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  CARTA DE COMPROMISSO        

 

Nós, Concelho de Aljezur, baseados no espírito que a Agenda 21 proclama e atende, 

reconhecemos e assumimos o nosso papel fundamental para fazer deste Concelho um lugar 

com melhor qualidade de vida que todos desejamos, contando para isso com a participação 

activa dos cidadãos. 

 

Assumimos que as nossas estratégias políticas e condutas serão guiadas pelo princípio de que 

o desenvolvimento deve permitir às gerações futuras viver dignamente em equilíbrio com o 

meio. É pois nosso dever moral garantir-lhes que um dia poderão recriar o seu bem-estar sem 

impor mais limites do que os que actualmente, pela escassez ou pela qualidade dos recursos 

naturais, se nos apresentam. Procuraremos assegurar a sustentabilidade como prioridade, nas 

nossas actividades presentes e futuras. 

 

Pretendemos uma participação e envolvimento efectivos das entidades locais e dos Cidadãos 

no processo de desenvolvimento sustentável, no objectivo de resolver os diversos problemas 

que afectam o desenvolvimento, bem como de potenciar as mais valias de Aljezur. 

 

Neste sentido, e tendo em conta os valiosos contributos que a comunidade de Aljezur tem 

reunido ao processo, formalizamos uma Carta de Compromisso assente numa Visão 

Estratégica para o concelho para 2021, a qual assume 4 vectores fundamentais:  

 

1 – Aljezur, atraente e dinâmico 

2 – Aljezur empreendedor e palco de novas oportunidades 

3 – Aljezur, um concelho ordenado e exemplar 

4 – Aljezur, um concelho com identidade 
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Com o objectivo de alcançarmos esta visão estratégica, comprometemo-nos assim a: 

 Promover o desenvolvimento sustentável no âmbito do bem-estar social, económico, 

cultural e ambiental do Concelho; 

 Educar e sensibilizar a população sobre boas práticas ambientais, promovendo 

mudanças de hábitos e comportamentos; 

 Promover modelos sustentáveis de utilização dos recursos naturais e endógenos; 

 Requalificar e promover o interior do Concelho de forma a satisfazer as necessidades 

económicas e sociais e o acesso desigual aos recursos e serviços, nomeadamente ao 

nível da saúde, educação, desporto e cultura; 

 Trabalhar para o desenvolvimento de um Concelho cada vez mais desenvolvido, 

estruturado e ordenado, protector e respeitador da natureza; 

 Criar mais e melhores condições e incentivos para a instalação de jovens no Concelho; 

 Trabalhar no sentido de melhorar continuamente a rede de acessibilidades do 

Concelho; 

 Reconhecer o valor e o potencial do nosso património cultural e natural, fomentando a 

adopção de turismo de natureza; 

 Apoiar a criação de novas empresas e de acções formativas dirigidas aos agentes 

locais, cidadãos e colaboradores da Câmara Municipal, como tomada de consciência 

sobre as suas responsabilidades no desenvolvimento sustentável do Concelho; 

 Implementar sistemas de gestão ambiental, sugerindo também a sua adopção por 

parte dos nossos parceiros e outras entidades, para que os recursos do Concelho 

sejam utilizados de forma mais eficiente, limpa e sustentada; 

 Estimular a participação e harmonização de todas as entidades públicas e privadas 

como condição essencial do processo de Agenda 21 e factor de desenvolvimento do 

Concelho; 

 Estimular e valorizar a participação dos munícipes na resolução de problemas e na 

concretização de ambições conjuntas, promovendo tomadas de decisão conscientes e 

ajustadas à realidade do Concelho; 

 Desenvolver novas práticas e estratégias de cooperação inter-institucional e do 

governo local. 

Aljezur, ________de____________de 2011 

O presidente da Câmara Municipal 

(Assinatura do presidente da Câmara Municipal) 

José Manuel Velhinho Amarelinho 

Actores Locais (Assinatura dos representantes das partes interessadas, presentes na redacção 

da Carta de Compromisso) 


