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Implementação dos ODS no Município de Mafra

1. Diagnóstico:

i. Conhecer o presente, compreender o passado, antever o futuro;

ii. Ouvir e selecionar catalisadores para implementar ODS (workshops);

iii. Otimizar a implementação dos ODS.



Implementação dos ODS no Município de Mafra

2. Assinatura da Declaração de intenção para processo
colaborativo de integração do Município de Mafra na
Iniciativa Global “Cidades ODS” (SDG Cities – UN Habitat)

i. Apoio ao Município, por meio de vários processos de recolha e análise de
dados, no planeamento da trajetória de desenvolvimento sustentável até
2030, bem como no fortalecimento das capacidades institucionais locais.



Implementação dos ODS no Município de Mafra (cont.)

3. Integração do tema ODS na comunicação municipal

i. Dia do Município;

ii. Há festa no Parque (Dia Mundial da Criança);

iii. Festival do Pão.



Implementação dos ODS no Município de Mafra (cont.)

4. Participação no World Urban Forum

i. Intervenção na reunião presidida pela Diretora Executiva da UN Habitat,
Maimunah Mohd Sharif, e pelo Diretor das Cidades ODS, Dyfed Aubrey;

ii. Participação na reunião de coordenação com a UN Habitat, onde foi
apresentado o conceito do Laboratório de Mafra para Cidades ODS.



Implementação dos ODS no
Município de Mafra (cont.)

5. Próximos passos

i. Visão para 2030; 

ii. Objetivos estratégicos de 
desenvolvimento local (VLR); 

iii. Plano de Desenvolvimento 
Estratégico (City Development
Strategy); 

iv. Assinatura da Carta de Intenção; 

v. Designação do coordenador e da 
equipa SDG.
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Os ODS para além do meu território

• Externalidades positivas - os ODS podem ser um instrumento útil de
coordenação das políticas públicas, contribuindo para a coesão entre
países, regiões, municípios e freguesias;

• Contudo, o desenvolvimento global exige ação local. O
cumprimento da Agenda 2030 depende participação efetiva dos
governos locais e regionais, enquanto nível mais próximo da
população (conhecimento do território e comunidades locais;
capacidade de mobilização dos stakeholders; legitimidade
democrática para aprofundar o diálogo);



Os ODS para além do meu território (cont.)

• Desafios são transversais aos governos locais dos vários países:

 Reduzida capacidade técnica para implementação (falta de formação e de
recursos humanos);

 Desconhecimento de modelos de integração dos ODS no planeamento,
decisão e investimento local.

• Proposta de criação de grupos de trabalho para desenvolvimento do
tema, no âmbito da ANMP e ANAFRE.



Os ODS para além do meu território (cont.)

• Proposta de criação de Laboratório para Cidades ODS em Mafra,
em resultado da parceria entre Município, Universidade Católica e UN
Habitat:

• Centro de excelência com funções de investigação aplicada, aconselhamento
e difusão de conhecimento em modelos de desenvolvimento assentes nos
ODS;

• Partilha de conhecimento com Cidades Sustentáveis em Portugal e nos
Países Lusófonos.



Laboratório para Cidades ODS em Mafra

Inputs Outputs

Município de Mafra Política Urbana, Desenho Urbano e 
Gestão Urbana; Living experience:
diagnóstico, localização, 
implementação, monitorização

Boas práticas; projetos financiáveis

Universidade Católica Índice de Sustentabilidade 
Municipal (ISM); Voluntary Local 
Reviews (VLR)

Serviços de consultoria; workshops; 
capacitação e partilha 
conhecimento com cidades de 
língua portuguesa

UN Habitat Urban Monitoring Framework 
(UMF); Certificação VLR

Rede de cidades e governos; 
especialistas internacionais; centros 
de conhecimento.
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