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INTRODUÇÃO 

Num mundo globalizado as interligações entre Norte e Sul são por demais evidentes, sendo 

que os efeitos das macropolíticos tomadas em prol do desenvolvimento Humano Sustentável 

são sentidas a nível global, mas com um efeito mais directo nos Países em Desenvolvimento 

dada a sua maior exposição a situações de fragilidade. Estes novos desafios estão 

intrinsecamente ligados à prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, cujo 

cumprimento não assenta somente em decisões do topo. A necessidade imperiosa de intervir 

a nível local para alcançar os ODM é reconhecida internacionalmente quer pela Nações Unidas 

quer pela União Europeia.  

Com a assinatura da declaração do Milénio, os seus signatários, entre os quais a UE e os seus 

Estados-membros reafirmaram os seus esforços de “fazer do direito ao desenvolvimento uma 

realidade para todos e em libertar toda a humanidade da carência.”, decidiram criar condições 

mundiais, nacionais e locais ao desenvolvimento e à erradicação da pobreza . Também em 

2005, a União de Cidades e Governos Locais (UCLG) emitiu a Declaração do Milénio dos 

Governos Locais, reforçando a necessidade de “fortalecer a governação local para se atingirem 

os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio até 2015, através de uma renovada participação 

cidadã e de parecerias eficazes com as comunidades locais e o sector privado”. Este conjunto 

de compromissos políticos confere aos autarcas europeus a legitimidade e a responsabilidade 

de liderarem um esforço de obtenção dos ODM a partir das comunidades nas quais se 

inserem. Esse esforço deve apoiar-se num trabalho transversal de consciencialização sobre os 

ODM e outros desafios globais relacionados, como são as migrações ou as alterações 

climáticas. 

A dinamização local de prossecução dos ODM reforça o compromisso do Estado-membro 

perante a comunidade internacional e contribui ativamente para a Justiça Social Mundial e 

para uma Política de Desenvolvimento Coerente, em que todos os sectores – agricultura, 

pescas, migrações, segurança, inovação, ambiente, alterações Climáticas, transportes, 

dimensão social da globalização, energia – estão alinhados com os esforços do 

Desenvolvimento Humano Sustentável. 

 

 

 

Partir do Local, para o Nacional de forma a reforçar o global em prol do Desenvolvimento e da 

Sustentabilidade poderá ser uma das prioridades de Alfândega da Fé. 

LOCAL             NACIONAL        GLOBAL 
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CAMPANHA 

 

A Campanha Go Local: Por uma Cidade Sustentável irá fortalecer o papel dos Municípios 

Portugueses na defesa da Sustentabilidade nas suas dimensões social, económica e ambiental. 

Economia, Ambiente, Educação, Integração, Inclusão e Mobilidade não são apenas temas da 

Sociedade, são realidades diárias às quais não podemos virar costas. Realidades que devem ser 

abordadas do local ao global, pois este é o único caminho capaz de assegurar um futuro 

sustentável para todas e todos. 

Através de uma parceria global consolidada entre agentes públicos e privados a Campanha irá 

promover o papel dos Municípios enquanto atores chave de um Desenvolvimento Sustentável, 

promovendo igualmente uma economia ativa e dinâmica, uma promoção de uma sociedade 

equitativa, onde a igualdade de género e a educação de qualidade são uma realidade. Uma 

sociedade onde ambiente, tecnologia e mobilidade se alinham aos novos desafios 

demográficos e sociais. Uma sociedade global, que coopera entre si na promoção dos valores e 

princípios da dignidade Humana. 
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METAS 

 

ASSUMIR O COMPROMISSO LOCAL 

A aldeia global evidenciou as interdependências entre Países Desenvolvidos e em 

Desenvolvimento, bem como a necessidade de se adotar um modelo de globalização inclusiva.  

Para concretizarem os objetivos ligados à sustentabilidade, os Municípios necessitam de 

demonstrar a sua vontade política, construir estratégias e sinergias comuns que beneficiarão 

não só a sua comunidade local, mas também as comunidades globais. 

 

COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

A comunicação é uma componente central no desenvolvimento: em processos de governação 

eficazes e transparentes; em apoio a cidadãos interessados e empenhados e a uma sociedade 

civil dinâmica; e em apoio ao crescimento económico inclusivo e sustentável. 

 

 PROMOVER UMA CIDADE DE OPORTUNIDADES  

A missão central de um Executivo Camarário é promover uma cidade de oportunidades e de 

equidade social, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população que serve, 

numa ótica de prevenção e redução da pobreza e da exclusão social 

 

CRIAR UMA ECONOMIA INCLUSIVA 

Num mundo de recursos limitados, o Desenvolvimento Sustentável só é viável se tais recursos 

forem distribuídos com justiça, equidade e transparência. A igualdade de oportunidades no 

acesso aos mercados deve portanto ser um imperativo, quer a nível local, quer a nível global 

 

GERIR O AMBIENTE URBANO 

A atual pressão sobre as cidades torna urgente o desenvolvimento e aplicação de boas práticas 

de gestão ambiental na administração pública local procurando combater as alterações 

climáticas através de um comportamento eco eficiente. Um comportamento eco eficiente nas 

áreas de gestão energética, gestão de resíduos sólidos urbanos e gestão de água otimiza o uso 

dos recursos e minimiza a produção de resíduos, permitindo poupanças significativas. 
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ASSUMIR O COMPROMISSO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O compromisso autárquico, promovido em estreita 

colaboração com a coordenação nacional da 

campanha pressupõem: 

:: Designação de um ponto focal no Município, que 

coordena e gere a implementação das metas; 

:: Identificação das áreas de governação com 

impacto em cada meta e a identificação de 

respetivos técnicos para participação no processo; 

:: Formação 

:: Identificação do Grupo de Acompanhamento Local 

(GAL); 

:: Aplicação da matriz para diagnóstico nas cinco 

áreas; 

:: Análise do diagnóstico, traduzida na elaboração de 

um plano geral de ação, anexado à "Declaração por 

uma Cidade Glocal”. 

 

A assinatura do Compromisso Local foi firmada 

a 4 de março de 2013, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, pela Senhora Presidente 

da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, Dra. 

Berta Nunes. 

Neste cerimónia pública estiveram presentes, 
os membros que vão integrar e acompanhar a 
Campanha.  
Alfândega da Fé é o primeiro município 
transmontano a aderir à campanha tornando-
se no 10º concelho de Portugal e da Europa a 
integrar este projeto. No fundo é a integração 
de uma rede de cooperação, que visa 
contribuir para fortalecer e dar maior 
visibilidade ao papel dos municípios enquanto 
promotores de um desenvolvimento 
sustentável. 
 
A assinatura foi tornada publica no portal do 

Município, e nos media regionais. [Documentos em 

anexo] 

 Equipa Go Local 

Ponto Focal: Carina Teixeira[ccteixeira@gmail.com] 

Rui Martins Gonçalves [arq.rui22@gmail.com] :: 

Conceição Pereira [ddescmalfandegafe@gmail.com] :: 

Toni Azevedo [tnazeved@gmail.com] :: Ana Dias 
[amcduquedias@hotmail.com] 

 

Questionário de Diagnóstico preenchido :: análise 

em curso 

Identificação do Grupo de Acompanhamento Local 

– Rede Social  

 

Formação na meta assegurada em reunião de 

apresentação do projeto a 4 de março de 2013.  

. 
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A afirmação dos Objetivos de Desenvolvimento já está integrada na Orientação Político-

Estratégica do Município de Alfândega da Fé, descritas no Manual de Qualidade do Município 

 

http://www.cm-alfandegadafe.pt/noticias/452 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticiasdonordesteultimas.blogspot.pt/

2013/03/alfandega-da-fe-ja-aderiu-ao-projeto-

go.html#.UuaKfBCp3IU 

 

http://ondalivrefm.net/2013/03/05/alfandega-

da-fe-e-o-primeiro-municipio-a-integrar-rede-

de-desenvolvimento-sustentavel/ 

 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cm-alfandegadafe.pt%2Fdocumentos%2Fdownload%2Ffbb907ed44a4f0cb1e8837c90ddc3ff5&ei=4tbmUrG7Luq47AaijoCoDQ&usg=AFQjCNGRzztCGFItZ-oF81Y4rffSHsnH_g&bvm=bv.59930103,d.Yms
http://www.cm-alfandegadafe.pt/noticias/452
http://noticiasdonordesteultimas.blogspot.pt/2013/03/alfandega-da-fe-ja-aderiu-ao-projeto-go.html#.UuaKfBCp3IU
http://noticiasdonordesteultimas.blogspot.pt/2013/03/alfandega-da-fe-ja-aderiu-ao-projeto-go.html#.UuaKfBCp3IU
http://noticiasdonordesteultimas.blogspot.pt/2013/03/alfandega-da-fe-ja-aderiu-ao-projeto-go.html#.UuaKfBCp3IU
http://ondalivrefm.net/2013/03/05/alfandega-da-fe-e-o-primeiro-municipio-a-integrar-rede-de-desenvolvimento-sustentavel/
http://ondalivrefm.net/2013/03/05/alfandega-da-fe-e-o-primeiro-municipio-a-integrar-rede-de-desenvolvimento-sustentavel/
http://ondalivrefm.net/2013/03/05/alfandega-da-fe-e-o-primeiro-municipio-a-integrar-rede-de-desenvolvimento-sustentavel/
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http://nordestecomcarinho.blogspot.pt/2013/03/alfandega-da-fe-integra-rede-de.html 
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http://5l-henrique.blogspot.pt/2013/03/alfandega-da-fe-integra-

rede-de.html 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.42

2977141121624.1073741825.109461989139809&

type=3 

 

http://local.pt/portugal/norte/alfandega-da-fe-vai-aderir-a-go-local/
http://local.pt/portugal/norte/alfandega-da-fe-vai-aderir-a-go-local/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152604341835344&id=435524410343
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152604341835344&id=435524410343
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152604341835344&id=435524410343
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152604341835344&id=435524410343
http://5l-henrique.blogspot.pt/2013/03/alfandega-da-fe-integra-rede-de.html
http://5l-henrique.blogspot.pt/2013/03/alfandega-da-fe-integra-rede-de.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422977141121624.1073741825.109461989139809&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422977141121624.1073741825.109461989139809&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422977141121624.1073741825.109461989139809&type=3
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COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

Procura facilitar a comunicação de forma global, promovendo o intercâmbio de experiências, a 

interconexão das redes e o confronto de ideias e de conhecimentos, promovendo a interação 

entre as esferas locais, nacionais e internacionais - participando nas redes de parceria global 

para o desenvolvimento. 

:: Sensibilizar e criar sinergias, diálogo e partilha de informação para a replicação das práticas 

mais eficazes do Desenvolvimento Sustentável (funcionários, comunidades locais, parceiros, 

fornecedores e media); 

:: Promover o debate, a partilha de experiências, a consultadoria e a solidariedade entre 

Municípios a nível glocal; 

:: Reforçar os conhecimentos, capitalizando o trabalho de organizações locais; 

:: Divulgar publicamente, a nível nacional e internacional, os progressos do Município perante 

os compromissos assumidos; 

:: Consultar e envolver a comunidade, divulgando os seus contributos e incluí-los nas 

estratégias de desenvolvimento local; 

:: Promover o debate e informação através dos media locais; 

:: Cooperar com outras instituições no apoio à promoção e concretização dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio. 

 

Apesar dos esforços para dar a conhecer às populações locais as actividades e serviços do 

Município, é possível intensificar a comunicação das temáticas do Desenvolvimento.  

A Câmara Municipal dispõe de meios de comunicação digitais, nomeadamente o site, a 

newsletter, a informação ao munícipe, a agenda entre outros, que permitem estabelecer uma 

eficiente comunicação com os Munícipes.  

A aposta clara em plataformas digitais, fruto da implementação do projeto papel zero, em 

2010, por todas as autarquias da Terra Quente é uma resposta assertiva para acabar com a 

utilização do papel nos processos administrativos. Trata-se de um projecto direccionado para a 

era digital. Sabemos no entanto, que com este processo alguns dos idosos e das camadas mais 

vulneráveis da população possam ser excluídos e privados de informação.  

Também a divulgação da Campanha Go Local foi centrada no digital. Uma ampla rede de 

media e de blogs, associaram-se aos canais de comunicação da Autarquia para dar a conhecer 

aos munícipes a adesão do Município ao projeto. 

No entanto, destacamos a necessidade de se fazer a do portal da campanha Go Local no site 

da autarquia. Talvez criar uma seção em ação municipal sobre Cidadania Global. 

Neste seção a autarquia poderia disponibilizar conteúdos informativos, campanhas e 

atividades pedagógicas, relacionadas com pobreza, exclusão, igualdade de género, consumo 

responsável, sustentabilidade ambiental, comércio justo… 
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Muito positivo a adesão e a comunicação à iniciativa Hora do Planeta  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe igualmente a possibilidade de criar pontes entre o local e global. A agricultura constitui o 

principal motor económico de Alfândega da Fé, que tem nas produções de azeite, amêndoa, 

cereja e castanha uma das suas principais riquezas. Ora 2014 é o  Ano Internacional da 

Agricultura Familiar (AIAF) que tem por objetivo destacar o perfil da agricultura familiar e dos 

pequenos agricultores, focalizando a atenção mundial no seu papel importante no alívio da 

fome e pobreza, provisão de segurança alimentar e nutrição, melhora dos meios de 

subsistência, gestão dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e obtenção do 

desenvolvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais. 

A Câmara pode promover uma campanha de conscientização sobre a necessidade de se 

adotarem práticas agrícolas sustentáveis; sobre a importância na produção agrícola; sobre o 

desperdício alimentar… 

 

 

 

 

 

Num mundo marcado pela interdependência glocal, todos devemos saber que cerca de um 

terço de todos os alimentos produzidos para consumo humano é perdido ou desperdiçado 

anualmente. Falamos de 1.3 mil milhões de toneladas de comida, o suficiente para alimentar 

2.000.000.000 de pessoas (2 mil milhões). 

Estas campanhas podem ser feitas de maneira mais informal, que despertem a curiosidade das 

pessoas, pode ser feita através de uma rubrica mensal no site; pode ser feita através da Leitura 

Recomendada na Biblioteca Municipal, para diferentes públicos: adultos e jovens; pode ser 

feita através de um ciclo de cinema, na Casa da Cultura  

Sugestão: Porque não desenvolver de um Manual de agricultura Sustentável , no 

âmbito da Ass. Mun. da Terra Quente Transmontana, em parceria com a Escola 

Profissional de Carvalhais – EPA?      Exemplo aqui 

 

A Hora do Planeta assinala-se sábado, 29 de março, para se juntar à Hora do Planeta 2014 basta apagar as 

luzes das 20.30h às 21.30h 

 
A Câmara Municipal de Alfândega da Fé, preocupada com o mau aproveitamento dos recursos energéticos, 
associa-se este ano, mais uma vez, à Hora do Planeta. Para tal, num gesto simbólico, as luzes vão desligar-se 
nos edifícios dos Paços do Concelho, Casa da Cultura e Biblioteca Municipal durante uma hora, no próximo 
dia 29 de março. 
 
Esta iniciativa faz com que o concelho se una a milhares de cidades por todo o mundo que ficam às escuras 
entre as 20h30 e as 21h30 locais com o objetivo de sensibilizar para uma grande causa que é a poupança 
energética, promovendo o aproveitamento sustentável dos recursos e uma menor poluição ambiental. 
 
A autarquia lança o desafio a todos os munícipes de participar nesta iniciativa e compromete-se no âmbito 
do conceito ‘Para além da Hora eu faço se tu fizeres” a incentivar boas práticas de desenvolvimento 
sustentável no concelho, para que todos dêm o seu contributo para a preservação de um mundo melhor 
para as gerações vindouras.  
 
A Hora do Planeta é promovida pela WWF e teve início em 2007 quando em Sidney, na Austrália, 2,2 
milhões de pessoas apagaram as Luzes por uma hora numa tomada de posição contra as mudanças 
climáticas. Desde 2007 que o movimento cresceu a olhos vistos sendo cada vez maior o número de países 
aderentes preocupados com as condições ambientais. 

 

http://www.actuar-acd.org/uploads/5/6/8/7/5687387/manual_ab_terras_bouro.pdf
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E porque não disponibilizar informação aos professores do Município sobre as atividades 

podem desenvolver com os seus alunos? www.escolamundo.org 

Atividades pedagógicas que podem ser utlizadas na comemoração das mais variadas 

efemérides. A sala de aula deve ser um local de aprendizagem global, de aprendizagem, de 

debate e reflexão. Mesmo através dos jogos tradicionais, como a Macaca  é possível chamar a 

atenção das crianças para os Objetivos de Desenvolvimento de Milénio.  

Outra forma de envolver os Munícipes nos temas internacionais poderia ser o destaque no 

site, ou no facebook da pesquisa global das Nações Unidas para um Mundo Melhor: My World 

http://www.myworld2015.org/?lang=pr 

A integração dos temas chave do desenvolvimento internacional na agenda local pode ser 

efectuada assinalando as efemérides internacionais no Facebook, desafiar as escolas a 

desenvolverem atividades específicas nesse dia - 1 vez por trimestre… 

 

 

 

 

Era igualmente positivo que as notícias relacionadas com o mesmo estabelecessem a ligação 

aos Desafios Globais de Desenvolvimento, promovendo a interligação entre o local e o global. 

 

Biblio:  Água e o Futuro da Humanidade, Fundação Calouste de Gulbenkian, editora Springe 

:: A Nossa Escolha, Al Gore :: Calma! (Cool It) - Uma Visão Revolucionária Sobre o Ambiente 

e o Mundo, Bjorn Lomborg :: Economia dos Recursos Naturais e do Meio Ambiente Sylvie 

Faucheux :: Um Mundo Mais Verde! - O Que Podes Fazer Para Melhorar o Ambiente :: O 

Ambiente - Alerta Total, BARBER, NICOLA E NICK DEWAR, Nicola Barker, Nick Dewar :: A 

nossa Casa Arde a Sul :: O fim da pobreza:: Os Milhões da pobreza :: Geopolítica da Fome 

A exposição Fotográfica "A Mulher no Mundo 

Rural"- Galeria do Centro Cultural, que deu 

rosto e voz a estas mulheres que vivem, 

trabalham e constroem o mundo (rural), 

através das suas imagens e das suas palavras, 

pode ser complementada com uma exposição 

sobre as mulheres rurais nos países em 

desenvolvimento.  

Podem igualmente ser criadas exposições 

digitais que retratem estas realidades glocais. 

 

Ciclo de Cinema 

Quem alimenta o Mundo :: O futuro dos 

alimentos :: Carne, uma verdade mais que 

inconveniente” :: Fast Food Nation ::  

Mais aqui  

Dar a conhecer as realidade de Santa Cruz, um dos Municípios da Ilha de Santiago, no 

sotavento de Cabo Verde, com quem AdF é geminado pode ser um bom começo… 

Associação de Municípios de Santiago 

http://www.ams.cv/index.php 

http://www.escolamundo.org/
http://pt.educationforsocialjustice.org/file.php/1/ODM_JOGOS_TRADICIONAIS_PORTUGUESES.pdf
http://www.myworld2015.org/?lang=pr
http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/CanalFCG/Noticias/Noticia?a=4564
http://www.fnac.pt/Calma-Cool-It-Bjorn-Lomborg/a88936
http://www.fnac.pt/Calma-Cool-It-Bjorn-Lomborg/a88936
http://www.fnac.pt/Calma-Cool-It-Bjorn-Lomborg/a88936
http://pesquisa.fnac.pt/ia88144/Bjorn-Lomborg
http://www.fnac.pt/Economia-dos-Recursos-Naturais-e-do-Meio-Ambiente-Sylvie-Faucheux/a97131
http://pesquisa.fnac.pt/ia49897/Sylvie-Faucheux
http://pesquisa.fnac.pt/ia49897/Sylvie-Faucheux
http://www.fnac.pt/Um-Mundo-Mais-Verde-Jessie-Eckel/a137525
http://www.fnac.pt/Um-Mundo-Mais-Verde-Jessie-Eckel/a137525
http://www.fnac.pt/O-Ambiente-Alerta-Total-BARBER-NICOLA-E-NICK-DEWAR/a84337
http://www.fnac.pt/O-Ambiente-Alerta-Total-BARBER-NICOLA-E-NICK-DEWAR/a84337
http://pesquisa.fnac.pt/ia11893/BARBER-NICOLA-E-NICK-DEWAR
http://pesquisa.fnac.pt/ia235284/Nicola-Barker
http://pesquisa.fnac.pt/ia424999/Nick-Dewar
http://www.wook.pt/ficha/a-nossa-casa-arde-a-sul/a/id/13992048
http://www.wook.pt/ficha/a-nossa-casa-arde-a-sul/a/id/13992048
http://www.wook.pt/ficha/o-fim-da-pobreza/a/id/176700
http://www.fnac.pt/Os-Milhoes-da-Pobreza-Paul-Collier/a55432
http://www.we-feed-the-world.at/en/film.htm
http://www.thefutureoffood.com/
http://www.thefutureoffood.com/
http://www.stopogm.net/content/ciclo-de-cinema---que-alimentacao-p
http://www.stopogm.net/content/ciclo-de-cinema---que-alimentacao-p
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Food_Nation
http://greensavers.sapo.pt/2013/11/16/os-25-melhores-filmes-e-documentarios-ambientais-de-sempre/
http://www.ams.cv/index.php


11 
 

  LINGUAGEM INCLUSIVA- PORQUE A IGUALDADE  DE 

GÉNERO NÃO É UM ACESSÓRIO 

Guia para uma Linguagem Promotora da Igualdade entre 

Mulheres e Homens na Administração Pública 

O presente guia pretende contribuir para incluir a dimensão 

da igualdade de género na linguagem escrita (…), 

nomeadamente nos impressos, publicações, documentos e 

sites dos Ministérios e respetivos serviços 

 

http://www.igualdade.gov.pt/INDEX_PHP/PT/DOCUMENTACAO/PUBLICACOES/496_20100107_PLANO_IGUALDADE_LI.HTM
http://www.igualdade.gov.pt/INDEX_PHP/PT/DOCUMENTACAO/PUBLICACOES/496_20100107_PLANO_IGUALDADE_LI.HTM
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         PROMOVER UMA CIDADE DE OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

  

A missão central de um Executivo Camarário é promover uma cidade de oportunidades e de equidade social, 

contribuindo para a melhoria das condições de vida da população que serve, numa ótica de prevenção e 

redução da pobreza e da exclusão social. Dado que a pobreza e a exclusão têm maior incidência em certos 

sectores da sociedade, esses merecem encorajamento acrescido. Num mundo interdependente, os problemas 

não são apenas locais. A recente crise financeira e económica demonstra que as soluções necessitam de ser 

dadas a uma escala global, que respostas isoladas não são eficientes e que é necessário assegurar uma 

dimensão glocal às respostas. O trabalho do executivo camarário não se esbate nas fronteiras do seu território, 

é interativo com o restante território nacional e tem impactos a nível internacional. 

Neste sentido, projetar “glocalmente” as boas práticas sociais é o caminho para garantir a Justiça Social. Assim 

o Município Glocal deverá: 

:: Favorecer a acessibilidade e mobilidade para todos; 

:: Implementar projetos de valorização dos munícipes; 

:: Disponibilizar oportunidades de formação ao longo da vida; 

:: Apoiar e integrar as camadas mais carenciadas da população; 

:: Promover a interculturalidade e a valorização das comunidades migrantes potenciando as relações de 

Cooperação para o Desenvolvimento com os países de origem; 

:: Disponibilizar acesso gratuito à cultura e à informação 

Mobilidade 

Mais do que um privilégio a acessibilidade é um direito. É pré-condição para qualquer progresso em direção ao 

Desenvolvimento de todos os membros da sociedade e como tal é fundamental que o Município de Alfândega 

da Fé garanta nos espaços públicos a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. 

O Plano de Promoção Acessibilidade – Alfândega Inclusiva. Plano estratégico que teve em conta a melhoria da 

acessibilidade no município, desenvolvendo ações de sensibilização, formação e participação, envolvendo 

populações, associações e entidades parceiras locais de modo a inserir dinâmicas municipais capazes de 

manter este desígnio cívico de município inclusivo na agenda de trabalho de toda a comunidade. 

De natureza multidisciplinar, este plano abordou a temática do espaço público, equipamentos públicos, 

transportes, design, comunicação e infoacessibilidade através do desenvolvimento de estudos especializados 

em matéria de acessibilidade, de forma a criar um Plano Estratégico de prioridades de intervenção, no qual 

foram detetados os problemas existentes, e apresentadas as soluções e ações apropriadas para dotar o 

município de condições próprias do acesso universal. Além disso prestou assistência técnica à obra em 

desenvolvimento e apontou novos rumos em matéria de design universal.  
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Para apresentar os resultados do plano o Município promoveu um Workshop  com os 

resultados dos Estudos de Acessibilidade, bem como da participação das entidades parceiras e 

as perspectivas deste território como um destino de excelência.  

A abordagem do Município foca-se numa estratégia de identificação das dificuldades de 

acessibilidade e o respetivo plano de ação e alicerçada em acordos/parcerias com associações 

de pessoas com mobilidade reduzida e pessoa com deficiência.  

O Plano identifica também uma das principais preocupações de municípios na promoção de 

uma cidade de oportunidades que é garantir que as pessoas idosas não ficam isoladas.  

 

 

 

Aliás em matéria de envelhecimento é fundamental garantir que a cidadania ativa continua a 

ser uma preocupação do executivo camarário. Apesar dos resultados menos animadores do 

projeto "vencer o tempo", que tinha por objetivo combater a solidão e ensinar os jovens a 

respeitar os mais velhos, é importante saber quais são os principais constrangimentos 

decorrentes deste tipo de iniciativas e desenvolver novas abordagens.  

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé está empenhada na criação de uma rede de apoio aos 

idosos no concelho. Ajuda a identificar as situações mais problemáticas e em conjunto com os 

serviços sociais da autarquia, a Liga de Amigos e as Misericórdia dar uma resposta mais 

adequada, uma resposta pronta e evitarmos situações que por vezes são dramáticas e não têm 

qualquer tipo de ajuda. Pode ser uma resposta ao nível da saúde, ao nível da habitação, 

apenas ao nível do voluntariado para evitar o isolamento dos idosos.  

“Envolver e ouvir os idosos é um compromisso e uma prioridade”:: Alfândega da Fé 

Comunidade Amiga dos Idosos 

 

 

O Plano de Promoção da Acessibilidade– Alfândega Inclusiva, recentemente concluído, revela-se como um 

instrumento fundamental neste desígnio. Este Plano visa contribuir para a eliminação progressiva de 

barreiras arquitetónicas, urbanísticas, sociais e psicológicas que tanto prejudicam a vida dos cidadãos com 

mobilidade reduzida. 

Sabia que Alfandega da Fé foi i primeiro Município Português em Trás-os-Montes a implementar o 

projeto RAMPA? 

“Pretendemos criar espaços públicos inclusivos, principalmente 

quando a nossa comunidade é em grande parte composta por 

pessoas idosas que em muitos casos apresentação alguns problemas 

de mobilidade” Berta Nunes 

http://www.rtp.pt/noticias/?article=416091&layout=122&visual=61&tm=8&
http://cadernosmunicipais.fundacaorespublica.pt/data/pdfs/ART51407404c7d99.pdf
http://cadernosmunicipais.fundacaorespublica.pt/data/pdfs/ART51407404c7d99.pdf
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Em setembro de 2011, Alfândega da Fé tornou-se  na primeira vila portuguesa subscrever a 

Declaração de Dublin – “Alfândega da Fé: comunidade amiga dos idosos”. No documento são 

assumidos uma série de compromissos que visam adaptar e preparar o concelho para o 

fenómeno global que é o aumento da esperança de vida. Compromissos que abrangem áreas 

como a promoção da saúde, da participação cívica, da mobilidade, da ação social e do 

voluntariado, entre outras. 

 Além disso, este concelho transmontano foi designado, 

 pelo período de dois anos, como novo membro da Rede 

 Global da OMS das Cidades e Comunidades Amigas das 

 Pessoas Idosas.  A criação deste conselho vem responder à necessidade de abordar os 

problemas sociais e culturais dos idosos, contribuindo para a melhoria do seu bem-estar e 

qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais um excelente exemplo de uma boa prática é o Conselho Municipal Sénior. Uma estrutura 

que pretende dar voz aos seniores do concelho envolvendo-os nas tomadas de decisão 

 

    Conselho Municipal Sénior 

C 

Sorriso Sénior | Alfândega da Fé combate o isolamento dos idosos 

O Município de Alfândega da Fé está a impulsionar uma rede que visa apoiar idosos que vivem sozinhos, 

disponibilizando sessões de reabilitação psicomotora, apoio domiciliário, serviço de enfermagem, 

intervenção psicológica e apoiando a dinamização de atividades lúdicas.  

Na aldeia de Vilarelhos, os idosos que vivem sozinhos podem matar a solidão ao mesmo tempo que 

melhoram a sua saúde e bem-estar físico e emocional através das sessões de reabilitação psicomotora, 

promovidas pelo Município de Alfândega da Fé, em parceria com a Liga dos Amigos do Centro de Saúde 

de Alfândega da Fé e Junta de Freguesia. 

Nestas sessões de reabilitação psicomotora trabalha-se o equilíbrio, a postura, a força muscular mas 

também os cinco sentidos ao mesmo tempo que se promove a socialização dos idosos e se reforça o 

espírito de solidariedade. Com uma adesão de 100%, ninguém perde as sessões em grupo ou individuais 

que os idosos consideram uma mais valia. 

Integrada no projeto Sorriso Sénior, esta iniciativa pretende contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida dos indivíduos e famílias e, ao mesmo tempo, retardar ou evitar a institucionalização assegurando a 

satisfação das suas necessidades básicas. 

O projeto inclui ainda a prestação de apoio domiciliário, serviço de enfermagem, intervenção 

psicológica, convívios entre idosos e um banco de ajudas técnicas que estará disponível em breve. 

Desta forma pretende-se combater o isolamento social e contribuir para ao aumento do envelhecimento 

activo num concelho cada vez mais envelhecido e com cerca de 250 idosos a viverem sozinhos. 

O Sorriso Sénior está a ser implementado na maioria das freguesias do concelho e conta já com mais de 

duas centenas de idosos apoiados e acompanhados. 
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respeitantes às políticas para a terceira idade. Trata-se de um órgão consultivo que tem como 

principal função debater, analisar e pôr em prática programas e iniciativas direcionadas para a 

população Sénior. 

Os seniores de Alfândega da Fé têm a possibilidade de participarem na tomada de decisões e 
na gestão de recursos do concelho de Alfândega da Fé. A ideia partiu o Município no âmbito 
do Conselho Municipal Sénior e pretende contribuir para uma maior aproximação das políticas 
públicas às necessidades dos seniores. 
 
Durante os meses de maio e junho os seniores, de forma individual ou em grupo, poderão 
apresentar as ideias para medidas que gostariam de ver implementadas no concelho, que 
posteriormente serão analisadas e votadas. Os resultados serão anunciados em agosto. 
Podem apresentar propostas todos os indivíduos com mais de 60 anos, que vivam no concelho 
ou naturais não residentes. Os projetos apresentados podem ir até ao limite de 10 mil euros. 
 
Esta iniciativa pretende potenciar o exercício de uma cidadania participativa, ativa e 
responsável de forma a reforçar a credibilidade das instituições e a qualidade da própria 
democracia, incentivando a interação entre eleitos, técnicos municipais e os seniores na 
procura de soluções para melhorar a qualidade de vida no concelho. 
 
As propostas devem ser entregues na Divisão de Desenvolvimento Económico, Social e Cultural 
da Câmara Municipal de Alfândega da fé (edifício Câmara antiga) ou na Liga dos Amigos do 
Centro de Saúde de Alfândega da Fé até ao final do mês de junho. 
 

Destacamos ainda a Universidade Sénior de Alfândega da Fé:  Projeto entendido como 

essencial para a promoção do envelhecimento ativo 

 

 

 

 

 

Sabemos que um dos setores mais cruciais para o Município é a posta no Turismo. Aliás, em 

Alfândega da Fé foi hastada a bandeira  "Cidades e Vilas de Excelência" no âmbito de uma 

candidatura da autarquia virada para a promoção do "turismo acessível" já que se pretende 

que os turistas com dificuldades de mobilidade se desloquem a pontos de interesse livres de 

barreiras arquitetónicas.  

O Empenho do Município de promoção de Acessibilidade Alfândega inclusiva foi amplamente 

divulgado pelo Município: http://www.paulateles.pt/noticias/alfandega.html 

http://videos.sapo.pt/AnzGZ3rQFzd0Hc0ZJrjK  

Num concelho marcado pelo envelhecimento da população, onde mais de tem 30% da população tem 65 ou 

mais anos e destes mais de 60% vivem sozinhos urge encontrar soluções e respostas para esta problemática. 

Atenta a esta realidade a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver e apoiar projetos que promovem o 

envelhecimento ativo, participado e com qualidade. A criação da Universidade Sénior insere-se nessa 

estratégia. Uma forma de combater a solidão e o isolamento e de contribuir para que estas pessoas se 

continuam a sentir úteis após o término da vida ativa. O projeto envolve diretamente os seniores e muitos 

deles aliam a faceta de alunos à de professores. In http://www.cm-alfandegadafe.pt/noticias/350 

http://www.institutodemobilidade.org/projectos/rede.html
http://www.paulateles.pt/noticias/alfandega.html
http://videos.sapo.pt/AnzGZ3rQFzd0Hc0ZJrjK
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Destaque muito positivo, como um exemplo de Boas práticas a ser seguido por outros 

Municípios é o Primeiro Parque Verde Acessível. Alfândega da Fé aliás, vai ter um primeiro 

parque verde acessível do Nordeste Transmontano. 

A Nível de acessibilidades e de inclusão. E tal como afirmado pela coordenadora do plano. 

Paula teles, “Alguns problemas podem ser intervencionados de forma rápida e sem grandes 

custos como é o caso de remover um sinal de trânsito do meio do passeio ou uma papeleira, 

mas depois também há um conjunto de problemas que exigem algum investimento e que 

terão de aguardar por fundos comunitários”.   

Destaque muito positivo, a nível de inclusão para o apoio do Município à  Leque - Associação 

Transmontana de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Especiais. Ateliês de cozinha, 

jardinagem e até estágios numa cabeleireira e esteticista da localidade são alguns dos projetos 

promovidos pelo Centro de Actividades Ocupacionais da Leque. O primeiro projeto a arrancar 

foi a escola de pais, inédito em Portugal, cuja primeira experiência decorreu em Bragança. Ali 

se ensina aos pais a lidarem com a diferença dos filhos e falar sobre as suas preocupações. 

Para o futuro, a Leque pretende avançar com a criação de uma fábrica onde se produzam 

jogos e materiais inclusivos. A unidade deverá ficar instalada em Alfândega da Fé e metade dos 

funcionários serão pessoas com necessidades especiais. 

 

 

 

Para além das acessibilidades é necessário garantir a possibilidade dos munícipes ouvirem, 

lerem, usufruírem em plenos dos serviços e equipamentos disponibilizados pelo Município. 

Deveria ser igualmente disponibilizado no site uma versão áudio do plano estratégico do 

Município e das prioridades anuais. Ou no caso de AdF o Manual de Qualidade. 

Para a população mais vulnerável do Município os programas de formação ao longo da vida 

são sempre uma mais-valia. Existem uma série de oportunidades gratuitas que permitem 

aceder a uma série de cursos e de formação profissional em diversas áreas. O estabelecimento 

de parcerias com instituições públicas e privadas, é também uma mais-valia para dar resposta 

às necessidade de aprendizagem ao longo da vida. 

Para as aldeias do Município porque não seguir o exemplo da Aldeia da Amoreira? 

Aldeia das Amoreiras Sustentável tem como objetivo envolver a população da Aldeia das 

Amoreiras para em conjunto gerir o seu território e criar uma aldeia sustentável à imagem da 

sua aldeia de sonho.  

Alguns dos parques infantis têm equipamentos para crianças co deficiências físicas? Existem 

legendas em Braile? O Município disponibiliza bicicletas para pessoas com deficiência, como os 

triciclos adaptados? O Município dinamiza programas de formação e sensibilização para a temática 

do acesso à mobilidade? 

 

http://escolapaisnee.blogspot.pt/
http://escolapaisnee.blogspot.pt/
http://centrodeconvergencia.wordpress.com/about/
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Ou o exemplo promovido pela SUÃO-Associação para o Desenvolvimento Comunitário em São 

Miguel de Machede?  

Estes exemplos são reveladores da importância estratégica de envolver instituições do terceiro 

setor nas atividades do Município.  

A oferta formativa deve ser encarada tendo em conta as necessidades dos formandos, mas 

também os grandes desafios estratégicos do Município. 

De salientar, que face aos novos desafios de emigração, o Município tem desde 2005 o 

Gabinete de Apoio ao Emigrante  

O Gabinete de Apoio ao Emigrante, iniciou o seu atendimento ao público no dia 15 de Março 

de 2005. Criado no âmbito de um protocolo entre o Município de Alfândega da Fé e a Direção 

Geral de Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, tem como principal objetivo 

prestar um serviço gratuito ao emigrante ou ex-emigrante, residente ou não em Portugal, bem 

como aos seus familiares. 

Ligado ao crescente da emigração, o Município vive com uma dura realidade de 

despovoamento. 

O projecto Novos Povoadores «é importante porque vai dar resposta a um problema que é 

comum aos municípios do interior do país, o despovoamento. Os últimos Censos revelam que 

Alfândega continua a perder pessoas. Em dez anos perdemos 900 pessoas. Isto tem de parar, é 

um problema de sobrevivência», diz a presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé. 

A Estratégia do Município de apoio à população mais carenciada está bem delineada através 

de orientações políticas e estratégicas claras. Destaque para o  Conselho Local de Acção Social 

de Alfândega da Fé foi constituído em 30 de setembro de 2004. 

A fase de implementação decorreu de 2004 a 2006 e passou pelas seguintes fases: -

Constituição do Núcleo Dinamizador; Constituição do Conselho Local de Acção Social (CLAS) e a 

aprovação do Regulamento Interno; Constituição do Núcleo Executivo; Elaboração Pré-

Diagnóstico; Elaboração Diagnóstico Social do Concelho; Elaboração Plano de 

Desenvolvimento Social 2006/2007 e Elaboração Plano Acão. 

 

 

 

 

Acção social 

 Rede Social 

 Habitação 

 Bolsas de Estudo 

 Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos 

 Projectos 

 Projecto cIDADES Amigas das Pessoas Idosas 

 Vencer o tempo nas 7 Cidades em Alfândega da Fé 

 Dossier da Rede 

 Conselho Municipal do Idoso 

 

 

 

http://www.suao.pt/
http://www.novospovoadores.pt/
http://www.cm-alfandegadafe.pt/accaoSocial/66
http://www.cm-alfandegadafe.pt/accaoSocial/67
http://www.cm-alfandegadafe.pt/accaoSocial/132
http://www.cm-alfandegadafe.pt/accaoSocial/133
http://www.cm-alfandegadafe.pt/accaoSocial/135
http://www.cm-alfandegadafe.pt/accaoSocial/136
http://www.cm-alfandegadafe.pt/accaoSocial/137
http://www.cm-alfandegadafe.pt/accaoSocial/141
http://www.cm-alfandegadafe.pt/accaoSocial/143
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Acessível aos munícipes para consulta e download  está o Diagnóstico Social do Concelho de 

Alfândega da Fé (Actualização de 01/03/2012), documento elaborado no âmbito da Rede 

Social, e que foi aprovado pelo Conselho Local de Acção Social de Alfândega da Fé. È um 

documento de caracterização do Concelho, em várias áreas, Caracterização Demográfica, 

Educação, Emprego/Desemprego, Acção Social/Protecção Social, Saúde, e Equipamentos 

Socias. 

Este instrumento é uma etapa essencial do processo de planeamento estratégico que 

permitirá, numa etapa seguinte, a redefinição das prioridades de intervenção e o planeamento 

da intervenção local, a desenhar no novo Plano de Desenvolvimento Social para o Concelho de 

Alfândega da Fé. 

Na parte cultural, destaque para uma abrangente agenda de atividades orientadas para os 

munícipes, com uma aposta clara na promoção de feiras temáticas. O Concelho de Alfândega 

da Fé é igualmente atrativo pelas suas festas e romarias. Concelho com características 

marcadamente rurais,  onde os rituais ligados à fé ainda estão bem presentes, são de salientar 

as diversas festas religiosas que se celebram nas freguesias, principalmente nos meses de 

verão.  

Mas porque acredita na diversidade religiosa o Município Curso “A diversidade religiosa hoje 

em Portugal o município promoveu uma formação sobre multiculturalidade religiosa . Em 

debate estive a evolução e diversidade religiosa em Portugal.  

O desenvolvimento da acção social escolar, quer por parte do Ministério da Educação, quer da 

Autarquia, é um investimento fundamental para garantir a igualdade de oportunidades. 

 Mas a relação entre os apoios provenientes do Ministério da Educação e dos que são 

atribuídos pela Autarquia é profundamente desequilibrada. Os apoios ministeriais são 

insuficientes para dar resposta às carências da população vulnerável 

As atividades pedagógicas sobre as temáticas da Cidadania Global poderão ser reforçadas 

junto do Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé. São inúmeras as actividades 

pedagógicas já desenvolvidas por ONGD para a integração de temas como pobreza, igualdade 

de género, consumo responsável, comércio justo, Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, 

Turismo Responsável, entre outras nos currículos escolares e em actividades não formais.  

A título de exemplo. Projeto Escola Mundo (IMVF) :: O Mundo em Nós (AIDGLOBAL) :: 

Campanha Educativa M-Igual? (Fundação Gonçalo da Silveira) :: Campanha Global pela 

Educação :: Comércio Justo (CIDAC)  :: Recursos Pedagógicos (OIKOS), entre outros. 

http://www.cm-alfandegadafe.pt/files_user/DiagnosticoSocial_2012.pdf
http://www.cm-alfandegadafe.pt/files_user/DiagnosticoSocial_2012.pdf
http://agrupalfandegafe.net/moodle/
http://pt.educationforsocialjustice.org/
http://www.aidglobal.org/?lang=pt#d-0-162
http://www.fgs.org.pt/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=86
http://www.educacaoparatodos.org/
http://www.educacaoparatodos.org/
http://www.cidac.pt/index.php/o-que-fazemos/centro-de-recursos/recursos-pedagogicos/
http://www.oikos.pt/pt/recursos-pedagogicos
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E porque os Jovens são o futuro do Município e motor de uma cidade de oportunidades, 

destacamos o Orçamento Participativo Jovem . 

O processo de orçamento participativo Jovem tem início em Dezembro com os jovens a 

apresentar ideias e sugestões que gostariam de ver implementadas. Esta foi uma das principais 

resoluções saída da reunião do Conselho Municipal da Juventude. 

O Orçamento Participativo Jovem pretende potenciar os valores da Democracia incentivando 

os jovens à participação na gestão pública local. O instrumento assume-se como um 

mecanismo de cidadania participativa através do qual os jovens podem dar o seu contributo 

para a definição das políticas municipais e pode ser entendido como um incentivo para a 

fixação desta camada da população, contribuindo para o seu bem-estar e qualidade de vida, 

envolvendo-a nas tomadas de decisão e políticas que lhe dizem directamente respeito.  

Foi esse também, o propósito da criação do Conselho Municipal da Juventude, instituído desde 

2010. 

O concelho detém importantes infraestruturas e equipamentos desportivos e de lazer, que 

têm permitido incrementar e dinamizar a oferta e o surgimento de projetos inovadores, 

contribuindo para uma vida mais saudável da população mais sénior do Município e um maior 

acesso à cultura. No entanto, e de forma garantir uma cidade de oportunidades para tod@s 

alguns equipamentos devem ser adaptados às necessidades especiais de alguns dos munícipes. 
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        CRIAR UMA ECONOMIA INCLUSIVA  

 

Num mundo de recursos limitados, o 

Desenvolvimento Sustentável só é viável se tais 

recursos forem distribuídos com justiça, 

equidade e transparência. A igualdade de 

oportunidades no acesso aos mercados deve 

portanto ser um imperativo, quer a nível local, 

quer a nível global. Os Municípios podem 

liderar a construção de uma economia local 

inclusiva, na qual todos podem participar e na 

qual as necessidades sociais, em particular as 

dos mais vulneráveis, encontram respostas 

financeiramente sustentáveis. O Município 

Glocal deverá: 

:: Conceder igualdade de oportunidades a 

mulheres e a homens na progressão 

profissional e no recrutamento do Município; 

:: Incentivar o acesso das pessoas mais 

desfavorecidas a atividades geradoras de 

rendimento; 

:: Estimular a proximidade económica, produtos 

e negócios locais; 

:: Introduzir critérios sociais, ambientais e 

éticos nos procedimentos de compra e de 

adjudicação; 

:: Apoiar o empreendedorismo social; 

:: Incentivar o voluntariado, em especial o dos 

colaboradores da autarquia. 

GO GLOBAL 

Os Países em Desenvolvimento (PED), expostos 

às ondas de choque do sistema económico e 

financeiro global, viram a sua situação agravada 

com a crise atual e as consequências sociais e 

económicas devastadoras da mesma. Apesar da 

diversidade entre países em termos de impacto 

e capacidade de resposta à crise através de 

medidas contra-cíclicas, são sempre os mais 

pobres e vulneráveis os principais afetados. 

Uma economia fragilizada (fraciona) afeta 

todos os setores da sociedade: da pobreza à 

educação, da saúde à promoção do ambiente é 

necessário assegurar a coerência das políticas 

que permita um desenvolvimento sustentado 

de todas estas áreas. 

Também as Autoridades Locais (AL)  têm aqui 

um papel acrescido. Anualmente as AL gastam 

mais de 2 mil milhões de euros na aquisição de 

produtos, bens e serviços, pelo que o seu peso 

no equilíbrio do sistema económico e 

financeiro mundial é fulcral. Através de acordos 

de cooperação com os Países em 

Desenvolvimento as Autoridades Locais podem 

reavivar as economias locais de ambas as 

comunidades procurando a introdução de 

critérios sociais e ambientais nas suas compras. 
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Garantir a igualdade de oportunidades aos bens e serviços municipais é um imperativo de 

qualquer Município. No Município de Alfândega da Fé a promoção de igualdade de 

oportunidades é feita através de ações de sensibilização e pela existência de quotas nos 

quadros de recursos humanos dos municípios. 

O apoio à capacitação e empoderamento das mulheres pode no entanto ser feito 

transversalmente nos programas de formação setoriais desenvolvidos pelos Município, com o 

apoio de associações e outras instituições do Município. 

Exemplos o Programa GIRA| Gerar Iniciativas e Realidades Alternativas, um projeto de 

capacitação de mulheres em situação de desemprego.  

Existem também plataformas on-line de formação sobre empreendedorismo, como a 

Empreende.pt, que é uma plataforma focada nos temas do empreendedorismo e negócios. A 

apresentação de soluções on-line pode por exemplo ser um elemento facilitador para a pessoa 

com deficiência. 

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género é o organismo nacional responsável pela 

promoção e defesa desse princípio. Actualmente asseguram uma série de projectos que 

podem ser uma mais-valia à ação do Município: http://www.cig.gov.pt/acoes-no-

terreno/projetos/ 

 

Ao nível do empreendedorismo e porque reconhece a importância do setor, o Município criou 

o Gabinete do Empreendedor a 25 de Junho de 2010. 

Com este gabinete o executivo pretende apoiar e incentivar a criação de mais e melhores 

perspectivas de negócio, promover o auto-emprego, constituindo uma mais-valia na sociedade 

e economia da região, e simultaneamente dar um contributo para as políticas de fixação de 

pessoas no concelho. 

Sabemos que a dinamização da economia Local é um dos pontos focais da estratégia 

camarária. 

Em 2011 foi instituído o programa de apoio ao empreendedorismo local, no âmbito das 

contrapartidas económicas do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem do Baixo Sabor. 

Resulta de uma parceria entre a EDP e os municípios de Alfândega da Fé e tem como 

promotora a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Nomeação da Conselheira local para a igualdade  

Com uma Conselheira Local para a promoção da Igualdade, Alfândega da Fé reafirma que “A 

promoção da igualdade entre mulheres e homens é um dever de todos, sendo importante para o 

aprofundamento da democracia.” O protocolo entre a Câmara e A CIG foi assinado em 2011. 

 

http://www.graal.org.pt/projecto.php?id=14
http://www.cig.gov.pt/acoes-no-terreno/projetos/
http://www.cig.gov.pt/acoes-no-terreno/projetos/
http://www.cm-alfandegadafe.pt/informacoes/102
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O programa que visa auxiliar os habitantes das áreas abrangidas pela albufeira do Baixo Sabor 

no desenvolvimento da sua ideia de negócio, tem-se revelado um instrumento importante na 

capacitação dos empreendedores. Os resultados positivos alcançados com este Programa, que 

em muito tem contribuído para a instalação de novas empresas e consequente fixação de 

pessoas. Este programa garante formação, consultadoria e acompanhamento aos 

empreendedores locais, sendo uma iniciativa de capacitação e não de financiamento. Este é o 

caminho que tem que ser trilhado para inverter o despovoamento do interior do país 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A aposta no Turismo é fulcral para a autarquia que quer aproveitar os fundos do próximo 

Quadro Comunitário de Apoio para valorizar os recursos do concelho. Entre algumas 

candidaturas está a criação do Centro Ambiental e Biológico da Vilariça, uma área que tem 

bastante valor, tanto do ponto de vista ambiental, como paisagístico e religioso, onde está 

integrada a barragem de Vilarelhos e o cabeço de Nossa Senhora dos Anúncios, que tem uma 

vista magnífica sobre o Vale da Vilariça. 

A estratégia do Município passa por aumentar os locais de interesse que possam ser visitáveis. 

Neste sentido, também a Torre do Relógio, na vila, vai ganhar uma nova função. “É um ex-libris 

da vila de Alfândega da Fé. Pensa-se que terá sido mesmo uma parte integrante do castelo, as 

muralhas desapareceram, mas esta torre será o último vestígio do castelo e é necessário 

torna-la visitável. 

 A autarquia está plenamente consciente de que só com investimento é possível atrair mais 

turistas ao concelho. “  

Porque os vários setores devem garantir a coerência de uma estratégia baseada na 

sustentabilidade económica, social e ambiental, o Município pode adotar uma Carta Magna de 

princípios e valores que estas empresas devem respeitar para a dinamização das suas 

atividades. 

Sambade Pólo de desenvolvimento turístico 

A autarquia quer fazer da freguesia de Sambade um pólo de atração e desenvolvimento turístico do 

concelho. Para tal, fez uma candidatura ao PROVERE que reflete um investimento de mais de 350 mil 

euros, comparticipados em 85%. Montante que se destina à adaptação da antiga Escola primária em 

Centro de interpretação e da Casa do Povo em Centro Cultural Tecnológico.  

Aproveitando a proximidade a unidades turísticas de referência, como é o caso do Hotel & SPA, a 

Câmara quer dotar a freguesia de infraestruturas que diversificam a oferta concelhia, ao mesmo 

tempo que se valoriza e preserva a identidade local. Este é o caso do centro de interpretação, que vai 

surgir na antiga Escola Primária. Trata-se de um conceito muito próximo ao de um Museu Rural, mas 

que com o recurso às novas tecnologias da informação e comunicação vai assumir-se como um 

espaço dinâmico de interpretação da história da aldeia e das suas gentes.  Vídeo aqui 

 

 

http://www.localvisao.tv/index.php/tras-os-montes/999-aldeia-tecnologica
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Mas porque falamos de uma economia inclusiva é fundamental garantir que os e as munícipes 

usufruem destes bens e serviços.  

Também porque acredita no potencial e na qualidade dos seus produtos e produtores o 

Município tem reforçado a promoção de produtos e negócios locais, através de feiras e 

exposições. 

Alfândega da Fé encontra-se envolvida numa grande diversidade de microclimas, oferecendo 

aos visitantes deslumbrantes paisagens, ainda fortemente marcadas pela componente 

agrícola, nomeadamente a produção de castanha, azeite, amêndoa e cereja, sendo esta última 

considerada ex-líbris do concelho. 

Comparando por sectores económicos, o peso do sector primário (16,5%) resulta em grande 

parte do peso diminuto que têm as atividades secundárias, facto associado à existência de um 

débil tecido industrial, sendo que a percentagem onde existe maior número de pessoas ao 

serviço é no sector terciário (61,2%). Essa percentagem revela-nos a importância que os 

serviços públicos autárquicos de saúde, justiça, finanças e de educação, assumem na dinâmica 

do tecido económico do Concelho. 

A dinamização económica, enquanto centro de dinamização social, cultural e tecnológica, e 

pela prestação à população de um leque de bens e serviços (ensino, saúde, comércio e serviços 

públicos) é  fundamental para tentar atrair habitantes ao Concelho.  

Para potenciar a ligação entre o Local e o Global, porque não seguir um bom exemplo de uma 

atividade dinamizada pela Câmara Municipal de Montemor – o - Novo 

 

 

 

É também uma mais valia fazer uma apresentação dos principais produtos locais, de excelência 

junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, para aumentar a visibilidade dos 

produtos junto de novos mercados emergentes. 

Para a dinamização da economia local projetos como os Novos Povoadores revelam o 

empenho do Município em dar resposta aos seus principais desafios. 

 

Na parceria estabelecida com o programa Novos Povoadores, pretende-se instalar 

empresários e suas famílias neste concelho, disponibilizando boas condições de vida social e 

económica, características intrínsecas da região da Terra Quente. Porque o concelho aposta na 

excelência dos seus produtos, são os projetos que visam a transformação dos mesmos os 

prioritários. 

A "Sopa km0" é uma sopa produzida com alimentos locais, que não necessitam de ser 

transportados a longas distâncias, contribuindo para a economia local, para a 

preservação do ambiente e para uma alimentação mais saudável. 
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No capítulo das Compras Públicas e reconhecendo a importância das prática de compras 

públicas responsáveis (compras que tenham em conta princípios éticos, sociais e ambientais) 

os técnicos camarários identificam a necessidade de uma reorganização interna subjacente à 

inclusão desses critérios e destacam a aquisição de alguns produtos locais no comércio local. 

 

 

 

A dinamização de estratégias económicas inclusivas, assentes em princípios éticos e de 

responsabilidade social, poderá ser realizada em colaboração com a Associação de Municípios 

das Terras Quentes Transmontanas. De facto o trabalho é rede e a partilha de boas práticas 

são sempre uma mais-valia para o trabalho dos Municípios Portugueses e permitem potenciar 

resultados.  

 

Parcerias: 

Em matéria de empreendedorismo e criação de emprego a autarquia promove sessões de 

esclarecimentos com entidades exteriores.  

 

A responsabilidade social são também áreas chave para os Municípios, aqui poderão ser 

adotados na área social protocolos de cooperação e apoio financeiro, na área de educação 

bolsas e apoios a famílias carenciada, no setor juvenil apoio a iniciativas. 

 

Escola Profissional de Agricultura de Carvalhais - A Associação de Municípios da Terra Quente 

Transmontana, do qual o Município de Alfândega da Fé faz parte, assinou um protocolo com a 

Escola Profissional de Agricultura de Carvalhais. Alfândega da Fé poderá potenciar este acordo  

de forma a promover oportunidades de emprego no Município e maior qualificação 

profissional. Poderá também atrair novos jovens para o Concelho oferecendo oportunidades 

de troca de experiências com agricultores locais, aprendizagem de novas técnicas, ideias para 

transformação dos produtos agrícolas, etc. 

 

Apesar de no website estarem listadas as várias coletividades desportivas existentes no 

concelho não é claro se a Autarquia dá ou não apoios anuais para a prática desportiva. É no 

entanto claro que há uma grande aposta no desporto sendo que no Concelho há vários 

equipamentos desportivos como Centro de Formação Desportiva; Piscinas da Associação 

Recreativa Alfandeguense; Polidesportivo de Sambade; Campo de Futebol de Sambade; 

Polidesportivo de Vilarchão; Polidesportivo de Gebelim; Polidesportivo de Vilarelhos; 

Polidesportivo de Eucisia; Polidesportivo de Sendim da Serra; Polidesportivo de Pombal. 

A nível cultural é clara a aposta do Município sendo que há uma Casa de Cultura com uma 

agenda cultural bi-mensal onde estão reunidos todos os eventos culturais do concelho desde 

passeios pedestres, workshops e eventos desportivos.  

Formação em Compras Pública mais justas e Sustentáveis:: 

27de janeiro :: LIPOR 

Destaque para o Guia ao empreendedor elaborado no âmbito da rede Corredor Azul , disponível em:  

http://corredorazul.net/uploads/4/original/Guia_do_Apoio_ao_Empreendedor.pdf?1361211191 

Um guia semelhante poderá ser elaborado no quadro da Comunidade Intermunicipal 

 

 

http://www.amtqt.pt/areaQualidade/
http://www.amtqt.pt/areaQualidade/
http://www.cm-alfandegadafe.pt/files_user/CentroFormacao.JPG
http://corredorazul.net/uploads/4/original/Guia_do_Apoio_ao_Empreendedor.pdf?1361211191
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Para aumentar a capacidade de resposta, poderá ser solicitado a grandes empresas ou grupos 

a atuar na região pode ser uma mais-valia: Apadrinhamento de Bolsas : o mesmo em relação a 

emigrantes bem-sucedidos (apadrinhamento de atividades, de bolas escolares…) 

Para além do incentivo aos Munícipes, o Município deveria ter uma forte política de incentivo 

ao voluntariado para os seus colaboradores. Banco de Horas para uma atividade que todos 

sintam que possam fazer a diferença. “EX. Dia do Voluntariado em Alfândega da Fé - convidar 

técnicos municipais e munícipes a reutilizarem bens e serviços :: ou limpeza de rua; ou 

revitalização de um jardim :: ou pintura de uma fachada… 
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       GERIR O AMBIENTE URBANO 

 

 

 

  
A atual pressão sobre as cidades torna urgente o desenvolvimento e aplicação de 

boas práticas de gestão ambiental na administração pública local procurando 

combater as alterações climáticas através de um comportamento eco eficiente. Um 

comportamento eco eficiente nas áreas de gestão energética, gestão de resíduos 

sólidos urbanos e gestão de água otimiza o uso dos recursos e minimiza a produção 

de resíduos, permitindo poupanças significativas. 

Também as alterações climáticas com manifestos efeitos locais têm igualmente 

fortes efeitos glocais, com um impacto mais significativo sobre milhões de pessoas 

nos Países em Desenvolvimento. 

Num esforço coletivo, o Município Glocal deverá:  Otimizar a utilização de energias 

renováveis e equipamentos com certificação de eficiência energética; Promover a 

educação e eficiência na utilização e consumo de água; Prevenir a produção de 

resíduos e promover a sua transformação, motivando para a aplicação da política 

dos  R’s: Reduzir, Reutilizar, Repensar, Restaurar e Reciclar; Promover e criar 

condições para a existência de padrões de mobilidade mais sustentáveis; Privilegiar 

os espaços verdes e as espécies autóctones; Privilegiar e promover o uso de 

produtos de agricultura biológica, de proteção integrada ou de produção local e/ou 

nacional nos refeitórios dos seus serviços e nas escolas pelas quais o Município é 

responsável; Promover e criar condições para a existência de padrões de 

mobilidade mais sustentáveis; 

 GO GLOBAL 

Existe uma evidente ligação, entre a 

erradicação da pobreza e a melhor 

manutenção e preservação do bem 

comum ambiental. Falar de ambiente é 

falar de economia, de produção, de 

comércio, de educação, de tecnologia, 

de mobilidade e de saúde. Esta 

intersecção de setores deve ser 

entendida e promovida de forma 

coerente e alinhada com os objetivos 

de Desenvolvimento. A promoção do 

bem-estar das comunidades globais 

assenta na adoção de novos 

comportamentos ambientais, 

económicos e socias. Assenta 

sobretudo na promoção e 

implementação de políticas 

verdadeiramente sustentáveis. 
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ESTRATÉGIA e SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Município de Alfândega da Fé reconhece entre as principais vantagens na implementação de 

políticas ambientais sustentáveis a melhoria contínua do desempenho ambiental, a 

Redução/controlo de custos; a Redução dos resíduos e reutilização dos recursos e a 

demonstração pública do compromisso com a gestão ambiental. Não obstante os 

constrangimentos económicos/financeiros e sociais (falta de apoio dos munícipes aos projetos) 

são alguns dos principais obstáculos que o Município encontra na implementação de políticas 

ambientalmente sustentáveis. 

O serviço de Ambiente do Município de Alfândega da Fé (integrado na Divisão de Urbanismo e 

colaborando com o serviço de Serviços Urbanos) abrange vários domínios de actuação: 

sensibilização ambiental, resíduos, passivos ambientais, energias renováveis, insalubridade, 

ruído, águas e saneamento, domínio hídrico, reserva ecológica nacional. 

Estes domínios estão categorizados, no site do Município, em: 

»Resíduos - Ecocentro 
»Resíduos - Monstros Domésticos 
»Resíduos - Recolha Indiferenciada (resíduos sólidos urbanos) 
»Resíduos - Recolha Selectiva (resíduos sólidos urbanos) 
»Resíduos - Óleos Alimentares Usados 
»Energias Renováveis 
»Ruído 
»Água e Saneamento - ETARS 
»Água e Saneamento - Óleos Usados 
»Projecto Hortas Biologicas 
»Legislação 

As atuais ações de planeamento e ordenamento do território colocam na ordem do 

dia o Desenvolvimento Sustentável, ao qual se associam noções como: as precauções 

ambientais (preservação dos recursos naturais), a eficiência ambiental (durabilidade 

das acções), a eficiência do bem-estar e a equidade. Assim, pode-se considerar que a 

formulação de uma visão estratégica integra necessariamente o conceito de 

sustentabilidade como suporte de um planeamento ambiental e territorial. 

O planeamento territorial municipal contemporâneo deve assentar nas seguintes 

apostas: 

– competitividade (valorizar as vantagens que o município já tem); 

– mudança (potenciar as oportunidades externas ao município); 

– sustentabilidade (conservar os recursos endógenos, territoriais e humanos); 

– coesão (contrariar as grandes debilidades 

http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/68
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/69
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/70
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/71
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/72
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/73
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/74
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/75
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/76
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/131
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/77
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No separador resíduos ecocentro, e à semelhança do que a acontece em outros separadores , 

como o da recolha indiferenciada. poderiam ser acrescentados os respetivos materiais de 

sensibilização. 

http://www.residuosdonordeste.pt/materiais/  

Podem igualmente ser disponibilizados vídeos: 

http://www.youtube.com/watch?v=wvs0P6PDVqo 

Anúncio : http://www.residuosdonordeste.pt/documentos_estaticos/spotPrevencao.mp3 

http://www.youtube.com/watch?v=TF1YHL2aV24 

 

Destaque muito positivo para a parceria estabelecida com a AMI para a recolha dos óleos 

alimentares usados 

Em matéria de energias renováveis, uma aposta forte do Município, destaca-se o investimento 

no Parque Eólico da Serra de Bornes 

 A obra de construção do Parque Eólico da Serra de Bornes está em fase de conclusão. 

Prevendo uma potência instalada de 60mW e 24 aerogeradores (5 dos quais estão localizados 

no território de Alfândega da Fé e os demais em Macedo de Cavaleiros), a energia produzida 

vai ser 3 vezes superior à consumida, ao longo de 1 ano, pelos concelhos de Alfândega da Fé e 

Macedo de Cavaleiros. 

O referido parque tem uma extensão de 10 Km e vai permitir ao Município receber cerca de 

400 mil euros por ano. 

Em relação à energia fotovoltaica, as centrais fotovoltaicas previstas para o Município vão 

produzir anualmente cerca 40% da energia consumida nos edifícios do município da Alfandega 

da Fé. 

 

 

 

 

 

A transparência com a Município transmite as suas preocupações e os valores orçamentais 

dos projetos é evidenciada no site do Município. Aliás de acordo com o Índice de 

Transparência Municipal da TIAC, o Município de Alfândega da Fé o 2º mais transparente do 

país. 

http://poderlocal.transparencia.pt/ 

 

http://www.cm-alfandegadafe.pt/files_user/R_Indiferenciada.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=wvs0P6PDVqo
http://www.residuosdonordeste.pt/documentos_estaticos/spotPrevencao.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=TF1YHL2aV24
file:///C:/Users/msilva/Desktop/O%20Ecocentro%20de%20Alfândega%20da%20Fé%20está%20equipado%20para%20receber%20este%20tipo%20de%20resíduos,%20contudo%20a%20AMI%20–%20Assistência%20Médica%20Internacional,%20está%20a%20promover%20gratuitamente%20a%20recolha%20de%20óleos%20alimentares%20usados%20em%20estabelecimentos%20de%20serviços%20para%20promover%20a%20recolha%20d
file:///C:/Users/msilva/Desktop/O%20Ecocentro%20de%20Alfândega%20da%20Fé%20está%20equipado%20para%20receber%20este%20tipo%20de%20resíduos,%20contudo%20a%20AMI%20–%20Assistência%20Médica%20Internacional,%20está%20a%20promover%20gratuitamente%20a%20recolha%20de%20óleos%20alimentares%20usados%20em%20estabelecimentos%20de%20serviços%20para%20promover%20a%20recolha%20d
http://poderlocal.transparencia.pt/
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No separador da água, e mais do que nunca é necessário consolidar a disseminação de 

materiais de sensibilização. Associar pequenos vídeos que permitam as pessoas visualizar as 

consequências da falta de água no Mundo. 

http://www.youtube.com/watch?v=AUUf4BXNq4U 

http://www.youtube.com/watch?v=aQbeeGOpuyA 

 

O projeto Projecto Hortas Biológicas promovido pela autarquia continua a crescer. Este projeto 

surgiu da vontade da autarquia de promover a agricultura biológica, permitindo à população 

um contacto direto com a terra e o desenvolvimento de consciência Ecológica. 

 

Dica Verde: Uma das ações que podem ser implementadas associadas a este projeto é a 

construção de compositores através de materiais reutilizados. 

http://www.youtube.com/watch?v=dk2olz_eqfw 

 Com uma aposta clara no setor do Turismo o Município está consciente da necessidade de dar 

uma resposta integrada ao tema Sustentabilidade. 

A criação e manutenção dos espaços verdes do Município tem subjacentes preocupações 

ambientais que procuram reduzir a utilização de água tratada; preferência por utilização de 

espécies autóctones sempre que exista remodelação ou novas propostas para espaços verdes; 

otimização dos horários de rega conforme a altura do ano, etc 

 

 

 

 

 

O jardim verde acessível, e os trilhos no Município podem proporcionar uma adoção de um 

estilo de vida mais sustentável e saudável. Ao longo de vários Kms podem ser 

desenvolvidos percursos pedagógicos sobre diferentes temáticas que aproximem os 

cidadãos a estas infraestruturas. 

 

 

 

Sugestão: É importante dar a conhecer aos munícipes os custos dos programas 

ambientais, para aumentar a sensibilização para estas temáticas. A título de exemplo, 

informação sobre os litros de água gastos e o respetivo custo da manutenção de um 

jardim relvado  

A Joelette é uma cadeira de todo-o-terreno mono-roda, que permite a prática do pedestrianismo e o 

acesso a áreas montanhosas ou com pisos mais irregulares, a todas as pessoas com mobilidade 

reduzida. 

Crianças ou adultos, mesmo aqueles que apresentam maior grau de dependência, podem desfrutar do 

contacto com a natureza, com o auxílio de dois acompanhantes. Esta prática estende-se também às 

pessoas de idade que podem alternar pequenas caminhadas com o passeio na Joelette. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AUUf4BXNq4U
http://www.youtube.com/watch?v=aQbeeGOpuyA
http://www.cm-alfandegadafe.pt/ambienteAM/131
http://www.youtube.com/watch?v=dk2olz_eqfw
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As questões da desflorestação são também promovidas pelo Município, que acolheu a 

Apresentação e Discussão Pública do Programa de Ação Nacional do Combate à Desertificação. 

Promovida pela Comissão Nacional de Coordenação do Combate à Desertificação e aberta à 

participação de todos os interessados, a reunião de discussão pública tem como objetivo dar a 

conhecer publicamente o Programa, na sua versão revista. Para além disso pretende ouvir os 

atores políticos, técnicos e a comunidade em geral sobre o documento, colhendo contributos e 

sugestões de quem diariamente sente os efeitos deste “fenómeno”. 

Destaque para o projeto piloto de recuperação das áreas ardidas em Alfândega da Fé. que será 

implementado pelo Município em colaboração com o Instituto Politécnico de Bragança. O 

objetivo é fazer um acompanhamento especializado que permita monitorizar o impacto das 

medidas implementadas, garantindo a sua eficácia e a obtenção dos resultados desejáveis.  

Percursos pedestres no concelho de Alfândega da Fé: 

Trilho da Serra de Bornes 

Extensão: 7,8 km :: Grau de dificuldade: Fácil/Moderado :: Ponto de partida / chegada: A caminhada 

tem o seu início e fim na Estalagem da Sra das Neves em  Bornes. 

Tipo de itinerário: Percurso circular. Bornes, Sertano, Valsada, Covelas, Teixedo,   Bornes. 

 

Trilho de Vilares da Vilariça 

Extensão: 6,8 km:: Grau de dificuldade: Fácil/Moderado:: Ponto de partida / chegada: A caminhada 

tem o seu início e fim na Escola de Colmeais. 

Tipo de itinerário: Percurso circular.  

 

Trilho de Gouveia 

Extensão: 6,1 km :: Grau de dificuldade: Fácil/Moderado :: Ponto de partida / chegada: A caminhada 

tem o seu início e fim no Largo do Cemitério de Gouveia. 

Tipo de itinerário: Percurso circular. Gouveia, Sendim da Serra, Gouveia. 

 

Trilho do Sabor 

Extensão: 5,7 km:: Grau de dificuldade: Fácil :: Ponto de partida / chegada: A caminhada tem o seu 

início na aldeia de Parada. 

Tipo de itinerário: Percurso linear. 

Privilegiar e promover o uso de produtos de agricultura biológica, de proteção integrada ou de 

produção local e/ou nacional nos refeitórios dos seus serviços e nas escolas pelas quais o Município 

é responsável é também uma preocupação do Município. 

 

 

http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/destaques/pancd-disc
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Estas iniciativas irão permitir ao município minimizar os efeitos negativos que o grande 

incêndio de 2013 produziu ao nível da biodiversidade local, dos solos e dos recursos hídricos, 

ao mesmo tempo que se criam condições mais apropriadas para a prevenção de futuros 

incêndios e se disponibilizam melhores recursos para o combate aos fogos florestais. 

Privilegiar e promover o uso de produtos de agricultura biológica, de proteção integrada ou de 

produção local e/ou nacional nos refeitórios dos seus serviços e nas escolas pelas quais o 

Município é responsável é também uma preocupação do Município. Destaque para a seção no 

site de produtos regionais que permite conhecer e promover os produtos locais. 
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ANÁLISE SWOT / FOFA [Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças] DA PARTICIPAÇÃO DE 

ALFÂNDEG DA FÉ NA CAMPANHA GO LOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 AJUDA ATRAPALHA 

IN
TE

R
N

A
 

[O
R

G
A
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A
Ç

Ã
O

] 

         

 
 
. Multidisciplinariedade 
 
. Aprofundamento do conhecimento sobre outras 
setores de trabalho do Município 
 
. Reforço do trabalho e do espírito de equipa 
 
. Maior capacidade de estabelecer interligações 
temáticas  
 
. Formações Temáticas aos colaboradores do 
Município 
 
. Resposta eficiente às Prioridades do Município 
 
 

 
. Tempo despendido  
 
. Dificuldade de ultrapassar as estruturas 
orgânicas burocráticas implementadas no 
Município 
 
. Investimentos financeiros  
 
 

EX
TE

R
N

A
 

[A
M

B
IE

N
TE

] 

 
. Maior aproximação aos munícipes e às organizações 
de desenvolvimento local 
 
. Visibilidade do trabalho desenvolvido entre parceiros 
nacionais e internacionais 
 
. Trabalho em rede 
 
. Partilha de Boas práticas 
 
. Ações de formação e sensibilização desenvolvidas 
para os munícipes 
 

 
 

. Redução dos Apoios Financeiros aos 
Municípios 
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In, Carta Educativa 2103, Alfândega da Fé 

  

http://www.cm-alfandegadafe.pt/files_user/Carta_Educativa_2013.pdf
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RECOMENDAÇÕES 

 
Uma campanha é um esforço concertado para realizar uma mudança social. A campanha Go Local, 

tendo esta mudança enraizada nos seus alicerces procura fazer esta mudança através dos 

Municípios portugueses, espanhóis e Búlgaros na defesa da Sustentabilidade nas suas 

dimensões social, económica e ambiental. 

Porque se trata de uma Campanha multisetorial, existe uma forte aposta na comunicação, 

informação e formação. 

Para a implementação de uma boa Campanha procedemos à elaboração de um questionário 

de diagnóstico, que nos permite identificar através das metas da Campanha o trabalho já 

desenvolvido pelo Município e quais as áreas ou temas que devem ser reforçados. Após esta 

identificação procedemos á elaboração de um plano de ação, com objetivos concretos e 

realistas. 

Este plano de ação deve ser partilhado e equacionado de forma a respeitar o espírito da 

campanha e a disponibilidade técnica, financeira e logística da equipa Go Local do Município. 

Cabe à equipa do Município identificar claramente o que pode, ou não fazer e quais as 

alterações que pode ou não encetar. 

A equipa de Alfândega da Fé identificada pelo Município tem contribuído de forma dinâmica e 

eficiente para o desenvolvimento da Campanha no Município. 

O preenchimento do questionário de diagnóstico, permite uma clara identificação de quais as 

metas que necessitam de ser reforçadas.  

 

 

ASSUMIR O COMPROMISSO LOCAL 

Identificação do Grupo de Acompanhamento Local em atualização.  
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COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

A aposta na comunicação permite assegurar um maior conhecimento dos munícipes pelos 

projetos e ações do Município. Mesmo que muitas vezes, achemos que a informação não é 

necessária, porque ninguém vai ler, ou porque é demasiado complexo, devemos sempre 

comunicar. 

Comunicar para que todos consigam perceber o que falamos é no entanto um desafio. 

Demasiados preciosismos técnicos e gráficos demasiado elaborados afastam a pessoa da 

essência da informação. É possível comunicar factos e números de forma correta e simples. 

Nem toda a comunicação necessita de ser escrita ou oral, podemos ter uma forte componente 

visual ou fotográfica. Muitas imagens valem mais do que mil palavras. Podemos criar formas 

originais e criativas de comunicar e revelar o trabalho do Município.  

Exposições, Murais, Teatro e outras formas de expressão artística são igualmente formas de 

comunicação por excelência que não devem ser descuradas. Pelo contrário… 

Mais do que uma estratégia a Comunicação para o Desenvolvimento é um processo social que 

fomenta o diálogo entre as comunidades e os responsáveis de adoção de decisões locais, 

nacionais e regionais. O seu objetivo é o fomento, desenvolvimento e implementação de 

políticas e programas que melhorem a vida das pessoas. 

 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

C4D 

Objetivos 

Envolver; Formar; 
Informar; 

sensibilizar; 
Conscientizar; 

Mobilizar  

Públicos 

Munícipes; Media; 
Líderes de 
Opinião, 

Beneficiários dos 
Programas 

Instrumentos 

Publicidade; Redes 
Sociais,/Web; 

Palestras;  
Comunicação 

Urbana, Imprensa 
Rádio, TV ; SMS..  

Temas 

Ambiente; Saúde; 
Cidadania; 

Cooperação ; 
Educação;  

Urbanismos.. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communication_form_development_oslo_c4d_pda_es.pdf
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COMUNICAR – BOAS PRÁTICAS  

USAR A LINGUAGEM DE FORMA RIGOROSA 

USAR IMAGENS DE FORMA CRITERIOSA: VALORIZAR AS PESSOAS E ASPETOS POSITIVOS (RESULTADOS E 

NÃO PROBLEMAS) 

DESIGN ATRATIVO 

CONTEXTUALIZAÇAO LOCAL – GLOBAL 

TER O PÚBLICO EM MENTE –SEMPRE 

INTERAGIR COM O PÚBLICO – REDES SOCIAIS ; BLOGUES ; INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO; OPINIÃO 

COMUNICAR DE FORMA PROATIVA  - NEWSLETTERS; SMS 

CRIAR EMPATIA – DAR VOZ AOS MUNICÍPES; BENEFECIÁRIOS, VOLUNTÁRIOS 

VALORIZAR A TRANSPARÊNCIA E A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

VISIBILIDADE E CREDIBILIDADE – ARTIGOS DE FUNDO; PERSONALIDADES DE RELEVO NO TEMA 

 

O Município deve fortalecer e promover um maior conhecimento dos seus Munícipes nas 

principais temáticas da Cidadania Global. 

As exposições e tertúlias são sempre importantes para a divulgação destes temas. Porque a 

criatividade é o limite, e a utilização dos recursos financeiros uma realidade, usar espaços 

improváveis da câmara para divulgação destas temáticas é sempre positivo. 

Nas casas de banho pública, no chão, nas assinaturas do email, nas montras, nas faturas 

eletrónicas, nos recibos de vencimento…são apenas algumas das vias que podemos utilizar 

para comunicar a cidadania global. 

 

 

         PROMOVER UMA CIDADE DE OPORTUNIDADES 

As sugestões identificadas no capítulo desta meta, como equipamentos para criança com 

deficiência nos parques infantis, criação da figura provedor da pessoa com deficiência (esta 

figura pode ser criada no âmbito da Associação de Municípios das Terras Quentes 

Transmontanas, bem como a integrar as camadas mais carenciadas da população…entre 

outras podem potenciar o trabalho do Município na promoção de uma cidade de 

oportunidades, que seja da qualidade de vida e bem-estar de toda a sua população.  
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        CRIAR UMA ECONOMIA INCLUSIVA  

 

O Município tem procurado dinamizar e inovar nas suas estratégias e parcerias para a criação 

de uma economia inclusiva. 

Das sugestões acima identificadas, destacamos a criação de uma Carta magna com princípios e 

valores comuns sustentáveis para as empresas e serviços do Município e a introdução mais 

evidente e sistemática de critérios sociais, ambientais e éticos nos procedimentos de compra e 

de adjudicação. A apresentação das estratégias municipais de promoção de produtos regionais 

junto da CPLP e das embaixadas PALOP pode igualmente ser uma mais-valia. Ainda em ter em 

conta , a possibilidade de se criarem micro-créditos para mulheres para dinamização das suas 

atividades.  

A divulgação mais intensiva dos alojamentos rurais, junto de diversos públicos pode ser 

também proveitoso para a autarquia. 

Estes critérios são fundamentais para que a nível global se promova a justiça social e ecológica. 

 

 

       GERIR O AMBIENTE URBANO 

Porque se trata de uma Campanha, as nossas sugestões para esta meta são mais focadas na 

sensibilização ou melhor na conscientização. É importante dar a conhecer aos munícipes os 

custos dos programas ambientais. A título de exemplo, informação sobre os litros de água 

gastos e o respetivo custo da manutenção de um jardim relvado. 

A aposta na conscientização sobre produção de resíduos e promover a sua transformação, 

motivando para a aplicação da política dos  R’s: Reduzir, Reutilizar, Repensar, Restaurar e 

Reciclar; na redução dos consumos energéticos, bem como na adopção de uma mobilidade 

sustentável são medidas que o Município pode implementar a custo reduzido. 

É também possível ao Município alertar para as consequências glocais das alterações 

climáticas e utilizar paralelismo entre situações de fragilidade ambiental no Concelho e 

situações de extrema vulnerabilidade ambiental nos países em desenvolvimento. 

Para as acções que implicam um esforço financeiro elevado, existem uma série de ONGD e 

ONGA que podem ser excelentes parceiros na construção de parcerias multiatores que podem 

ser a base para a candidatura a projectos nacionais e internacionais que possam apoiar os 

Municípios nos esforços que necessitam de empreender para assegurar a sustentabilidade 

ambiental. 
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Município  Alfândega da Fé 

Área (Km2)  322 km²  

População  5.104 habitantes (INE, 2011) 

Presidente da Câmara Municipal  Berta Nunes 

Presidente da Assembleia Municipal Nuno Miranda 

Sector prioritário   

Geminações  MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - Ilha de Santiago - Cabo 

Verde - Protocolo de geminação celebrado em 9 de 

junho de 2001. 

- MUNICÍPIO DE MEDINA DE RIOSECO - Valladolid, 

Castela e Leão - Espanha - Protocolo de geminação 

celebrado em 24 de julho de 2005 

Programas em destaque   

Ponto Focal  Carina Teixeira 

Grupo de Acompanhamento Local   

Telefone  279 468 120 

Fax  279 463 132 

Email  gabinetepresidencia.cmaf@gmail.com 

Website  
 

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

 

PARTICIPAÇÃO ATIVA NAS FORMAÇÕES: 

:: ECONOMIA INCLUSIVA [5 de março de 2013] 

:: COMPRAS PÚBLICAS MAIS JUSTAS E SUSTENTÁVEOS [27 de janeiro de 2014] 

:: COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO [29 de janeiro de 2014] 

 

mailto:gabinetepresidencia.cmaf@gmail.com


39 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO GERAL 

 

Projecto: Go Local for Coherence: Campaign for the promotion of Development Sustainability 

:: DCI-NSA ED/2011/263-428 

 

O projecto  Go Local for Coherence: Campaign for the promotion of Development 

Sustainability é co-financiado pela União Europeia e apoiado pelo Camões-  Instituto da 

Cooperação e da Língua 
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cidadesglocais.org 

 

 

Facebook/Atores pelo Desenvolvimento 
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