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NOTA DE IMPRENSA [14/01/2011] 
 
 

ALJEZUR DEBATE QUESTÕES-CHAVE 

PARA A SUSTENTABILIDADE E FUTURO DO CONCELHO 

 

Promover o desenvolvimento local sustentável numa 

óptica de integração das componentes ambiental, social 

e económica, estimulando a participação pública, é o 

grande desafio que o Município de Aljezur se propõe 

com o processo da Agenda 21 Local que promove no 

concelho.  

 

Várias têm sido as iniciativas que apelaram à 

participação da sociedade local para que, passo a passo, se possa caminhar no sentido 

de estabelecer uma agenda consensual, de longo prazo, que permita satisfazer as 

necessidades locais actuais e futuras e materializar as vocações do território. 

 

Assim, foi realizado um Diagnóstico de Sustentabilidade, cuja versão final (Julho 2010) 

procurou ter em consideração contributos recolhidos de diversas formas, 

designadamente através da realização de sessão de apresentação e debate dirigida aos 

agentes sócio-económicos locais (Março 2010), edição de folheto informativo, 

inquérito à população (Abril/Maio 2010) e recepção de contributos escritos. Também o 

lançamento de espaço informativo on line, dedicado à Agenda 21 Local de Aljezur, 

constituiu uma iniciativa importante para tornar acessível a informação e promover a 

participação. 

  

Passada esta fase de diagnóstico segue-se uma fase que visa a definição de uma visão 

estratégia e política de sustentabilidade que se pretende estabelecer de forma 
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partilhada, baseada numa Carta de Compromisso, a adoptar pelo Município de Aljezur 

e actores locais. 

 

Como primeiro passo para a definição desta visão estratégica, o Município pretende 

agora proceder a uma reflexão com a população e actores locais sobre as questões-

chave para a sustentabilidade de Aljezur, numa sessão pública que irá decorrer no 

próximo dia 4 de Fevereiro, pelas 20.30H, na escola EBI/JI de Aljezur. 

 

Nesta sessão irão ser apresentados os resultados do inquérito realizado à população e 

proceder à definição e debate das questões chave a considerar em vários domínios 

temáticos. Como incentivar a empregabilidade no concelho? Como aproveitar, de 

forma sustentável, as potencialidades de Aljezur? Constituem algumas das diversas 

questões que se pretendem apresentar nesta sessão, a qual contará com a presença 

do executivo camarário, técnicos e equipa de consultores.  

 

Será ainda lançado novo folheto informativo, dirigido à população de Aljezur em geral, 

sobre a fase actual, na qual se pretende que, mais uma vez, qualquer munícipe 

contribua com a sua opinião em prol do desenvolvimento sustentável da sua terra. 

 


