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SUSTENTABILIDADE
| Marlene Cerqueira | 

Mobilizar e capacitar as comuni-

dades locais (municípios, agen-

tes económicos e sociais e cida-

dãos) para os objectivos da

Agenda 2030 definidos pela Or-

ganização das Nações Unidas é

o objectivo da ODSlocal - Plata-

forma Municipal dos Objectivos

de Desenvolvimento Sustentável

que conta com a adesão de três

município do Baixo Minho: Bra-

ga, Guimarães e Esposende.

Apresentada como “um projec-

to pioneiro à escala mundial”,

esta iniciativa foi desenvolvida

pelo Conselho Nacional do Am-

biente e do Desenvolvimento

Sustentável (CNADS), o OB-

SERVA (ICS-Universidade de

Lisboa), o MARE (Universidade

Nova de Lisboa), e a 2adapt, e é

apoiada pela Fundação ‘la Cai-

xa’ e permite a adesão pela tota-

lidade dos municípios do Conti-

nente e das Regiões Autónomas

dos Açores e da Madeira.

A sessão pública de apresenta-

ção do projecto realiza-se ama-

nhã, no Centro Cultural de Be-

lém, em Lisboa, com trans-

missão on-line aberta a todos

através da inscrição prévia.

Durante a sessão irão ser assi-

nadas Cartas de Compromisso

pelos municípios aderentes, que

“assim evidenciam o seu empe-

nho em colocar as várias dimen-

sões da sustentabilidade no cen-

tro das suas políticas e da sua

acção diária”, referem os promo-

tores, em comunicado.

No âmbito da iniciativa, serão

ainda distinguidos os Municí-

pios com melhores desempe-

nhos ou trajectórias de evolução

mais favoráveis através de ini-

ciativas que incluem a realiza-

ção de uma Conferência Nacio-

nal anual, a atribuição do Prémio

ODSlocal, e a atribuição do Selo

ODSlocal.

Braga integra
Plataforma
ODSlocal
BRAGA é um dos três municípios do distrito que
aderiram à Plataforma ODSlocal. Também Espo-
sende e Guimarães integram projecto ptioneiro.

lll
A plataforma ODSLocal visa
dinamizar e apoiar as
câmaras municipais na
gestão dos desafios de
sustentabilidade e a
promoção de iniciativas
inspiradas nos Objectivos de
Desenvolvimento
Sustentável, com metas
bem definidas e
mensuráveis.


