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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.

LOCAL

NACIONAL

GLOBAL
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Partir do Local, para o Nacional de forma a reforçar o global em prol do Desenvolvimento e da
Sustentabilidade é uma das prioridades da Câmara Municipal de Montemor – o- Novo.
Porque estamos conscientes da necessidade de um processo de tomada de decisão
participativo, da necessidade de adaptação das estratégias de desenvolvimento às
necessidades locais e da importância de valorizar o conhecimento local a Câmara Municipal de
Montemor – o – Novo [MoN] juntou-se à Campanha Go Local: Por uma Cidade Sustentável
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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.

4

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
A assinatura do Compromisso Local foi firmada
a 22 de abril de 2013, pela Senhora Presidente
da Câmara Municipal de Montemor – o –
Novo, Hortênsia Menino.
O Centro Juvenil do Município foi o palco
escolhido para a realização da cerimónia de
assinatura. A Senhora Presidente reforçou a
importância da adesão de Montemor-o-Novo a
esta campanha perante a equipa do projeto de
Montemor, e os recém-chegados estagiários à
Câmara Municipal com funções nas metas
prosseguidas pela Campanha.
A assinatura foi tornada publica no facebook
do Município, e nos media regionais,
nomeadamente o Montemorense o diário online do algarve. [Documentos em anexo]

Equipa Go 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”.

Ponto Focal: Ana Paula Cinzas [pciriaco@cmmontemornovo.pt]

Cristina Parreira [redenatura-dcdj@cmmontemornovo.pt] :: Rita Sampaio [rsampaio@cmmontemornovo.pt] :: Cândida Martins [cmartins@cmmontemornovo.pt]

Formação na meta assegurada em reunião de
apresentação do projeto a 18 de setembro e 19 de
dezembro de 2012.

Questionário de Diagnóstico preenchido e analisado

Identificação do Grupo de Acompanhamento Local
em atualização
Rede de Cidadania de Montemor – o - Novo

Ação reforçada a 4 de fevereiro de 2013 com
reunião com a equipa de implementação do
projeto.
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.370193193100168.1073741859.292071300912358&type=3

http://radionovaantena.com/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=10819:montemor-adere-a-campanha-go-localpor-uma-cidade-sustentavel&catid=1:regional&Itemid=25

http://www.imprensaregional.com.pt/omontemorense/pagina/s
eccao/2/noticia/1061
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http://issuu.com/canaspaulo/docs/mor_semana_13.04

http://www.destakes.com/redir/0f62e96852818047cdaf86004d8926d6
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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 diversas temáticas do
Desenvolvimento, são ainda necessários aprofundar novos mecanismos de comunicação.
A Câmara Municipal dispõe de meios de comunicação com os seus munícipes, nomeadamente
através do site, facebook, mor semana, agenda cultural e desportiva e tem assegurado uma
regular visibilidade nos media nacionais que potenciam o trabalho desenvolvido pelo
Município em diversos setores da sociedade, seja economia, cultura ou turismo.
A divulgação da Campanha foi assegurada no facebook da autarquia, do facebook do projeto,
bem como nos media regionais.
No entanto, destacamos a necessidade de se fazer a do portal da campanha Go Local no site
da autarquia.
A seção cooperação externa poderá ser reforçada com a introdução do significado de
Cooperação para o Desenvolvimento e de Educação para a Cidadania Global, dando destaque
aos Objetivos de Desenvolvimento de Milénio e ao Novo quadro de Desenvolvimento Pós2015.
Para envolver os Munícipes nos temas da agenda internacional, poderia ser destacado no site,
ou no facebook a pesquisa global das Nações Unidas para um Mundo Melhor: My World
http://www.myworld2015.org/?lang=pr
É também necessário reforçar o conhecimento da população sobre os acordos de geminação e
porque é que estes são estabelecidos. A título de exemplo seria positivo a divulgação do

9

acordo de cooperação e do plano estratégico com o Tarrafal nos
comunicação do Município .

vários médios de

Sugestão : possibilidade de criar uma coluna sobre um tema de cidadania global,
ou mesmo uma foto sobre as gentes e histórias do Tarrafal na mor semana
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…
O reforço dado aos temas da Cooperação e Educação para o Desenvolvimento pelo Município
pode ser assegurado por notícias integradas no site, menções ao Desenvolvimento Glocal nos
discursos e intervenções públicas, projecção de filmes e exposições fotográficas…
Destaque de ações já desenvolvidas:
Semana Europeia Prevenção Resíduos :: Semana sem carros :: Movimento Plantar Portugal ::
Hora do Planeta, Eco Escola

Não obstante a divulgação dos eventos e mais importante a sua realização, seria 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.
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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 MoN
garanta nos espaços públicos a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.
O programa Pedra e Pedra, a título de exemplo, prevê uma série de requalificações para garantir a melhoria
dos acessos e do bem – estar da população de Montemor –o –Novo http://www.youtube.com/watch?v=kfqrREpY63E
Esta abordagem deve focar-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 deficiência.
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?
A Câmara disponibiliza no site informação sobre instituições de Carácter Social e Humanitário - Apoio a
Portadores de Deficiência http://www.cmmontemornovo.pt/pt/conteudos/o%20concelho/associacoes/Instituicoes%20de%20Caracter%20Social%20e%20Humanitario%20-%20A.htm
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Para ser um Município de todos e para todos é fundamental que o plano de ação para a
acessibilidade de Montemor – o – Novo integre 4 áreas:
1.Vias de comunicação públicas: segurança dos utilizadores deveria ser garantida e deveria ser
atribuída especial atenção à posição do mobiliário urbano. Especial atenção deve ser dada Os
pavimentos táteis que são soluções cuja conceção, desenho, textura e cor obedecem a regras
definidas por normas e têm a função de sinalizar e/ou reforçar situações consideradas
relevantes para a manutenção do bem-estar e da segurança de todos os
2. Edifícios: qualquer pessoa deveria ser capaz de aceder aos edifícios públicos e movimentarse de forma independente na sua área circundante e fazer uso dos serviços disponíveis;
3. Transportes: o passageiro deveria ser capaz de utilizar a rede de transportes públicos de
forma independente, desde o embarque à movimentação no interior dos veículos, nas
deslocações nas paragens ou estações, para obter informações sobre os horários e rotas.
4. Parques, jardins e praias: qualquer pessoa deveria ter a possibilidade de visitar estes
espaços em condições de segurança, utilizaras instalações e participar em quaisquer atividades
oferecidas.
Para além das acessibilidades é necessário garantir a possibilidade dos munícipes ouvirem,
lerem, usufruírem em plenos dos serviços e equipamentos disponibilizados pelo Município.
A agenda mor semana poderia ter uma versão áudio que permitisse uma leitura inclusiva.
Deveria ser igualmente disponibilizado nos site uma versão áudio do plano estratégico do
Município e das prioridades anuais.
Nas temáticas da Formação, Atividades, Parcerias a Câmara disponibiliza no site informação
sobre instituições de Carácter Social e Humanitário - Apoio a Portadores de Deficiência
http://www.cm-montemornovo.pt/pt/conteudos/o%20concelho/associacoes/Instituicoes%20de%20Caracter%20Social%20e%20Humanitario%20%20A.htm

A assinalar o Dia Internacional das Pessoas com deficiência a COMUNIDADE SÓCIO- TERAPÊUTICA
CASA JOÃO CIDADE organizou um workshop “INCLUSÃO É UMA ATITUDE” e um Espetáculo
Comemoração dos 5 anos do CAAAPD da Casa João Cidade
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.483076071811879.1073742022.292071300912
358&type=1
O Município promove atividades comunitárias de educação não formal na oficina crianças que
tem como objetivo principal valorizar o tempo livre das crianças. São também desenvolvidas
outras atividades fundamentais e atividades Extra-Curriculares com as escolas do Município.
Também o Centro Juvenil é um espaço municipal que apresenta como prioridade a ocupação
dos jovens do concelho em atividades que para além do carácter lúdico possuam, também,
uma forte componente formativa. Aqui são desenvolvidas formações em áreas tão distintas
como a expressão dramática, fotografia, pintura (aguarelas, tecidos, grafitis), música, artes
circenses, reciclagem, sexualidade e muitos mais.
Sugestão : Olhares Cruzados - projeto que promove a inclusão
social ao aproximar crianças de diversos continentes. Troca de
cartas, desenhos, curiosidades…
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Criação da figura do provedor da Pessoa com Deficiência. O provedor é uma figura que
goza de total independência e está sujeito ao dever de sigilo, gozando os cidadãos do
direito de queixa perante o mesmo.
Exemplos: Serviço de Informação Integrado – SIMPD - Lousã :: provedor metropolitano
dos cidadãos com deficiência
Disponibilização no website do Município da Linha de Apoio à Pessoa com Deficiência
No capítulo da Integração social; Promoção Cultural e Intercâmbios destacam-se as
respostas/estratégias do Município para apoio à população mais carenciada através de
protocolos com instituições de formação, os serviços de ação social e os Planos de integração
na sociedade.
Para a população mais idosa de MoN poderiam ser dinamizados projetos que aproximem
gerações. Bolsas de tempo entre jovens e idosos, para apoio a tarefas simples que muitas
vezes o idoso já não consegue realizar, ou para atividades de leitura, pequenos passeios na
rua.
Existem uma série de exemplos, bem conseguidos
Projeto Lado a Lado: um projeto de solidariedade que aproxima diferentes gerações. Por um
lado, os estudantes que recebem alojamento gratuito, por outro lado, os idosos que viviam
sozinhas e que, graças a esta iniciativa, passam a ter companhia em casa.
Projeto Banco do Tempo: que tem entre os seus objetivos a construção de uma cultura de
solidariedade e promover o sentido de comunidade, o encontro de pessoas que convivem nos
mesmos espaços, a colaboração entre gerações e a construção de relações sociais mais
humanas.
Outra iniciativa que gostaríamos de apresentar, que pode ou não ser impulsionado pelo
Município é Voluntariado personalizado (um a um), postura de serviço, atenção aos mais
fragilizados socialmente: "conhecemo-los pelas suas necessidades; e se os conhecêssemos
pelo nome". Este exemplo de voluntariado pode ser apresentado pelo Município à Rede Social
de Montemor – o – Novo. Veja-se o projeto ServetheCity em que promovem Iniciativas com
pessoas sem-abrigo e outras pessoas vulneráveis:
- Jantares Comunitários :: Ateliês Comunitários :: Torneio Comunitário de Futebol :: Hortas
Comunitárias
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Para a população mais vulnerável do Município os programas de formação ao longo da vida
são sempre uma mais-valia.
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.
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.
Sem grande % de população migrante no Concelho, o Município dispõe de gabinete da Divisão
ação social, saúde e educação, sempre que necessário aposta/orienta a população migrante do
concelho.
Na parte cultural, destaque para uma variada e abrangente agenda de atividades orientadas
para os munícipes, com uma aposta clara na promoção de ciclos de atividades e espetáculos e
também as Parcerias/protocolo com associações coletividades locais.
O Município promove atividades e atores culturais dos PED nos espaços culturais do Município
e considera pertinente a inclusão de temas da cidadania global nas exposições patentes nos
Museus Municipais através de roteiros ou dinamização de atividades pedagógicas.
Ao nível global é seguro afirmar que 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 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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Sugestão: MONTEMOR – O – NOVO CIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS :: Desenvolvimento de
um plano de ação municipal (...) que se baseie na Convenção sobre os Direitos da Criança, com
identificação de desafios, destinado a conseguir progressos nas condições de vida das crianças.
A Iniciativa Cidades Amigas da Criança gerou alguns dos modelos mais eficazes para o
envolvimento de crianças na governação a e no desenvolvimento de suas comunidades.
Essencialmente, as cidades que aspiram a tornar-se “amigas da criança” comprometem-se a
implementar os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança – por meio de uma
vigorosa abordagem participativa e incorporando os direitos da criança como linha mestra em
seus orçamentos e em suas políticas.
Muitas cidades médias e grandes criam conselhos de crianças como meio para que elas
participem da governança.
Esse conceito foi implementado em maior profundidade na República Dominicana, onde cidades
médias amigas da criança envolvem crianças de todas as escolas em eleições para o conselho
infantil, utilizando essa ação como uma oportunidade para ensinar direitos de cidadania. As
crianças também podem envolver-se diretamente em decisões que afetam sua vida por meio da
participação na gestão das escolas e de equipamentos para a primeira infância; no planeamento
e na formatação de áreas comunitárias de lazer ; na avaliação e no monitoramento do ambiente
físico de suas vizinhanças; e na operação de organizações de crianças.
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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;

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.

:: Incentivar o voluntariado, em especial o dos
colaboradores da autarquia.
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Garantir a igualdade de oportunidades aos bens e serviços municipais é um imperativo de
qualquer Município. No Município de MoN a promoção de igualdade de oportunidades é feita
através de ações de sensibilização.
Apesar de compreender as vantagens de ter um plano para a igualdade, e uma vez que a
promoção deste tema está já prevista na legislação, o Município não tem um plano específico
para a promoção desta temática. De salientar, que o Município não dissemina os resultados da
sua política de igualdade de oportunidades.
O trabalho já por si intenso dos técnicos e algumas dificuldades na monitorização destes
resultados são fatores que não podemos estar alheiros.
Acreditamos que a criação da figura da Conselheira para a Igualdade, pode no entanto, ser
uma mais-valia para a afirmação da igualdade de género no Município. Esta figura tem
entre funções: Acompanhar e dinamizar a execução das medidas de política local na
perspetiva de género; Acompanhar e dinamizar a implementação das medidas previstas
nas estratégias locais de promoção da igualdade, nomeadamente o Plano Municipal para a
Igualdade, e de prevenção da violência doméstica e outras formas de discriminação;
Pronunciar-se, quando consultados, relativamente ao impacto de medidas de natureza
administrativa, regulamentar ou outras que o município pretenda prosseguir nos domínios
transversalizados da educação para a cidadania, da igualdade e não discriminação, da
proteção da maternidade e paternidade, da conciliação da vida profissional, pessoal e
familiar de homens e mulheres, do combate à violência doméstica e outras formas de
discriminação; Apresentar propostas concretas de ação nos domínios referidos na alínea
anterior; Divulgar informações sobre a igualdade de género, designadamente nos domínios
da educação para a cidadania, da igualdade e não discriminação, da proteção da
maternidade e paternidade, da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar de
homens e mulheres, do combate à violência doméstica e outras formas de discriminação;
Participar no fórum anual das conselheiras e dos conselheiros locais para a igualdade;
Assegurar a cooperação do município com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género.

O apoio à capacitação e empoderamento das mulheres é feito transversalmente nos
programas de formação setoriais desenvolvidos pelos Município e a nível de saúde através das
consultas do planeamento familiar do espaço Sem Tubos do centro juvenil
Iniciativa do Movimento Democrático de Mulheres de Montemor-o-Novo, dentro do Ciclo
Mulheres e Ciência :: 24 de Novembro no auditório da Biblioteca Municipal de Montemor-oNovo o colóquio :: “Novas formas de agricultura: impacto no desenvolvimento local
sustentável e na vida das mulheres
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Existem outras atividades que o Município pode realizar e promover em associação com outras
ONGD e ou associações. A título de exemplo 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.
Quando falamos em Incentivos ao desenvolvimento económico, o Município dispõe de
programas de incentivo à dinamização de atividades geradoras de rendimento para as
camadas mais desfavorecidas da população, como Recuperação de móveis usados, o centro
juvenil Municipal/enquanto espaço aberto a todos promove o apoio o desenvolvimento de
projetos próprios que podem ser fonte de rendimento.
Com destaque a nível regional o CAME (Centro de Acolhimento às Microempresas). O CAME
de Montemor-o-Novo constitui-se assim como uma infraestrutura de incubação de empresas
destinada a estimular a capacidade criativa e empreendedora e modernizar o tecido
empresarial no concelho e na Região. Disponibiliza no mesmo espaço físico, áreas
individualizadas e um conjunto de serviços comuns com o objetivo de promover e acolher
ideias, projetos e empresas, especialmente os que revelem natureza inovadora.
O Centro acolhe já novos empreendedores, entre os quais a vencedora de um curso de
empreendedorismo, Sadila Raab, com um negocia na área da economia verde, nomeadamente
na reutilização de paletes e pneus
Economia Verde da SIC Notícias em Montemor-o-Novo ::
https://www.facebook.com/photo.php?v=495265123926307&set=vb.292071300912358&type=2&theater

Destaque ainda para o Fundo de Apoio às Micro Empresas do Concelho de Montemor-o-Novo,
que tem por destinatários as Microempresas com presença física no Concelho de Montemoro-Novo.
Sugestão: Elaborar uma carta magna de princípios para as microempresas que reforce a
sustentabilidade ambiental, social e económica.

O Município é ainda membro de Rede Urbana para a Competitividade e Inovação Corredor
Azul, que faz parte de um instrumento de política Redes Urbanas para a Competitividade e a
Inovação com o objetivo de ultrapassar as fragilidades das cidades portuguesas através de
estratégias de cooperação interurbana e da constituição de redes urbanas com dimensão e
massa critica suficientes para desenvolver novas funções e atrair atividades inovadoras.
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O trabalho é rede e a partilha de boas práticas são sempre uma mais-valia para o trabalho dos
Municípios Portugueses e permitem que nos vários encontros nacionais e internacionais, MoN
possa dar vários exemplos de atividades que promove tendo em vista a economia inclusiva.
Apesar de o Município não apoia a execução de programas de apoio económico nos PED com
os quais tem geminações/acordos de cooperação, a equipa Go Local do IMVF sugere a
apresentação das várias iniciativas à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Porque acredita no potencial e na qualidade dos seus produtos e produtores o Município tem
reforçado a promoção de produtos e negócios locais.
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.

Esta foi excelente estratégia para envolver os munícipes no consumo de produtos locais , bem
como de associar restaurantes ao consumo exclusivo de produtos locais.
A equipa do projeto Go Local no IMVF saúda a apresentação feita no site do Município sobre
esta atividade. “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. “Contudo, apenas
salienta a necessidade de nos materiais de informação impressos se ter reforçado a
necessidade de consumir de forma responsável, alertando as pessoas para a pegada ecológica
dos produtos que consomem e reforçando a temática das interdependências glocais e do
comércio justo.
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.
Formação em Compras Pública mais justas e Sustentáveis:: 22
de janeiro :: Câmara Municipal do Seixal

O Município de MoN tem apoiado tem programas de incentivo ao empreendedorismo social, a
título de exemplo o evento Cidadania Empreendedora.
Destaque para o Guia ao empreendedor elaborado no âmbito da rede Corredor Azul ,
disponível em:
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http://corredorazul.net/uploads/4/original/Guia_do_Apoio_ao_Empreendedor.pdf?1361211191 ,

que numa lógica de partilha de boas práticas e trabalho em rede pode ser facilmente
trabalhado pro outros Municípios a nível nacional e internacional.
A reforçar este setor, existe igualmente o Regulamento de apoio ao movimento associativo
(RAMA), o centro de apoio ao movimento associativo (GAMA) e os protocolos de apoio a
manutenção e gestão dos equipamentos sociais.
O Município apoia a execução de programas de empreendedorismo nos PED com os quais tem
geminações/acordos de cooperação, promovendo ações de formação e criação artística,
enviando equipamento Técnico e de multimédia para espaços naturais, recebendo e enviando
para os PED artesãos, jovens e promovendo ações de formação com estes no sentido de
divulgação do seu trabalho e venda dos produtos criados.
A responsabilidade social é também uma área de considerada importância para o Município,
nas áreas da ação social (protocolos de cooperação e apoio financeiro), educação (bolsas e
apoios a famílias carenciadas…), juventude (apoio a iniciativas), cultura(promovendo
espetáculos apoiando as produções locais de âmbito nacional).
Para além do incentivo aos Munícipes, o Município incentiva igualmente os seus
colaboradores.
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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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O Município de MoN 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 políticos,
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.

No domínio das políticas ambientais, a carta Estratégicas de Montemor – o - Novo identifica já
as principais potencialidade e debilidades ambientais:
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A aposta visível na promoção da agenda 21 local e os vários eventos e programas
implementadas tendo por base esta agenda são uma constante no quotidiano do Município.
Eventos e formação são divulgados regularmente nos meios de comunicação, mas é preciso
potenciar a visibilidade dos mesmos.
As mudanças verificadas na última década, designadamente ao nível do ambiente e do
ordenamento do território, exigem que a componente ambiental seja cada vez mais incorporada
no processo de planeamento do território, desde a sua fase inicial. Desde a entrada em vigor do
PDM de Montemor-o-Novo, ocorreram alterações legislativas significativas nestas matérias
1. Regulamento Geral do Ruído, instituído pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17/0119, o qual
determina que os PMOT’s, e no caso concreto a revisão do PDM promova um ordenamento do
ambiente sonoro, através da classificação de áreas Mistas e Sensíveis
2. Avaliação Ambiental Estratégica - O Decreto-Lei nº 232/07, de 15 de junho, estabelece “o
regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no
ambiente”
3. Reserva Ecológica Nacional (REN) – Com a publicação do Decreto-Lei nº 166/08, de 22 de
Agosto, foram estabelecidos novos conceitos e metodologias na delimitação da REN
4. Reserva Agrícola Nacional (RAN) - A nova Regulamentação da RAN foi instituída pelo D.L. n.º
73/2009, de 31 de março e veio a estabelecer uma nova classificação assente em parâmetros
técnicos mais completos, mais atuais e dinâmicos de acordo com base na metodologia de
classificação da aptidão da terra recomendada pela Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação (FAO).
5. Regulamento Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) – Com a publicação do
Decreto-Lei nº380/99, 22 de setembro e as consequentes alterações, o quadro legal dos
instrumentos de Gestão territorial foi amplamente modificado.
6. Os Conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo são
uniformizados (Decreto Regulamentar n.º 9/2009 de 29 de maio.)
7. A cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial (…)
8. Os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios e as categorias de
qualificação do solo rural e urbano, aplicáveis a todo o território nacional são definidos pelo
Decreto Regulamentar n. 11/2009 de 29 de maio.
In Fundamentação da Revisão do Plano Diretor Municipal

A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo está aberta a sugestões que poderão revelar-se
fundamentais na boa execução deste processo.
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Destaque igualmente para o novo programa do Município com enfoque claro numa política
ambiental assente na preservação e valorização dos espaços naturais e a sua compatibilização
com o uso humano.
A criação e manutenção dos espaços verdes do Município tem subjacente preocupações
ambientais que procuram reduzir a utilização de água tratada, através da ativação de artigos
paços e noras; implementação de sistemas de rega gota-a-gota; 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
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
Destaque para a criação do Núcleo de Interpretação Ambiental foi inaugurado, pelo Município
de Montemor-o-Novo, no Dia Mundial de Turismo de 2002. Tem por objetivo acolher
visitantes e fornecer informação sobre habitats e espécies existentes nos Sítios de Cabrela e
Monfurado (Sítios de Importância Comunitária propostos para integrar a Rede Natura 2000).
Nas questões energéticas o plano municipal para a gestão ambiental prioriza, a utilização de
energias de fontes alternativas ou renováveis, como o gás natural, o biogás, a energia solar, ou
a energia eólica, no entanto, nos espaços públicos sob responsabilidade da Câmara não são
utilizadas energias renováveis e/ou equipamentos energeticamente certificados.
De salientar que já está identificado na revisão do Plano Diretor Municipal a necessidade de “
Adequar a estratégica de desenvolvimento territorial municipal a um novo quadro de
referência ao nível do desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental
Reavaliação/Introdução de regulamentação para a instalação de outras atividades (Ex:
Turismo, Pecuária, unidades de gestão resíduos, energias alternativas, atividades tradicionais,
etc..) “
A nível de sensibilização dos munícipes, o município promove medidas de incentivo à utilização
de energias renováveis e certificação energética por parte de privados.
O Município promove igualmente campanhas e outras medidas que incentivem à redução do
consumo de água
APELO À POUPANÇA DE ÁGUA

Estamos a viver a pior SECA dos últimos anos no Alentejo e no nosso concelho.
Esta SECA faz-se sentir, com particular gravidade, na agricultura e pecuária mas também
no abastecimento de água para consumo humano. Tendo chovido muito pouco e, agora
sem chuva, as reservas de água estão a diminuir em todo o concelho.
POUPAR ÁGUA HOJE PARA TER ÁGUA AMANHÃ!
A Câmara Municipal tem vindo a tomar um conjunto de medidas de investimento para
tornar mais eficaz a gestão da água e garantir a sua qualidade, de poupança (p.ex.,
redução de água da rede para rega, uso de água de noras para rega), de
prevenção (p.ex., garantia de água para uso dos Bombeiros sem recurso à rede
pública), de segurança (p.ex., para evitar o uso indevido da água).
Estamos a intensificar a campanha para a poupança de água. A sua colaboração é
fundamental! POUPAR ÁGUA É, TAMBÉM, PAGAR MENOS!
Lembre-se que as tarifas da água são pequenas para pequenos consumos e aumentam
com o aumento do consumo.
A Câmara Municipal irá manter uma informação regular sobre a evolução da SECA e das
medidas tomadas para garantir a água pública para consumo humano.
COLABORE! POUPE ÁGUA!
CONTAMOS CONSIGO, CONTE CONNOSCO!
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Entre outras medidas está: Educação ambiental nas escolas, reflecções sobre o tema o tema
com os jovens locais; folhetos; sensibilização na revista do Município; mensagens no local de
trabalho; mensagens na fatura da água. Campanhas dirigidas a Escolas, Público em geral e
Colaboradores do Município.
São também promovidas várias ações ao âmbito da campanha agir para separar o reciclar
(2008/2012) e campanha agir para reduzir e reciclar (2013)
Destaque para a semana de prevenção de resíduos.
Sobre Mobilidade sublinha-se Adesão a dias
temáticos (dia europeu sem carros, dia da_ bicicleta),
inclusão de ciclovias em novos projetos de
reabilitação urbana, promoção do hábito de andar a
pé e de bicicleta através de caminhadas e outros
eventos desportivos e de promoção da saúde. O
Município promove e incentiva à adoção de padrões
de mobilidade mais sustentáveis, de forma regular,
sendo que assinala e participa na Semana Europeia
da Mobilidade e/ou o Dia Europeu sem Carros.

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 criação do “Banco de Terras” . O banco de Terras foi a ideia vencedora do
concurso “Boas Ideias para o Desenvolvimento Sustentável do Concelho”, lançado em Janeiro
de 2011, na sequência da elaboração da Agenda 21 Local.
A ideia, lançada por três cidadãs de concelho, pretende incentivar a realização de pequenas
hortas domésticas, utilizando práticas agrícolas sustentáveis, em terrenos atualmente
“abandonados”. Os interessados podem inscrever-se para “fazer hortas”, “ceder terrenos”,
“transmitir conhecimentos” ou “solicitar ajuda”, preenchendo as fichas disponíveis no blog da
Rede de Cidadania de Montemor-o-Novo .
A nível interno devem ser aprofundas as práticas amigas do ambiente, como campanhas de
reutilização de papéis e materiais, utilização de produtos de limpeza certificados.
Sugestão: criação de Um manual “Be Green – Act Green ” para os colaboradores do
Município!
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ANÁLISE SWOT / FOFA [Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças] DA PARTICIPAÇÃO DE
MONTEMOR – O- NOVO NA CAMPANHA GO LOCAL

AJUDA

ATRAPALHA
. Tempo despendido

. Multidisciplinariedade

INTERNA
[ORGANIZAÇÃO]

. Dificuldade de ultrapassar as estruturas
. Aprofundamento do conhecimento sobre outras orgânicas burocráticas implementadas no
setores de trabalho do Município
Município
. Reforço do trabalho e do espírito de equipa

. Investimentos financeiros

. Maior capacidade de estabelecer interligações
temáticas
. Formações
Município

Temáticas

aos

colaboradores

do

. Resposta eficiente às Prioridades do Município

EXTERNA
[AMBIENTE]

. Maior aproximação aos munícipes e às organizações
de desenvolvimento local

. Redução dos Apoios Financeiros aos
Municípios

. 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
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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 Montemor – o-Novo 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.
O Município desempenha já um excelente trabalho na promoção do Desenvolvimento
Sustentável, que aliás manifesta nos seus documentos estratégicos, é na ligação entre o local e
o global que apelamos a um reforço do trabalho já desenvolvido pelo Município.

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.

Objetivos
Envolver; Formar;
Informar;
sensibilizar;
Conscientizar;
Mobilizar

Temas

Públicos

Ambiente; Saúde;
Cidadania;
Cooperação ;
Educação;
Urbanismos..

Munícipes; Media;
Líderes de
Opinião,
Beneficiários dos
Programas

C4D
Instrumentos
Publicidade; Redes
Sociais,/Web;
Palestras;
Comunicação
Urbana, Imprensa
Rádio, TV ; SMS..

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
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COMUNICAR – BOAS PRÁTICAS
USAR A ALINGUAGEM 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.
A título de exemplo, no website, na seção de atividade municipal , e cooperação externa,
deverá haver uma pequena introdução que introduza o porquê da necessidade de se
estabelecerem programas e projetos de cooperação externa e a educação para a cidadania
global. Essa introdução poderá igualmente ter uma reflexão sobre o novo quadro de
Desenvolvimento pós-2015 ou links para os principais documentos que retratam esta
temática.
Para a agenda mensal poderá ser criada mensalmente uma pequena coluna que realce quais
os principais desafios que os Países em Desenvolvimento enfrentam. Fotos, Histórias de Vida…
A informação à adesão formal à Rede Intermunicipal de Cooperação com o Tarrafal de
Santiago, bem como o Plano Estratégico devem igualmente ser disponibilizados no site.

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, cidade
amiga das crianças, bem como a integrar as camadas mais carenciadas da população…entre
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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.

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 da Conselheira Local para a
Igualdade; 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.
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.
No sector energético, a optimização da utilização de energias renováveis pressupõe um
elevado investimento financeiro, contudo são vários os estudos que revelam que a aposta na
eficiência energética é um garante de viabilidade energética com retornos económicos e
ambientais a curto e médio prazo.
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
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Municípios nos esforços que necessitam de empreender para assegurar a sustentabilidade
ambiental.
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Município :

Montemor-o-Novo

Área (Km2) :

1232,10 km²

População :

17 437

Presidente da Câmara Municipal :

Hortênsia Menino

Presidente da Assembleia Municipal : Vitalina Sofio
Sector prioritário :
Marinha Grande, Fundão, Vila Real de Stº António e
Pontedera (IT).

Geminações :

Programas em destaque :
Ponto Focal :

Paula Cinzas

Grupo de Acompanhamento Local :

Cristina Parreira [redenatura-dcdj@cm-montemornovo.pt] ::
Rita Sampaio [rsampaio@cm-montemornovo.pt] :: Cândida
Martins [cmartins@cm-montemornovo.pt]

Telefone :

266 898 100

Fax :

266 877096

Email :

cmmontemor@cm-montemornovo.pt

Website

:

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

PARTICIPAÇÃO ATIVA NAS FORMAÇÕES:
:: ECONOMIA INCLUSIVA [5 de março de 2013]
:: CIDADE DE OPORTUNIDADES [ 15 de maio de 2013]
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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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