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Introdução 

 

A Agenda 21 Local tem por objectivo conseguir comunidades sustentáveis e desta forma 

existe uma exigência em como podemos agir localmente, pensando globalmente. Sim, 

porque o âmbito local tem responsabilidades para com os sistemas globais, estando 

todos inseridos numa espécie de “causa-efeito”, dentro de um ecossistema. 
1A Agenda 21 Local dá forte ênfase ao envolvimento dos actores locais num processo 

participativo e de planeamento estratégico, virado para acção e para resolver e prevenir 

os problema. É um processo participativo, desta forma a rede de parceiros é um ponto 

crucial para a sua implementação e continuidade do processo. São os actores locais que 

podem impulsionar e promover a Agenda 21 Local bem como a sua continuidade. 

Esta participação é considerada pela Agenda 21 Local como a importância que cada um 

tem para assegurar e contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

Numa fase ainda exploratória a metodologia de participação teve por objectivo principal 

criar espaços de reflexão sobre o desenvolvimento sustentável da Freguesia, identificar 

interesses e prioridades existentes, captar os contributos de todos os participantes sobre 

a realidade da Freguesia e promover a convergência em torno dos principais factores de 

carácter estratégico. Especificamente a metodologia procurou: 

I. Identificar os principais desafios ao desenvolvimento sustentável actualmente 

existentes na Freguesia; 

II. Obter uma visão sobre o futuro da Freguesia, assim como sobre a qualidade 

de vida dos seus cidadãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Citando in Agenda 21 Local – guia Metodológico de Apoio em Contextos Rurais e de Forte Interioridade 
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Equipa Técnica 

 

A realização do primeiro Workshop participativo da Agenda 21 Local de Fridão, esteve a 

cargo da entidade promotora, a Junta de Freguesia de Fridão numa parceria com a 

Associação para a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, no âmbito 

da especialização em Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 Local. 

Equipa Técnica: Alice Pinto (formanda AESBUC) 

 

Agradecimentos 

A todos os participantes da reunião e a todos os que contribuíram para a sua preparação. 

 

 

Para qualquer sugestão por favor contacte: 

Junta de Freguesia de Fridão 

Lugar da Leira do Monte 

4600 – 620 Fridão Amarante 

Tel/Fax: 255 42 20 30 

Email: a21localfridao@gmail.com 

Blog: www.agenda21localfridao.blogspot.com 
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Sessão de Abertura 

Na mesa da sessão de abertura estiveram presentes os Sr. José Joaquim M. Teixeira 

Presidente de Junta de Fridão; Sr. Vítor Ferreira, Membro da Assembleia de Freguesia 

(eleito pela lista Amar Fridão); Sr. Vieira Pinto, Casa de S. Faustino de Fridão, Sr. Padre 

Joaquim, Pároco da Freguesia. 

A abertura da sessão foi efectuada pelo Presidente de Junta de Fridão que começou por 

saudar todos os presentes, salientando a importância que o projecto da Agenda 21 Local, 

poderá beneficiar a Freguesia enquanto processo que visa a melhoria da qualidade de 

vida das populações.  

O Sr. Vítor Ferreira disponibilizou-se para 

colaborar, mesmo antecipando o facto de ter 

um conhecimento superficial da A21L. 

O Sr. Vieira Pinto, salientou para o facto de a 

Freguesia de Fridão, possuir várias 

potencialidades (paisagem natural, os rios, o 

artesanato) que merecem ser aproveitadas e 

reconhecidas e este processo poderá ser um 

início para a afirmação da Freguesia. 

O Sr. Padre Joaquim finalizou a sessão acrescentando que a sensibilização da população 

será fundamental no desenvolvimento deste processo, pois para criar uma aldeia mais 

sustentável será necessário a colaboração e o empenho de todos os cidadãos. 

 

Apresentação do projecto – Cidades Criativas 

O projecto Cidades Criativas inserido no âmbito do projecto curricular do 12.º ano do 

alunos do Colégio de S. Gonçalo Amarante, parte de uma iniciativa da Universidade de 

Aveiro que lançou um concurso “ Reflexão sobre as Cidades Portuguesas”. 

Este grupo de alunos pretendem “tornar Amarante numa cidade mais criativa” apelando 

para as diferentes áreas e contextos em que se insere a cidade de Amarante: Ambiente, 

Inovação Tecnológica, Ciência, Mobilidade, etc. 

 

Apresentação da Agenda 21 Local de Fridão  

Seguiu-se a intervenção da Técnica da Agenda 21 local, que fez uma breve introdução 

sobre o que é o desenvolvimento sustentável, Agenda 21 Local, a carta e os princípios de 

Aalborg e o papel das autarquias em todo o processo. Foi referida a importância das 

Mesa de Abertura: da esquerda para a direita, Sr. Vieira Pinto, 

Sr. José Joaquim, Sr. Vítor Ferreira, Sr. Padre Joaquim 
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autarquias uma vez que estas (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia) supervisionam 

e estabelecem as políticas locais de desenvolvimento. 

De seguida foi explicado que a Agenda 21 Local é um processo que visa uma melhoria 

contínua da qualidade de vida das comunidades sendo que quando se actua localmente 

essa melhoria é mais fácil de atingir.  

No ponto seguinte foram apresentadas as três fases da A21L de Fridão a indicar: 

 

1. Planificação do Processo 

Foi explicado que neste processo deveriam ser criadas estruturas que acompanham de 

forma sistemática a A21L nomeadamente a constituição do Grupo Coordenador (grupo de 

trabalho que deve integrar as “forças vivas” da Freguesia e Concelho). O próximo passo 

corresponde ao estabelecimento das redes de parceria – rede de parceiros locais e 

parcerias com a imprensa – (estas parcerias servem para envolver profundamente as 

organizações em determinadas actividades e para a divulgação do projecto) 

 

2. Sensibilização da Comunidade e Criação do Fórum Participativo 

Foi apresentado o Blogue da A21L de Fridão, sítio da Internet onde está disponível a 

informação inerente ao projecto, bem como o programa de educação ambiental já com 

as actividades em execução e todos os meios e materiais de sensibilização.  

 

3. Diagnóstico de Sustentabilidade e preparação do Plano de Acção 

Foram referidos os documentos a produzir nesta fase. Será elaborado o diagnóstico da 

freguesia, fundamental para se conhecerem os principais problemas ambientais, sociais, 

e económicos. Não será um documento exaustivo, mas claro, conciso e estruturado de 

forma a permitir no futuro a elaboração de um Plano de Acção que apresente as medidas 

a tomar, objectivos, metas e recursos financeiros necessários á sua implementação. A 

população será chamada a participar através das reuniões dos fóruns participativos e 

ainda no período de discussão do plano de acção. 

  

4. Implementação, Acompanhamento, Avaliação e Revisão 

É necessário garantir a contínua monitorização da implementação do plano de Acção, 

permitindo a sua melhoria e reajustamento á realidade das situações. 

 

No final da sua intervenção voltou-se a frisar a importância da A21L como processo 

participativo que envolve a comunidade na definição de objectivos comuns rumo a um 
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desenvolvimento sustentável, desta forma os cidadãos ficam com a responsabilidade de 

participar na definição do futuro da sua Freguesia.  

Também foi referido a existência de financiamento que o QREN – Quadro Referencia 

Estratégico Nacional contempla para a implementação da Agenda 21 Local no qual a 

Junta de Freguesia de Fridão pretende elaborar uma candidatura. 

 

Sessão em Grupo de Trabalho 

 

Aspectos Metodológicos 

A Metodologia da sessão visou criar uma atmosfera de trabalho descontraída e criativa, 

onde os participantes puderam expressar-se em igualdade de circunstâncias. Estes 

puderam debruçar-se sobre: 

- Quais os principais problemas de Fridão? 

- Quais as Soluções para esses problemas? 

- Como gostariam que Fridão fosse em 2020? 

 

No início da sessão foi entregue a cada participante um cartão que continha uma imagem 

de um produto e recurso local da Freguesia, nomeadamente: Medronho, Tecelagem e 

Pinheiro, que posteriormente teriam de encontrar os produtos iguais e formarem o seu 

grupo. 

Participantes no I Workshop Participativo 

Álvaro Teixeira Conselho Directivo de Baldios de Fridão 

Ângela Esmeralda Castro Ribeiro Associação Pais da Comunidade Educativa de Fridão e 

Rebordelo 

António Aires Tuna de S. Faustino de Fridão 

António Joaquim Alves Membro da Assembleia de Freguesia de Fridão 

Joaquim Silva Paroquia da Fridão 

José Joaquim Magalhães 

Teixeira 

Junta de Freguesia de Fridão  

José Lino Vieira Pinto Casa de S. Faustino de Fridão 

Manuel António Silva Pinto Metalúrgica do Fojo 

Maria José Silva Associação de Pais da Comunidade Educativa de 

Fridão e Rebordelo 

Vítor Manuel Teixeira Ferreira Membro da Assembleia de Freguesia de Fridão  
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Foram criados 2 grupos face ao número de participantes, sendo facultado a ambos folhas 

para preenchimento das questões acima referidas bem como a votação em cada uma 

destas como Problema/Solução/visão prioritário para o desenvolvimento da Freguesia.  

De seguida apresentam-se os resultados da sessão no grupo de trabalho2 

  

Problemas da Freguesia   N.º Votações 

Inexistência de saneamento 7 

Desvalorização dos Recursos Naturais 1 

Dificuldade no acesso à informação especializada 1 

Poluição do Tâmega 0 

Existência de pragas na Floresta 0 

Insuficiência da oferta ao nível da restauração 0 

Falta de ligação a outros concelhos 0 

Insuficiência de respostas ao nível dos equipamentos de apoio ao 

Turismo 

0 

Evitar que Fridão venha a transformar-se em aldeia dormitório pela sua 

proximidade à cidade de Amarante 

0 

Descontinuidade das acessibilidades 0 

Isolamento em relação a outras sub-regiões em particular à sub-região 

de Basto – Parque natural do Alvão – Ligação mais rápida (...) 

0 

Asfixia das actividades económicas nomeadamente a actividades 

artesanal 

0 

Degradação do património constituído e natural 0 

Soluções para a Freguesia  

Saneamento com ligação à rede do concelho 5 

Aproveitamento dos recursos existentes 1 

Acessibilidades/ equipamentos numa política de rede intermunicipal 1 

Democratização da informação 1 

Planeamento e ordenamento da área da freguesia destinada à habitação 1 

Ordenamento da Freguesia em ordem também das actividades 

económicas a recriar e a instalarem-se 

1 

Educação Ambiental 0 

Candidaturas a programas comunitários existentes 0 

Formação e participação da população local. Incentivar a população pelo 0 

                                                 
2 Nota: A redacção das folhas preenchidas é uma cópia fiel do texto redigido pelos participantes 
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zelo e orgulho da sua freguesia e empenhamento das autarquias locais 

(junta de Freguesia e Câmara) 

Empenhamento das forças vivas locais (Junta de Freguesia, Associações, 

agentes económicos e culturais da Freguesia) 

0 

Formação, intervenção da autarquia e das forças vivas locais 0 

Fridão em 2020  

Que os valores naturais da freguesia sejam preservados e valorizados, 

não obstante ao desenvolvimento sustentado e solidário (...) 

4 

Uma comunidade de nível médio europeu no domínio económico, cultural 

e social 

3 

Menos Poluída 1 

Mais oferta Turística 1 

Mais estruturas de apoio  1 

Ligação a Mondim 1 

Mais emprego 0 

Mais informação especializada 0 

 

Conclusões 

 

Os Problemas 

Embora 13 problemas fossem identificados, os mais prioritários são, o Saneamento 

básico (7votos) de seguida a desvalorização dos recursos naturais (1voto) e a dificuldade 

de acesso à informação especializada (1 voto). De referir que o saneamento básico, é um 

problema que possivelmente passe para carácter supra-municipal, uma vez que as redes 

de saneamento tem de ser vinculadas aos Concelhos. 

 

Soluções 

Uma das soluções mais apontadas foi a ligação à rede do concelho para o saneamento 

básico (5votos). De seguida o aproveitamento dos recursos existentes, a melhoria das 

acessibilidades numa política de rede intermunicipal, a democratização da informação e o 

ordenamento do território da Freguesia com um voto cada. 

 

Visão de Futuro 

Foram apontadas oito visões de futuro no qual a preservação e valorização dos valores 

naturais da freguesia foram consideradas prioritárias (4votos). De seguida, uma 

comunidade de nível médio europeu no domínio económico, cultural e social com 3 votos. 
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Menos Poluída, com mais oferta Turística, com mais estruturas de apoio e ligação a 

Mondim foram são também visões sugeridas com um voto cada. 

Podemos assim referir que os resultados desta sessão podem incluir-se nos seguintes 

eixos prioritários de intervenção.  

 

- Serviços básicos de Abastecimento (saneamento, água, resíduos) 

- Valorização dos Recursos Naturais e Patrimoniais 

- Qualificação dos cidadãos para acesso à informação 

- Economia sustentável   

  

Imagens dos Grupos de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encerramento da reunião 

Em relação aos próximos passos foi referido que a fase seguinte contempla a divulgação 

na comunicação social dos resultados inerentes da sessão. 

Embora ainda o processo da Agenda 21 Local seja numa fase exploratória será possível 

identificar projectos, prioridades e assim construir o futuro, alocando os recursos para as 

reais necessidades das populações.  


