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Diagnóstico para a 
Sustentabilidade

Folheto informativo

COLABORE E PARTICIPE. 

A SUSTENTABILIDADE COMEÇA EM SI 
E NO SEU ENVOLVIMENTO.

Poderá consultar o Diagnóstico para a Sustentabilidade 

e outra informação sobre a 

Agenda 21 Local de Aljezur no website da Câmara Municipal.



O que é o Diagnóstico para a Sustentabilidade?

Diagnóstico para a Sustentabilidade do Concelho de Aljezur

Como foi promovida a participação pública?

Contributos do Diagnóstico para a Sustentabilidade

Questões-chave da Sustentabilidade de Aljezur

Trata-se da primeira fase do processo da Agenda 21 Local, isto é, do 

ponto de partida para a fundamentação da estratégia de 

desenvolvimento sustentável de um concelho.

Constitui um documento objectivo e sintético que permite caracterizar 

o território do ponto de vista da sustentabilidade, identificar as 

potencialidades e estrangulamentos desse concelho e identificar os 

impactes das principais actividades humanas na sustentabilidade.

Desta análise resultou a seguinte Avaliação Global da Sustentabilidade de Aljezur: 

Com o Diagnóstico para a Sustentabilidade do concelho de Aljezur foram identificados os aspectos 

que melhor caracterizam a posição estratégica do território. 

A partir dessa análise foram identificadas as seguintes questões-chave que guiarão as fases seguintes 

do processo da Agenda 21 Local de Aljezur:

O Diagnóstico para a Sustentabilidade do Concelho de Aljezur foi 

elaborado em Junho de 2010.

No seu desenvolvimento contou-se com a participação e contributos 

dos munícipes, de forma a assegurar que as suas preocupações e 

aspirações são atendidas e consideradas no desenvolvimento de todo 

o processo da Agenda 21 Local. 

Dado que o envolvimento dos munícipes neste processo estabece um 

canal de comunicação privilegiado e de extrema importância, a 

participação pública continua nas fases seguintes.

Para a participação dos munícipes, a Câmara Municipal de Aljezur promoveu a distribuição de um 

folheto informativo sobre o processo e os objectivos da Agenda 21 Local, o qual incorporou um 

questionário destacável para que cada um contribuísse com a sua opinião. 

No dia 8 de Março de 2010 foi promovida uma sessão de apresentação da Agenda 21 às partes 

interessadas (pessoas, grupos e organizações) que afectam ou são afectadas pela sua implementação 

no concelho de Aljezur, tendo sido dada a conhecer uma versão preliminar do Diagnóstico para a 

Sustentabilidade. 

Aspectos Negativos

Domínios temáticos Questões-chave

Aglomerados 
populacionais

Tecido 
empresarial

Turismo e outras 
actividades económicas

Educação e 
Cidadania

�Como combater o fraco investimento na criação e/ou fixação de empresas?

�Quais as tipologias de turismo que interessam desenvolver e apostar em 
Aljezur?

�Como aproveitar, de modo sustentável, as potencialidades naturais de Aljezur?

�Como potenciar um novo modelo/produtos do meio rural (agricultura e pesca)?

�Como potenciar e valorizar o processo participativo?

�Como incentivar a empregabilidade no sector privado ?

�Como estruturar e ordenar o concelho, protegendo e respeitando a natureza, 
edificando construções ajustadas às necessidades populacionais ?  

�Como potenciar e valorizar um Aljezur atraente, dinâmico, empreendedor e 
desenvolvido ?

Baixa densidade populacional;�

Índice de envelhecimento elevado;�

Elevada taxa de analfabetismo;�

Distância espacial e temporal aos equipamentos �
colectivos de saúde e educação (Hospitais e Ensino 
Secundário);

Fraca dinamização do tecido empresarial (número �
de empresas e empregabilidade);

F raca  pa r t i c ipação  da  popu lação  no  �
associativismo;

Baixa participação pública da população em actos �
eleitorais;

Acessos e mobilidade.�

Fraca empregabilidade no tecido empresarial;�

Pouca qualificação da oferta e da mão-de-obra na �
área da hotelaria e restauração;

Insuficiente capacidade hoteleira;�

Fraco empreendedorismo;�

Rigidez dos instrumentos de ordenamento do �
território;

Estrangulamentos financeiros;�

Risco de degradação de qualidade ambiental; �

Taxa de crescimento migratório positivo;�

Taxa de abandono escolar residual;�

Património natural, histórico, cultural e �
gastronómico singulares;

Clima favorável;�

Território inserido em Áreas Classificadas.�

Condicões naturais, culturais e históricas �
favoráveis ao desenvolvimento do turismo;

Existência de espaço de apoio à instalação de �
empresas;

Existência de parque de feiras e exposições e �
promoção de eventos;

Processo de certificação da batata-doce/Produtos �
de qualidade;

Existência de diversos programas e respostas de �
cariz social;

Existência de infra-estruturas de apoio à prática �
de desporto;

Aspectos Positivos
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