes com 65 ou mais anos, o Programa
Fit Sénior, um programa comunitário de exercício físico, que consiste na prática bissemanal de diversas
modalidades, entre as quais ginástica de manutenção, chi kung, yoga, postura e alongamento, step,
treino de força e hidroginástica.
Os critérios de integração no Programa são a) a idade igual ou superior a 65 anos e b) residência no
município de Oeiras.
O Programa decorre em diversos locais do concelho, contando com a parceria de clubes, associações
desportivas, instituições de saúde e de ensino superior.

Carácter diferenciador do projeto
O Programa Fit Sénior desempenha um papel essencial na promoção da coesão e desenvolvimento
social e melhoria da qualidade de vida, sendo um promotor de rotinas sociais e interativas, através da
prática de exercício com vertente lúdica, com vista à prevenção do declínio das capacidades físicas e da
sensibilização e educação para a saúde, contribuindo para a autonomia.

60

Programa Fit Sénior - 30 anos a promover o
envelhecimento ativo
Impacto do projeto ao nível do território
Em Oeiras, o tecido associativo desportivo, por ser diverso, pela sua proximidade à população, abrangente
territorialmente e consistente na sua intervenção comunitária, consiste no maior veículo de oferta de
atividades desportivas à população.
Deste modo, o Programa Fit Sénior decorre em parceria com clubes e entidades de todas as freguesias
do concelho, principalmente no que concerne ao aproveitamento das suas infraestruturas para a
dinamização da componente letiva e posicionamento na comunidade onde se inserem, como meio
privilegiado de chegar à população sénior. A parceria estabelecida com as coletividades, onde decorrem
aulas do Programa Fit Sénior, para além de reconhecer a sua utilidade desportiva, pretende sublinhar
o relevante papel social e desportivo, contribuir para a sua sustentabilidade e para a preservação e
utilização do património desportivo do concelho.

Impacto do projeto ao nível da economia
O cariz do Programa Fit Sénior visa promover a prática de exercício financeiramente acessível aos
munícipes, diminuindo o impacto económico nos agregados familiares. A participação no programa
está sujeita ao pagamento de uma taxa de participação anual, no valor de 30€ ou 75€, consoante o
rendimento anual do agregado familiar, podendo ser solicitada a isenção desta mesma taxa em função de
comprovada carência económica. Através da entrega anual da declaração de rendimentos da Autoridade
Tributária, o pagamento da taxa de participação anual é indexado à situação socioeconómica de cada
participante. Assim, cerca de 36,7% dos participantes encontram-se isentos do pagamento desta taxa.
Esta medida permite que 354 munícipes frequentem, anualmente e de forma gratuita as atividades letivas
e não letivas do Programa Fit Sénior.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Programa Fit Sénior tem um grande impacto a nível social e individual na saúde dos munícipes. Ao longo
de 36 semanas por época desportiva, os munícipes frequentam aulas de exercício bissemanalmente,
promovendo, deste modo, a integração da atividade física nas suas rotinas quotidianas, bem como a
adoção de estilos de vida mais ativos e saudáveis. No inquérito de satisfação anual aplicado em maio
de 2021, cerca de 82% dos participantes reconhece que as atividades letivas e não letivas têm um alto
impacto na sua qualidade de vida e bem estar e 100% recomendaria o Programa aos seus familiares e
amigos. Estes resultados são indicadores da satisfação e reconhecimento do impacto do Programa ao
nível do bem estar físico, social e psicológico dos participantes.
O seu modelo é promotor do aumento oportunidades de acesso à prática de exercício e educação para
a saúde, através das aulas práticas, da participação em iniciativas pontuais, com realização de rastreios
de saúde, realização de ações de sensibilização e informação, entrega de folhetos informativo e debate
de estratégias.
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Palmela
Descrição do projeto
O projeto integrado na Estratégia Municipal PRIA-Percursos em Rede para a Inclusão Ativa, cofinanciado
pelo PT2020/ FSE, contempla a promoção de políticas sociais, através do apoio médico-social de
proximidade, numa ótica de combate ao isolamento, prevenção e promoção de hábitos de vida saudável,
enquadrando uma intervenção multissetorial, replicando e disseminando boas práticas que conduzem à
modificação de comportamentos e atitudes conducentes a uma melhor e mais saudável qualidade de
vida.

Carácter diferenciador do projeto
A abordagem adotada para implementação do projeto assenta na interação de três variáveis,
designadamente envelhecimento ativo, prevenção e capacitação e qualidade de vida, através de
metodologias ativas assentes nas relações solidárias, no trabalho em rede e no acesso a serviços não
comercializáveis de base sustentável, cujos resultados diretos apontam para a inclusão social, a autonomia
e a saúde e bem – estar, dos beneficiários diretos (adultos com 55+). Esta metodologia triangular revela
um caráter inovador, na medida em que os seus pressupostos permitem: Contributos para as metas do
Plano de Desenvolvimento Social do Concelho; Alinhamento com as Ações Integradas de Desenvolvimento
Territorial do Lisbao2020; Dinamização de atividades potenciadoras do envelhecimento ativo com
qualidade;- Promoção da intergeracionalidade dos públicos envolvidos nas atividades a desenvolver; e
Recurso às redes de parcerias implementadas no território.
Para além da metodologia inovadora, baseada na Teoria da Mudança, salientando as mudanças que
foram despoletadas em todos os intervenientes, bem como pela aferição do grau de satisfação dos
participantes, em todas as atividades avaliadas. Perante os desafios impostos no ano atípico de 2020 e com
a necessidade urgente da alteração das prioridades interventivas, face à situação pandémica COVID19,
considera-se pertinente reforçar neste ponto os benefícios das atividades, dinamizadas desde o início do
projeto enquanto mudanças positivas geradas na saúde e no bem-estar dos destinatários em particular
e na comunidade de Palmela, em geral e que se pretendem potenciadoras e geradoras de impacto.
De facto, as três grandes ações que constituem o projeto, Unidade Móvel de Saúde, Teleassistência
e Voluntariado, revelaram-se como respostas fundamentais à pandemia e instrumentos adequados ao
serviço das políticas sociais públicas de proximidade, com elevada capacidade de adaptação e eficácia
junto dos diversos stakeholders.
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PERCURSOS DE VIDA SAUDÁVEL - Um projeto de apoio
à Idade +
Impacto do projeto ao nível do território
PERCURSOS DE VIDA SAUDÁVEL, é um projeto de caráter eminentemente social, num perspetiva de saúde
e bem-estar, com forte envolvimento da comunidade, tendo por base os princípios da subsidiariedade
e da solidariedade pelo que os eu impacto no território ganha somente importância na perspetiva do
desenvolvimento equilibrado do mesmo. O projeto não produz impactos diretos ao nível dos recursos
naturais e do espaço público, mas apela à racionalização dos recursos, à sustentabilidade do território, à
economia circular e principalmente, à utilização inteligente de serviços e do apoio a partir do local.

Impacto do projeto ao nível da economia
Não tendo um carater financeiro e orientado para ganhos/lucros, o projeto aposta na disponibilização de
serviços gratuitos a todo a comunidade + de 55, minimizando custos às famílias, estado, nomeadamente
centros de saúde e IPSS0s, promovendo abordagens eficientes e eficazes da criação de bem-estar e
Saúde junto dos mais vulneráveis. As mudanças positivas na Saúde e no bem-estar dos destinativos
contribuíram igualmente para a diminuição de custos familiares e institucionais e para a promoção do
trabalho junto dos mais capazes em termos profissionais. Contribui igualmente para a criação de postos
de trabalho qualificado (junto da equipa de projeto) e promove novos negócios e visão empreendedora a
partir de atividades inicialmente voluntárias e /ou não lucrativas. Assim, a dimensão social dos serviços
de apoio, Saúde e bem-estar, tornam-se nichos de negócios futuros e promotores de novos trabalhadores
saudáveis, logo, promotores da economia local.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Todo o projeto, desde a conceção à implementação e consequente avaliação têm por base as relações
sociais e afetivas, como alicerce para o desenvolvimento de recursos de bem-estar e de equilíbrio socio
emocional, permitindo criar um ambiente integrador e de proteção, promotor de um envelhecimento
capaz, reforçado e inclusivo na comunidade. O principal desafio consubstancia-se na inclusão criando
momentos, estratégias e dinâmicas que chegam aos destinatários, e se revestam em oportunidades
de reintegração social, com atividades que promovem a autoestima, o relacionamento interpessoal, a
participação cívica, a saúde e o bem-estar e combatem o isolamento, tornando a sociedade mais justa
e harmoniosa. Salienta-se que esta mudança só ocorre como resultado da ação intencional de todos os
stakeholders, desde a equipa aos destinatários. As atividades realizadas refletem o trabalho articulado
com a ASRSLVT, as IPSS e outros parceiros, bem como com os serviços da Município de Palmela,
constituindo-se de igual modo numa oportunidade para aqueles parceiros reforçarem a sua abertura à
sociedade.
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Seixal
Descrição do projeto
O Festival Internacional SeixalJazz é um festival de música jazz cuja programação se caracteriza
pelo destaque que é dado às novas tendências e às novas linguagens do jazz, provenientes de várias
nacionalidades e geografias. Para além disso, nos cartazes que tem apresentado ao longo dos anos, tem
contado com a participação de músicos de prestígio e notoriedade amplamente reconhecidos a par com
a presença de novos valores da música jazz.

Carácter diferenciador do projeto
Desde a primeira edição, o Festival Internacional SeixalJazz tem-se destacado por prestar uma especial
atenção e por refletir na sua programação as novas tendências e as novas linguagens do jazz, provenientes
de várias nacionalidades e geografias. Para além de ao longo dos anos, ter contado com a participação de
músicos de prestígio e notoriedade amplamente reconhecidos, o Festival tem também sido o palco para
novos valores da música jazz.
Indicamos como outro aspeto diferenciador deste Festival o desenvolvimento de projetos que o integram
e complementam como é o caso do SeixalJazz Clube e do projeto “O SeixalJazz vai à Escola” que, a par
da programação que decorre no Auditório Municipal, desempenham um papel fundamental na formação
de públicos e na divulgação e valorização deste estilo musical. Assente num princípio de democratização
do acesso à cultura, importa destacar que as várias atividades pretendem colocar ao alcance de todos a
música enquanto bem cultural. No caso concreto dos participantes das escolas, este projeto proporciona
a muitos deles o primeiro contacto com instrumentos musicais, com músicos profissionais e com a
experiência de frequentar um equipamento cultural para assistir a um concerto ao vivo.
Finalmente, importa ainda referir a procura de uma abordagem cultural abrangente da temática do jazz
associada à realização do Festival com o desenvolvimento de atividades de divulgação documental na
Biblioteca Municipal e ainda de iniciativas no âmbito das artes plásticas nas Galerias Municipais.

Impacto do projeto ao nível do território
O sucesso das políticas públicas tendo em vista o desenvolvimento sustentável dos territórios a que se
destinam depende da inclusão da componente cultural a par das áreas de atuação social, ambiental
e económica. Entendida por muitos como o quarto pilar do desenvolvimento, a cultura desempenha
um papel fundamental no planeamento do desenvolvimento de um determinado território. A cultura e
concretamente a sua manifestação através de projetos como o Festival Internacional SeixalJazz confere
ao concelho do Seixal vitalidade e qualidade da participação cultural contribuindo para o diálogo entre
os seus habitantes e a promoção da diversidade tornando o Concelho num território que as pessoas
escolhem para morar, trabalhar ou visitar.
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Fes4val Internacional SeixalJazz

Impacto do projeto ao nível da economia
O Festival Internacional SeixalJazz mobiliza um número considerável de espetadores locais mas também
residentes noutras cidades e regiões do país. A participação destes no Festival contribui para a dinamização
do comércio local essencialmente nos setores da restauração e da hotelaria.
Devido à campanha promocional realizada a nível nacional, o Festival assume uma projeção nacional
que coloca o concelho do Seixal no mapa dos eventos culturais de referência o que, por sua vez, confere
visibilidade à restante oferta cultural municipal e ao Concelho podendo contribuir para o aumento do
número de visitantes no Concelho.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A arte e a cultura são bens públicos, com inúmeros beneficios para a vida das comunidades. Por se
tratarem de bens essencialmente qualitativos e cujo impacto só é possível avaliar a longo prazo, são
dificilmente quantificáveis. Apesar disso, no caso do Festival Internacional SeixalJazz e dos projetos
que o integram, o facto de proporcionar o acesso à fruição cultural, faz com que se constitua como
um instrumento fundamental de formação da sensibilidade, da expressividade, da convivência e da
construção de cidadania e, consequentemente, para a melhoria das condições de vida das populações.
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Vila Franca de Xira
Descrição do projeto
O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI), implementado no concelho de
Vila Franca de Xira desde 2016, consiste numa resposta social de proximidade aos munícipes. Este serviço
qualifica o atendimento, com vista a uma resposta mais eficaz e concertada, às pessoas e famílias, que
se apresentam em contexto de vulnerabilidade social.

Carácter diferenciador do projeto
A discussão de todos os casos em sede de reuniões territoriais, onde têm assento os técnicos que atuam
no território/freguesia em apreço, são o garante de uma abordagem multidisciplinar de cada caso, ao
mesmo tempo que, a partilha de um sólido sistema de informações evita a sobreposição de atuações/
respostas, contribuindo para a rentabilização dos recursos e para uma resposta mais eficaz e eficiente.
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SAASI – Serviço de Atendimento e Acompanhamento
Social Integrado
Impacto do projeto ao nível do território
É nossa convicção que o SAASI proporciona um atendimento e acompanhamento social de maior
proximidade, propiciando uma resposta mais justa e rápida às situações de maior vulnerabilidade. Desde
a sua criação e, especialmente em face da atual situação pandémica, tem contribuído de forma decisiva,
para a coesão social do território, ao não permitir que ninguém fique para trás.

Impacto do projeto ao nível da economia
Considerando que uma das premissas do projeto é a articulação constante entre os parceiros e a partilha
de informações, potenciados através de sistema de informação completo, agilizam-se procedimentos
e evitam-se sobreposições de apoios. Tornando possível efetuar em 2020, 3 214 atendimentos, dos
quais resultaram encaminhamentos para respostas de emprego e/ou formação, encaminhamentos para
respostas sociais especificas desde a área da saúde à área da integração dos migrantes, entre outras,
bem como disponibilizar apoios no valor de 55 987,34€.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
É nossa convicção que o SAASI contribuiu decisivamente para reduzir desigualdades e promover a
integração de pessoas em situação de vulnerabilidade, tornando o concelho mais inclusivo, coeso e
sustentável. Não só através dos apoios que concede, dos encaminhamentos que realiza, mas também
das sessões de sensibilização que desenvolve ao nível, por exemplo, da promoção dos Direitos Humanos,
alimentação saudável ou parentalidade.
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Aljustrel
Descrição do projeto
Um centro dedicado às artes, à cultura, à tecnologia. À criatividade e imaginação. Sobretudo às pessoas.
Onde a união, através de um Espaço de Fabricação Digital (Maker Space), fez um pequeno município,
num território de baixa densidade, dar uma resposta solidária à pandemia. Um centro que uniu novos
e mais velhos, quebrando o isolamento, e que produziu material de proteção individual, e que o doou a
instituições, hospitais, forças de segurança, e que ainda acolheu idosos em situação de crise.

Carácter diferenciador do projeto
Este é um projeto diferenciador, uma vez que coloca um pequeno município, num território de baixa
densidade, com uma atividade rica e diversificada, desde as artes às tecnologias, passando pela ciência,
e num só espaço. Ajuda ainda à promoção do território e à sua dinamização, envolvendo associações,
empresas, fazedores e criativos.
Um projeto que está ao serviço das pessoas e sempre com um cariz solidário e integrador, em nome da
coesão e da união. Uma casa de criação, onde a imaginação não tem limites e onde a originalidade, a
reutilização de materiais, é palavra de ordem. Todo o edifício, por exemplo, foi equipado recorrendo-se
à reutilização, dando nova roupagem a objetos. Este é, na verdade, um projeto inacabado e sempre em
desenvolvimento.
Todos foram bem-vindos e todos foram úteis para deixar a sua marca, o seu cunho e a sua disponibilidade,
nomeadamente para com o próximo. No final beneficia a comunidade. Aqui pode-se ser pintor, escultor,
bailarino, cientista, maker, designer… Todas as disciplinas interligam-se e é destas fusões que resulta o
bem maior: o serviço à população.
Este é um espaço equipado, onde prolifera gente com ideias, onde o mais importante, no final, não são as
ferramentas, as máquinas ao dispor, mas sim as pessoas e o que conseguem fazer em prol das outras.
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Centro d’Artes de Aljustrel – A resposta criativa
à pandemia
Impacto do projeto ao nível do território
Este projeto tem impacto significativo na vivência da comunidade, mas também da região, uma vez
que se tem revelado uma mais-valia, revelando uma polivalência, auxiliando e promovendo a cultura, as
artes, mas também dando uma resposta efetiva em tempos de crise, colocando a tecnologia ao serviço
da população (como, por exemplo, se revelou na pandemia e através deste projeto). Uma infraestrutura
municipal que dinamiza o centro urbano, e que envolve várias faixas etárias, que atrai pessoas, e que
ajuda também à fixação de outras.
Este Centro d’Artes permitiu ainda requalificar um edifício histórico, que marca a identidade e as vivências
do povo de Aljustrel, reconvertendo-o para outras valências, devolvendo-se este espaço ao usufruto de
todos. Ao mesmo tempo, permitiu ainda reforçar o espaço público com mais uma infraestrutura, que, por
estar instalada num jardim público, direcionada também muitos dos seus conteúdos para o ambiente e
sustentabilidade.

Impacto do projeto ao nível da economia
Este projeto acaba por potenciar toda a economia local, nomeadamente com a chegada de pessoas
para residência artística, para utilização do Espaço de Fabricação Digital (Maker Space), para visita de
exposições, frequentação de workshops, entre outros.
O Município de Aljustrel tem ainda o cuidado de envolver as empresas e associações locais, estabelecendo
parcerias, e convidando-as a participar nos seus projetos, como o da fabricação de equipamento de
proteção individual, que, para além do Município de Aljustrel, contou ainda com a colaboração de uma
associação local (Buinho) e uma empresa (Rectângulo Vermelho), nomeadamente em 2020.
O objetivo é que este seja um espaço onde se aprende a fazer, a criar, uns com os outros e onde,
em parceria, se podem fazer projetos que sejam em prol da comunidade, do seu desenvolvimento. A
autarquia de Aljustrel tem ainda o cuidado de adquirir os materiais que aqui são utilizados, sempre que
possível, no comércio local.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Os impactos sociais do projeto têm sido muitos e diversificados. O Município de Aljustrel, como todas
as outras entidades, nunca se tinha deparado com uma pandemia, como ajudar a enfrentá-la ou como,
dentro das suas competências, contribuir para a sua minimização.
Esta foi a casa âncora da maior parte da sua atuação. Foi o equipamento instalado (Maker Space) que
permitiu dar, numa primeira fase, quando todos os equipamentos de proteção individual eram escassos
uma resposta a instituições de solidariedade social, a entidades locais, unidades hospitalares, forças de
segurança, entre outros. Foi ainda esta residência, pensada para artistas, que permitiu acolher idosos
(quando verificação de surto).
E foi também este espaço que permitiu envolver pessoas, designadamente seniores, mesmo a partir
de casa, sentindo-se úteis e envolvidas na resposta, nomeadamente através da confeção de máscaras
sociais.
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Azambuja
Descrição do projeto
Projeto “As Viagens do Zambujinho” foi concebido para colmatar as necessidades de conhecimento do
concelho, dirige-se aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB). Concretiza-se através da dinamização
e implementação atividades lúdico pedagógicas devidamente enquadradas com o currículo, e que
proporcionam a descoberta das diferentes localidades/freguesias através de dez rotas: Rota dos Vigias;
Rota Ambiental; Rota do Vinho; Rota da Lezíria e dos Avieiros; Rota Urbana; Rota Pina Manique; Rota dos
5 Sentidos; Rota da Indústria; Rota da Arqueologia e Rota dos Moinhos.

Carácter diferenciador do projeto
“As Viagens do Zambujinho”, projeto de promoção identitária do concelho, tem como principal
característica diferenciadora a vivência do real, possibilitada pelo envolvimento da comunidade através de
uma articulação e parceria voluntária entre o setor privado e o setor público.
São estas vivências in loco do quotidiano, da cultura, das tradições e da história que caracterizam cada
uma das localidades/freguesias, tronando único este projeto.
Experiências tão simples quanto: apanhar um limão, fazer pão, sentir o cheiro de uma erva aromática,
colher uvas, acionar as sirenes dos Bombeiros, conhecer o nosso passado e intervir para mudar o futuro
fazem com que o projeto que visava apenas resolver uma problemática atinge um patamar inexplicável
para quem o vivencia.
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As Viagens do Zambujinho

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto foi idealizado para proporcionar o conhecimento do território, consequentemente é espectável
um impacto positivo na valorização do Património, na transmissão de conhecimentos, estimular o
conhecimento e o aumento da probabilidade de formar futuros munícipes e cidadãos mais esclarecidos
que promovam o desenvolvimento económico-social e cultural do Concelho, com sentido cívico e de
pertença. Em todas as Rotas está sempre patente a questão da educação ambiental e consequentemente
a proteção do meio ambiente. Para a sua concretização é fulcral a continuidade dos contactos/apoios
de colaboração estabelecidos com os diversos parceiros associados de cada localidade/freguesia.
Numa lógica de cooperação entre entidades públicas e privadas, promove-se e divulga-se a utilização de
equipamentos e infraestruturas públicas e privadas que se encontram ao serviço da comunidade.

Impacto do projeto ao nível da economia
Comum a todas as Rotas observamos um impacto económico que se destaca pelo intercâmbio entre o
Município, enquanto entidade promotora, a malha industrial de grande impacto nacional e multinacional,
pequenas e médias empresas, associações e o comércio local. Em suma, os envolvidos no projeto são
beneficiados indiretamente, existindo um impacto positivo causado a vários níveis. Conjeturamos que
através de um conhecimento prévio se promova um interesse futuro, por exemplo, na criação de riqueza
e perspetivas de emprego.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O impacto social do projeto abrange todos os grupos sociais e proporciona um impacto positivo em várias
áreas, com maior relevância, os benefícios na educação, através das aprendizagens contextualizadas e
enquadradas com o plano curricular, por ciclo de ensino. Transversalmente neste projeto de educação
não formal são adquiridos conhecimentos nas vertentes de saúde e bem-estar, segurança, educação para
a cidadania e Património Histórico, Material e Imaterial.
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Coruche
Descrição do projeto
A Bienal de Coruche– Percursos com Arte consta numa exposição e concurso de instalações artísticas de
autores de várias localidades e nacionalidades, motorizados por temas variantes entre cada edição. Mas
a singularidade desta Bienal de Artes prende-se sobretudo no envolvimento da comunidade coruchense
em torno de um projeto comum, as “Envolvências Locais”, cuja dimensão social do projeto lhe confere
diferenciação, ao nível artístico e cultural.

Carácter diferenciador do projeto
A Bienal de Artes de Coruche tem a particularidade de trazer a arte para a rua, valorizando o espaço
público, normalmente o seu centro histórico e a frente ribeirinha, no entanto a edição de 2019 alargou
o seu âmbito geográfico e focou-se num único bairro, o Bairro Novo, um loteamento do início dos anos
40 que se desenvolveu como área de expansão residencial de Coruche a nascente do Centro histórico. A
malha urbana é ortogonal e apresenta lotes de pequena dimensão com áreas de logradouro reduzidas.
Possui predominantemente a função habitacional, sobretudo moradias unifamiliares e é caraterizada por
uma arquitetura popular com áreas interiores funcionais muito reduzidas, próprias das habitações da
altura, carecendo na sua maioria de reabilitação ou requalificação, para além de que perdeu dinâmica
económica e social nos últimos anos, considerando a criação de novas áreas habitacionais com maior
proximidade de serviços, escolas e equipamentos desportivos. Portanto, a Bienal de Artes diferenciase pela capacidade de criar dinâmicas culturais e sociais em áreas urbanas degradadas, envolvendo
quem vive e investe nestas áreas de uma forma única e singular. Mas o seu caracter diferenciador
reside fundamentalmente na iniciativa “Envolvências Locais”, na medida em que dá espaço a qualquer
pessoa, sendo artista ou não, para participar e colaborar, em torno da temática para cada edição. As
“Envolvências Locais” para além de ser um projeto cultural é sobretudo um projeto inclusivo, promovendo
a coesão social e intergeracional, com o qual tentamos incluir toda a comunidade coruchense, incluindo
individuais, escolas e associações formais e informais na participação desta exposição, e isso é o seu
principal fator diferenciador. De crianças a reformados de qualquer ponta do município ou do país, com
ligações ao concelho, não colocamos limites ou barreiras no convite à participação, juntando todos os
interessados num único evento artístico e cultural.
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BIENAL DE ARTES DE CORUCHE - PERCURSOS COM ARTE

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A Bienal de Artes de Coruche surgiu em 2003 como I Salão de Artes Plásticas de Coruche, direcionada
para a técnica da pintura, com o intuito de promover uma educação estética, sensibilizar e aproximar a
comunidade local/regional para as artes plásticas, em particular para a arte contemporânea. Igualmente
surgiu como oportunidade de promoção para novos artistas, às escalas regional, nacional e internacional,
mas também para trazer a Coruche nomes de reconhecido mérito no panorama artístico nacional.
Contudo, este projeto inovador num contexto de território eminentemente rural e de baixa densidade,
ganhou uma mais-valia e uma dimensão social, a partir do ano 2013, com a introdução de elementos
inovadores através da implementação das Envolvências Locais, que conferiu a dimensão social e de
pertença ao evento, na medida em que decorre da forte participação da comunidade local, tendo a
edição de 2019 contado com cerca de 200 participantes (individuais), nomeadamente artistas locais e
população em geral e 37 associações e instituições diversas. A partir de 2013, a Bienal de Artes para além
de trazer a arte para o espaço urbano, teve a virtuosidade de criar envolvimento de toda a comunidade,
incluindo grupos informais das freguesias mais rurais e toda a comunidade educativa, cuja interação
e expressividade do evento conferiram vitalidade e dinamismo ao centro histórico e frente ribeirinha.
Sendo Coruche um município envelhecido, com mais de 3 idosos por cada jovem, a organização de um
evento contemporâneo, dinâmico e artístico torna-se extremamente relevante, proporcionando igualmente
um envelhecimento ativo da sua população mais idosa, não sendo apenas um evento para trazer a
população a passear e conhecer a exposição, mas a sentirem-na como sua e como parte ativa de todo o
processo. A Bienal de Artes de Coruche tem assim a particularidade de ser um evento cultural da e para
a comunidade, gerando coesão social entre gerações e entre as várias comunidades locais das suas 6
freguesias, que distam em média mais de 20km da sede de concelho.
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Grândola
Descrição do projeto
O Município de Grândola e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa estabeleceram, em
2017, um protocolo para a implementação do projeto de arte pública participativo “Um Monumento
para o Lousal”. Desenvolvido na aldeia do Lousal, enquadrou-se no âmbito da valorização identitária da
comunidade mineira e visou a conceção, criação e instalação de uma escultura, com a participação ativa
da população e das instituições locais. O monumento foi inaugurado no dia 7 de dezembro de 2019.

Carácter diferenciador do projeto
O caráter diferenciador deste projeto prende-se com o expressivo envolvimento da comunidade local
na discussão, criação e implantação de um artefacto artístico no espaço público da sua aldeia. Foi
desenvolvido um amplo processo participativo através da realização de sessões de trabalho, de
apresentações e de discussões abertas à população e organizações locais, envolvendo também artistas,
antropólogos, geógrafos, historiadores de arte, alunos e professores dos institutos universitários parceiros.
Em cada sessão, recorrendo a metodologias colaborativas, a comunidade refletiu sobre as componentes
necessárias à construção do monumento e sobre o reconhecimento e debate em torno da herança e
identidade mineira associadas ao local. Definiu-se como metodologia o trabalho comunitário e a população
pôde gerar conteúdos de autorreconhecimento, com o objetivo de ir adquirindo elementos que a ajudem
a representar as especificidades do seu passado e território. Promoveu-se a discussão, comunicação e
expressão visual a partir dos olhares dos envolvidos sobre a realidade ambiental, com base nos quais foi
possível estabelecer um programa e, posteriormente, uma configuração para o monumento.
As sessões públicas foram pensadas como lugares de debate, com o objetivo de desenvolver propostas
que viessem a refletir, de forma transversal, as questões levantadas com o passado, o presente e o futuro
do Lousal. Uma atenção particular foi dada à necessidade de explorar diferentes plataformas criativas de
comunicação visual e escrita. O programa das sessões, reinterpretando a identidade coletiva da mina e
do seu operariado que presumiu a existência de um monumento, configurou-se em torno da investigação
da relação dialética entre um passado ativo na mina e um presente marcado pela sua extinção. Assim,
a realização do monumento constituiu-se como um fator de resgate para a memória dos lousalenses,
contribuindo, consequentemente, para a construção identitária e configuração simbólica do lugar.
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Projeto Participativo de Arte Pública no Lousal

Impacto do projeto ao nível do território
O Lousal teve como seu centro simbólico a presença da mina. Esta centralidade foi o motor para a
organização espacial do povoado, no qual os bairros funcionavam como ilhas sobre o território, espaços
periféricos no intrincado da estrutura de produção da mina. Realidade que se baseava numa estratégia
de circulação humana, na cadência do trabalho entre a família e a mina. Hoje a paisagem urbana é
lida de forma fragmentada pelas dificuldades sociais e económicas do lugar, reconhecidas na qualidade
deficitária do espaço público, nos poucos equipamentos públicos e atividades económicas existentes e
na inexistência de verdadeiros espaços de sociabilização ou usufruto coletivo do espaço urbano, como
praças ou jardins.

Impacto do projeto ao nível da economia
Este projeto de Arte Pública despertou a atenção de outros artistas e do meio universitário para as
potencialidades que este território oferece ao desenvolvimento de intervenções socio-ambientais, que
levem ao empoderamento da população, à requalificação do tecido urbano, bem como à qualificação
simbólica do espaço público. Assim, convém salientar que os promotores deste projeto estabeleceram
metas para que o mesmo contribua para estabelecer no Lousal a existência de uma coleção de esculturas
urbanas intimamente relacionada com a realidade histórica do Lousal. Um «parque urbano de arte
pública» que seja gerido pela comunidade, criando emprego ligado ao turismo cultural, e incrementando o
aparecimento e consolidação de serviços de apoio, em estreita relação com o Município e a Universidade.
Embora este projeto seja subsequente ao protocolo estabelecido entre o Município e a Universidade
de Lisboa em 2017, através da Faculdade de Belas Artes, já foi considerada uma adenda ao protocolo
inicialmente assinado, que possibilite a continuação e ampliação do projeto, na sequência da avaliação
do impacto da produção do monumento sobre o Lousal, considerando ainda o pouco tempo decorrido
desde a inauguração da primeira obra.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Passaram-se três decénios desde o encerramento da exploração mineira no Lousal. Hoje existe uma
realidade em que os antigos mineiros, na sua maioria muito envelhecidos, vão perdendo a capacidade
de transmitir o legado do passado mineiro às novas gerações, com consequências na passagem da
herança da produção social do espaço urbano da aldeia através da imagem do aparato industrial, que
condicionou em absoluto a vida da população e da continuada perda de significado dos elementos
arquitetónicos de leitura na paisagem que permitissem atualmente, a uma geração que hoje é jovem
adulta, o reconhecimento no Lousal de um passado urbano mineiro que permitiu uma forte unidade
identitária entre os habitantes.
Por isso, evocar o movimento mineiro, investindo na valorização identitária do território através da arte
pública, foi um fator importante para fortalecer uma relação positiva entre os mais velhos, os mais jovens
e os jovens adultos no território que habitam.
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Portel
Descrição do projeto
A Praia Fluvial de Amieira está inserida no Grande Lago de Alqueva, abriu em 2019 e fica localizada
junto ao Cais Fluvial de Amieira. Oferece 600 metros de areal, zona relvada com toldos e zona delineada
na água para crianças. Totalmente inclusiva e acessível, oferece excelentes condições de acesso e
estacionamento, com parque para autocaravanas e parque de merendas.
A boa qualidade da água e do areal, com boas instalações sanitárias, e acessibilidades, vigiada por
nadadores-salvadores contribuiu para a atribuição da Bandeira Azul. Dispõe de bar, restaurante,
posto médico, balneários, sanitários e chuveiros exteriores, além da possibilidade de alugar diversos
equipamentos de lazer.

Carácter diferenciador do projeto
Este projeto materializa uma intenção com vista ao aproveitamento do potencial criado pela Barragem de
Alqueva nesta região, pois a autarquia de Portel realizou nos últimos anos vários investimentos em toda a
zona envolvente do Grande Lago, concretamente na povoação da Amieira, na melhoria das acessibilidades
e na implantação de um cais fluvial.
Relativamente à Praia Fluvial, do ponto de vista estético foi aposta do Município a instalação de toldos em
lona para sombreamento, com forma de triângulo a fazer lembrar velas de embarcações, nomeadamente
a atividade de “windsurf” que se desenvolve nesta área. Assinala-se também como caráter diferenciador
e inovador a existência de equipamento para realização de diversos desportos aquáticos que promovem o
contato com a água e a Natureza, bem como um passadiço ao longo da praia, para desfrutar da paisagem
envolvente.
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Praia Fluvial da Amieira

Impacto do projeto ao nível do território
A Praia Fluvial da Amieira trouxe consigo um número de valências importantes para o território, pois
além de valorizar a zona fluvial em que se insere paisagística, cultural e economicamente veio também
fomentar a preservação de espécies de árvores e plantas endógenas, assim como um melhor controlo e/
ou manutenção da qualidade da água do Grande Lago.
Podemos referir que foram plantadas diversas espécies de árvores da flora ripícola e arbustos autóctones,
com vista à obtenção de manchas com maior expressão e à qualificação e valorização da biodiversidade
local.

Impacto do projeto ao nível da economia
O Projeto veio conferir uma oferta lúdica mais diversificada e maior visibilidade ao concelho, resultando
esta numa maior afluência de visitantes, aumento no número de dormidas e da duração das mesmas,
assim como dos gastos em restauração e outros serviços complementares ao turismo.
O projeto veio potenciar e criar oportunidades para pequenos negócios que por si só não têm capacidade
competitiva para que se possam desenvolver e crescer. Ao nível do alojamento, nos últimos anos, têm
surgido no território pequenas unidades de alojamento, principalmente na aldeia de Amieira resultantes
do incremento da procura, facto que confirma o impacto deste projeto no território.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Destacando o seu lado social, o Projeto veio possibilitar o acesso à prática balnear de todos e principalmente
de pessoas com menos poder económico e/ou mobilidade reduzida (IUe de outra forma não poderiam
usufruir deste tipo de espaços. Para além disso veio incentivar a um aumento da prática desportiva não
só aquática mas também pedestre, o que por si só traz inúmeros benefícios quer a nível físico quer a nível
psicológico, promovendo melhor qualidade de vida e bem-estar a todos.
Tem-se mostrado uma oportunidade de promover uma integração e dinamização local com mostra de
produtos e costumes locais em parceria com uma interculturalidade promovendo o cantata e interação
entre os habitantes locais e os visitantes fortalecendo não só o território em si mas o seu tecido social.
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Salvaterra de Magos
Descrição do projeto
Recuperação do Espaço Jackson, imóvel histórico localizado no centro urbano da Glória do Ribatejo. Este
espaço tem uma memória associada à atividade rural e ao centro americano de retransmissão da Rádio
Free Europe (Rádio Europa Livre).
Recentemente recuperado pelo Município de Salvaterra de Magos, inaugurado a 15 de agosto de 2020, é
uma estrutura cultural polivalente, que congrega equipamentos culturais: biblioteca; átrio de exposições,
auditório e alberga sedes de várias associações da Glória do Ribatejo.

Carácter diferenciador do projeto
Aliando a programação cultural do Município em plena articulação com as associações locais que
coabitam no Espaço Jackson, criam-se pontes que permitem a fruição e partilha de conhecimentos. O
Espaço Jackson é um marco na regeneração urbana, é um edifício localizado no centro da vila, possui
os equipamentos culturais mais modernos, está próximo de jardins e permite atividades ao ar livre. Pelas
razões apresentadas é um elo diferenciador que permite o diálogo cultural entre diferentes gerações e
valoriza a diversidade cultural.

Impacto do projeto ao nível do território
O Espaço Jackson é um equipamento cultural de referência, que desempenha a ambiciosa tarefa de
promover a identidade e a memória coletiva das gentes da Glória do Ribatejo, mas também extravasa
o caráter local, porque tenta atrair, com as iniciativas culturais, novos públicos fora da freguesia e do
concelho de Salvaterra de Magos.

Impacto do projeto ao nível da economia
O Município de Salvaterra de Magos tem vindo a desenvolver ações na oferta turística e por isso apresenta
ao público que nos visita “quatro pacotes” geográficos: Falcoaria Real, edifício setecentista, ex-libris da
arte da falcoaria em Portugal, classificada como Património Imaterial pela UNESCO a 1 de dezembro
de 2016; Lezíria com os valores da Festa Brava: tauromaquia, turismo equestre e enologia; Tejo com
a valorização desta grande linha de água e das comunidades ribeirinhas (aldeia do Escaroupim) e a
Charneca onde o maior destaque é a identidade cultural da Glória do Ribatejo e o Espaço Jackson, com
o seu Pátio das Coletividades e o Espaço Multiusos, é um equipamento que faz parte desta estratégia
histórico-cultural e turística, que permite a afluência de diferentes públicos e é um polo dinamizador do
estudo, registo e divulgação da cultural e do património local.
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Espaço Jackson – Local de sinergias culturais

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A programação cultural do Espaço Jackson, para além de valorizar a memória identitária local, promove
outras atividades culturais, não esquecendo o caráter pedagógico junto das comunidades mais jovens,
dado que têm uma consciência mais “diluída” dos valores históricos e patrimoniais da Glória do Ribatejo
e através de visitas de estudo, maletas pedagógicas e outros instrumentos de valorização patrimonial,
consciencializa-se os jovens e as suas famílias da herança coletiva das gentes da Glória do Ribatejo.
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Viana do Alentejo
Descrição do projeto
O Projeto de Campanhas Solidárias, Vales Solidários–Compre no Comércio Local e Natal Solidário–
Compre no Comércio Local, tiveram como objetivo o apoio às empresas do Concelho de Viana do Alentejo
em tempo de pandemia. As campanhas foram fundamentadas na realização de sorteios, em que houve a
atribuição de prémios aos munícipes sorteados. O projeto teve uma duração de 3 meses. Foi um projeto
do Município em parceria com a ADRAL-Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo.

Carácter diferenciador do projeto
Aliando a programação cultural do Município em plena articulação com as associações locais que
coabitam no Espaço Jackson, criam-se pontes que permitem a fruição e partilha de conhecimentos. O
Espaço Jackson é um marco na regeneração urbana, é um edifício localizado no centro da vila, possui
os equipamentos culturais mais modernos, está próximo de jardins e permite atividades ao ar livre. Pelas
razões apresentadas é um elo diferenciador que permite o diálogo cultural entre diferentes gerações e
valoriza a diversidade cultural.

Impacto do projeto ao nível do território
As Campanhas Solidárias permitiram fomentar o comércio, bem como a deslocação de pessoas aos
centros históricos, permitindo despertar o interesse de novos públicos, sejam eles clientes ou investidores
por zonas urbanas menos frequentadas.
Regista-se também o interesse da comunicação social pela iniciativa, destacando-se as reportagens
televisivas, com a participação de vários intervenientes no processo, como clientes e comerciantes.
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Campanha de Vales Solidários – Compre no Comércio Local
e Campanha Natal Solidário– Compre no Comércio Local
Impacto do projeto ao nível da economia
Vivendo-se um período atípico neste contexto pandémico provocado pela pandemia da COVID-19, este
projeto consubstanciou-se num apoio ao tecido empresarial, visando menores as quebras financeiras e a
manutenção dos postos de trabalho.
A forte adesão verificada a esta iniciativa veio contribuir para um aumento do volume de negócios por
parte dos estabelecimentos aderentes, uma vez que a população local e população dos concelhos
vizinhos, motivados pela possibilidade de serem comtemplados com prémios, privilegiaram a compra no
comércio local do concelho de Viana do Alentejo.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O que torna diferenciador este projeto, deve-se ao fato de se tratar de um projeto não apenas de
carater económico, mas também um projeto que pretende a dinamização do comercio local através do
estímulo nos hábitos dos consumidores de comprar no comercio local, contribuindo desta forma para a
revitalização de um comércio que tende a perder clientela, em prol das grandes superfícies e de outro tipo
de ofertas existentes, por exemplo, nas capitais de distrito; contribuiu-se para a “descoberta” e fidelização
ao comércio local.
De fato, o chamado pequeno comércio, depara-se com dificuldades próprias das estruturas empresariais
de menor dimensão, pelo que iniciativas desta natureza, podem revelar-se benéficas para a sua afirmação.
Relação

81

Faro
Descrição do projeto
Este projeto pretende constituir-se como a montra da oferta (pública, privada e associativa) de serviços
disponíveis no concelho de Faro na área do Desporto, numa altura do ano que coincide com o início do ano
letivo e na qual são, habitualmente, reformulados os horários familiares, em função dos compromissos
que se assumem para o agregado.
Integra atividades dirigidas a todos os segmentos populacionais, nas vertentes do Desporto, da Saúde e
da Mobilidade.

Carácter diferenciador do projeto
Aliando a programação cultural do Município em plena articulação com as associações locais que
coabitam no Espaço Jackson, criam-se pontes que permitem a fruição e partilha de conhecimentos. O
Espaço Jackson é um marco na regeneração urbana, é um edifício localizado no centro da vila, possui
os equipamentos culturais mais modernos, está próximo de jardins e permite atividades ao ar livre. Pelas
razões apresentadas é um elo diferenciador que permite o diálogo cultural entre diferentes gerações e
valoriza a diversidade cultural.
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FARO ATIVO

Impacto do projeto ao nível do território
Um dos objetivos do projeto é dar a conhecer à população as potencialidades que o território do concelho
oferece ao nível da prática dos Ecodesportos em meio natural, quer nas freguesias ditas rurais (em que
é possível a prática de um leque muito variado de atividades de Aventura, Trail, Ciclismo e Atletismo, nas
suas múltiplas vertentes), quer ao nível da Náutica (com as suas inúmeras ofertas, tanto na Ria Formosa,
como no Mar), procurando-se, paralelamente, despertar as pessoas para a importância da preservação
e valorização do meio natural.

Impacto do projeto ao nível da economia
A divulgação da oferta pública, privada e associativa de serviços disponíveis no concelho de Faro, na área
do Desporto, esteve na génese deste projeto. Desde sempre pretendeu-se dar a conhecer a dinâmica
gerada pelas entidades que desenvolvem as suas atividades nesta área, conduzindo a um aumento da
procura por parte dos munícipes, com reflexo no aumento do número de praticantes e associados e
consequente aumento de receitas para as entidades que oferecem os serviços.
Através da criação do Centro Náutico da Praia de Faro o município procurou afirmar o nosso concelho
no panorama nacional das modalidades náuticas, contribuindo, num esforço sinérgico, para o
desenvolvimento do Turismo Ativo e procurando criar dinâmicas sustentáveis de exploração, valorização
e preservação dos nosso espaços naturais, nas áreas dos Ecodesportos, da Animação Turística, da
atividade Marítimo-Turística e da Náutica de Recreio (o programa do evento inclui uma feira de exposição
e venda de equipamentos náuticos e a Nautitroca, uma feira de materiais e equipamentos náuticos em
segunda mão).

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Os benefícios deste projeto ao nível da promoção da Saúde são inequívocos e traduzem alguns dos
objetivos essenciais que orientaram a sua criação. É hoje consensual que a prática de atividade física
regular contribui decisivamente para a promoção da saúde da população, o que se traduz no aumento da
expectativa média de vida, associado a um aumento na qualidade de vida que, por sua vez, contribuem
para a diminuição dos encargos nacionais em termos do custo do Serviço Nacional de Saúde.
A dinamização da atividade dos Clubes, Associações e Empresas sedeadas no concelho contribui também,
inequivocamente, para o desenvolvimento local, quer pela afirmação do município a nível regional,
nacional e internacional (graças aos resultados obtidos na participação em competições desportivas, por
exemplo), quer através da criação de empregos, já que o aumento da procura dos serviços oferecidos por
estas entidades tem tradução na contratação de recursos humanos – treinadores, auxiliares técnicos e
auxiliares administrativos, entre outros – que asseguram a capacidade de resposta a esse aumento da
procura.
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Silves
Descrição do projeto
O projecto “Silves a Compostar da Serra ao Mar” pretende alertar e consciencializar a população para a
introdução de boas práticas ambientais, com a valorização de biorresíduos produzidos pela população,
transformando-o em composto por meio de compostagem comunitária e doméstica, promovendo uma
economia circular dos resíduos, devolvendo ao solo parte dos nutrientes retirados.
Este projecto implementou três compostores comunitários e duzentos e cinquenta compostores
domésticos.

Carácter diferenciador do projeto
Este é um conceito ainda incipiente em Portugal, inexistente na região do Algarve e que necessita de ser
implementado para validação. O presente projeto almeja copiar as melhores práticas europeias (Galiza;
País Basco; Bruxelas), introduzindo-as de forma adaptada ao tipo de resíduos, território, clima e população
existente em Silves, e retirando as devidas ilações para o resto do território algarvio.

Impacto do projeto ao nível do território
Nas áreas abrangidas pelo projecto de compostagem comunitária, verificou-se qua não era sustentável
haver recolha selectiva de biorresíduos. A sustentabilidade é garantida após realização do investimento
pela necessidade das povoações e vilas mais remotas do concelho optarem por soluções de proximidade.
As alternativas técnicas num território de 678 km2, com freguesias apresentando baixas densidades
populacionais (São Marcos da Serra, 9 hab./km2; São Bartolomeu de Messines, 34 hab./km2) são
escassas e mais onerosas. Nestas freguesias é eficaz investir na valorização in situ, evitando os atuais
custos elevados e impacto ambiental (emissões CO2eq) que tem a recolha de resíduos indiferenciados.
A operação corresponde à optimização do investimento na perspectiva do interesse público, permitindo
aos cidadãos, num objectivo de envolver mais de 420 habitantes, participar na gestão de biorresíduos,
separando-os na fonte e observando a sua transformação num produto dos quais são beneficiários – o
composto.
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Silves a Compostar da Serra ao Mar

Impacto do projeto ao nível da economia
O impacto do projecto nos serviços municipais foi significativo. A necessidade permanente de
acompanhamento requer a utilização quase diária de recursos humanos e materiais. Para colmatar esta
necessidade, está previsto a criação de um posto de trabalho de técnico superior e de dois assistentes
operacionais para colaborarem com o projecto.
Embora para já incipiente, há possibilidade de comercialização de composto produzido.
Estamos agora a iniciar uma revisão tarifária que, essa sim, irá trazer benefícios aos aderentes do projecto,
que deverá ter um impacto directo e abrangente na população.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A divulgação efectuada com o projecto “Silves a Compostar da Serra ao Mar” conseguiu atingir algum
publico que nem sempre está preocupado ou disposto a intervir em causas ambientais.
Os muitos aderentes, referem-nos que constatam que grande parte dos resíduos por eles produzidos, são
de natureza orgânica, e que tem sido um grande” desperdício deitar aquele material fora”, sendo passível
de valorização.
Houve casos em que se verificou que os cidadãos não tinham hábitos de separação de resíduos, e com
a compostagem passaram a ter uma maior consciência ambiental.
No próximo ano lectivo, está previsto que as escolas da área de abrangências dos compostores
comunitários passem a encaminhar os seus resíduos orgânicos para esses equipamentos, incluindo na
oferta educativa, pequenas formações e visitas aos compostores.
O encaminhamento dos resíduos orgânicos produzidos no Mercado Municípal de São Bartolomeu de
Messines, e distribuição do composto pelos agricultores que nela vendem, teve um forte impacto, levando
a consciencialização dos agricultores da importância de devolver nutrientes à terra, de uma forma simples
e fácil.
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Santa Cruz
Descrição do projeto
Este projeto pretende requalificar as Infraestruturas Elétricas de Iluminação Pública (IP) do Município de
Santa Cruz. Intervenção realizada em vários locais do Concelho, de forma a tornar a IP mais eficiente
e sustentável. Apresenta impactos ao nível do território, economia e sociedade, apresentando grande
potencial de replicação. Assim, de forma inovadora na Região, criou o Plano Diretor de Iluminação do
Concelho (PDIC), abrangente ao domínio público de toda a área territorial do Município.

Carácter diferenciador do projeto
Este projeto é inovador, já que tira partido das novas tecnologias, valoriza os recursos endógenos existentes
na região e permite aos cidadãos participarem na promoção de uma forma de ser e estar mais informada
e sensibilizada para a importância da eficiência energética.
O Município apostou na criação de um PDIC, com a transição do parque de luminárias com lâmpadas
de vapor de sódio alta pressão para luminárias com a tecnologia LED e a instalação de uma rede de
comunicações que pudesse não só permitir a telegestão da iluminação mas que conseguisse também
suportar a sensorização de todo o Concelho. O objetivo passa por criar um sistema sustentável e eficiente,
de forma a melhorar a qualidade da iluminação; reduzir o consumo em cerca de 60%, com uma redução
significativa da poluição luminosa de modo a limitar os impactos na biodiversidade local, com especial
enfoque nas colónias de aves marinhas.
A introdução da rede LoRaWAN® torna este projeto inovador e pioneiro, na medida em que assenta nos
três pilares da sustentabilidade: ambiente, economia e sociedade. As luminárias LED instaladas foram
equipadas com Nema Socket, que acopla um controlador com protocolo de comunicação LoRaWAN®. A
opção LoRaWAN® prende-se com o facto de ter longo alcance, baixo consumo, formato estrela, e ser uma
boa solução para a sensorização do Município com poucas Gateways, custos mínimos de manutenção e
sem custos de comunicação.
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Eficiência energética na Rede de Iluminação
Pública |CMSC
Impacto do projeto ao nível do território
O PDIC é um plano versátil, o que permite integrá-lo em diversas atividades e projetos de âmbito científico,
ambiental e/ou comercial. Este projeto permite, num ambiente municipal e, porventura empresarial,
alimentar o ecossistema do empreendedorismo tecnológico e qualificado, bem como integrar potenciais
empreendedores a implementar ações como os evidenciados nesta candidatura.
Com enormes benefícios e impactos ao nível do ambiente e da melhoria do espaço público, o projeto
de eficiência energética de Santa Cruz, tem hoje um papel fundamental na diminuição das alterações
climáticas através da redução das emissões de carbono. Este projeto inovador, situado numa zona com
grande densidade populacional e comercial, materializa uma estratégia de intervenção municipal centrada
na melhoria da qualidade de vida das populações locais e visitantes.

Impacto do projeto ao nível da economia
No domínio das Energias Renováveis para metas europeias e nacional, respetivamente de 20 e 31%
de peso no consumo de energia final, a RAM situava-se nos 7,5% em 2010. Na ótica do contributo
regional para este objetivo, é importante atribuir prioridade à focagem das intervenções e instrumentos de
política no domínio da energia, com ênfase para a eficiência energética e a redução da dependência do
exterior, vetores muito relevantes para a competitividade do tecido económico regional, com relevo para o
envolvimento do setor turístico, sobretudo no segmento hoteleiro, nos objetivos de eficiência energética.
O Município de Santa Cruz procurou, desde a génese deste projeto, promover uma abordagem sustentável
e amiga do ambiente. Este projeto incorpora um conjunto de medidas destinadas a uma maior eficiência
energética e sustentabilidade, tais como o aproveitamento da energia, instalação de iluminação pública
de baixo consumo.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Município de Santa Cruz tem vindo a reforçar as ações de promoção e divulgação do projeto de modo a
sensibilizar a comunidade, as empresas e potenciais investidores no Concelho para a eficiência energética.
Importa salientar uma componente importante deste projeto: Santa Cruz é pioneira na implementação do
sistema de monitorização de árvores. A autarquia está consciente da riqueza do seu património arbóreo
e pretende poder intervir antes da queda suceder. Esta solução tem como principal objetivo a segurança
e bem-estar dos seus munícipes, proporcionando o melhoramento do espaço público de Santa Cruz e,
consequentemente, da qualidade de vida dos seus munícipes. Este sistema integra a rede inteligente do
Município, tendo integrada uma bateria cuja durabilidade é de até 10 anos.
O impacto social desta iniciativa prende-se, sobretudo com as mais-valias que traz à vida das pessoas.
Claramente, esta abordagem diferencia-se de qualquer resposta neste sector já implementada na Região
Autónoma da Madeira, sendo já reconhecidamente um modelo de referência regional, já que é o único
Concelho da Região Autónoma da Madeira com esta solução implementada.
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Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães
Descrição do projeto
O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous – criado e organizado pelo Teatro da Didascália desde
2014 – assinala em 2021 a sua sétima edição e, pelo quinto ano consecutivo, decorre nos espaços
públicos dos municípios de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães, coprodutores do festival. Tendo como
missão a promoção e a valorização da criação nacional e internacional nas áreas do circo contemporâneo
e formas transdisciplinares para espaço público.
O Vaudeville Rendez-Vous tem procurado, a cada edição, ampliar a sua área de atuação e de programação,
afirmando-se como o mais influente festival de Circo Contemporâneo do país.

Carácter diferenciador do projeto
O Vaudeville Rendez-Vous destaca-se desde logo pela sua capacidade de diálogo à escala supramunicipal,
consolidado numa relação equilibrada de partilhada de responsabilidades e recursos entre o Teatro da
Didascália e as quatro autarquias presentes no Quadrilátero minhoto – Barcelos, Braga, Famalicão e
Guimarães - em prol de um projeto de programação único e desenvolvido nestas quatro cidades.

Impacto do projeto ao nível do território
Em seis edições, passaram pelo festival 534 artistas, cujo público acumulado é de cerca de 48 mil
pessoas. Em 2017, ano com mais registo de público, contabilizamos aproximadamente 12.000 pessoas.
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Festival Internacional Vaudeville rendez-Vous

Impacto do projeto ao nível da economia
O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous conta com o apoio das Câmaras Municipais de Barcelos,
Braga, Famalicão e Guimarães. Cada município coproduz o festival com o valor de 40 mil euros, somando
um total de 160 mil euros.
A cada ano, a Associação Quadrilátero assume os custos associados com a vinda de programadores
internacionais num total de 5 mil euros.
Além do financiamento, os municípios também colocam à disposição do festival as suas próprias
infraestruturas, equipamentos e recursos humanos, num valor estimado de 12.500 euros por município,
totalizando um valor final estimado de 50.000 euros.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous tem vindo a captar um número crescente de públicos,
principalmente os provenientes das cidades onde se realiza – Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães,
alcançando milhares de pessoas todos os anos. Realizado no final de Julho, alcança ainda turistas,
nacionais e internacionais, que visitam esta região no Verão, assim como os muitos emigrantes que se
deslocam à região no período de férias. Com projeção ao nível nacional e internacional, é já frequente
verem-se públicos de outras regiões do país, Porto, Lisboa, Algarve, etc, a deslocarem-se ao Minho
propositadamente para assistir aos espetáculos. Destes, destacam-se fortemente e naturalmente os
artistas, os programadores e os agentes culturais nacionais e internacionais, que se deslocam à região
aquando da realização do evento.
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Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto,
Póvoa Varzim, S. João da Madeira, Santa Maria da Feira, Santo Tirso,
Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia
Descrição do projeto
O VOAHR Municípios pretende dinamizar o voluntariado local, envolvendo os agentes de voluntariado
(voluntários, organizações da economia social, setor público, empresas e entidades educativas). Tem
como propósito aumentar o impacte do voluntariado municipal através de ações de capacitação e
“instrumentos” que tornem as ações mais eficientes e profissionais. Espera-se um maior alcance na vida
das pessoas ajudadas, bem como contribuir para um tecido social mais coeso e inclusivo.

Carácter diferenciador do projeto
1. a adaptação da Metodologia dos Centros de Voluntariado. Em Portugal é inovador e à data de início
do projeto ainda não existia nenhum Centro de Voluntariado. Esta iniciativa conseguiu que os municípios
reformulassem a sua forma de atuação (como a Maia e Santo Tirso com a criação de raiz, do Porto com
a reestruturação do modelo existente). Esta adaptação está refletida num dos produtos do projeto, o ‘Guia
para a Criação e Gestão de Estruturas Municipais de Voluntariado’, que tem como propósito fornecer
ferramentas para apoiar a criação e gestão de projetos que promovem o voluntariado num território.
2. a implementação da metodologia CADEI (CApacitção, Diagnóstico, Experimentação e Impacto),
experimentada entre 2014/16 com sucesso, é a única metodologia testada de capacitação na área do
voluntariado em Portugal. A CADEI incide em toda a entidade in loco, encadeia técnicas de capacitação
numa sequência e intensidade que garante eficácia e prevê a medição de impacte da aplicação dos
conhecimentos adquiridos. Esta implementação está refletida no ‘Guia de Implementação da Metodologia
de Capacitação em Gestão de Voluntariado CADEI’.
3. a criação de uma metodologia de apoio à implementação de Voluntariado Inclusivo. Enquanto se utiliza
o voluntariado para efeitos terapêuticos, vocacionais, de inclusão e educacionais, resolvem-se problemas
sociais dos voluntários e dos beneficiários. Todos ganham. Também será lançado, no fim de 2021, um
‘Guia para um Voluntariado Inclusivo’ com a proposta metodológica de inovação nesta temática.
4. a criação e o fortalecimento de um espírito de interajuda intermunicipal com a criação e funcionamento
de um grupo técnico intermunicipal, composto por técnicos dos 14 municípios do projeto. Este grupo
reúne com periodicidade média bimensal com o objetivo de definir e dinamizar estratégias que possam
impulsionar o voluntariado dentro da rede intermunicipal e a nível metropolitano.

90

VOAHR Municípios (Voluntariado Organizado para
uma Ação Humanitária de Referência)
Impacto do projeto ao nível do território
O projeto permitiu a melhoria das formas de intervenção e dos serviços nos programas de voluntariado
municipais, o que possibilitou um trabalho de maior proximidade entre as Câmaras Municipais e as
instituições promotoras de Voluntariado e voluntários.
A iniciativa promoveu a reestruturação e operacionalização dos Planos Estratégicos Municipais para o
Voluntariado, que incluiu uma reestruturação das estruturas municipais de Voluntariado, a capacitação
das equipas, a criação de instrumentos de gestão, a disseminação das iniciativas, o trabalho colaborativo
entre as organizações e a cocriação de projetos.

Impacto do projeto ao nível da economia
O projeto gera a melhoria dos processos de gestão dos municípios, das organizações e dos voluntários,
o que contribuiu para a eficácia económica. Ao ser promovido o trabalho em rede, verifica-se a
complementaridade dos serviços, o que potencia uma economia de escala do investimento público.
Ao promover o desenvolvimento de competências dos voluntários, estes tornam-se cidadãos mais
ativos e produtivos. Com o aumento do nº de voluntários, as entidades diversificaram a sua atividade
e minimizaram a necessidade de recorrer a mão de obra remunerada, o que resulta num benefício
económico significativo. O projeto gerou 9.198 novos voluntários. Considerando o valor económico do
voluntariado de 5,28€/hora, caso estes voluntários realizem apenas 1 hora de voluntariado (estimativa
muito inferior ao real), é gerado um retorno de 48 565,44€. Por exemplo, o Porto, durante a pandemia,
levou a cabo 1.749.280 h. de voluntariado, o que se traduz em 9 148 734,40€. O aumento de capital
humano para a economia.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O projeto fortaleceu a sociedade civil através da cidadania ativa. Pela sua capacidade de valorização do
voluntariado, solidificou o diálogo inter departamentos (e entre Municípios), de forma a gerar consensos e
clarificar canais de comunicação. Isto aumentou a visibilidade e credibilidade do voluntariado, alargando
o seu reconhecimento a várias áreas. Os municípios estabeleceram parcerias com organizações sociais,
de proteção animal, ambiental, do património, educação, desporto, saúde e Juntas de freguesia. Estas
parcerias permitiram alargar a ação voluntária às mais diversas áreas, o que garante uma ação continuada
de apoio e possibilita aos voluntários uma experiência de crescimento pessoal e cívica e o relacionamento
comunitário. O maior reconhecimento do trabalho voluntário, quer pelas instituições, quer pela sociedade,
refletiu-se no aumento do nº de voluntários. Esta participação no apoio à intervenção local (nas mais
variadas áreas) gera um impacto enorme.
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