
OBJECTIVOS
Estabelecimento de grupos multi-sectoriais que possam 
acompanhar os processos da Agenda 21 Local e em que estejam 
representados todos os sectores da comunidade que, por seu 
lado, devem ser formalmente envolvidos no desenvolvimento e 
implementação das acções em curso. 

Com a participação activa dos grupos de interesse presentes, 
fazer um diagnóstico de sustentabilidade da situação presente que 
considere, de forma integrada, as condições sociais e ambientais 
e as tendências de evo-lução que se desenham na comunidade. 

Consumar uma visão sustentável do futuro da comunidade 
com base no diagnóstico e na avaliação de prioridades.

Implementar um Plano de Acção, identificando prioridades, 
objectivos claros e mensuráveis, papéis e responsabilidades, re-
cursos e fontes de financiamento e actividades. 

Usando Indicadores 
apropriados (adap-
tados às condicio-
nantes locais), es-
tabelecer formas de 
monitorização de 
base comunitária, 
planos de avaliação 
anuais e relatórios 
de progresso do 
plano de acção em 
curso.
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O QUE É?

A Agenda 21 Local é um processo em que as autarquias 
locais (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia) traba-
lham com a restante comunidade na elaboração de uma 
estratégia conjunta e na aplicação de projectos com vista 
à melhoria da qualidade de vida ao nível local.
Para isso é muito importante não esquecer que é funda-
mental o envolvimento e a participação activa de TODOS 
os munícipes, sem qualquer excepção.

REQUISITOS DO SISTEMA DE SUSTENTABILIDADE LOCAL (SSL)

Requisitos Objectivos Resultados

Diagnóstico da
Sustentabilidade

Elaborar o diagnóstico para a sustentabilidade que contemple:
- Caracterização do território de intervenção;
-  Identificação das potencialidades e estrangulamentos 

existentes;
-  Identificação do impacto das actividades humanas na 

sustentabilidade.

Resultados:
-  Conhecimento profundo da realidade do território;
-    Direccionar a sustentabilidade para as necessidades / 

potencialidades identificadas.

Vocações  
no Território

Visão  
Estratégica

Garantir que cada território tenha um desígnio e uma opção 
essencial para a sua sustentabilidade, definida com base no 
diagnóstico.

-  Definição das direcções em que assentará o Plano de Acção. Caminho
a seguir

Política de
Sustentabilidade

Assegurar a definição da Política de Sustentabilidade Local e 
garantir a sua adequação à Visão Estratégica e à co-respon-
sabilização das partes.

- Co-responsabilização;
- Informação e Comunicação;
- Participação.

Organização  
e Motivação

Planeamento
do SSL

Preparar a Agenda 21 Local, nomeadamente:
- Definir recursos, atribuições e responsabilidades;
- Elaborar o Plano de Acção;
- Promover a Participação Pública;
- Rever, aprovar e disponibilizar o Plano de Acção.

-  Direccionar a sustentabilidade para as necessidades / 
potencialidades identificadas,

-  Integrar os contributos da Participação Pública na sustenta-
bilidade local.

Configuração

Implementação
do Plano  
de Acção

Fase decisiva do processo de implementação do SSL. É a este 
nível  que se distingue uma Agenda do “Papel” para a Acção.

-  Assumir o Plano de Acção como um instrumento de Gestão  
da Sustentabilidade Local;

- Garantir a implementação das Acções.
Qualidade de vida

Verificação  
do SSL

- Assegurar a monitorização do SSL em todas as suas vertentes;
-  Verificar a existência de não conformidades e identificar 

acções correctivas e preventivas;
- Efectuar o controlo dos registos;
- Realizar auditorias internas.

- Promover a melhoria contínua;
- Incrementar a responsabilização;
-  Tornar a Agenda 21 um processo pedagógico e ecoevolutivo.

Melhoria
contínua

Revisão do SSL Garantir a revisão do SSL com base no desempenho e na
adequação do SSL de forma a assegurar a melhoria contínua.

-  Revisão do Sistema de Sustentabilidade Local;
- Início de um novo ciclo. Continuidade

Planeamento do Sistema  
de Sustentabilidade Local (4.5)

Recursos, Atribuições  
e Responsabilidades (4.5.1)

Elaboração do Plano de Acção (4.5.2)
Participação Pública (4.5.3)

Revisão, Aprovação e Divulgação  
do Plano de Acção (4.5.4)

Política  
da Sustentabilidade (4.4)

Visão Estratégica (4.3)
Diagnóstico  

da Sustentabilidade (4.2)

Implementação do Plano  
de Acção (4.6)

Competência, Formação  
e Sensibilização (4.6.1)
Comunicação (4.6.2)

Documentação (4.6.3)

Verificar a Sustentabilidade  
Local (4.7)

Monitorização (4.7.1)
Não conformidades, acções correctivas  

e preventivas (4.7.2)
Controlo dos registos (4.7.3)
Auditorias internas (4.7.4)

Revisão do Sistema  
de Sustentabilidade Local (4.8)

Requisitos do Sistema de Sustentabilidade Local
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Melhoria contínua


