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GUIMARÃES
| Redacção/Lusa | 

A Câmara de Guimarães traçou
um “programa ambicioso” para
promover uma “eco cidadania
exigente”, envolvendo quatro
universidades e mais de 400 ins-
tituições, que visa tornar o muni-
cípio cada vez mais uma “refe-
rência e modelo inspirador” em
políticas ambientais. 

A autarquia divulgou ontem
que o projecto, denominado Es-
trutura de Missão 2030, será
uma “plataforma de discussão e
reflexão sobre os grandes temas
do desenvolvimento sustentá-
vel”, entre os quais Alterações
Climáticas e Energia, Natureza,
Paisagem e Biodiversidade, Re-
síduos e Eco-Inovação, Ar e
Acústica, Mobilidade Sustentá-
vel e Planeamento, Água, Eco
cidadania, Eco cultura e Turis-
mo Sustentável, Educação, De-
senvolvimento Social e Bem-es-
tar, Ambiente Urbano e ‘Smart
City’, Comunicação e Relações
Internacionais.

O projecto assenta num conse-
lho consultivo onde estão repre-
sentadas mais de 400 institui-
ções do concelho, sendo que

será “adicionado o conhecimen-
to científico à gestão do territó-
rio”, com a presença da Univer-
sidade do Minho , Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro, Universidade das Nações
Unidas e Instituto Politécnico do
Cávado e Ave (IPCA). 

“Estamos convictos que, atra-
vés de uma cooperação institu-

cional forte, fomentaremos o
ambiente propício para o desen-
volvimento de uma agenda Gui-
marães 2030 que aposte numa
participação pró-activa, aberta,
permeável à discussão”, salien-
tou o presidente da câmara, Do-
mingos Bragança.

O objectivo, referiu o autarca,
é mostrar que Guimarães quer

“continuar a ser uma referência
e um modelo inspirador tanto
em Portugal como na Europa e
no mundo”.

A Estrutura de Missão 2030,
explicou, irá ser guiada pelos
“valores da sustentabilidade”,
constituindo-se como “um pro-
grama ambicioso de transforma-
ção da actual sociedade na direc-

ção de uma eco cidadania exi-
gente”.

Apesar de confiante, Domin-
gos Bragança alertou que “o ca-
minho a percorrer será longo” e
apontou a nomeação como Capi-
tal Verde Europeia como um de-
sígnio a seguir.

“Pretendemos preparar uma
nova candidatura a Capital Ver-
de Europeia a apresentar quando
os vimaranenses e os parceiros
da Estrutura de Missão entende-
rem que é possível”, disse. 

No centro da Estrutura de Mis-
são estará o Conselho Consulti-
vo, que funcionará através de di-
nâmicas de grupo num modelo
participativo e informativo do
qual resultarão ideias e propos-
tas focadas na transformação de
comportamentos em prol de uma
sociedade carbono neutro. 

Para além do Conselho Con-
sultivo, a Estrutura de Missão
contará com um Conselho Espe-
cializado, composto por equipas
multidisciplinares, onde se dará
primazia à cooperação entre as
diferentes instituições em prol
do estudo das problemáticas, de-
senvolvimento de açcões/projec-
tos e monitorização do progres-
so.
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Domingos Bragança avançou com a intenção de preparar uma nova candidatura a Capital Verde Europeia


