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DEBATE REGIONAL 

“Crescimento Sustentável: desafios e prioridades para a Região Oeste 

Portugal”  

28 de maio de 2013, Auditório dos Paços do Concelho, Torres Vedras 

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM) promove, no próximo dia 28 de maio de 2013, no 

Auditório dos Paços do Concelho, em Torres Vedras, uma reflexão alargada sobre o tema 

“Crescimento Sustentável: desafios e prioridades para a Região Oeste Portugal”. 

Este evento contará com a participação de convidados com reconhecida experiência nas temáticas em 

debate, que apresentarão experiências e contributos para a Estratégia 2020 Oeste Portugal no âmbito do 

Crescimento Sustentável.  

Trata-se de um momento privilegiado para recolher contributos de todos, no sentido de se perspetivar o 

desenvolvimento e valorização do potencial da Região Oeste neste domínio estratégico. Esta iniciativa 

está enquadrada no trabalho de elaboração da Estratégia 2020 - Oeste Portugal, promovido pela Oeste 

CIM, com a participação de diversos parceiros públicos e privados da Região. 

Mais informações e inscrição em www.oestecim.pt.  

 

  

http://www.oestecim.pt/
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Documento de “Pistas para o Debate” 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 2020 – OESTE PORTUGAL 

REUNIÃO SUBGRUPO DE AÇÃO REGIONAL 
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 16 abril 2013 

Pistas para a construção da estratégia 2020 Oeste Portugal 

 

Da 1ª reunião do Grupo de Ação Regional – GAR – Subgrupo Crescimento Sustentável, realizado no dia 

16 de Abril de 2013 na Oeste CIM – Caldas da Rainha, resultaram algumas pistas para a estratégia 2020 

Oeste Portugal.  

Uma vez que se trata de um documento em desenvolvimento, solicita-se o contributo de todas as 

entidades do setor para o Debate Regional Temático – Crescimento Sustentável, com o intuito de 

enriquecer o potencial regional em termos de Crescimento Sustentável, com especial enfoque nos temas 

da eficiência energética, emissões GEE, energias renováveis, gestão da água, gestão dos resíduos, 

sistemas urbanos/regeneração urbana e mobilidade sustentável. 

 

CONTRIBUTO PARA ALCANÇAR AS METAS 2020 PARA O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL NA 
REGIÃO OESTE – ações / prioridades: 

Energias renováveis (20% da energia proveniente de fontes renováveis) 

 Tornar a região autossustentável energeticamente. 

 Apostar nas energias renováveis e alternativas (hidrogénio, biomassa, etc.). 

 Identificar medidas de eficiência energética nos sistemas de abastecimento de água e de 

saneamento. 

 Tornar o setor primário sustentável do ponto de vista da energia 

 Elaborar concursos nas áreas das energias renováveis e eficiência energética. 

 Gestão integrada do mar e das atividades com ele relacionadas. 

 

Redução das emissões de CO2 (Diminuição de 20% dos gases com efeito de estufa em relação a 

valores de 1990) 

 Apostar no sequestro de carbono e compensação de emissões de CO2. 

 Promover a mobilidade sustentável. 

 Criar um sistema intermunicipal de transportes. 

 Requalificar a linha do Oeste. 

 Criar um sistema de certificação florestal regional. 

 Criar uma Estrutura Ecológica Intermunicipal. 

 Construir um Plano Intermunicipal de riscos naturais e ambientais. 



 

4 
 

GAR 2020 Oeste Portugal – Proposta DEBATE REGIONAL   

Subgrupo de Ação Regional – Crescimento Sustentável 

 Melhorar e aproveitar as linhas de água, estabelecendo corredores verdes. 

 Qualificar a paisagem. 

 Abranger as paisagens protegidas em Rede Natura. 

 Otimizar a gestão ambiental das agroindústrias. 

 Recuperar ambientalmente a suinicultura. 

 Apostar no turismo sustentável e de emoções. 

 

Eficiência energética (Aumento de 20% da eficiência energética - 368 Mtep) 

 Controlo e melhoria da eficiência energética dos edifícios. 

 Inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental.  

 Aposta na regeneração urbana 
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