
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO 

 

O Relatório de Sustentabilidade de um Município traduzir a avaliação do seu 

desempenho no domínio da promoção da sustentabilidade, pretendendo identificar os 

aspetos que se apresentem deficientes, para que possam ser corrigidos e 

melhorados. 

A elaboração deste documento pressupõe essencialmente a consciencialização da 

importância dos princípios de equilíbrio financeiro, de responsabilidade social e de 

qualidade ambiental, bem como da importância de transmitir de uma forma 

transparente, simples e apelativa, os resultados atingidos. 

É constituído por um conjunto de documentos construídos numa lógica interterritorial 

incluindo nesta matéria as diversas forças e sinergias de toda a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra. 

O relatório é dividido em capítulos, sendo que se inicia com uma apresentação do 

Município onde se destaca a sua evolução e caracterização sociodemográfica bem 

como a missão, visão e estrutura organizacional da Câmara Municipal. 

Numa segunda parte são apresentadas as organizações nacionais e internacionais das 

quais a Câmara Municipal faz parte integrante como parceiro e em alguns casos 

como elemento integrante da estrutura de decisão das mesmas. 

Segue‐se um capítulo onde se apresenta informação sobre o desempenho 

económico, ambiental e social da Câmara Municipal com vista à sua sustentabilidade, 

assim como os serviços prestados ao cidadão e as políticas de participação cívica 

seguidas pela autarquia. 

Finalmente são apresentadas as linhas orientadoras e de compromisso para o futuro 

visando a sustentabilidade do Município. 

Em 2009 foi realizado um primeiro diagnóstico do Concelho de Miranda do Corvo, 

elaborado no âmbito da Agenda 21 Local e resultante de uma candidatura da CIMPIN 

(Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte). 

 



 
 
Fazer descarga de anexos: 

 Diagnóstico da Sustentabilidade do Concelho de Miranda do Corvo 

 Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de Coimbra 

2014-2020 

 http://www.edcities.org/rede-portuguesa/ 

 http://redemunicipiossaudaveis.com/index.php/pt 

 http://dueceira.pt/new/ 

 http://aldeiasdoxisto.pt/ 

 http://www.areac.pt/index.php/pt/ 

 http://www.castelosemuralhasdomondego.pt/website/index.php 

 https://www.apfn.com.pt/ 

 http://www.redesparaodesenvolvimento.org/ 
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