
SESSÃO 2   . 12 fevereiro 2022



Agenda

16:00	-	16:10 Recepção	dos	participantes
16:10	-	!6:20 Abertura	

16:20 - 17:15
Restituição	ao	Fórum	dos	resultados	da	primeira	reunião	e	
consolidação	dos	princípios,	objetivos	e	modelos	de	
funcionamento	do	Fórum	

17:15	-		18:15
Apresentação	do	enquadramento	estratégico	
para	funcionamento	do	Fórum	de	acordo	com	os	princípios	do	
Green	Deal	e	dos	ODS

18:15 - 18:45 Definição	do	programa	de	trabalhos	e	de	ação	até	à	próxima	
sessão

18:45	-	19:00 Encerramento	



RESULTADOS DA PRIMEIRA SESSÃO



Ponto de partida | ‘Pré – Conceito’

O Fórum do Território é um espaço de

participação cívica e reflexão para a co-construção

(envolvendo e responsabilizando todos) de um território

com mais qualidade de vida, com base na identificação

dos objetivos comuns para um desenvolvimento

sustentável, assente num modelo inovador de

governança. Este pretende ser um espaço de

participação para toda a comunidade, sem exceção.



Ponto de partida | Objetivos

Ao Fórum caberá a tarefa de definir uma Agenda Territorial Local 2030 a partir de uma

visão integrada e partilhada que articule as dimensões ambientais, sociais, económicas e

institucionais, estabelecendo as prioridades de desenvolvimento e com base num trabalho

em rede, com parceiros locais e supramunicipais. Sendo os grandes desafios globais

também locais, o Fórum do Território prosseguirá os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS), estabelecendo, sempre que possível, a articulação com o Pacto

Ecológico Europeu e a Agenda Territorial 2030.



Resultados da 1ª sessão



Análise de conteúdos | Objetivos I (desagregados)

• Fazer do Fórum um ecossistema participativo
• Fazer a mudança individual e coletiva através de um processo cultural transformativo virado para o futuro
• Criar consensos /caminho comum a partir de uma visão comum para o território
• Reforçar a identidade cultural e coesão territorial no município
• Melhorar a qualidade de vida
• Criar inspiração/’Novas raízes’/Processo criativo e regenerativo
• Criar espaço de co-responsabilização, de empatia, de respeito e cooperação
• Promover a coesão e integração social tendo em conta a igualdade de oportunidades de participar
• Dar voz a quem não tem, valorizando as competências existentes no território
• Promover a cultura no geral, em especial de cidadania e a política cidadã, unindo posições divergentes 
• Criar um espçao de co-aprendizagem, de ação e de experimentação
• Assegurar a adaptação e a resiliência
• Criar lobby local e pressão sobrea CMO e o governo central
• Empoderar para o bem comum
• Identificar soluções em áreas estratégicas como a água, natureza, rio Mira, habitação, educação, etc...



Análise de conteúdos | Objetivos II (agregados)

• A partir de um ecossistema participativo, fazer a mudança individual e coletiva, gerando consensos e empoderando para o bem 

comum, para a aprendizagem, cooperação, ação e experimentação a partir de uma visão partilhada de território

• Reforçar a identidade cultural e coesão territorial e social no município, melhorando a qualidade de vida

• Criar espaço de co-responsabilização, de empatia, de respeito e cooperação

• Dar voz a quem não tem, tendo em conta a igualdade de oportunidades de participar

• Assegurar a adaptação e a resiliência do território aos riscos e vulnerabilidades

• Criar lobby local e pressão sobre a CMO e o governo central, identificando soluções em áreas estratégicas como a água, natureza, 

rio Mira, habitação, educação, acessibilidade, mobilidade, digitalização, etc...



Análise de Conteúdos |Organização

• Formal, com secretariado, equipa de animadores e comunidades de prática

• Apoio técnico do município/Pareceres/IGT’s proativos

• O Forúm como dentro de partilha (conhecimento, informação, decisão)

• Orgão consultivo da CMO

• Orgão de mediação/tradução da informação 

• Aberto, informal, voluntário /Praça Aberta

• Forte articulação com as escolas, em especial do ensino secundário, trabalhando as temáticas identificadas pelo Fórum

• Estrutura de comunicação interna dos participantes no Fórum

(Pode ser tudo isto em simultâneo)



Análise de Conteúdos |Modelos de participação

• Interação com Conselhos Municipais

• Interação com Juntas de Freguesias

• Aceitar propostas de debate internas e externas ao Fórum 

• Agir de acordo com princípios de solidariedade, equidade, justiça e democráticos

• Comunicação bi-lateral CMO/comunidade local

• Identificar temas mais abrangentes e temas a tratar por grupos de trabalho informais

• Comunicação online e Rádio

• Criação de plataforma para registo de contributos

• Pequenos grupos de trabalho disseminados pelo território para chegar às comunidades mais isoladas



Outras questões

• Coordenação rotativa ou fixa?

• Participantes a título individual ou em representação das instituições?

• Organização do Fórum numa programação segundo ciclos temáticos (6 meses?) ou desenvolvimento segundo os seus

objetivos, promovendo eventos paralelos sobre os temas pertinentes em conformidade com a evolução dos trabalhos?

• Qual o modelo de decisão sobre as questões a debate? Modelo democrático ou modelo de auscultação aberta e decisão

pela “assembleia”/equipa

• Definição dos limites do Fórum (participantes, âmbito de atuação, tomada de decisão, etc…)

• Questão da lingua em relação à população estrangeira, de modo a não deixar ninguém para trás



Enquadramento estratégico



ODS, Pacto Ecológico Europeu e Agenda Territorial 2030

https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2020/pt/

https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/

https://territorialagenda.eu/pt-pt/



01 - Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
02 - Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável.
03 - Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
04 - Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos.
05 - Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
06 - Água limpa e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos.
07 - Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos.
08 - Trabalho decente e crescimento econômico: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo, e trabalho decente para todos.
09 - Inovação infraestrutura: construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.
10 - Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.
11 - Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
12 - Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
13 - Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos (*).
14 - Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
15 - Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater 
a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade.
16 - Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
17 - Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável.

ODS



Plataforma ODS Local



Plataforma ODS Local

https://odslocal.pt/odemira?tabId=tab-indicators

01 - Erradicação da pobreza
02 - Fome zero e agricultura sustentável
03 - Saúde e bem-estar
04 - Educação de qualidade
05 - Igualdade de género
06 - Água limpa e saneamento
07 - Energia limpa e acessível
08 - Trabalho decente e crescimento económico
09 - Inovação infraestrutura
10 - Redução das desigualdades
11 - Cidades e comunidades sustentáveis
12 - Consumo e produção responsáveis
13 - Ação contra a mudança global do clima
14 - Vida na Água
15 - Vida Terrestre
16 - Paz, justiça e instituições eficazes
17 - Parcerias e meios de implementação



Exemplos de questões para identificação dos ODS/ 
temáticas/grupos a tratar pelo Fórum 
- Como tornar a mobilidade mais sustentável na ausência de transporte 

publico mais frequente?
- Como diminuir o desperdício alimentar, incluindo nos restaurantes?
- Como favorecer uma economia mais circular, sem desperdício de bens e 

recursos?
- Como proteger o capital natural - Água?
- Como favorecer a proximidade entre produtores e consumidores?
- Como proteger as áreas verdes, o património natural? 
- Etc.



Seleção de ODS

Optou-se por estabelecer primeiro uma visão comum para o território.

Ficou em aberto se se parte do todo para as partes (ODS/temas) ou das 
partes para o todo. 

A seleção dos temas prioritários e de interesse a tratar podem, numa 
primeira fase, ser identificados fora do contexto dos ODS e 
enquadrarem-se a posteriori.



Organização de grupos/ODS

Selecionar os ODS de acordo com critérios de prioridade, ou prosseguir 
outro critério de seleção

Atender à urgência do tema ÁGUA.



Proposta de questões gerais a considerar pelos 
grupos de trabalho

1) Quais são os valores e princípios que devem suportar a nossa ação pela 
transição ecológica e o desenvolvimento sustentável? 

2) Quais são os mecanismos de comunicação, informação, aceso ao 
conhecimento indispensáveis a compreender melhor os desafios que 
temos na frente?

3) Como mobilizar pessoas e estruturas na adesão?
4) Como animar reuniões com os habitantes? 
5) Como mobilizar os recursos para responder às necessidades e como 

legitimar a ação local (Pacto entre grupos locais e o Fórum do Território?)     



Próximos passos rumo à SESSÃO 3



Próximos passos rumo à SESSÃO 3

• Sistematizar a informação recolhida sobre o perfil dos participantes na sessão 2 
relativamente ao local do concelho onde mais facilmente podem interagir e os aspetos
motivacionais que os ligam ao Forúm

• Definição de uma visão comum e integrada para o território, eventualmente a partir de 
uma plataforma partilhada para recolha de contributos

• Seleção de temas/grupos de trabalho

• Esboço de uma Carta de Princípios e de Compromisso Colaborativo

• Roteiro de Ação para os Grupos de Trabalho

• Identificação de voluntários para avançar com os trabalhos:

Sérgio Maraschin, Diogo Dias Coutinho, Fernando Parreira, Teresa Barradas.



Proposta para consolidação dos
princípios de atuação do Fórum e
estabelecimento do roteiro de
ação de modo colaborativo,
ligando o nível micro (pessoas,
indivíduos, cidadãos), com o nível
meso (comunidades e sociedade
local) e o nível macro em que nos
alinhamos com as estratégias
nacioanis e europeias (políticas
públicas e estratégias europeias)

Possível roteiro de ação/ODS/temática




