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ENQUADRAMENTO
O Plano Estratégico Ambiental é um documento onde se descrevem as linhas
estratégicas de intervenção no Município de Pombal, possuindo um carácter prático,
orientando e dirigindo as prioridades locais para o desenvolvimento sustentável. É a
sequência natural da Caracterização e do Diagnóstico do Município de Pombal
(Volume I) e das premissas de organização da Agenda 21 Local apresentadas no
Volume II, do qual resultaram as principais áreas de intervenção prioritárias (Figura 1).

Áreas de
Intervenção

Administração
Pública Eficiente e
Modernizada

Crescimento
Sustentado,
Competitividade,
Mobilidade e
Eficiência
Energética

Melhor Ambiente
e Valorização do
Património
Natural e
Paisagístico

Equidade,
Igualdade,
Oportunidades e
Coesão Social

Valorização
Equilibrada do
Território

Figura 1 - Principais áreas de intervenção do Plano Estratégico Ambiental

Cada área de intervenção foi considerada como um objetivo estratégico ao qual
correspondeu uma área de sustentabilidade, tendo sido posteriormente feito um
esforço no sentido de apresentar para cada um dos objetivos as prioridades
estratégicas associadas. A estas associaram-se recomendações estratégicas, as quais
definem as metas e objetivos específicos. Finalmente, para cada recomendação,
definiram-se as medidas que permitiram o seu desenvolvimento prático. Para cada
medida foi apresentado o respetivo prazo de execução, a sua prioridade, orçamento e
indicadores de desempenho associados.
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O CAMINHO PERCORRIDO
O Município de Pombal, mesmo antes da aprovação do plano de ação, implementou
diversas ações que foram incluídas no referido plano, nomeadamente:
- INFORMAÇÃO ACERCA DA A21L (geral) disponibilizada na Internet (site do
Município). Em 2009, foram disponibilizados 2 dos 3 documentos que constituem a
A21L do Município de Pombal para apreciação pública. Em 2011 foi criado e divulgado
um folheto informativo sobre a Agenda 21 Local de Pombal, que foi distribuído no 1.º
Fórum Participativo, realizado no dia 17.06.2011.
- EDUCAÇÃO AMBIENTAL: elaboração, divulgação, execução e avaliação dos Planos de
Atividades de EA do Município de Pombal (desde 2006) e dos Planos de atividades de
EA da Praia do Osso da Baleia, no âmbito do Programa Bandeira Azul (desde 2004);
Promoção, realização e participação em atividades com as escolas, escuteiros, IPSS,
população em geral, etc; Divulgação, organização e participação em ações de
(in)formação e de esclarecimentos; Colaboração com as escolas do Concelho de
Pombal na implementação do programa Eco-Escolas (participação no Conselho EcoEscolas; realização de atividades no Dia Eco-Escolas; fornecimento de equipamentos,
como por exemplo ecopontos; etc.).
- RESÍDUOS: campanhas de sensibilização alusivas à separação de resíduos,
promovidas pelo Município ou em parceria com a Valorlis; realização de ações de
formação aos colaboradores do município, comunidade escolar e população em geral;
oferta de contentores para separação de resíduos a escolas e outras entidades;
divulgação e promoção da recolha de óleos alimentares usados; incremento do projeto
de compostagem doméstica, promovido pela Valorlis, com o apoio do Município e das
Juntas de Freguesia da Guia, de Pombal, do Carriço, da Mata Mourisca e de Carnide,
com realização de ações de formação e distribuição de compostores; instalação de
equipamento para a deposição de resíduos de equipamento elétricos e eletrónicos
(Depositrão), implementação de um sistema de recolha seletiva de papel/cartão junto
dos comerciantes de Pombal, etc.).
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- SANEAMENTO: ampliação de redes e execução de novas, construção da nova ETAR da
Guia, etc. Em 2010 foram aprovadas diversas candidaturas, pelo POVT, no âmbito do
Saneamento. Atualmente, as obras estão em fase de conclusão.
- ÁGUA: reformulação do sistema de abastecimento de água no Concelho de Pombal, a
partir da Mata do Urso. Atualmente, as obras estão em fase de conclusão.
- Divulgação e apelo à PARTICIPAÇÃO PÚBLICA em projetos na área do ambiente
(Programa Eco-Escolas, Projecto Rios, Mensagens de Sensibilização Ambiental,
Colocação e monitorização de caixas-ninho na Mata Nacional do Urso – ECOMATUR,
Plantação de árvores e arbustos autóctones, limpeza da Praia do Osso da Baleia,
Limpar Portugal, Caminhadas, etc).
- MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: execução do projeto da Estrada Atlântica (inaugurada
oficialmente a 20.08.2011); Implementação do Trilho da Lagoa de S. José na Mata
Nacional do Urso; Implementação do Trilho Baleia Verde, na Praia do Osso da Baleia;
Implementação do sistema de transportes urbanos na Cidade de Pombal-POMBUS
(atualmente encontra-se em estudo a sua otimização e alargamento); Adesão à Rede
de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos; Criação do Parque Verde do Açude,
que inclui áreas pedonais e ciclovia; execução de ciclovias e instalação de
estacionamento para bicicletas.
- TURISMO: Implementação do Trilho da Lagoa de S. José na Mata Nacional do Urso;
Organização, Promoção e Divulgação de Percursos Pedestres na Serra de Sicó e na
Mata Nacional; Publicação do Guia Turístico de Pombal; Elaboração do Projeto “CIMU
SICÓ – Centro de Interpretação e Museu da Serra de Sicó”; Elaboração e
implementação do Projeto PROA – Projeto de Valorização da Praia do Osso da Baleia;
entre outros. O Município de Pombal, no âmbito da elaboração de projetos, na
vertente do Turismo Sustentável, tem procurado reunir grupos de trabalho específicos
para participarem nas reuniões de aconselhamento.
- VISITAS ÀS FREGUESIAS: todos os anos se realiza uma visita a cada freguesia - que
conta com a participação do órgão executivo e técnicos do Município de diversas
áreas, Presidentes da Junta de Freguesia, representantes da Junta de Freguesia,
representantes de associações e coletividades, comunicação social, população
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interessada, etc. Nestas visitas, o Presidente de Junta de Freguesia faz uma
apresentação dos principais problemas e projetos da Freguesia. Visitam-se obras e
projetos terminados, em curso ou a iniciar. Estas visitas são extremamente
importantes, uma vez que fomentam a aproximação entre representantes do
Município e munícipes.
- TERTÚLIAS POMBALINAS: fóruns de discussão e participação (várias entidades
incluindo representantes da Câmara Municipal) que vão decorrendo nas sedes das
Junta de Freguesia.
- SUBSCRIÇÃO DA CARTA DE AALBORG, em 16 novembro de 2006.
Desde a aprovação do plano de ação até à data atual, já foram implementados
diversos projetos, nomeadamente:
-Projecto Rios no Louriçal: troço de 500m do Rio Frio adotado pelo Agrupamento de
Escuteiros do Louriçal, em que a monitora é uma técnica do Município de Pombal.
Data da última saída de campo: 12.10.2013;
-Projecto Rios em Carnide: troço de 500m da Ribeira de Carnide adotado pelo
Agrupamento de Escuteiros de Carnide, em que a monitora é uma técnica do
Município de Pombal. Data da última saída de campo: 15.03.2014;
-Preparação, criação, implementação e inauguração do Trilho do Picoto, em São Simão
de Litém;
-Conceção e implementação do Projecto "Mão Amiga", na Freguesia do Louriçal. Ver,
em anexo, o cartaz de divulgação;
-PRU – Parcerias para a Regeneração Urbana: as obras de regeneração urbana
encontram-se em fase de conclusão;
-Elaboração de um Manual de Boas Práticas Ambientais;
-Criação e implementação da Rede de Percursos “Dois Temperos”, na Freguesia do
Louriçal. A inauguração oficial da Rota das Azenhas e da Rota dos Arrozais foi no dia
18.08.2013 (a Rota da Vila do Louriçal encontra-se em execução);
-Construção de diversas redes de drenagem de águas residuais no Concelho de
Pombal; entrada em funcionamento da nova ETAR da Guia (inaugurada oficialmente a
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07.07.2013), obras de remodelação/ampliação da ETAR de Pombal em fase de
conclusão; obras de construção da nova ETAR de Almagreira em curso;
-Execução do projeto de reformulação do sistema de abastecimento de água no
Concelho de Pombal, a partir da Mata do Urso (obras em fase de conclusão);
-Construção do Parque Verde do Açude (concluída e inaugurada a 1.ª fase, em março
de 2012);
-Implementação dos Planos Local e Municipal de Promoção da Acessibilidade
(concluídos a 30.03.2014);
-Adesão à Rede de Cidades e Vilas de Excelência, no dia 05.03.2014;
-Entre outros.

ANÁLISE, MONITORIZAÇÃO E REVISÃO DAS RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS
Decorridos mais de dois anos desde a aprovação do Plano Estratégico Ambiental e
Monitorização, pelos elementos que integraram o 4.º Forum Participativo, no dia
28.10.2011, torna-se premente a sua análise, monitorização e revisão.
Assim, apresenta-se no documento, em anexo, a análise, monitorização e revisão do
Plano Estratégico Ambiental e Monitorização do Município de Pombal.

CONCLUSÕES
Após a análise, monitorização e revisão do Plano Estratégico Ambiental constatou-se
que a maioria das medidas propostas já foram implementadas. Contudo, ainda há
algumas por realizar e outras que terão de ser revistas, uma vez que já se encontram
desajustadas com as necessidades/realidade do Município de Pombal.
Assim e tendo em conta que todo o processo da Agenda 21 Local deve ser participativo
e dinâmico, propõe-se a realização de Foruns participativos, de modo a que no 1.º
semestre de 2016, seja possível apresentar a discussão pública uma nova versão, mais
atual e ajustada aos novos desafios e estratégias, deste documento, que se passará a
designar de Plano Municipal de Ambiente do Município de Pombal.
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