
Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições fiscais

CAPÍTULO III

Disposições relativas à Administração Pública

SECÇÃO IV

Aquisição de serviços

Artigo 39ª - A

Apoio à Certificação no âmbito da WCCD ISO 37120 SERIES ON CITY DATA 

(desenvolvimento sustentável)

1. O Governo promove a certificação no âmbito da Norma ISO 37120 – Desenvolvimento 

Sustentável das Comunidades Contribuir, junto dos municípios portugueses. 

2. O membro do governo titular da pasta do ambiente fixa os critérios de apoio à 

certificação da norma identificada no n.º 1, no primeiro trimestre de 2023. 

Nota justificativa:

A Norma ISO 37120 – Desenvolvimento Sustentável das Comunidades, vem estabelecer 

definições e metodologias para um conjunto de indicadores em vários domínios no sentido de 

orientar e medir o desempenho dos serviços dos territórios e na qualidade de vida que 

proporciona aos seus cidadãos.

Qualquer município pode utilizar esta norma não só para mensurar o seu desempenho, mas 

também compará-lo com o de outros municípios, numa perspetiva independente do 

tamanho, localização ou nível de desenvolvimento.
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O World Council on City Data  (WCCD) incluem mais de 276 indicadores-chave de desempenho 

(KPI’s) em toda a série ISO 37120 que permitem a qualquer município determinar e priorizar

a sua ação sobre:

● déficits de infraestrutura e decisões de investimento;

● construir linhas de base precisas e monitorar o progresso ano após ano;

● atrair investimento estrangeiro direto e avançar o desenvolvimento económico 

através de dados e benchmarking nacional e globalmente comparativos;

● avaliar os serviços municipais e a qualidade de vida dos munícipes. 

Atualmente a WCCD está a trabalhar em 35 países, sendo que em Portugal os municípios de 

Sintra, Cascais, Águeda, Loulé, Vila do Bispo e Vila Nova de Famalicão já estão certificados por 

esta ISO. 

Esta certificação a ISO 37120 lançada pelo World Council on City Data - WCCD tende a 

contribuir para a concretização de objetivos definidos através de processos de normalização 

de indicadores isentos de ideologias políticas e formas de governação, orientados para a 

eficiência de gestão, no que respeita a definir e executar ações para a população e para o 

desenvolvimento económico com equilíbrio financeiro. 

Em suma, a ISO 37120 dará ao município uma base confiável de dados partilhados, 

padronizados globalmente, que vai ajudar, pelo conhecimento, a tomadas de decisões, 

permitindo uma visão comparativa e global.

Pelo exposto, faz sentido que se divulgue e promova esta norma internacional desenvolvida 

para Cidades/Municípios, que tende a definir metodologias de orientação e medição de 

desempenho dos serviços e qualidade de vida. 

São Bento, 11 de Novembro de 2022

O Grupo Parlamentar do Partido CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes – Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias - Rui 

Afonso - Rui Paulo Sousa
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