
 

 

Projeto ECOFREGUESIAS XXI 

Objetivos: 

Criação de um sistema de indicadores que possibilitem a monitorização da sustentabilidade local e qualidade de vida 
das freguesias, com recurso a metodologias participativas que envolvam todas as forças vivas da freguesia.  

O Projeto visa a prossecução de um conjunto de objetivos específicos: 

 Motivar os actores locais em geral e os dirigentes das Juntas de Freguesias em particular, para a importância 
do seu papel como agentes do desenvolvimento sustentável à escala local; 

 Envolver as freguesias no apoio à implementação de programas de Educação Ambiental/ para o 
Desenvolvimento Sustentável sensibilizando para a importância da parceria com os projetos escolares no 
âmbito da implementação da Agenda 21 Local; 

 Reconhecer as iniciativas/práticas/políticas em desenvolvimento na freguesia em prol do ambiente/ 
desenvolvimento sustentável; 

 Contribuir para a definição de estratégias que permitam a aplicação do princípio da subsidiariedade; 

 Contribuir para o aparecimento das Agendas 21 Locais e para o envolvimento de diversas entidades na 
elaboração e implementação da Agenda 21 e no cumprimento dos seus objetivos; 

 Valorizar e incentivar os processos de cidadania participativa; 

 Difundir o conceito de eco-freguesia; eco-bairro; eco-escolas e eco-familia; 

 Contribuir para a elaboração de indicadores de sustentabilidade local. 

 

Metodologia: 

Porque são os diferentes atores locais que frequentam a freguesia e se relacionam, entre si e com o espaço, quem 
melhor conhece o território e quem terá certamente uma palavra a dizer sobre a sua freguesia, recorreu-se a quatro 
métodos distintos de participação pública: 

- Inquérito à Junta de Freguesia para perceber as principais preocupações e prioridades da Junta de Freguesia; 
- Inquéritos aos encarregados de educação e população em geral, com o intuito de obter a opinião dos cidadãos 

sobre a freguesia e sobre a atividade exercida pela Junta da Freguesia; 
- Inquérito aos alunos para elaboração do mapa positivo e cinzento da freguesia; 
- Sessão de participação pública para avaliar a sensibilidade, receios e aspirações da população, face à 

sustentabilidade do seu território e às maiores (mais imediatas) fraquezas e potencialidades que este encerra. 
 

SESSÃO PARTICIPATIVA NA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO – 17 de junho 
Sede da Junta de Freguesia, 21:00-23:00 
 

 



 

METODOLOGIA DO TRABALHO EM GRUPO 

Os participantes são divididos em grupos. Cada grupo irá trabalhar com um facilitador. 

 

Cada grupo elege um leitor e um apontador. 

1) Cada participante pensa sobre a questão: Que características deve ter uma freguesia sustentável 
(com qualidade de vida e amiga do ambiente) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

O Grupo debate sobre as respostas. Os facilitadores anotam as respostas em post-its e organizam por áreas (social, 
ambiental e económica). 

2) Cada participante ordena, considerando o que é mais importante para si, os aspetos que se 
seguem escrevendo os números de 1 a 12 (sem repetir o mesmo número). 

 Acessibilidade, oferta de transportes públicos, gestão do tráfego e estacionamento 

 Existência de equipamentos e atividades que atraem turistas 

 Oferta de equipamentos escolares (jardins de infância, escolas, ATL…) 

 Limpeza das ruas, ecopontos, recolha de resíduos  

 Serviços de apoio aos idosos (centros de dia, serviços domiciliários…) 

 Comércio e serviços diversificados (cafés, lojas, bancos, correios, finanças, tribunais …)  

 Existência de equipamentos desportivos, culturais e sociais  

 Oferta de serviços de saúde: posto/centro de saúde; farmácias 

 Existência de espaços verdes, áreas florestais, hortas 

 Qualidade do ar, ruído e água (limpeza das ribeiras) 

 Iluminação pública, segurança pública 

 Oferta e medidas de promoção do emprego  

 

O Grupo chega a um consenso e transmite ao facilitador a ordenação final. 

3) Cada participante pensa sobre um projeto no valor aproximado de 1000€ que considera 
prioritário para a Junta de Freguesia de Oliveira do Douro. 

_________________________________________________________________________________ 

O Grupo chega a um consenso e transmite ao facilitador os dois projetos prioritários. 

4) Cada participante vota no projeto que considera mais prioritário, utilizando três votos. Cada 
participante deve utilizar os votos em projetos diferentes. 


