MATRIZ :: POR UMA CIDADE SUSTENTÁVEL
Objetivos

Meta

Comunicar para o Desenvolvimento

Assumir o Compromisso Local

i

ii

Assinar publicamente a “Declaração por uma [Cidade] Glocal”;

Indicadores
i
i

ii
Pôr em prática, em conjunto com a Coordenação da campanha Go Local: ii
Por uma Cidade Sustentável, um mecanismo de implementação local das ii
ii
Metas para Uma Cidade Glocal;
ii

Existência de um Plano de Ação
Implementação do Plano de Ação
Nomeação do Ponto Focal
Atribuição de um "mandato claro " ao Ponto Focal
Apoiar a constituição do Grupo de Direção Local
Participação ativa na dinamização dos Grupos de Direção Local

iii

Existência de uma Política de Cooperação Intermunicipal

Assegurar a coerência das políticas de cooperação intermunicipal com os iii
princípios do Desenvolvimento;
iii

Política de Cooperação Intermunicipal coerente com as políticas de Desenvolvimento Sustentável

iv

iv
Empenhar-se e cooperar com outras entidades a favor de compromissos iv
internacionais como os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.
iv

Cooperação com entidades locais na promoção da Justiça Social
Integrar temas chave da agenda do desenvolvimento internacional na agenda local
Nas diversas metas da Campanha Go Local desenvolver mecanismos de partilha de boas práticas
com os Municípios parceiros

i

Sensibilizar e criar sinergias, diálogo e partilha de informação para a
replicação das práticas mais eficazes de desenvolvimento sustentável;

iii

ii

Ter um canal de comunicação eficiente que permita a participação dos cidadãos nas decisões de
autarquia

i

Ter um mecanismo de partilha com os Municípios geminados dos Países em Desenvolvimento para
divulgar práticas de Desenvolvimento Sustentável

ii
ii

Promover uma Cidade de Oportunidades
Economia Inclusiva

Campanhas de Sensibilização para os munícipes
Disseminação das boas práticas implementadas pelo Município a nível nacional, europeu e
internacional
Envolvimento dos Municípios geminados dos Países em Desenvolvimento nas estratégias de
promoção do Desenvolvimento Sustentável

iii

Fortalecer o conhecimento, capitalizando o trabalho de entidades locais; iii

iv

Divulgar publicamente os progressos do Município perante os
compromissos assumidos;

iv

v

Consultar e envolver a comunidade, divulgando os seus contributos;

v

vi

Promover o debate e informação através dos media locais.

i

Favorecer a acessibilidade e mobilidade para todos ;

i

Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida nos edifícios municipais

ii

Implementar projetos de valorização e integração dos munícipes;

ii

Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida no espaço público

iii

Acordos de parceria com o tecido empresarial público e privado no Município

iii

Disponibilizar oportunidades de formação ao longo da vida;

iii

Desenvolvimento de atividades comunitárias de educação não formal

iii

Colaboração ativa com estabelecimentos de ensino na promoção da Cidadania Global

iv
iv
iv

Existência de Protocolos com institutos de formação
Existência de Serviços de Ação Social ativos e com programas próprios
Oportunidades de integração na sociedade

v
v

v

Existência de programas específicos de integração de migrantes
Comemorações do Dia do Migrante
Estabelecer sinergias com os cidades/Municípios de Países em Desenvolvimento representativos da
sua comunidade migrante
Apoio à dinamização de atividades que reforcem os laços entre munícipes

vi

Existência de dias grátis /entradas grátis nos espaços culturais municipais

vi
vi
vi
vi

Existência de um boletim municipal/placards de rua
Valorização dos espaços culturais
"Abertura" dos espaços municipais às atividades culturais
Tornar o Museu Municipal num "Museu Mundial"

i
i
i

Existência de quotas para homens e mulheres
Divulgar resultados que comprovem a igualdade de oportunidades
Programas de empoderamento e capacitação de mulheres

iv

vi

iv

Apoiar e integrar as camadas mais carenciadas da população;

v

Promover a interculturalidade e a valorização das comunidades
migrantes potenciando as relações de Cooperação para o
Desenvolvimento com os países de origem;

vi

Disponibilizar acesso gratuito à cultura e à informação.

i

Conceder igualdade de oportunidades a mulheres e a homens;

ii

Incentivar o acesso das pessoas desfavorecidas a atividades geradoras de
rendimento;

iii

vi

v

ii
ii

Organização de debates sobre o Desenvolvimento Sustentável
Comunicação com outros Municípios, incluindo nos Países em Desenvolvimento, sobre os
progressos feitos em prol do Desenvolvimento Sustentável
Reforçar o diálogo com atores chaves da sociedade civil
Estabelecimento de meios de comunicação eficientes que contribuam para a informação dos
munícipes
Publicação de artigos nos media locais
Estabelecer contactos regulares para divulgação de atividades do Muncípio nos PED e em prol do
Desenvolvimento Sustentável

Existência de incentivos a pessoas desfavorecidas a atividades geradores de rendimentos
(formações, associações, etc)
Em parceria com os Municípios geminados, apoiar a execução de programas de empreendedorismo
onde eles existam

iii

Existência de benefícios para produtores locais (feiras, associações de produtores, cooperativas…)

iii

Nas atividades de Cooperação Descentralizada, priveligiar a utilização de recursos locais sempre
que existentes

Estimular a proximidade económica: produtos e negócios locais;

iv

Introduzir critérios sociais, ambientais e éticos nos procedimentos de
compra e de adjudicação;

iv

Inclusão de critérios sociais, ambientais e éticos nas compras públicas

v

Apoiar o empreendedorismo social;

v
v

Formações sobre empreendedorismo social
Apoio à responsabilidade social

vi

Existência de programas de voluntariado para cidadãos

vi

Existência de programas de voluntariado específicos para trabalhadores do Município

vi

Promoção de atividades de voluntariado para cidadãos e trabalhadores do Município com um
impacto direto nos Países em Desenvolvimento, nomeadamente nos Municípios Geminados

i

Utilização de energias renováveis e certificação energética dos edifícios e equipamentos públicos

vi

i

Incentivar o voluntariado, em especial o dos colaboradores dos
municípios.

Otimizar a utilização de energias renováveis e equipamentos com
certificação de eficiência energética;

i
i

Ambiente Urbano

Política Municipal coerente com as Políticas de Desenvolvimento Sustentável

i

ii
Promover o debate, a partilha de experiências, a consultadoria e a
solidariedade entre Municípios a nível glocal;

Existência de incentivos à utilização de energias renováveis e certificação energética dos edifícios
privados
Nas atividades de Cooperação Descentralizada com Municípios de Países em Desenvolvimento,
contribuir para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas

ii

Existência de programas de Educação Ambiental

ii

Existência, no espaço público de alertas para a redução do consumo de água

Prevenir a produção de resíduos e promover a sua transformação,
motivando para a aplicação da política dos R’s: Reduzir, Reutilizar,
Repensar, Restaurar e Reciclar;

iii

Existência de um sistema de recolha e separação de resíduos

iii

Existência de programas de fomento à separação de resíduos

iv

Promover e criar condições para a existência de padrões de mobilidade
mais sustentáveis;

iv
iv

Existência de uma rede de transportes públicos no Município
Participação nas comemorações do Dia Europeu Sem Carros

v

Privilegiar os espaços verdes e as espécies autóctones;

v
v

Existência de espaços verdes
Espaços verdes com programas de redução da pegada ecológica

vi

Privilegiar o uso de produtos de agricultura biológica, de proteção
integrada e de produção local e/ou nacional.

ii

Promover a educação e eficiência na utilização e consumo de água;

iii

vi
vi

Assinalar

Assinatura da "Declaração por uma Cidade Glocal"
Assinatura e divulgação da "Declaração por uma Cidade Glocal"

Utilização de produtos biológicos, de proteção integrada, originários do local e/ou país nas
cantinas e bares escolares
Utilização de produtos de Comércio Justo

* cada indicador é identificado de acordo ao objetivo a que corresponde
A cada meta correspondem objetivos e a cada objetivo correspondem indicadores. Quando 30 % dos indicadores de um objetivo estão assinalados, assinala-se também o objetivo a que os indicadores se referem.
Quando dois objetivos de cada meta estão a ser trabalhados e deste modo já estão sinalizados assinala-se a esse esforço na meta. (Coloca-se o ícone da meta em amarelo). A luz amarela indica que o objetivo já está a
ser trabalhado a luz verde assinala que o objetivo foi alcançado. Quando todos os objetivos de cada meta estão verdes estão o icone da meta ficará verde.

