A Agenda 21 Local de Vila Franca de Xira
O que é a Agenda 21 Local?
Uma Agenda 21 Local é um processo através do qual as autoridades locais trabalham
em parceria com os vários sectores da comunidade na elaboração de um Plano de
Acção, por forma a implementar a sustentabilidade ao nível local. Trata-se de uma
estratégia integrada, consistente, que procura o bem-estar social melhorando a
qualidade do ambiente.
O termo deriva da Agenda 21, programa global para o desenvolvimento sustentável
assinado na Conferência do Rio em 1992 (Nações Unidas). O capítulo 28 atribui ao
poder local a responsabilidade de desenvolver uma plataforma de diálogo e criação de
consensos para promover uma estratégia participada de sustentabilidade.

Em que consiste o conceito de Desenvolvimento Sustentável?
Desenvolvimento Sustentável, segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD) da Organização das Nações Unidas, é aquele que atende
às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras
satisfazerem as suas próprias necessidades. O Desenvolvimento Sustentável é
construído sobre “três pilares interdependentes e mutuamente sustentadores”:
desenvolvimento económico, desenvolvimento social e protecção ambiental. Esse
paradigma reconhece a complexidade e o inter-relacionamento de questões críticas
como pobreza, desperdício, degradação ambiental, decadência urbana, crescimento
populacional, igualdade de género, saúde, conflito e violência contra os direitos
humanos. A estes três pilares é ainda acrescentado um outro: o de boa governança.
Este conceito assenta na necessidade de promover a democraticidade dos processos
de desenvolvimento, abrindo-os à participação dos agentes envolvidos.

Em Portugal
Em Portugal, a promoção da Agenda 21 Local foi incluída como medida a implementar
na proposta de Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável.
Actualmente cerca de 100 municípios estão a desenvolver processos de Agenda 21
Local, em vários casos associados regionalmente.

Em Vila Franca de Xira
O Município de Vila Franca de Xira aderiu, por proposta da Sr.ª Presidente da Câmara
Municipal, Maria da Luz Rosinha, à Carta das Cidades Europeias para a
Sustentabilidade e aos Compromissos de Aalborg . Essa adesão foi materializada a 11
de Maio de 2005, tendo-se iniciado, então, o processo da Agenda 21 Local.
Posteriormente, foi concluído o Relatório Final do “Exame Integrado das Funções de
Base dos Compromissos de Aalborg”, documento de Diagnóstico, que reflecte a
situação do Concelho, projectos realizados e aponta algumas direcções a tomar. Este
Diagnóstico foi realizado tendo em conta a auscultação aos diversos serviços da
Câmara Municipal e aos Presidentes das onze Juntas de Freguesia do Concelho.
A publicação deste documento deu início a uma nova fase no processo de Agenda 21
do Concelho, que passa pelo incremento de processos de participação pública. Em
sessões participativas, serão definidos objectivos, procurando-se concretizar acções
que visem a melhoria da situação existente nas áreas económica, sociocultural e
ambiental.

Quem pode participar?
Todos os cidadãos, individual ou colectivamente organizados, podem participar, quer
nas sessões de participação, quer em todas as actividades paralelas que surjam no
âmbito da Agenda 21 Local, contribuindo, assim, com o seu conhecimento da
realidade, para a apresentação das propostas de soluções para os problemas do
Concelho.

Mais Informações
Para mais informações, consultar:
•

http://www.agenda21local.info/index.php

•

http://www.iclei.org/index.php?id=iclei-home&no_cache=1

•

http://www.aalborgplus10.dk/

•

www.cm-vfxira.pt

•

www.brussels.be/artdet.cfm/4293/The-Agenda-21-of-the-City-of-Brussels

•

www.bcn.es/agenda21/A21_AGENDA_ENG.htm

•

www.agenda21local.com.br/abe1.htm

