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O projeto da rede CApt2 – Circularidade da Água: Por
Todos e Para Todos iniciou em fevereiro de 2022 a Fase 2
de planeamento de ação, que terá a duração de 16 meses.
Esta Fase 2 tem como objetivo o desenvolvimento dos Planos
Locais de Ação Integrada (PLAI) adaptados a cada município
parceiro, que contribuam para a melhoria no desenho de
estratégias urbanas sustentáveis na transição para uma
economia circular, no âmbito do Ciclo Urbano da Água. O
processo de planeamento de ação visa ser plenamente
colaborativo e cocriador, assente num modelo de governança
participativo.

Principais objetivos da Fase 2

1
Consolidar os Grupos de Planeamento de Ação Locais que integrem
os diferentes agentes responsáveis e
relevantes na gestão da água;

2
Promover a partilha de experiências
e boas práticas e o aumento de
conhecimento comum sobre novos
processos e soluções que permitam
otimizar o Ciclo Urbano da Água;

3
Delinear estratégias para mudar/
melhorar as políticas locais para um
desenvolvimento urbano circular e
sustentável.

A Fase 2 é dedicada à implementação de atividades a nível
nacional, interurbano e local. Ao longo desta fase serão
realizadas reuniões de rede em cada um dos parceiros com o
objetivo de avaliar o progresso de cada município, mas também
dar a conhecer a todos os parceiros as boas práticas e desafios
locais. Estas reuniões de rede têm-se revelado oportunidades
de partilha e aprendizagem intercidades.

Parceiro Município

Data

Lagoa (Açores)

11 março 2022

Loulé

6 junho 2022

Ponte de Sor

28 de setembro 2022

Mértola

29 setembro 2022

Águeda

novembro 2022

Oliveira de Frades

janeiro 2023

Oeiras

março 2023

Guimarães

maio 2023

Notícias

Visitas técnicas iniciarem-se em Lagoa

A primeira reunião ocorreu em Lagoa, onde foi possível percorrer a Rota da Água, que conta com mais de 30 km de trilhos homologados pela Região Autónoma dos Açores e que leva todos
quantos os percorrem a descobrirem o traçado que a água faz
desde a nascente até às populações. Também se realizou uma
visita à Casa da Água Trail Point que assume uma função de
educação ambiental, dinamização de produtos turísticos e apoio
a todos quantos iniciam/terminam a caminhada.
+ info

Já em Loulé, foram dois os pontos de passagem da visita técnica. No Jardim das Comunidades um projeto-piloto está a ser
desenvolvido em parceria com a Universidade do Algarve e assente na implementação de soluções baseadas na natureza para
o restauro e melhoria dos serviços dos ecossistemas em espaço
público, incluindo soluções para o armazenamento de água da
chuva para posterior utilização na rega dos espaços verdes, melhoria da qualidade da água e medidas de otimização da gestão
da água. A comitiva também passou pela empresa municipal
Infraquinta que tem sido responsável por um conjunto de boas
práticas valorizadas e reconhecidas em Portugal em termos de
eficiência hídrica e reutilização da água.
+ info

Ao nível local, cada cidade tem promovido as suas reuniões do
Grupo de Planeamento de Ação Local, envolvendo agentes locais relevantes na temática do Ciclo Urbano da Água. Estas reuniões visam a produção de ideias-chave participativas e mobilizadoras de transformação da sociedade, incluindo soluções para
futuras ações a incluir no Plano Local de Ação Integrada.

No âmbito da Iniciativa Cidades Circulares (InC2) decorreu entre
os dias 5 e 7 de abril, no Fundão, a Academia Redes Cidades
Circulares. Este evento visou a capacitação em conceitos relacionados com a teoria da mudança, transição verde e metodologias
participativas e de planeamento local de ação. Os principais objetivos foram:
•
motivar e inspirar os participantes para a transição verde
com palestras e atividades;
•
formar os participantes em métodos e ferramentas essenciais para desenvolverem Planos Locais de Ação;
•
promover o networking informal entre os participantes e a
partilha de experiências;
•
fortalecer as relações entre as cidades que integram as
RC2.

O jornal digital info Cidades Circulares é publicado pela Direção-Geral do Território desde janeiro de 2022 e visa contribuir
para a produção e disseminação de informação com enfoque na
economia circular urbana entre toda a comunidade da InC2. Este
jornal conta já com três artigos da autoria de parceiros da rede
CApt2 que incidem sobre boas práticas aplicadas pelos municípios e alguns desafios bem com soluções de transição para
uma economia circular. Aceda aos títulos publicados:
•
As cidades e a liderança pelo exemplo, por Carlos A. Ribeiro, Diretor Executivo do Laboratório da Paisagem;
•
Da abundância à necessidade, por Andreia Delfim e Pedro
Tavares, da Câmara Municipal de Lagoa, Açores;
•
A circularidade da água na resposta local às alterações
climáticas, por Inês Rafael e Lídia Terra, da Divisão de Ação
Climática e Economia Circular da Câmara Municipal de Loulé;
•
Águas do Alto Alentejo: a sustentabilidade de um território, por Alda Falca, Vereadora do Ambiente e Miguel Ministro, Diretor de Departamento Ordenamento do Território, Obras
e Ambiente, do Município de Ponte de Sor.

Vídeo de apresentação da Rede CApt2

Conheça melhor a CApt2 – Circularidade da Água, Por Todos e Para
Todos, uma das quatro redes promovidas no âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares (InC2), da Direção Geral do Território na área
temática do Ciclo Urbano da Água, através do vídeo da rede.

veja aqui
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