
ALJEZUR AVANÇA COM A SUA AGENDA 21 LOCAL 

 

Promover o desenvolvimento local sustentável numa óptica de integração das componentes 

ambiental, social e económica é o grande desafio que o Município de Aljezur se propõe com o 

processo da Agenda 21 Local que agora lança no concelho. Esta Agenda pretende constituir 

um instrumento de gestão para a sustentabilidade de Aljezur, desenvolvido pelos actores locais 

em parceria com a sociedade civil, assumindo que a proximidade aos problemas facilita e 

propicia uma tomada de decisão e uma actuação mais próxima dos cidadãos na resolução 

desses mesmos problemas.  

 

Neste contexto, a Agenda 21 Local de Aljezur irá definir objectivos, estratégias e configurar 

planos de acção destinados a atender às necessidades da população do concelho e a 

materializar a vocação do território. 

 

O processo irá decorrer até ao final do ano de 2010, desenvolvendo-se ao longo de várias 

fases fundamentais. Actualmente a Agenda 21 Local de Aljezur encontra-se na fase inicial de 

diagnóstico, na qual se pretende efectuar uma caracterização participada do território, 

identificando potencialidades e estrangulamentos. 

 

Nesta fase foi elaborado um relatório técnico de Diagnóstico de Sustentabilidade do concelho, 

o qual se pretende que seja agora amplamente divulgado e complementado com os contributos 

da sociedade civil e entidades locais, através do desenvolvimento das seguintes acções: 

 

- Sessão de apresentação e debate sobre o Diagnóstico de Sustentabilidade do concelho, a 

decorrer no dia 8 de Março Espaço +, em Aljezur, a qual envolverá a participação de diversas 

entidades locais e com intervenção no concelho. 

 

- Realização de folheto e inquérito, o qual irá recolher contributos da população até 16 de Abril; 

 

- Lançamento de espaço informativo on line, dedicado à Agenda 21 Local de Aljezur, no qual 

estarão disponíveis para consulta os principais documentos e informações/notícias sobre o 

andamento dos trabalhos. 

 

Após esta fase de diagnóstico irá seguir-se uma fase de definição de acções com vista a 

implementar uma estratégia a definir, fase na qual se irão desenvolver novamente acções com 

vista à participação pública, apelando-se à consulta periódica do site do Município de Aljezur 

http://www.cm-aljezur.pt, para informações actualizadas sobre o decorrer do processo. 

 

http://www.cm-aljezur.pt/

