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O que é o Futuro Sustentável?

É um processo através do 
qual as autoridades trabalham 
em parceria com os vários 
sectores da comunidade na 
elaboração de um Plano de 
Acção de modo a promover a 
sustentabilidade regional e a 
qualidade de vida dos 
cidadãos.



Objectivos orientadores

� Corrigir alguns dos problemas que se verificam no 
Grande Porto

� Definir um rumo para um desenvolvimento 
sustentado do Grande Porto

� Fortalecer a cidadania activa e responsável

� Integrar políticas sectoriais e promover a articulação 
regional



Principais resultados esperados

� Diagnóstico regional
O diagnóstico regional é um relatório que analisa e explica os principais 
problemas ambientais com que o Grande Porto se debate, bem como as 
suas potencialidades.

� Plano de Acção
O Plano de Acção é um plano prático que visa resolver ou minimizar os 
problemas detectados e fortalecer as suas potencialidades. Será
composto por um reduzido número de projectos-bandeira, estruturantes 
e de grande efectividade. Cada um desses projectos será
pormenorizado de modo a facilitar a sua implementação.

� Os resultados do Plano de Acção



Grupo Coordenador

� Constituição actual:
� Câmaras Municipais;
� Parceiros estratégicos:

− Associação Empresarial de Portugal;
− Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional;

− Direcção Regional de Agricultura de Entre-Douro e Minho;

− Ordem dos Engenheiros;
− União Distrital das Instituições de Solidariedade Social;

− Águas do Douro e Paiva;

− DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor;
− Organizações Não Governamentais de Ambiente.

� Conselhos Municipais de Ambiente;
� Lipor e Escola Superior de Biotecnologia (sem direito a voto).



Inquéritos de opinião

� Foram distribuídos cerca de 
20 000 questionários

� Foi realizada uma 
sondagem 



Reuniões participativas com a 
população

� Realizaram-se nos 
diferentes Concelhos 
reuniões participativas 
destinadas à população 
e grupos vivos.

� O objectivo foi conhecer 
os problemas e 
identificar uma visão 
para o desenvolvimento 
sustentável do Grande 
Porto.



Mais reuniões...

� Juntas de 
Freguesia

� Departamentos 
das Câmaras

� Especialistas



Conselhos Municipais do Ambiente

� São a estrutura por excelência 
da discussão e participação 
cívica, procurando integrar os 
diversos sectores e interesses 
da sociedade.

� Foram criados no Porto e 
Póvoa de Varzim.



Rede de Parceiros Locais do 
Futuro Sustentável

� As vantagens:
� receber todos os documentos e relatórios 

produzidos
� ter um meio privilegiado para fazer ouvir a 

sua opinião
� receber o boletim do Futuro Sustentável e 

fichas temáticas
� possibilidade de referir nas comunicações o 

estatuto de “Parceiro do Futuro Sustentável”

� O que esperamos do “parceiro 
local”:
� Contribuições para o projecto
� Apoio na divulgação e envolvimento de 

pessoas e instituições, ao nível local



Concurso “Pensar o Grande Porto”

� Objectivo: premiar e dar 
visibilidade aos bons 
exemplos



Fórum “Ambiente no Grande Porto”

� Objectivo : promover uma 
discussão aprofundada e 
participada sobre as 
estratégias a adoptar para 
melhorar o ambiente no 
Grande Porto



Portal na internet

� O portal está
disponível na internet 
e contém diversa 
informação sobre o 
projecto e sobre 
diversos temas 
relacionados com o 
desenvolvimento 
sustentável. Pretende 
ser o “portal ambiental 
da região”.

http://www.futurosustentavel.org
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