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Visão 

As Autoridades Locais devem assumir a função de atores da Sustentabilidade  facilitada 
pela capacidade de criar mecanismos regulamentares e indutores da mudança de 
comportamento da Sociedade, valorizar o capital humano existente,   investir na sua 
qualificação, promover a cooperação e potenciar redes para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

Estratégias Públicas que garantam a 
Sustentabilidade do Ambiente Construído 





Projeto Jardins Suspensos 
Jardim de Infância do Sacapeito 



Projeto Jardins Suspensos 
Esc. Secundária Dr. Ginestal Machado 

Escola Secundária Ginestal 
Machado 

Projeto Jardim Suspensos 
 3º lugar 

“Prémio 2012, Engenharia, Inovação 
e Sustentabilidade”, da Faculdade 

de Engenharia da Universidade 
Católica 



Hortas Pedagógicas 
Esc. Secundária Dr. Ginestal Machado 



Jardim de Alimentos 



Cabaz Prove 

O Cabaz Prove é uma iniciativa do PROVE que segue 
uma metodologia de Desenvolvimento Sustentável 
que pretende contribuir para o escoamento de 
produtos locais, fomentando as relações de 
proximidade entre o produtor e o consumidor, 
estabelecendo circuitos curtos de comercialização 
entre pequenos produtores agrícolas. 

     

Casa do Ambiente  
(Edifício do Antigo Ginásio do Seminário) 

Todas as sextas – feiras  das 
17.00h – 18.15 h 



O objetivo do inquérito é percecionar 
a disponibilidade e a vontade dos 

cidadãos para                                          
usufruírem de espaços de agricultura 

de autossuficiência, optar por um   
o consumo sustentável e contribuir 

para a   
preservação dos recursos naturais  
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urbanos 

Amostra: 120 inquiridos 
 

47 Homens     
73 Mulheres 

 

14 % da população inquirida tem 
curso superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 % desconhece o conceito de 
Agricultura Sustentável 



Regulamentação das autoridades locais 
para promover a agricultura em ambientes 

urbanos 

2% 7% 7% 

27% 57% 

 

84% considera importante a existência de espaços nas 
cidades destinados à prática da agricultura de subsistência   

Como avalia a importância de existirem nas cidades espaços destinados à 
prática da agricultura de subsistência? 

escala 



Como avalia a importância de ter na sua própria casa um espaço destinado à 
produção de alimentos/ervas aromáticas? 

79% considera importante ter na sua própria casa um espaço 
destinado à produção de alimentos/ervas aromáticas 
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4% 4% 

13% 

26% 
53% 

escala 



7% 
10% 

9% 

27% 

47% 

Se adquirisse casa neste momento, um fator de peso na sua opção seria ter um 
quintal ou uma varanda que permitisse a prática de agricultura de 
subsistência?  
 
 

Regulamentação das autoridades locais 
para promover a agricultura em ambientes 

urbanos 

74% considera que neste momento, se  adquirisse casa, um 
fator de peso na sua opção seria ter um quintal ou uma varanda que 
permitisse a prática de agricultura de subsistência  

escala 



 

82% considera que é importante para a promoção da 
biodiversidade que as habitações prevejam espaços que permitam a 
produção de alimentos/ervas aromáticas 

1% 4% 
13% 

32% 

50% 

Como avalia a importância para a promoção da biodiversidade as habitações 
preverem espaços que permitam a produção de alimentos/ervas aromáticas? 
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escala 



M
udança 

De    Mentalidade 



Experiência na regulamentação 

Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização 

 



Experiência na regulamentação 



São Vicente do Paúl - Santarém 



Divisão de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
dads@cm-santarem.pt 

243 304 450 
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