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Domínios de actuação da IPI

Desenvolvimento 
Sustentável 

Local e Regional

Economia Social, 
Emprego e 

Empreendedorismo

Estudos de Impactos 
Económicos (directo, 
indirecto e induzido)

Economia da Cultura, 
Indústrias Criativas e 

Turismo

Tecnologias de 
Informação, 

Economia Digital

Ambiente, 
Agricultura, Florestas 

e Território

Desenvolvimento 
Empresarial, 

e-Commerce e 
Internacionalização

Comunicação, 
Marketing e Estudos 

de Impacto de 
e-Notoriedade
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"Somos o que fazemos repetidamente.
A excelência, portanto, não é um acto, 
mas um hábito"

Will Durant
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Relatórios de Sustentabilidade elaborados pela IPI
- para empresas -

Cortiça, 2012Vinho, 2012

Turismo Rural, 2012
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Relatórios de Sustentabilidade elaborados pela IPI
- para municípios -

Vila do Bispo, 2017 Idanha-a-Nova, 2017 Idanha-a-Nova, 2013

Idanha-a-Nova, 2009 Marinha Grande, 2009 Proença-a-Nova, 2008Sertã, 2009Sousel, 2009

11

Vimioso, 2018 Bragança, 2018
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A GRI - Global Reporting Initiative é a organização internacional responsável 
pela metodologia mais comummente aceite para elaboração de Relatórios de 
Sustentabilidade e que se baseia nos standards/normas que representam 
a melhor prática global em Relatórios de Sustentabilidade.

Na elaboração dos Relatórios de Sustentabilidade, a IPI Consulting Network 
aplica as Diretrizes de Orientação e os Standards mais recentes da GRI.

www.globalreporting.org
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http://www.globalreporting.org/


A metodologia seguida recorre a uma estrutura coerente de indicadores e 
com padrões de medição globalmente aceites, que tornam mais fácil para 
todas as partes interessadas comparar o desempenho entre diferentes 
organizações ou de uma organização ao longo de vários anos.

O poder ter acesso à análise de desempenho das atividades do município
interessa a um vasto conjunto de partes interessadas: desde logo, neste caso, 
os munícipes, mas também as empresas e investidores, as associações e 
organizações não governamentais, entre muitos outros.
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A nossa abordagem na elaboração dos 
Relatórios de Sustentabilidade
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A importância da 
TRANSPARÊNCIA

A elaboração do Relatório de Sustentabilidade é um TRABALHO INDEPENDENTE, 
com o objetivo primordial de analisar, de forma autónoma, o desempenho da 
atividade do município e a sustentabilidade das suas ações e opções.

Ao mesmo tempo, a opção pela sua elaboração mostra confiança e credibilidade 
do Executivo, além de que contribui para melhorar a posição do município no 
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL.
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A importância da 
QUALIDADE

A elaboração do Relatório de Sustentabilidade é baseada na aplicação dos 
STANDARDS MAIS RECENTES DA GRI e que são universalmente aceites, por forma 
a garantir fiabilidade, credibilidade e comparabilidade da análise efetuada.
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A importância da 
COMUNICAÇÃO

A finalidade última do Relatório de Sustentabilidade é poder COMUNICAR, 
INTERNA E EXTERNAMENTE, o resultado da análise de desempenho do município 
e a sua evolução, e suscitar a adoção de medidas de melhoria contínua.
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A análise realizada cobre, fundamentalmente, o período abrangido 
pelo mandato anterior - 2014 a 2017



GOVERNAÇÃO

Descrição dos principais riscos e oportunidades

Abordagem aos princípios da precaução

Indicação de Cartas, Princípios e Iniciativas 
externas em que o município se envolve

Indicação da participação em associações e outras 
organizações

Envolvimento das partes interessadas

ASPETOS AMBIENTAIS

Materiais

Energia

Água

Biodiversidade

Efluentes e resíduos

Experiências e sistemas de Economia Circular

Conformidade

Proteção ambiental

Avaliação ambiental de fornecedores

Mecanismos de queixas e reclamações 
relacionadas com impactos ambientais
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ASPETOS SOCIAIS

Emprego

Relações laborais

Saúde e segurança no trabalho

Formação e educação

Diversidade e igualdade de oportunidades

Igualdade de remuneração entre 
mulheres e homens

Mecanismos de queixas e reclamações 
relacionadas com práticas laborais

ASPETOS ECONÓMICOS

Desempenho económico

Presença no mercado

Impactos económicos indiretos

Práticas de compra

e percorre os seguintes indicadores de análise (estrutura macro)
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Compromissos 
para o FUTURO

N
a 

ár
e

a 
d
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G
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Promover e consolidar uma cultura organizacional de 

sustentabilidade no município

Promover e reforçar uma 
cultura organizacional de transparência e ética

Promover a contínua modernização e 
qualidade da gestão autárquica

Incrementar o investimento 
económico, social e cultural

Reforçar uma governação apoiada no 
conhecimento científico e em boas práticas sustentáveis
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Compromissos 
para o FUTURO
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Garantir o cumprimento do princípio 
do equilíbrio orçamental

Prosseguir e manter os esforços 
na redução da dívida total

Promover uma cultura de 
autonomia económico-financeira

Manter uma governação assente em boas práticas

Promover e reforçar uma política de mitigação 
e adaptação às Alterações Climáticas

Promover uma cultura de 
igualdade de oportunidades

Dinamizar o investimento económico, 
social e cultural no concelho
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Compromissos 
para o FUTURO

N
a 

ár
e

a 
So
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al

Promover uma cultura de sustentabilidade nos 
diferentes serviços municipais, face ao seu desempenho social

Promover a diminuição do absentismo, atuando 
nas suas causas e na valorização da assiduidade

Diminuir o número e a dimensão 
dos efeitos dos acidentes de trabalho

Manter o princípio da igualdade e da não discriminação
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Compromissos 
para o FUTURO
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Melhorar os procedimentos e rotinas de sistematização da informação

Melhorar o conhecimento sobre os consumos do município

Reduzir significativamente as perdas de água na rede

Melhorar significativamente a proporção de resíduos separados na origem

Privilegiar, quando possível, a aquisição de produtos reciclados / recicláveis

Promover sistemas e práticas locais de Economia Circular

Prosseguir os esforços de implementação de sistemas energéticos + eficientes

Cumprir os objetivos do Plano de Ação para a Energia Sustentável

Prosseguir com Bragança “território verde, território amigo do ambiente”
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em suma, e como afirmado pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bragança

“Bragança faz-se com os cidadãos, 
com todas as suas gerações”

E esse é um dos garantes da verdadeira sustentabilidade dos territórios



Carlos Laranjo Medeiros
Presidente da IPI Consulting Network

Muito Obrigado

email: carlos.medeiros@ipiconsultingnetwork.com
website: www.ipiconsultingnetwork.com
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