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Esta formação enquadra-se no projeto “ACCIONAD-ODS: Ações para

concretizar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a

partir da participação dos atores locais: Uma abordagem territorial”, (EP -

INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL - POCTEP).

O objetivo geral deste projeto é melhorar a capacidade da administração local para

atingir os objetivos específicos de sustentabilidade nos ODS 11, 12 e 13, por meio

de ações diretas e coordenadas entre governos locais, entidades públicas e a

participação dos cidadãos.

O projeto tem como finalidade gerar conhecimento sobre os ODS no contexto

andaluz, estremenho e português, relativo aos desafios territoriais e locais para

gerar as competências e os conhecimentos necessários para liderar processos de

localização de ODS e dar cumprimento aos objetivos concretos de

sustentabilidade ambiental e alterações climáticas, através de ações diretas

concretizadas quer pelas próprias autoridades locais, quer por entidades privadas

e da sociedade civil.

A parceria do projeto ACCIONAD_ODS é a seguinte:

• Agência Andaluza de Cooperação para o Desenvolvimento

Internacional (AACID).

• Agência Extremadura de Cooperação para o Desenvolvimento

Internacional (AEXCID).

• Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento Local da Extremadura

(FELCODE).

• Associação do Fundo Andaluz de Municípios para a Sustentabilidade

Internacional (FAMSI).

• Instituto Marquês de Valle Flor (IMVF).

• Associação In Loco.

1. Projeto ACCIONAD-ODS



Qual é a temática da formação?

A formação tem como objetivo promover o conhecimento sobre a

Agenda 2030, em especial sobre o ODS13 | Ação climática.

É um processo de formação, apoio e acompanhamento ao fortalecimento

institucional e social, para promover processos de planeamento

estratégico e incorporação de medidas de gestão dos recursos básicos,

com o objetivo de promover a adoção de medidas urgentes para

combater as alterações climáticas e os seus impactos no território.

A quem se dirige?

O módulo I da formação dirige-se aos responsáveis políticos, dirigentes e

técnicos municipais na área territorial das regiões do Alentejo e Algarve, em

Portugal e da Extremadura e Andaluzia em Espanha. O módulo II dirige-se

a membros de organizações da sociedade civil e PMEs.

Objetivos específicos:

• Fortalecimento dos governos locais e da sociedade civil relativamente ao
conhecimento das politicas e estratégias de desenvolvimento
sustentável e da sua implementação à escala local.

• Desenvolvimento do processo de alinhamento com a Agenda 2030 e
com os ODS nos órgãos locais de governo, nas empresas e nas
organizações da sociedade civil.

• Analisar e conhecer casos de sucesso e experiências das quais se
possam extrair lições aprendidas que possam ser replicadas nas
entidades e/ou territórios participantes.

• Desenvolver instrumentos para a prossecução das metas relacionadas
com o ODS13, como projetos e iniciativas, orçamento e sistema de
acompanhamento, que possam ser financiados através de
microprojectos de impacto ambiental e de incremento da consciência
cidadã sobre princípios de sustentabilidade.

2. Formação de Autoridades locais e implementação do ODS 13



Ações:

Os conteúdos a tratar no itinerário formativo serão ministrados em português e

espanhol, combinando teoria com trabalho prático através de formação mista

(presencial e remota) e remota e da realização de webinares temáticos abertos a

participantes externos.

Duração:

A formação será desenvolvida em dois módulos com a duração de 30 horas letivas,

a ser distribuída da seguinte forma:

• Formação mista, em sessões a realizar presencialmente em São Brás de

Alportel, Algarve, nas instalações da In Loco e através de transmissão

remota por meio da plataforma online Moodle.

• Formação remota por meio da plataforma online Moodle. A

formação online decorrerá em sessões de 4 horas.

• Webinares: Desenvolvimento de sessões de 2 horas, através da

plataforma de videoconferência ZOOM.

Metodologia:

• Uma parte de estudo e trabalho autónomo, com base em leitura de

materiais elaborados ad hoc, participação em fóruns e visualização de

recursos audiovisuais.

• Acompanhamento de trabalhos individuais e de grupo para o

desenvolvimento prático de microprojectos.

A formação online estará sujeita aos seguintes requisitos:

• No início do curso, serão fornecidas as credenciais para que cada
participante possa entrar nas diferentes plataformas.

• Os requisitos do equipamento informático serão suficientes com as
características básicas: ter um navegador atualizado e ligação à
Internet. Para videoconferência será necessário um sistema de som
básico que inclua microfone e alto-falante. É altamente recomendável
usar uma webcam.

Entidade formadora:

A formação será ministrada pelo IPP-Institute of Public Policy

3. Ações, Duração e Metodologia

http://www.ipp-jcs.org/


4.Programa de formação | MÓDULO I

I. Sessão mista (4 horas)

1: Dimensão local da Agenda 2030

1. O que significa localizar os ODS

2. Porque é importante localizar

3. Metas dos ODS relevantes para os 

municípios

4. O ciclo de localização

II. Sessão Online (4 horas)

2: Introdução aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)

1. Dos ODM para os ODS

2. A Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável

3. Apresentação dos ODS

• Critérios de localização

• Indicadores locais 

4. Impactos socioeconómicos da Covid-19

5. Atividade individual

III. Sessão Online (4 horas)

3: ODS 13 – Ação climática

1. A localização do Green Deal Europeu

2. Agenda Urbana da EU – Da Carta de Leipzig 

ao New European Bauhaus

3. O papel das cidades na neutralidade 

carbónica

4. O “novo normal” - Planeamento urbano 

alinhado com a Agenda 2030

• Nova Agenda Urbana

• Cidades de 15 minutos

• Modelo de cidades donut

4. ODS 13 - Principais indicadores

5. Experiências internacionais

6. Atividade de grupo

IV. Sessão Online (4 horas)

4: A Agenda 2030 como estratégia local

1. O ciclo de localização

2. Sensibilização, promoção e intercâmbios para 

a localização dos ODS

• Aumento da compreensão dos cidadãos

• Articulação propícia à localização dos ODS

3. Implementação dos ODS a nível local

• Introdução ao processo de planeamento 

do desenvolvimento

• Etapas do processo de planeamento

• Alinhamento das políticas públicas locais 

com os ODS

4. Atividade de grupo

V. Sessão Online (4 horas)

5: Monitorização e reporte

1. A importância dos dados

2. Processo de elaboração de informações

3. Participação dos municípios apresentação de 

informações nacionais

4. Os exames locais voluntários

5. Exemplos internacionais

VI. Sessão mista  (4 horas)

6. Desenvolvimento de instrumentos para a 

prossecução das metas relacionadas com o 

ODS13

1. Indicadores para a medição do ODS 13 no 

âmbito local e ajustado à estratégia do 

município

2. Alinhamento das estratégias locais às 

Agendas Urbanas regionais, espanhola e 

portuguesa

3. Reativação da economia através da gestão do 

património cultural e natural

4. Apresentação dos projetos dos participantes



I. Sessão mista (4 horas)

1: Introdução aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)

1. Dos ODM para os ODS

2. A Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável

3. Apresentação dos ODS

4. Impactos socioeconómicos da Covid-19

5. Atividade individual

II. Sessão Online (4 horas)

2: O ODS 13 e a Educação 

1. Educação para as alterações climáticas

2. A dimensão humana das alterações 

climáticas

3. A dimensão ambiental das alterações 

climáticas

4. A dimensão económica das alterações 

climáticas

5. Atividade de grupo

III. Sessão Online (4 horas)

3: As empresas e as alterações climáticas

1. Os ODS e os critérios ESG 

2. Internalizar os ODS nas empresas

3. Selecionar indicadores e recolher dados

4. Estabelecer prioridades e definir metas

5. Financiar o investimento sustentável

6. Atividade de grupo

4.Programa de formação | MÓDULO II

IV. Sessão Online (4 horas)

4: A Agenda 2030 e a economia social

1. Empreendedorismo social 

2. Inovação social e digital

3. Parcerias para a Ação Climática

4. Financiamento das instituições da 

economia social

5. Atividade de grupo

V. Sessão mista  (4 horas)

5. A Agenda 2030 e a sociedade civil

1. Intervenção da sociedade civil na 

concretização da Agenda 2030

2. Apresentação de projetos dos 

participantes



Os webinares serão realizados online, com os seguintes temas:

Módulo I:

• As alterações climáticas na governação local e regional

• Compras sustentáveis na administração local

• Agenda 2030 - Recolha e tratamento de dados locais e regionais

Módulo II:

• Sustentabilidade na economia social

• Educação para a sustentabilidade

• Agenda 2030 - Planos de ação para as empresas

• Financiamento social e Finanças sustentáveis

• Segurança comunitária e desenvolvimento urbano

Certificação:

Os participantes que cumpram o itinerário formativo com aproveitamento
receberão um diploma de credenciação de conclusão da formação.

Sem custos de inscrição:

Os participantes não terão qualquer custo de participação, por se tratar de um

projeto que é cofinanciado pelo programa EP-INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL

-POCTEP e entidades parceiras de acordo com a resolução da Segunda

Convocatória do POCTEP 2014-2020.

Prazo de inscrição:

O período de inscrições estará aberto até 14 de fevereiro de 2022, através

deste formulário

Há um total de 20 vagas disponíveis para cada módulo de formação, que

serão preenchidas de acordo com a ordem de receção das inscrições. Os

participantes podem inscrever-se em um ou em ambos os módulos.

No dia 15 de fevereiro será enviado a cada participante um e-mail de

confirmação de aceitação no curso.

5.Webinares

6.Participação

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvGsXFx-3o0axz8BwUcL2iHPaiH4o8G3YoqqLMiLVjvHqo_g/viewform


FORMAÇÃO PARA RESPONSÁVEIS LOCAIS NO ÂMBITO

DO PROJETO ACIONAD_ODS ( INTERREG POCTEP)

INSCRIÇÕES AQUI

Esclarecimentos adicionais: accionad-ods@in-loco.pt

Módulo I | Autoridades Locais
Sessões Formato Tema Data Horário Local / Plataforma 

1 Mista Dimensão local da Agenda 2030 17/fev

10h-12h 
e 14h-

16h

Inloco - S. Brás de Alportel 

2 Online
Introdução aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS)
23/fev Moodle 

3 Online ODS 13 – Ação climática 02/mar Moodle 
4 Online A Agenda 2030 como estratégia local 09/mar Moodle 
5 Online Monitorização e reporte 16/mar Moodle 

6 Mista
Desenvolvimento de instrumentos para a 

prossecução das metas relacionadas com o ODS13
23/mar Inloco - S. Brás de Alportel 

Webinares

1 Online
As alterações climáticas na governação local e 
regional

04/mar

10h-12h 

Zoom

2 Online Compras sustentáveis na administração local 11/mar Zoom

3 Online
Agenda 2030 - Recolha e tratamento de dados locais e 
regionais

18/mar Zoom

Módulo II | Sociedade Civil e PMEs
Sessões Formato Tema Data Horário Local 

1 Mista
Introdução aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 
22/mar

10h-12h 
e 14h-

16h

Inloco - S. Brás de Alportel 

2 Online O ODS 13 e a Educação 29/mar Moodle 
3 Online As empresas e as alterações climáticas 04/abr Moodle 
4 Online A Agenda 2030 e a economia social 11/abr Moodle 

5 Mista A Agenda 2030 e a sociedade civil 22/abr Inloco - S. Brás de Alportel 

Webinares
1 Online Sustentabilidade na economia social 25/mar

10h-12h 

Zoom
2 Online Educação para a sustentabilidade 01/abr Zoom

3 Online Agenda 2030 - Planos de ação para as empresas 06/abr Zoom

4 Online Financiamento social e Finanças sustentáveis 14/abr Zoom

5 Online Segurança comunitária e desenvolvimento urbano 21/abr Zoom

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvGsXFx-3o0axz8BwUcL2iHPaiH4o8G3YoqqLMiLVjvHqo_g/viewform
mailto:accionad-ods@in-loco.pt

