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Que benefícios têm os municípios subscritores da versão avançada da Plataforma ODSlocal 

em relação aos que subscrevem a versão base? 

Os municípios subscritores da versão avançada da Plataforma ODSlocal, para além das vantagens associadas à 

versão base, têm ainda acesso às funcionalidades e aos apoios referidos a seguir. 

PORTAL 

O portal ODSlocal é uma ferramenta de base tecnológica com uma área privada que permite o acesso a diversas 

funcionalidades:  

Equipa do município – possibilidade de um número ilimitado de utilizadores aceder à área privada do município, 

podendo inserir e gerir conteúdos relativos ao respetivo município (a versão base limita o acesso a apenas 1 

utilizador); 

Indicadores específicos – possibilidade de criar um número ilimitado de indicadores específicos relativos ao 

município, com informação proveniente, por exemplo, das suas bases de dados administrativos (a versão base 

não dá acesso a essa possibilidade); 

Boas Práticas - possibilidade de criar, analisar e divulgar um número ilimitado de boas práticas municipais (a 

versão base apenas possibilita a inserção de informação sobre 5 boas práticas); 

Exportação de conteúdos – possibilidade de exportar todos os conteúdos relativos ao município através de 

documentos editáveis como o Excel (base de dados) ou Word (relatório sinótico) (a versão base não dá acesso a 

essa possibilidade); 

Apoio técnico por parte da equipa ODSlocal – acesso privilegiado ao helpdesk, com possibilidade de adaptação 

de algumas funcionalidades a requisitos específicos do município (a versão base não dá acesso a essa 

possibilidade). 

     CAPACITAÇÃO  

Possibilidade de participação num Programa de Capacitação para a Sustentabilidade Local, evolutivo ao longo 

do tempo, que integra duas dimensões:   

 

“ODSlocal – Capacitando agentes para a Agenda 2030” - Acesso ao pacote formativo ODSlocal, disponibilizado 

num formato maioritariamente online síncrono e assíncrono, organizado por módulos relativos à Agenda 2030, 

visando a capacitação para a territorialização dos ODS e a familiarização com metodologias de envolvimento 

alargado de agentes locais. Cada módulo inclui três componentes: vídeos expositivos; exercícios; estudos de caso.  
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Os municípios subscritores da versão avançada da Plataforma ODSlocal têm acesso aos conteúdos integrais do 

pacote formativo (total de 6 módulos) e a reuniões de acompanhamento/esclarecimento de dúvidas (a versão 

base apenas dá acesso aos primeiros dois módulos). O acesso ao pacote formativo é aberto a um número ilimitado 

de técnicos do município. 

Laboratórios de Sustentabilidade Locais - Promoção de Laboratórios nos respetivos municípios, com os agentes 

locais e uma forte mobilização de jovens, assegurando uma abordagem multigeracional, de forma a privilegiar o 

diálogo sobre ODS – Agenda 2030 e o território, potenciando soluções existentes e a construção de redes e 

parcerias para projetos e ações que contribuam para a sustentabilidade local.  

 

DIVULGAÇÃO 

Apenas os municípios subscritores da versão avançada da Plataforma ODSlocal têm a possibilidade de: 

Selos ODSlocal – serem galardoados com os Selos ODSlocal, que distinguem os municípios com melhor 

desempenho ou com melhor dinâmica de evolução; 

Galardão municipal Conjunto de Boas Práticas – receberem o galardão que distingue os municípios com melhor 

conjunto de boas práticas municipais; 

Conferência ODSlocal – acolherem a realização da Conferência anual, cujo objetivo é promover a Agenda 2030 

dando palco aos municípios e projetos inspiradores de sustentabilidade local em Portugal; 

Comunicação dedicada – beneficiarem de uma estratégia de divulgação multicanal (boletim informativo, redes 

sociais, eventos e media); 

Relatórios Locais Voluntários – beneficiarem de apoio à elaboração destes relatórios, nomeadamente no que 

se refere a: i) roteiro municipal 2030; ii) mapeamento de stakeholders; iii) inserção de indicadores específicos; iv) 

mapeamento de boas práticas municipais. 

 

 

 

 

 
 Limitado a 5 municípios por ano, selecionados com base no grau de comprometimento com a Agenda 2030 evidenciado, 
nomeadamente, através da concretização do pacote formativo “ODSlocal – Capacitando agentes para a Agenda 2030” e do 
carregamento de conteúdos no Portal ODSlocal. 
 


