AGENDA 21 LOCAL
ACOMPANHAMENTO DO PLANO
PLANO DE AÇÃO

Desenvolvida no âmbito de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal do
Pinhal Interior Norte ao Mais Centro, para os 14 municípios que constituíam esta
entidade (entretanto extinta), a Agenda 21 Local de Tábua correspondeu a um
processo participativo e dinâmico que consistiu numa reflexão com vários agentes
locais para uma gestão partilhada do futuro do Concelho em termos sustentáveis.
Ao longo do processo de elaboração da Agenda 21 Local foram criados o
Grupo Coordenador e o Fórum Participativo, determinantes para a construção do
Diagnóstico da Sustentabilidade e do Plano de Ação, para a promoção da
sustentabilidade a nível local e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Tabela 1: Projetos propostos na Agenda 21 Local de Tábua
P01
P02

Projetos
Encontros Temáticos
Animação do Património

P03
P04

Um saco de pano por família
Balcão Social

P05
P06
P07
P08

Orçamento Participativo
Modernizar serviços do Concelho de Tábua
Projeto Animais de Tábua
Supressão de barreiras arquitetónicas

P09
P10

Adote um espaço público
Casas abandonadas SOS

P11
P12

Agenda Cultural, Recreativa e Desportiva
Empreendedorismo nas escolas

P13
P14

Atividades de Educação Ambiental
7 Maravilhas do turismo/comércio – votação online
Eco--eficiente
Aldeia Eco
Caderno de Especificações para a construção sustentável

P15
P16
P17
P18
P19
P20

Agenda 21 Escolar de Tábua
Mercado de Agricultura de Tábua
Associação de Comerciantes de Tábua
Empresas IN

P21
P22

Post Emprego
O meu chão
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Foram propostos pelos membros integrantes do Fórum Participativo 22 projetos,
vários dos quais continuam a ser atualmente realizados autonomamente pelo Município
ou em parceria com os agentes concelhios, tais como, os encontros temáticos, através
da organização de fóruns e seminários subordinados a várias temáticas e eventos
lúdicos inter-geracionais visando reforçar a cidadania e o espírito cívico dos cidadãos
pela partilha de experiências e saberes entre gerações. Por outro lado, a
comemoração dos 500 anos dos forais Manuelinos no Concelho de Tábua, permitiu
animar o património. De modo, a promover a inclusão, o desenvolvimento social e a
qualidade de vida dos munícipes carenciados do Concelho e a colmatar/minimizar
desigualdades e lacunas existentes ao nível do apoio social concelhio foi criada a loja
social – “Espaço Casa e Família”, cujo funcionamento é assegurado por voluntários.
Fomenta-se ainda, um envelhecimento ativo com a “Academia Sénior”, incentivando-se
a educação não formal, evitando o isolamento e a solidão, mas também com a
realização de atividades como a “Onda Sénior”, o “Movimento Sénior”, o “Centro de
Marcha e Corrida” e a “Escola Municipal de Natação”.
No que concerne, a modernização dos serviços do Concelho de Tábua, o
Município tem vindo a fomentar diversas ações de melhoria da prestação de serviços,
quer através de ações de formação, para capacitação dos seus colaboradores, quer
através de profundas obras de remodelação no edifício camarário, de modo, a suprimir
barreiras arquitectónicas e a facilitar o acesso a um conjunto de serviços integrados,
através da criação de um balcão único e mediação na apresentação desmaterializada
dos pedidos dos munícipes. Todos os eventos do Concelho encontram-se divulgados
na plataforma online “Agenda de eventos (plataforma + associativa) ”, agenda cultural,
recreativa e desportiva do Concelho.
Visando reduzir o número de animais abandonados é disponibilizado um
serviço de recolha de animais, no seguimento de protocolo entre o Município de Tábua
e o Município de Arganil.. De modo, a oferecer aos consumidores produtos endógenos
de qualidade foram realizadas, obras de requalificação do mercado municipal,
dinamizando-se também o espaço com um leque de iniciativas, que compreendem
desde a distribuição de sacos de pano aos comerciantes para posterior
disponibilização aos clientes, e a distribuição de roteiro informativo em Português e
Inglês ou o mercado infantil.
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Paralelamente, a operação imaterial do empreendedorismo da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra pretende prestar apoio aos empreendedores,
com iniciativas que compreendem também o empreendedorismo nas escolas. Ainda
de salientar que o grande vencedor do “Concurso Regional de Ideias de Negócio” foi
atribuído ao projeto HAQuiqueijo da EPTOLIVA – Escola Profissional de Oliveira do
Hospital, Tábua e Arganil – Pólo de Tábua.
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