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Resumo 
 

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma preocupação por parte da Administração 

Local com o desenvolvimento sustentável, sendo essa contribuição demonstrada pelo 

aumento da qualidade de vida dos cidadãos, através da melhoria da mobilidade, do 

planeamento urbano, da performance ambiental, da implementação da Agenda 21 

Local, assumindo-se assim uma preocupação clara e emergente com esta temática. A 

Sustentabilidade tem adquirido uma importância crescente no sector público, pois revela 

aos cidadãos uma preocupação com a integração dos aspectos sociais, ambientais e 

económicos nas actividades e operações dos serviços públicos.   

No entanto, além de assumir uma postura activa em relação a este tema, o sector 

público deverá proceder à sua divulgação e comunicação, tendo-se verificado nos 

últimos anos o recurso à Internet como meio privilegiado de comunicação, dado quer o 

potencial desta ferramenta, quer a facilidade ao seu acesso, quer ao número de pessoas a 

que chega. 

Neste estudo analisaram-se as páginas web de várias cidades europeias com o 

objectivo de perceber: (1) como se processa a comunicação da Sustentabilidade nas 

páginas web dos vários munícipios estudados; (2) diferenças na forma de comunicação 

nas páginas web (3) Importância da comunicação. 

Os resultados do presente estudo permitem afirmar que, a informação é ainda 

incipiente, havendo ainda um longo caminho para percorrer.. Esta investigação sugere 

também que existe diferença entre os países do Sul e do Norte da Europa, existindo 

assim um condicionamento de postura perante a comunicação da Sustentabilidade, 

sendo os países do norte europeu, os que dão maior importância à divulgação da 

Sustentabilidade nas suas páginas web.  
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Abstract 
 

In recent years, there has been a concern on the part of Local Administration with 

sustainable development, being this contribution demonstrated by increasing the quality 

of life of citizens, through improved mobility, urban planning, environmental 

performance, the implementation of Agenda Local 21, assuming a clear and emerging 

concern with this theme. Sustainability has acquired a growing importance in the public 

sector, because it reveals to citizens a concern with the integration of social, economic 

and environmental issues in activities and operations of public services.    

However, in addition to assuming an active stance in relation to this theme, the 

public sector should undertake their dissemination and communication, and in recent 

years the use of the Internet as been a privileged mean of communication, given the 

potential of this tool, the facility of their access and the number of people reached. 

This study analyzed the web pages of various European cities with the aim of 

realizing: (1) how is communicated the sustainability on the web pages of the various 

municipalities studied; (2) differences in the way of communication in web pages (3) 

importance of communication.  

The results of this study allow stating that the information is still nascent, and 

there is still a long way to go. This research also suggests that there is a difference 

between the countries of the southern and Northern Europe, conditioning the state of 

sustainability communication, being the northern European countries, those who give 

greater importance to disclosure of sustainability in their web pages.



Comunicação da Sustentabilidade nas páginas web dos municípios da Europa dos 15 

 

Página v 

ÍNDICE  

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 1 

1.1 ENQUADRAMENTO GERAL ................................................................................. 1 

1.2 MOTIVAÇÕES E OBJECTIVOS .............................................................................. 2 

1.3 ESTRUTURA DA TESE ......................................................................................... 2 

2 REVISÃO DA LITERATURA ....................................................................................................... 4 

2.1 A GLOBAL REPORTING INICIATIVE E SUSTENTABILIDADE ................................. 4 

2.2 SECTOR PÚBLICO E SUSTENTABILIDADE ............................................................ 5 

2.3 RELATOS DE SUSTENTABILIDADE NO SECTOR PÚBLICO ..................................... 7 

2.4 A IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS DOS RELATOS DE SUSTENTABILIDADE .............. 9 

2.5 RELATO DE SUSTENTABILIDADE NA WEB ........................................................ 10 

2.6 ESTUDOS COMPARATIVOS SOBRE RELATOS DE SUSTENTABILIDADE ................ 12 

2.7 SUPLEMENTO SECTORIAL PARA O SECTOR PÚBLICO ........................................ 13 

3 METODOLOGIA DE ANÁLISE ................................................................................................. 16 

3.1 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA................................................................................. 16 

3.2 RECOLHA DE DADOS E VARIÁVEIS .................................................................. 16 

3.3 A COMUNICAÇÃO E O RELATO DA INFORMAÇÃO: PROCEDIMENTO UTILIZADO  19 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................................... 24 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ................................................................. 24 

4.2 EXTENSÃO DA INFORMAÇÃO............................................................................ 25 

4.3 TIPO DE COMUNICAÇÃO ................................................................................... 27 

4.4 INFORMAÇÃO RELATADA  ................................................................................ 29 

5 CONCLUSÕES .............................................................................................................................. 34 

5.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES ................................................................................. 34 

5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO .................................................................................. 36 

5.3 SUGESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA ....................................................... 37 

6 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................ 39 

 



Comunicação da Sustentabilidade nas páginas web dos municípios da Europa dos 15 

 

 

Página i 

 

Índice de Figuras 

  

Ilustração 1 - Número de relatos publicados pelo sector público entre 2001 a 2009 (GRI 

- Global Reporting Iniciative, 2010) ......................................................................... 6 

Ilustração 2 - Distribuição geográfica dos relatos do sector público entre 2001 e 2009 

(GRI - Global Reporting Iniciative, 2010) ................................................................ 7 

Ilustração 3 - Reporte Online 2009 vs 2010 (Yeldar e GRI, 2011) ................................ 11 

Ilustração 4 - Acesso à informação (Yeldar e GRI, 2011) .............................................. 11 

Ilustração 5 – Número de Ocorrências ........................................................................... 27 

Ilustração 6 - Tipo de Comunicação ............................................................................... 29 

Ilustração 7 - Informação Relatada ................................................................................. 33 

 

 

 

  



Comunicação da Sustentabilidade nas páginas web dos municípios da Europa dos 15 

 

Página ii 

Índice de Tabelas 

 
Tabela 1- Quadro de Indicadores (baseado em Indicators of Sustainable Development, 

2001) ....................................................................................................................... 19 

Tabela 2 - Lista das palavras-chave consideradas .......................................................... 23 

Tabela 3 - A Importância da Comunicação .................................................................... 24 

Tabela 4 – Percentagem de Informação na Home Page ................................................. 25 

Tabela 5- Número de Ocorrências .................................................................................. 26 

Tabela 6 - Percentagem e Média da Extensão da Informação ........................................ 26 

Tabela 7- Média do Tipo de Comunicação ..................................................................... 28 

Tabela 8 - Tipo de Comunicação .................................................................................... 28 

Tabela 9 - Média da Informação Relatada ...................................................................... 30 

Tabela 10 - Informação Relatada .................................................................................... 32 



Comunicação da Sustentabilidade nas páginas web dos municípios da Europa dos 15 

 

Página 1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento Geral 

 

O tema sustentabilidade, ao integrar-se nas preocupações do sector público, tem 

como objectivo a modernização deste sector, sendo considerada pela Estratégia 

Nacional do Desenvolvimento Sustentável como um recurso essencial a nível da 

qualificação da governação e para a eficiência dos serviços. (Agência Portuguesa do 

Ambiente , 2008) 

As linhas orientadoras baseiam-se numa melhor legislação, simplificação dos 

procedimentos, valorização das tecnologias de informação e adoptação de boas práticas 

de sustentabilidade, com vista à modernização do sector, contribuindo assim para o 

desenvolvimento do país, com o objectivo de termos uma sociedade mais justa e melhor 

regulada, e sustentada num sistema de justiça mais eficaz. (Agência Portuguesa do 

Ambiente , 2008). 

O escrutínio da comunicação social, a pressão por parte da sociedade e o quadro 

legislativo1 (Lodhia, 2010; Tagesson et al., 2009) têm exigido da administração pública 

uma maior transparência, levando a uma necessidade de levar ao conhecimento dos 

cidadãos toda a actividade desenvolvida pelo sector público, com consequências na 

imagem e sustentabilidade deste sector. 

As decisões efectuadas a nível local, afectam directamente o bem-estar 

económico, social e ambiental das populações. Como tal, a administração local está 

numa posição privilegiada para promover o relato da sustentabilidade (Williams et al. 

2011). A sua comunicação reflecte, assim, uma preocupação com os aspectos sociais, 

económicos e ambientais sobre os quais a actividade pública pode ter impacto: 

preocupação com os colaboradores, com a comunidade, ambiente e questões sociais.  

Muitas vezes a divulgação de informação sobre Sustentabilidade está inserida nos 

relatórios e contas anuais do sector público. Contudo, a Internet tem-se tornado um 

importante veículo de difusão de informação, e o meio privilegiado para comunicar com 

os cidadãos. (Trabelsi et al. 2004)  

                                                 
1 A nível ancional, o Plano Oficial de Contabilidade Pública, o Plano Oficial das Autarquias Locais, e 

mais actualmente a Lei 18/2008 (Código da Contratação Pública). 
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Com os resultados do presente estudo, confirma-se que a comunicação da 

Sustentabilidade é ainda incipiente, havendo ainda um longo caminho para percorrer. 

Esta investigação sugere também que existe diferença entre os países do Sul e do Norte 

da Europa, existindo assim uma postura diferenciada perante a comunicação desta 

temática, sendo os países do norte europeu os que dão maior importância à divulgação 

da Sustentabilidade nas suas páginas web.  

 

1.2 Motivações e Objectivos 

 

O relato da Sustentabilidade na administração local, permite apreender quais as 

preocupações e a estratégia que estão na base para as tomadas de decisão, fazendo 

igualmente parte da imagem que se quer divulgar junto do público alvo. Assim, os 

municípios assumiram uma posição mais responsável quanto à questão ambiental e 

social, para além da económica. 

Neste sentido, o relato da Sustentabilidade e a sua comunicação constituem uma 

área de interesse actual e de discussão pertinente. 

O objectivo do presente estudo é analisar a comunicação da Sustentabilidade nas 

páginas web de várias cidades europeias, com o objectivo de responder às seguintes 

questões: (1) como se processa a comunicação da Sustentabilidade nas páginas web das 

cidades visadas; (2) se há diferenças na informação prestada nas páginas web; (3) 

importância da comunicação. 

 

1.3 Estrutura da Tese 

 

A presente tese encontra-se organizada em 5 capítulos. No primeiro capítulo, é 

exposto o panorama global deste estudo, justificando a importância e objectivos do 

mesmo. No capítulo seguinte, apresenta-se um breve levantamento bibliográfico sobre o 

conceito de Sustentabilidade, o seu relato, importância, motivação em implementá-lo, e 

o seu papel no Sector Público. No terceiro capítulo é descrita a metodologia de análise, 

designadamente a definição da amostra, o método de recolha de dados e as variáveis em 

estudo. No quarto capítulo, procede-se à apresentação e análise dos resultados obtidos, e 

no capítulo seguinte, apresenta-se as conclusões, as limitações desta investigação e 
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sugestões para estudos futuros. 
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2 Revisão da Literatura 

 

2.1 A Global Reporting Iniciative e Sustentabilidade  

 

Existem múltilpos conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento 

sustentável, podendo ser dada a seguinte definição: “é o desenvolvimento que satisfaz 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazer as suas próprias necessidades” (WCED, World Commission on Environment 

and Development, 1987).  

O excesso de população, a globalização, a procura crescente de prosperidade e de 

uma maior qualidade de vida, parece tornar este objectivo cada vez mais longíquo, 

constituindo-se estas ameaças como um desafio às organizações, podendo este cenário 

ser uma oportunidade de estas alterarem o seu impacto, a sua maneira de agir e 

produção. A transparência na divulgação desse impacto assume, assim, um papel 

essencial para a comunicação com as partes interessadas, sendo por isso fundamental a 

existência de um conjunto de conceitos aceites a nível global, quantificáveis e 

comparáveis, objectivos esses satisfeitos pela Global Reporting Initiative. (GRI-Global 

Reporting Iniciative, 2000-2007) 

 A Global Reporting Iniciative (GRI) foi lançada em 1997 como uma iniciativa 

comum entre a CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies), ONG 

americana, e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, com a finalidade de 

melhorar a qualidade, rigor e utilidade dos relatos de sustentabilidade (GRI - Global 

Reporting Iniciative, 2002).  

 A missão da Global Reporting Iniciative consiste em desenvolver e disseminar a 

nível global as Directrizes de Reporte Sustentável, divulgando o desempenho 

económico, ambiental e social (também conhecido como o "triple bottom line") duma 

organização, sendo estas directrizes de carácter voluntário; consequentemente as 

organizações têm flexibilidade para decidir quais as informações não-financeiras que 

querem divulgar . (GRI - Global Reporting Iniciative, 2002; Lynch, 2009) 

 A estrutura de "triple bottom line" foi a escolhida porque reflecte o conceito 

mais amplamente aceite de sustentabilidade. No entanto, ao ter-se estes três elementos 

separados, pode ter como consequência olhar-se para cada elemento separadamente, em 
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vez de forma integrada. Contudo, a GRI empenha-se em melhorar continuamente a sua 

estrutura e orientações de acordo com a evolução global e com a evolução dos 

indicadores de performance do desenvolvimento sustentável (GRI - Global Reporting 

Iniciative, 2002). 

 A garantia de fiabilidade dos relatos baseados nas Directrizes GRI é dada pela 

sua isenção e imparcialidade, ao serem conduzidos por pessoas exteriores à 

organização, pela sua implementação sistemática, documentada e comprovada, pela 

avaliação contínua dos processos, pela comunicação pública das conclusões (GRI-

Global Reporting Iniciative, 2000-2007).  

 

2.2 Sector Público e Sustentabilidade 

 

 Tal como no sector privado, o sector público presta contas a um leque variado de 

partes interessadas, no entanto, enquanto que o sector privado é impulsionado pela 

procura do lucro, o sector público tem como fim o bem público e bem-estar, tendo não 

apenas obrigações legais e económicas, mas também sociais ( (Nagy e Robb, 2008; 

Dagger, 1997).   

 Há por isso, o reconhecimento em muitos sistemas juridicos, da obrigação da 

administração pública ser transparente, havendo a exigência de comunicar as suas 

acções e consequências das mesmas às partes interessadas. (GRI-Global Reporting 

Iniciative, 2005; Lynch, 2009) 

 O sector público, no seu papel de empregador, prestador de serviços e 

consumidor de recursos, tem uma enorme influência sobre o desenvolvimento da 

sustentabilidade, quer a nível nacional quer a nível global, sendo esperado que dê o 

exemplo, quer na comunicação da sustentabilidade, quer na transparência das suas 

atividades. (GRI - Global Reporting Iniciative, 2010; Steurer, 2010) 

 Em 2005, a Global Reporting Iniciative lançou um projecto para desenvolver um 

Suplemento Sectorial para o Sector Público, tendo como finalidade a medição, melhoria 

e comunicação dos impactos económicos, ambientais e sociais. Este Suplemento 

contêm as linhas orientadoras da informação sobre o desenvolvimento sustentável para 

o sector público, baseando-se nas directrizes presentes no Global Reporting Iniciative. 

Tem como alvo as várias formas de organização da administração pública, e como 
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principais preocupações: 

- as políticas públicas; 

- a sua execução e desempenho; 

- a despesa pública; 

- os contratos públicos; 

- a eficácia administrativa (GRI - Global Reporting Iniciative, 2010)  

 

 A sustentabilidade, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (2008), poderá 

ser alcançada através da transformação de sectores estratégicos, sendo a reforma da 

Administração Pública vista como a base de implementação dos restantes objectivos 

estratégicos. Assim, é fundamental a valorização e qualificação do serviço público, 

modernizando os processos através da implementação de tecnologias de informação, 

reestruturação e reforma da administração pública, produção e comunicação de 

informações  de natureza estratégica, avaliando continuamente as políticas públicas. 

 Quando comparado com o sector privado, verifica-se no entanto, que a 

elaboração de Relatos de Sustentabilidade é ainda muito incipiente (Farneti e Guthrie, 

2009): a nível global, apenas 1.7%1 dos relatórios publicados em 2009 pertenciam ao 

sector público (GRI - Global Reporting Iniciative, 2010). A ilustração 1 mostra o 

número de relatórios publicados anualmente pelo sector público. 

 

Ilustração 1 - Número de relatos publicados pelo sector público entre 2001 a 2009 (GRI - Global 

Reporting Iniciative, 2010) 
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 Quanto à sua divulgação, esta não está distribuída de forma generalizada em 

todas as regiões, sendo que a Europa, Oceânia e Ásia são as regiões onde os relatórios 

são maioritariamente produzidos.  

 

Ilustração 2 - Distribuição geográfica dos relatos do sector público entre 2001 e 2009 (GRI - Global 

Reporting Iniciative, 2010) 

 As informações reportadas são ainda muito fragmentadas e diversificada, 

consoante os diferentes organismos públicos, e predominantemente narrativa/descritiva, 

com poucos dados quantitativos de desempenho. (GRI - Global Reporting Iniciative, 

2010) 

 

2.3 Relatos de Sustentabilidade no Sector Público 

 

 Os relatórios financeiros anuais do sector público são o tipo mais comum de 

relatórios (Farneti e Guthrie, 2009), constituindo-se como uma prestação de contas aos 

cidadãos da utilização do dinheiro público, concentrando-se principalmente no 

desempenho financeiro, nas políticas e realizações do ano transacto, não contendo dados 

sobre os impactos de sustentabilidade das suas operações. Consequentemente o impacto 

sobre o ambiente não é reflectido nos indicadores de desempenho, sendo igualmente 

ignorados os custos sociais que uma entidade impõe à comunidade. Os relatórios 

financeiros delineam as políticas, mas não avaliam a sua eficácia, fornecendo uma 

informação incompleta, pois não contemplam as actividades sociais e ambientes das 

entidades (Gray et al., 1996).  
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 A contabilidade ambiental e social deverá comunicar as consequências sociais e 

ambientais das acções levadas a cabo pelas organizações às partes interessadas e à 

sociedade, alargando a noção de “accountability” para além da simples prestação de 

contas. (Gray e Jenkins, 1993; Gray et al., 1996; Tooley et al., 2010) 

 Este instrumento permite, assim, a identificação, medição, divulgação e 

prestação de contas sobre as acções levadas a cabo pelas organizações, possibilitando o 

diálogo e implantação de um processo de melhoria contínua. Apesar da sua 

comunicação ser voluntária, é exigida cada vez mais frequentemente às organizações a 

comunicação do desenvolvimento sustentável e sua verificação independente, devido ao 

facto deste ter um impacto no desempenho financeiro, ambiental e social da 

organização.  (Veríssimo, s/d) 

 Estes relatórios fornecem informação qualitativa e quantitativa, utilizando quer 

os indicadores incluídos nas directrizes GRI, quer informação sobre gestão pública e 

medidas de execução relacionadas com o desenvolvimento sustentável e sua 

performance, podendo ser apontados os seguintes benefícios: 

- aumento da transparência e responsabilização; 

- reforço de compromissos; 

- promoção do progresso e políticas públicas; 

- melhoria dos regulamentos internos; 

- divulgação das expectativas, visão e estratégias a seguir (Leeson et al., s/d) 

 De um modo geral, os relatórios podem ser divididos em três categorias:  

•  Relatórios de desempenho global, sendo os mais comuns os relatórios anuais 

financeiros. Estes relatórios comunicam as actividades e a sua eficácia, mas apenas 

numa óptica orçamental. 

•  Relatórios comunicando politicas e estratégias sustentáveis, sendo essa comunicação 

meramente narrativa, não se procedendo à análise dos impactos dessas políticas. Por 

isso, estes relatórios são diferentes dos preconizados pela Global Reporting Iniciative, 

devido à ausência da análise dos impactos das operações.  

•  Relatórios das condições económicas, ambientais e sociais de uma dada região, 

incluindo indicadores como a qualidade do ar, da água, grau de literacia, dando a visão, 

ou de uma área específica ou uma visão integrada das condições de sustentabilidade. 

(GRI-Global Reporting Iniciative, 2004) 
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2.4 A Importância e Benefícios dos Relatos de Sustentabilidade 

 

 Numa palestra dirigida a associados da UNICA (União da Indústria de Cana de 

Açúcar)  em Julho de 2008, Ernst Ligteringen, presidente da Global Reporting 

Initiative, destacou o prestígio dos relatórios de sustentabilidade: 

- Importância da utilidade e praticabilidade dos relatos de sustentabilidade: a escassez 

dos recursos naturais tem um impacto a nível de custos, sendo fundamental 

compreender quais as empresas e quais os produtos ou serviços que causam esses 

impactos. 

- A avaliação das organizações e das suas políticas acarreta custos, no entanto em lugar 

da pergunta “quanto vai custar?”, dever-se-ia questionar “no que o GRI pode ajudar?” e 

“quais valores que agrega?”, uma vez que as orientações GRI criam valor, 

principalmente ao nível da confiança dos stakeholders, trazendo uma imagem de 

responsabilidade e melhorando a reputação das organizações. 

- Estima-se que, a nível mundial, 1,5 mil empresas usem as diretrizes GRI, de um total 

de 3 mil empresas que publicam os seus relatórios de sustentabilidade. Das 1000 

maiores marcas mundiais, 70% elaboram relatórios de sustentabilidade baseados no 

GRI. (Ligteringen, 2008)2 

 Em Portugal, num estudo realizado pela KPMG Advisory – Consultores de 

Gestão, Lda., (KPMG, 2007) concluiu-se que, de um inquérito realizado às  536 

maiores empresas nacionais, somente 103 responderam ao mesmo, e destas empresas 

apenas 34% publicam informação relativa à sustentabilidade. 61% destas empresas 

ainda privilegiam o Relatório de Contas como intrumento de comunicação; 31% 

incluem um capítulo específico sobre sustentabilidade no Relatório de Contas; 8% 

recorrem ao webbsite da organização. Concluiu-se ainda que a principal moticação para 

a publicação dos relatos está relacionada com a reputação/marca da organização, e que 

apenas 42% dessas organizações tiveram o relatório verificado. 

 Entre os benefícios, pode-se incluir: 

- aumento da eficiência através de mudanças nos processos da organização; 

- recolha de dados e seu processamento, ajudando a determinar prioridades;  
                                                 
2 Obtido em 28 de Maio de 2011 de UNICA-União da Indústria de Canas de Açucar: 

http://www.unica.com.br/opiniao/show.asp?msgCode={4AC4D793-B179-4F9A-9F0E-872D1D68A1B0} 
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- aumento da consciência social e ambiental ao traçar linhas de comunicação com os 

funcionários, envolvendo-os nos compromissos da organização;  

- aproximação de parceiros que considerem a sustentabilidade como uma 

responsabilidade partilhada;   

- cooperação intra-governamental, contribuindo para o estabelecimento de diferentes 

diálogos e relações de colaboração;  

- melhoria da imagem pública, pois o relatório tem-se revelado um importante 

instrumento para promover o trabalho ambiental. (GRI-Global Reporting Iniciative, 

2004; Sangle, 2009) 

 

2.5 Relato de Sustentabilidade na Web 

 

 A Internet e os sites corporativos, têm-se tornado um instrumento cada vez mais 

importante e relevante (Trabelsi et all, 2004), quer graças à sua interactividade, quer à 

disseminação da informação, gerando uma maior aproximação entre as organizações e 

os seus vários públicos. (Capriotti e Moreno, 2007)  

 As vantagens da Internet face aos tradicionais relatórios de contas são inúmeras, 

entre as quais:  

- acesso 24 horas por dia;  

- acesso através de qualquer computador, em qualquer local do mundo;  

- é o maior sistema para obter informação do mundo;  

- potencialidade dos motores de pesquisa, ao auxiliarem os utilizadores na identificação 

de documentos relevantes;  

- a informação é actualizada constantemente, fornecendo ao utilizador informação em 

tempo real;  

- possibilidade de identificar quem são e quantos utilizadores visitaram a página web de 

quem fornece a informação; 

- identificação por parte de quem disponibiliza a informação de quais as secções das 

páginas web mais visitadas;  

- possibilidade de efectuar o “download” da informação, podendo  ser manipulada pelo 

utilizador;  

- amiga do ambiente (Adams e Frost, 2006). 
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 Da análise ao estudo conjunto realizado por Yeldar e GRI-Global Reporting 

Iniciative (2011), pode-se constatar algumas tendências na comunicação online: 

(1) O formato PDF continua a ser o formato predominantemente escolhido para o 

relato online (ilustração 3). 

 

Ilustração 3 - Reporte Online 2009 vs 2010 (Yeldar e GRI, 2011) 

 

(2) A acessibilidade da informação tem-se tornado mais eficaz, quer através da 

possibilidade dos utilizadores efectuarem o seu “download”, quer da permissão 

para impressão, quer inclusão dum link para enviar mail ou formulário de 

contacto, estando o seu acesso mais facilitado, uma vez que a informação de 

metade da amostra considerada no estudo pode ser acedida com apenas dois 

clicks do rato (ilustração 4), tendo como ponto de partida a página inicial dessas 

empresas. 

 

Ilustração 4 - Acesso à informação (Yeldar e GRI, 2011) 
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(3) Disponibilidade de diferentes ferramentas, consoante as partes interessadas a 

que se destina a comunicação: informação especializada e com acesso a dados 

quantitativos para um público mais exigente, por exemplo investidores; 

informação mais generalizada, com recurso a imagens e vídeos, para um público 

mais geral. 

(4) Busca de diálogo com as partes interessadas, quer com a inclusão de e-mail para 

contacto, quer através do preenhimento de formulários, quer através da 

possibilidade de inserir comentários e avaliação do conteudo da informação.  

 

2.6 Estudos comparativos sobre Relatos de Sustentabilidade 

 

 Os membros da União Europeia têm demonstrado preocupação e dinamismo no 

relato da sustentabilidade (Strauss, s/d), sendo deixados aqui alguns exemplos:  

- Na Áustria, o governo e o sector económico desenvolveram directrizes conjuntas para 

o relato da sustentabilidade, extensível a todas as empresas austríacas. 

- Desde 1995, que às 3000 maiores empresas poluentes na Dinamarca, é exigivel o 

relato do desempenho ambiental, incluíndo informação sobre o risco dos produtos 

nocivos para a saúde dos trabalhadores, quais os usados no processo produtivo, os 

resíduos produzidos pela empresa, e informação sobre descarga de poluentes no 

ar/água/solo. Certas empresas são ainda obrigadas a fornecer informação sobre o seu 

impacto no ambiente, elaborando propostas para prevenir, reduzir e minorar os danos 

causados.  

- A França foi o primeiro país a adoptar o relato “triple bottom-line” às empresas 

(2001). Estas devem comunicar uma série de indicadores qualitativos e quantitativos, tal 

como o número de contratos de trabalho, mobilidade dos trabalhadores, horas de 

trabalho, remuneração, formação; qual a sua relação com a comunidade; se os 

fornecedores e clientes respeitam as  normas internacionais laborais emanadas pela 

Organização Mundial do Trabalho; comunicação de medidas, quer para melhorar a 

eficiência energética, quer de redução de danos ambientais; certificação ambiental.  

- Na Holanda a comunicação voluntária é encorajada no sector privado através da 

publicação de uma análise comparativa de desempenho e da publicação de um ranking 

de transparência relacionado com o relato de sustentabilidade. 
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- Em Portugal, o Código do Trabalho criou uma obrigação única, a cargo dos 

empregadores, de prestação anual de informação sobre a actividade social da empresa, 

reunindo informações até agora dispersas respeitantes: ao quadro de pessoal; à 

comunicação de celebração e cessação de contratos de trabalho a termo; à relação dos 

trabalhadores que prestaram trabalho suplementar; ao relatório da formação profissional 

contínua; ao relatório da actividade dos serviços de segurança e saúde no trabalho; às 

greves; ao Balanço Social, como resultado da informação constante dos itens acima 

mencionados. (GEP, 2011)  

- Desde 2004, que em Espanha, a maior parte das empresas cotadas na Bolsa 

comunicam as suas politicas em relação à sustentabilidade, maioritariamente baseando-

se na directrizes GRI. 

- Na Suécia, desde 1999, é exigível que certas empresas incluam no relatório anual 

financeiro, informação sobre o seu impacto ambiental; ao sector público foi imposto, 

desde 1997, a implementação de um sistema de gestão ambiental e comunicação dos 

resultados. (Strauss, s/d)  

 

2.7 Suplemento Sectorial para o Sector Público 

 

 Tal como referido no ponto 2.2, o Suplemento Sectorial para o Sector Públco 

contém as linhas de orientação para o reporte deste sector, encontrando-se actualmente 

disponível na sua versão piloto, tendo sido publicado em 2005. O Suplemento foi 

desenvolvido de acordo com as directrizes G2, dando a oportunidade ao sector público 

de comunicar o seu desempenho e as suas políticas públicas, e implementar medidas 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável, surgindo como resposta à crescente 

necessidade de um guia especifico para este sector. (GRI-Global Reporting Iniciative, 

2005) 

 O tipo de informação de dados quantitativos e qualitativos que o sector público 

pode fornecer, pode ser dividida em 3 tipos: 

- Desempenho organizacional, com o recurso a indicadores de performance, 

demonstrativos da política interna da organização e do seu papel enquanto consumidor 

de recursos e empregador. 

- Medidas de política pública externa e implementação de medidas direccionadas para a 
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sustentabilidade e o seu desempenho. 

- Informação económica, social ou ambiental incidindo sobre a sua àrea geográfica ou 

de actuação. 

 As directrizes para o reporte no sector público são baseadas nas seguintes 

secções, também presentes nas directrizes G2:  

Visão e Estratégia, Perfil, Estrutura Governativa e Sistema de Gestão, e Indicadores de 

Desempenho, adicionando o Suplemento elementos relacionados com as políticas 

públicas e grau de implementação. 

 (1) Visão e Estratégia 

Estratégia seguida pela organização a nível de sustentabilidade, devendo o sector 

público realçar quais as politicas públicas prioritárias e os problemas do seu município / 

área de actuação, identificando quais as partes interessadas que estão comprometidas 

com a resolução dessas questões e como poderão estar a ser afectadas pelas mesmas.   

 (2) Perfil 

Visão geral da estrutura organizacional, sua missão, funções. 

 (3) Estrutura Governativa e Sistema de Gestão 

Estrutura organizacional, envolvimento das partes interessadas, gestão de contratos, 

gestão de impactos, procedimentos internos, cetificação. 

 (3) Políticas públicas e Grau da Implementação 

Políticas relacionadas com a sustentabilidade, declaração de princípios, estabelecimento 

de objectivos, eficácia da implementação da sustentabilidade e seu progresso. 

 (4) Indicadores de Desempenho 

Medição do impacto e efeito da comunicação da sustentabilidade, e do desempenho no 

sector público. Alguns destes indicadores poderão incluir informação sobre: 

- Remuneração e beneficios dos trabalhadores; 

- Custo dos bens e materiais; 

- Uso directo e indirecto da energia; 

- Uso e reaproveitamento da água; 

- Emissões de CO2; 

- Resíduos produzidos; 

- Comunicação dos acidentes de trabalho; 

- Horas de formação; 
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- Política de direitos humanos. (GRI-Global Reporting Iniciative, 2005) 
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3 Metodologia de Análise 

 

3.1 Definição da Amostra 

 

 Para esta análise considerou-se como base de estudo a Europa dos 15 – 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, 

Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido  e Suécia, por serem os 

países que têm os regimes políticos mais consolidados e estáveis, e onde o 

desenvolvimento de regulamentação social e ambiental é mais forte (Albareda et al. 

2007). 

 Procedeu-se à análise das páginas web das capitais dos países citados, e de 

algumas cidades, que por razões históricas ou económicas também foram incluídas 

neste estudo. 

 Assim, a amostra é constituída por 19 cidades: Berlim, Bona, Viena, Bruxelas, 

Copenhaga, Madrid, Barcelona, Helsínquia, Paris, Atenas, Amsterdão, Dublin, Roma, 

Luxemburgo, Lisboa, Porto, Londres, Belfast, Estocolmo, estando as respectivas 

ligações web disponíveis na página da internet “Directory of European Cities”. 

  

3.2 Recolha de Dados e Variáveis 

 

Esta análise baseou-se nos estudos de: 

- Dincer e Dincer, 2010 

- Chaudhri e Wang, 2007 

-Yeldar e GRI-Global Reporting Iniciative, 2011 

Foi utilizado neste estudo o método de análise de conteúdo da informação 

divulgada, método preconizado por Gray et al. (1995). Assim, irá proceder-se à 

classificação da informação presente nos sites institucionais das cidades constantes da 

amostra, dividindo-a em diferentes elementos, tendo sido utilizada uma forma 

simplificada da análise de conteúdo, analisando-se quantitativamente a frequência de 

ocorrência de termos, construções e referências sobre a temática da sutentabilidade. 

(Joseph e Taplin, 2010; Hackston e Milne, 1996) 

A análise efectuada visa responder fundamentalmente a três questões:  
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• como se processa a comunicação dos Relatórios de Sustentabilidade nas 

páginas web das cidades visadas;  

• diferenças na informação prestada nas páginas web;  

• importância da comunicação.  

 

O ponto de partida deste estudo, consistiu em detectar a presença ou ausência de 

informação sobre sustentabilidade nas páginas web citadas, utilizando-se para o efeito a 

classificação binomial 0 e 1; 0 se não divulga informação sobre a temática, e 1 se 

divulga informação, tendo sido em seguida, avaliadas as seguintes variáveis: 

- colocação de informações no site institucional;  

- a extensão da informação;  

- formato de apresentação; 

- tipo de comunicação; 

- indicadores de sustentabilidade relatados  

 Variável 1: A colocação de informações no site institucional, visa avaliar se a 

temática sustentabilidade se encontra na Página Inicial (Home Page), sendo este um 

aspecto indicativo da importância e do destaque dado à comunicação da 

sustentabilidade, (Dincer e Dincer, 2010). Tendo por base uma selecção de itens 

relacionados com os indicadores de sustentabilidade relatados (ver Tabela 1), foi 

utilizada a classificação binomial 0 e 1. 0 se na Home Page não se encontra nenhuma 

referência a qualquer dos indicadores mencionados, e 1 se encontra-se; 

 Variável 2: Quanto à extensão da informação, segundo Chambers et al. (2003), 

quanto maior a extensão do reporte, mais comprometida está a organização com esse 

mesmo reporte. Por analogia, a extensão da informação neste estudo é determinada pelo 

número de ocorrências relacionadas com o tema sustentabilidade, procedendo-se à 

identificação e quantificação de todas as referências a este termo. Assim, no campo da 

pesquisa disponível dentro do site institucional, inseriu-se a palavra “sustentabilidade”, 

contando-se o número de links que surgem, tendo-se usado, com algumas modificações 

a classificação preconizada no estudo de Chambers: menos de 50 ocorrências, extensão 

mínima; entre 50 e 500 ocorrências, extensão média; entre 500 e 1000 ocorrências 

extensão média-elevada; mais de 1000 ocorrências, extensão elevada;  

Variável 3: No formato de apresentação do tema, considerou-se se a 
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comunicação é efectuada predominantemente com recursos textuais, visuais, ou misto 

(Aikat, 2000); 

Variável 4: No tipo de comunicação verificou-se a presença de informação 

adicional sobre sustentabilidade através de referências a relatórios financeiros, relatórios 

de sustentabilidade, newsletter, conferências, prémios ou comunicados de imprensa 

(Chaudhri e Wang, 2007); 

Variável 5: Os indicadores de sustentabilidade relatados, basearam-se nos temas 

propostos pela Divisão para o Desenvolvimento Sustentável, do Departamento 

Económico e Social das Nações Unidas (Indicators of Sustainable Development, 2001), 

a saber:   

SOCIAL AMBIENTAL 

-Educação 

- Emprego 

-Saneamento Básico / Abastecimento de 

Água / Saúde 

- Qualidade de vida 

- Cultura 

- Distribuição do Rendimento / Pobreza 

- Crime 

- População 

- Valores éticos e sociais 

- Papel da Mulher 

- Acesso à terra e recursos 

- Estrutura Comunitária 

- Equidade / Exculsão Social 

- Qualidade da água 

- Agricultura 

- Urbanização 

- Zona Costeira 

- Protecção de recifes / ambiente marinho 

- Pesca 

- Biodiversidade / Biotecnologia 

- Gestão da Floresta 

- Poluição Atmosférica 

- Alterações Climáticas / Nível do Mar 

- Uso de recursos naturais 

- Turismo sustentável 

- Uso da terra 

 

ECONÓMICO INSTITUCIONAL 

- Dependência Económica / Divida 

Pública 

- Energia 

- Nível de Consumo e Produção 

- Gestão de Resíduos 

- Transportes 

- Processo de decisão integrado 

- Investigação e Desenvolvimento 

- Sensibilização pública e Informação 

- Convenções e cooperação internacional 

- Papel da sociedade 

- Quadro legislativo e institucional 
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ECONÓMICO INSTITUCIONAL 

- Mineração 

- Estrutura económica e desenvolvimento 

- Comércio  

- Produtividade 

- Protecção Civil 

- Participação pública 

Tabela 1- Quadro de Indicadores (baseado em Indicators of Sustainable Development, 2001) 

 Dos temas acima referidos, foram seleccionados os que mais usualmente são 

alvo de comunicação. Devido à sua abragência, alguns temas foram decompostos em 

sub-temas, igualmente mencionados no relatório das Nações Unidas acima mencionado 

(Indicators of Sustainable Development, 2001): 

 - Emprego / Desemprego; 

 - Água, dividindo-se nos sub-temas: Saneamento Básico, abastecimento de àgua 

e tratamento; 

 - Qualidade da água; 

 - Gestão da Floresta; 

 - Poluição Atmosférica, dividindo-se nos sub-temas: emissões de CO2 e 

qualidade do ar; 

- Uso da terra, dividindo-se nos sub-temas: planeamento urbano, regeneração 

urbana e espaços verdes; 

- Biodiversidade (áreas protegidas); 

- Energia, dividindo-se nos sub-temas: consumo de energia e uso de energias 

renováveis; 

- Gestão de Resíduos; 

- Transportes; 

- Cooperação Internacional; 

 

3.3 A Comunicação e o Relato da Informação: Procedimento Utilizado 

 

Para a pesquisa relacionada com a variável 1, verificou-se se algum dos temas e 

sub-temas acima referidos, se encontrava mencionado na Home Page das páginas Web 

consideradas. 
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Para a pesquisa relacionada com as variáveis 4 e 5, no campo da pesquisa 

disponível dentro do site institucional de cada cidade constante da amostra, inseriu-se 

palavras-chave nas línguas de cada um desses países, contando-se o número de links 

que surgem, procedendo-se à identificação e quantificação de todas essas referências. 

De referir de que em algumas palavras-chave foi acrescentada a expressão 

“sustentabilidade”, de modo a restringir as ocorrências consideradas, pois devido à 

abrangência da palavra-chave utilizada, poder-se-ia ter um resultado cujo alcance 

estivesse para além do tema sustentabilidade. 

De seguida segue-se uma tabela com a lista das palavras-chave. Estas palavras-

chave, nas línguas de cada uma das cidades da amostra, foram as consideradas para a 

pesquisa efectuada: 

PORTUGUÊS ALEMÃO 

Sustentabilidade nachhaltigkeit 

Relatório Financeiro + Sustentabilidade Finanzbericht + nachhaltigkeit 

Relatório de Sustentabilidade Jahresbericht nachhaltigkeit 

Newsletter + Sustentabilidade Newsletter + nachhaltigkeit 

Conferências + Sustentabilidade Konferenzen + nachhaltigkeit 

Prémios  + Sustentabilidade Auszeichnungen + nachhaltigkeit 

Comunicado de Imprensa  + Sustentabilidade Pressemitteilung + nachhaltigkeit 

Emprego / Desemprego  + Sustentabilidade Beschäftigung + nachhaltigkeit 

Saneamento Básico Abwasserentsorgung 

Abastecimento de Água Wasserversorgung 

Tratamento de Água Wasseraufbereitung 

Qualidade da Água Trinkwasserqualität 

Floresta  + Sustentabilidade Forsten + nachhaltigkeit 

CO2 CO2 

Qualidade do Ar Luftgüte 

Planeamento urbano  + Sustentabilidade Stadtplanung + nachhaltigkeit 

Regeneração Urbana + Sustentabilidade Stadterneuerung + nachhaltigkeit 

Espaços Verdes  + Sustentabilidade Grünflächen + nachhaltigkeit 

Agenda 21 Agenda 21 

 Biodiversidade + Sustentabilidade Biodiversität + nachhaltigkeit 

Consumo de Energia + Sustentabilidade Energieverbrauch + nachhaltigkeit 

 Uso de Energias Renováveis + Sustentabilidade Erneuerbare Energien + nachhaltigkeit 

Gestão de Resíduos Abfallwirtschaft 

Transportes + Sustentabilidade Verkehr + nachhaltigkeit 

 Cooperação Internacional internationale Zusammenarbeit 

 

  



Comunicação da Sustentabilidade nas páginas web dos municípios da Europa dos 15 

 

Página 21 

ESPANHOL FINLANDÊS 

sostenibilidad kestävyyttä 

informe financiero tilinpäätös 

informe de sostenibilidad kestävän kehityksen raportin 

boletín de noticias + sostenibilidad Uutiskirje + kestävyyttä 

conferencias + sostenibilidad konferenssit + kestävyyttä 

premios + sostenibilidad Palkinnot + kestävyyttä 

Notas de prensa + sostenibilidad Lehdistötiedotteet + kestävyyttä 

empleo + sostenibilidad työllisyys + kestävyyttä 

saneamiento + sostenibilidad viemäröinti 

suministro de agua vedenjakelu 

tratamiento de aguas vedenkäsittely 

calidad del agua veden laatu 

bosque + sostenibilidad metsä + kestävyyttä 

co2 co2 

calidad del aire ilmanlaatu 

planificación urbana kaupunkisuunnittelu 

regeneración urbana kaupunkien elvyttämistä 

espacios verdes viheralueet + kestävyyttä 

agenda 21 agenda 21 

biodiversidad + sostenibilidad luonnon monimuotoisuus + kestävyyttä 

consumo de energía energiankulutus 

energías renovables uusiutuvan energian 

gestión de residuos jätehuolto 

movilidad + sostenibilidad Liikenne + kestävyyttä 

cooperación internacional kansainvälinen yhteistyö 

GREGO αστικής ανάπλασης 

αειφορία χώρους πρασίνου + αειφορία 

οικονοµική έκθεση agenda 21 

έκθεση βιωσιµότητας βιοποικιλότητας + αειφορία 

newsletter+  περιβάλλον κατανάλωση ενέργειας 

συνέδρια+  περιβάλλον ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

βραβεία + περιβάλλον τη διαχείριση των αποβλήτων 

∆ελτία Τύπου+  περιβάλλον κινητικότητα + αειφορία 

ανεργία της διεθνούς συνεργασίας 

υγιεινή HOLANDÊS 

ύδρευση duurzaamheid 

επεξεργασίας νερού Begroting + duurzaamheid 

ποιότητας του νερού rapport + duurzaamheid /Duurzaamheidsverslag 

δάσος + αειφορία nieuwsbrief + duurzaamheid 

co2 conferenties + duurzaamheid 

ποιότητα του αέρα awards + duurzaamheid 

πολεοδοµία persberichten + duurzaamheid 
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werk + duurzaamheid ITALIANO 

sanering + duurzaamheid sostenibilità 

watervoorziening relazione finanziaria + sostenibilità 

waterbehandeling bilancio di sostenibilità 

Waterkwaliteit notiziario + sostenibilità 

bos + duurzaamheid conferenze + sostenibilità 

co2 premi + sostenibilità 

luchtkwaliteit comunicati stampa + sostenibilità 

stedelijke ontwikkeling lavoro + sostenibilità 

stedelijke vernieuwing igiene + sostenibilità 

groen + duurzaamheid approvvigionamento idrico 

agenda 21 trattamento delle acque 

biodiversiteit la qualità dell'acqua 

het energieverbruik foresta + sostenibilità 

duurzame energie co2 

Waste Management qualità dell'aria 

mobiliteit urbanistica 

internationale samenwerking rigenerazione urbana 

INGLÊS spazi verdi 

sustainability agenda 21 

budget report biodiversità 

sustainability report consumo di energia 

newsletter + sustainability energie rinnovabili 

conference + sustainability gestione dei rifiuti 

awards + sustainability trasporti 

press releases + sustainability cooperazione internazionale 

employment + sustainability SUECO 

sanitation hållbarhet 

water supply finansiella rapporten 

water treatment hållbarhetsredovisning 

water quality nyhetsbrev + hållbarhet 

forest + sustainability konferenser + hållbarhet 

co2 Utmärkelser + hållbarhet 

air quality pressmeddelanden + hållbarhet 

urban planning arbetslöshet + hållbarhet 

urban renewal sanitet 

green spaces + sustainability vattenförsörjning 

agenda 21 vattenrening 

biodiversity vattenkvalitet 

energy consumption skogen + hållbarhet 

renewable energy co2 

waste management luftkvalitet 

mobility + sustainability stadsplanering 

international cooperation stadsförnyelse 
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Tabela 2 - Lista das palavras-chave consideradas 

  

grönområden + hållbarhet 

agenda 21 

biologisk mångfald + hållbarhet 

energiförbrukning 

förnybar energi 

avfallshantering 

Trafiken + hållbarhet 

internationellt samarbete 
 



Comunicação da Sustentabilidade nas páginas web dos municípios da Europa dos 15 

 

Página 24 

4 Resultados e discussão 

 

 A análise das páginas web consideradas foi efectuada entre 30 de Junho de 2011 

e 01 de Agosto de 2011, tendo sido utilizado o Excel como software de apoio. 

. 

4.1 A importância da comunicação 

 

 Para o estudo deste item, detectou-se em primeiro lugar, a presença ou ausência 

de informação sobre sustentabilidade, utilizando-se para o efeito a classificação 0, no 

caso de não existir divulgação de informação, e 1 quando haja divulgação, efectuando-

se o mesmo procedimento para a presença/ausência de informação na Página Inicial ou 

link na página inicial.  

 Constata-se que todas as cidades consideradas na amostra divulgam informação 

sobre Sustentabilidade (tabela 3), recorrendo predominantemente a texto para a sua 

apresentação, havendo a ausência de conteúdos de multimédia ou recursos interactivos. 
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Texto Imagem Equilib.  
BERLIM 1 0 0 1 1 0 0 
BONA 1 0 0 1 1 0 0 
VIENA 1 0 0 1 1 0 0 

BRUXELAS  1 0 1 0 1 0 0 
COPENHAGA 1 0 0 1 1 0 0 

MADRID 1 0 1 0 1 0 0 
BARCELONA 1 0 0 1 1 0 0 
HELSÍNQUIA 1 0 0 1 1 0 0 

PARIS 1 0 0 1 1 0 0 
ATENAS 1 0 0 1 1 0 0 

AMSTERDÃO 1 0 0 1 1 0 0 
DUBLIN 1 0 1 0 1 0 0 
ROMA 1 0 0 1 1 0 0 

LUXEMBURGO 1 0 1 0 1 0 0 
LISBOA 1 0 1 0 1 0 0 
PORTO 1 0 1 0 1 0 0 

LONDRES 1 0 0 1 1 0 0 
BELFAST 1 0 1 0 1 0 0 

ESTOCOLMO 1 0 0 1 1 0 0 

Tabela 3 - A Importância da Comunicação 
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  Contudo, apenas 36,84% da amostra divulga informação na sua Home 

Page (tabela 4), sendo indicativo que na página de entrada das várias cidades, o 

destaque dado ao tema sustentabilidade é ainda deficiente e pontual.   

 

Informação na Home Page % 

Sim 36,84 

Não 63,16 

Total 100 

Tabela 4 – Percentagem de Informação na Home Page 

 Nas Páginas Iniciais consideradas são divulgadas informações 

predominatemente relacionadas com temas como Urbanismo, Gestão de Resíduos, 

Reabilitação Urbana, Água e Participação Pública. 73,68% das Páginas Iniciais da 

amostra (incluem-se as cidades de Bona, Berlim, Dublim, Viena, Bruxelas, 

Luxemburgo, Londres, Belfast, Madrid, Barcelona, Amsterdão, Copenhaga, Helsínquia 

e Estocolmo), contêm atalhos de navegação dispostos por temas, com várias 

informações sobre a cidade, sendo a informação de fácil acesso e bastante intuitiva. 

Alguns destes atalhos disponibilizam documentos com informação mais completa, 

através do seu download em PDF. 

 

4.2 Extensão da Informação 

 

 Com a finalidade de determinar o número de ocorrências que as páginas web da 

amostra dedicavam ao tema sustentabilidade, foram contabilizados todos os links 

contendo essa expressão. Apesar do número de ocorrências não ser um reflexo exacto 

da preocupação com o tema sustentabilidade, é contudo um indicador do esforço 

efectuado para comunicar este tema. De acordo com o estudo de Chambers et al. (2003), 

“quanto maior a extensão do reporte, mais comprometida está a organização com esse 

mesmo reporte” (p. 11). Assim, foi utilizada, com algumas modificações a classificação 

preconizada no estudo de Chambers: menos de 50 ocorrências, extensão mínima; entre 

50 e 500 ocorrências, extensão média; entre 500 e 1000 ocorrências extensão média-

elevada; mais de 1000 ocorrências, extensão elevada.  

 De um total de 24230 ocorrências relacionadas com a expressão sustentabilidade 
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(tabela 5), 0,06% desse resultado enquadravam-se na categoria extensão mínima, com 

Atenas e Luxemburgo a pertencerem a esta categoria; 7,51% e 8,91% enquadravam-se 

na categoria média e média-elevada respectivamente; e 83,52% das ocorrências 

pertenciam à categoria extensão elevada (tabela 6), com Londres, Barcelona, Estocolmo 

e Berlim a serem as cidades que mais comunicam o tema Sustentabilidade. 

 

Número de ocorrências 
Extensão 
mínima 

Extensão 
Média 

Extensão 
Média-Elevada 

Extensão 
Elevada 

 (extensão da informação) <50 50-500 500-1000 >1000 
BERLIM 0 0 0 1480 
BONA 0 309 0 0 
VIENA 0 111 0 0 

BRUXELAS  0 65 0 0 
COPENHAGA 0 0 656 0 

MADRID 0 297 0 0 
BARCELONA 0 0 0 7340 
HELSÍNQUIA 0 0 993 0 

PARIS 0 98 0 0 
ATENAS 6 0 0 0 

AMSTERDÃO 0 300 0 0 
DUBLIN 0 256 0 0 
ROMA 0 0 511 0 

LUXEMBURGO 8 0 0 0 
LISBOA 0 180 0 0 
PORTO 0 77 0 0 

LONDRES 0 0 0 9350 
BELFAST 0 126 0 0 

ESTOCOLMO 0 0 0 2067 
TOTAL 14 1819 2160 20237 

24230 

Tabela 5- Número de Ocorrências 

Extensão da Informação % Média 

Extensão Mínima 0,06 0,74 

Extensão Média 7,51 95,74 

Extensão Média-Elevada 8,91 113,68 

Extensão Elevada 83,52 1065,10 

Tabela 6 - Percentagem e Média da Extensão da Informação 



Comunicação da Sustentabilidade nas páginas web dos municípios da Europa dos 15 

 

Página 27 

 

Ilustração 5 – Número de Ocorrências 

 Através da observação da Ilustração 5, verifica-se que existe uma tendência para 

os países pertencentes ao Norte Europeu, comunicarem de forma mais intensa o tema 

sustentabilidade. 

 

4.3 Tipo de Comunicação 

Afim de examinar de forma mais exaustiva como a comunicação da 

sustentabilidade é efectuada, examinou-se nas páginas web consideradas, a presença de 

informação adicional, tais como referências a relatórios financeiros, relatórios de 

sustentabilidade, newsletter, conferências, prémios e comunicados de imprensa. 

Verifica-se que esta comunicação adicional é efectuada de forma intensa, existindo uma 

média total de 830,74 referências. O tipo de informação mais divulgado é a informação 

financeira, com uma média de 265,37 ocorrências, seguido dos comunicados de 

imprensa com uma média de 169,79 referências. O tipo de comunicação menos usual é 

a newsletter, com uma média de 59,79 ocorrências, podendo este valor ser explicado 

pela necessidade de inscrição na newsletter, através de e-mail, sendo assim exigido uma 

interactividade diferente com as partes interessadas (tabela 7). 
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Tipo de Comunicação Média 

Relatório Financeiro 265,37 

Relatório de Sustentabilidade 104,21 

Newsletter 59,79 

Conferências 117,37 

Prémios 114,21 

Comunicados de Imprensa 169,79 

TOTAL 830,74 

Tabela 7- Média do Tipo de Comunicação 

Tipo de  

Comunicação 

Relatório 
Financeiro 

Relatório de 
Sustentabilidade Newsletter Conferências Prémios 

Comunicado 
de Imprensa 

BERLIM 0 18 203 128 48 1030 

BONA 0 1 16 44 0 161 

VIENA 0 0 2 2 2 0 

BRUXELAS  61 1 0 1 7 0 

COPENHAGA 272 164 33 56 0 12 

MADRID 176 39 0 11 0 2 

BARCELONA 203 340 38 249 305 391 

HELSÍNQUIA 2680 1140 4 0 8 0 

PARIS 110 128 563 529 670 432 

ATENAS 20 0 0 2 0 140 

AMSTERDÃO 616 8 0 0 30 0 

DUBLIN 83 26 0 35 36 35 

ROMA 14 0 18 178 164 46 

LUXEMBURGO 23 0 13 17 11 742 

LISBOA 45 11 2 15 7 1 

PORTO 4 5 0 7 1 0 

LONDRES 590 30 118 592 463 171 

BELFAST 127 64 0 5 12 30 

ESTOCOLMO 18 5 126 359 406 33 

Tabela 8 - Tipo de Comunicação 

 Pela observação tabela 8 e da ilustração 6, verifica-se que as referências a 

relatórios financeiros é dominada por Helsínquia, diferenciando-se de forma bastante 

visível das restantes cidades, o mesmo acontecendo em relação aos relatórios de 

sustentabilidade. Mais uma vez, nestes itens é igualmente visível a predominância do 

países do Norte da Europa para comunicarem o tema sustentabilidade, com a cidade já 

referida, de Helsínquia, Amsterdão e Londres a destacarem-se na comunicação através 
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de relatórios financeiros, e a cidade de Helsínquia, Barcelona e Copenhaga na 

comunicação através de relatórios de sustentabilidade. 

 

 

Ilustração 6 - Tipo de Comunicação 

 Já em relação a uma comunicação mais activa com as partes interessadas, 

verifica-se que Paris se envidencia neste tipo de comunicação, uma vez que na 

comunicação por newsletter e nos prémios relacionados com a sustentabilidade, esta 

cidade destaca-se de forma inequívoca. Mesmo em relação às conferências sobre a 

temática, apesar de Londres dominar este tipo de comunicação, a diferença é muito 

pouca em relação a Paris. 

 

4.4 Informação Relatada 

 

 Com o objectivo de determinar qual o tipo de informação relatada, foram 

escolhidos alguns temas e sub-temas, propostos pela Divisão para o Desenvolvimento 

Sustentável, do Departamento Económico e Social das Nações Unidas (Indicators of 

Sustainable Development, 2001), escolha essa que teve em conta a informação que mais 

usualmente é comunicada. Os temas selecionados foram os seguintes: 
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- Emprego / Desemprego; Saneamento Básico; Abastecimento de água; Tratamento de 

água; Qualidade da água; Gestão da Floresta; Emissões de CO2; Qualidade do ar; 

Planeamento urbano; Regeneração urbana; Espaços verdes; Biodiversidade; Consumo 

de energia; Uso de energias renováveis; Gestão de Resíduos; Transportes; Cooperação 

Internacional. 

 Verifica-se que o indicador mais comunicado prende-se com os Transportes, 

sinal do grande destaque dado ao problema da Mobilidade e à Gestão do Tráfego. Em 

seguida, a Qualidade do Ar, os Espaços Verdes e a Biodiversidade, por esta ordem, são 

os indicadores mais comunicados (tabela 9). 

Informação Relatada Média 

Emprego / Desemprego 
264,1053 

Saneamento Básico 
150,4211 

Abastecimento de Água 
157,2105 

Tratamento de Água 
111,4211 

Qualidade da Água 
141,3684 

Gestão da Floresta  
117,7368 

Emissões de CO2 
226,3158 

Qualidade do Ar 
300,1579 

Planeamento urbano 
264,1053 

Regeneração Urbana 
218,1579 

Espaços Verdes 
274,4737 

 Biodiversidade 
273,7368 

Agenda 21 
136,8947 

Consumo de Energia 
184,6842 

 Uso de Energias Renováveis 
185,2105 

Gestão de Resíduos 
272,6842 

Transportes 
535 

 Cooperação Internacional 
85,84211 

Tabela 9 - Média da Informação Relatada 

 Estes quatro indicadores têm uma grande influência na qualidade de vida dos 

cidadãos, podendo-se então concluir, pela sua leitura, de que existe uma preocupação 
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em divulgar informação quer sobre a qualidade de vida das pessoas, quer 

consequentemente, com a qualidade do espaço público. 

 Mais uma vez, também nesta variável se constata a tendência para a dominância 

do Norte da Europa na comunicação da temática da sustentabilidade, com Helsínquia a 

evidenciar-se em praticamente todos os indicadores (Qualidade da Água, Emissões de 

CO2, Qualidade do Ar, Espaços Verdes, Consumo de Energia, Uso de Energias 

Renováveis, Gestão de Resíduos e Cooperação Internacional). Nos indicadores 

Emprego/Desemprego e Abastecimento de Água, destaca-se a cidade de Berlim; 

Saneamento Básico, a cidade de Paris, seguida de Helsínquia; nos indicadores 

Tratamento de Água e Gestão da Floresta, a cidade de Londres; Regeneração Urbana, a 

cidade de Copenhaga; nos indicadores de Biodiversidade e Transportes, a cidade de 

Barcelona, seguida de Helsínquia e Londres, respectivamente; Agenda 21, a cidade de 

Paris, seguida de Helsínquia. De notar que no indicador Transportes, a cidade de 

Barcelona destaca-se visivelmente da restante amostra, contribuindo de forma muito 

significativa para que este indicador seja o mais comunicado (tabela 10 e ilustração 7).  
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Tabela 10 - Informação Relatada 
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Ilustração 7 - Informação Relatada 
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5 Conclusões 
 

5.1 Principais conclusões 
 

 

 Com este estudo, pretendeu-se analisar a comunicação da Sustentabilidade nas 

páginas web das principais cidades da Europa dos 15, com o objectivo de perceber: (1) 

como se processa a comunicação da Sustentabilidade nas páginas web das cidades 

visadas; (2) se há diferenças na informação prestada nas páginas web; (3) a importância 

da comunicação, tendo-se constatado o que já foi observado em outros estudos: que a 

comunicação não é homogénea, variando consideravelmente entre as várias cidades; 

que existe variação na extensão da informação reportada; a existência de variações nos 

indicadores comunicados. (Chappel e Moon, 2005) 

 Para esta análise considerou-se como base de estudo a Europa dos 15 – 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, 

Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido  e Suécia, por serem os 

países que têm os regimes políticos mais consolidados e estáveis, e onde o 

desenvolvimento de regulamentação social e ambiental é mais forte, procedendo-se à 

análise das páginas web das capitais dos países citados, e de algumas cidades, que por 

razões históricas ou económicas também foram incluídas neste estudo. 

 Pelos resultados deste estudo conclui-se que a comunicação da sustentabilidade 

assume uma grande importância, uma vez que todas as cidades consideradas na amostra 

divulgam este tema. Apesar disso, apenas 36,84% da amostra comunica informações 

relacionadas com a sustentabilidade na página inicial dos seus sites, ou seja, apesar do 

reconhecimento da importância desta temática, a percentagem de cidades a comunicar 

de forma destacada essas informações é baixo.  

 Pensamos que isto estará relacionado com a ideia de a Home Page ser 

considerada a porta de entrada do site, e por essa razão as organizações têm tendência 

para efectuar a sua comunicação em outras páginas, deixando a Página Inicial para 

destacar o que se acha ser pertinente num dado momento de tempo. Chegámos a esta 

conclusão pela observação de que, nas páginas onde existia informação de práticas de 

sustentabilidade, essa informação era dada pela forma de notícia, e relativa a um 

período de tempo, publicitando de forma pontual as iniciativas relacionadas com a 

sustentabilidade. 
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 A apresentação da informação ainda é efectuada de forma muito tradicional, não 

sendo exploradas as inúmeras possibilidades associadas à criatividade que a internet 

oferece. A comunicação é efectuada recorrendo predominantemente a texto, havendo 

uma ausência de conteúdos multimédia ou interactivos. Mesmo na informação adicional 

sobre sustentabilidade (referências a relatórios financeiros, relatórios de 

sustentabilidade, newsletter, conferências, prémios e comunicados de imprensa), 

verifica-se que numa média total de 830,74 ocorrências, 265,37 ocorrências, ou seja 

31,94%, são relacionadas com referências à informação financeira associada à 

sustentabilidade, constantando-se o que foi dito anteriormente no ponto 2.3. deste 

estudo: que os relatórios financeiros anuais do sector público são o tipo mais comum de 

relatórios, sendo muitas vezes a informação sobre sustentabilidade transmitida através 

deste veículo. Neste item, denota-se uma diferença na distribuição geográfica na 

produção de informação adicional, uma vez que os países pertencentes ao Norte da 

Europa destacam-se na comunicação, quer através de links para os relatórios 

financeiros, quer através de links para os relatórios de sustentabilidade. 

 Apesar de haver diferenças quanto ao destaque, e à informação adicicional, 

relativas ao tema sustentabilidade, verifica-se no entanto que existe uma grande 

preocupação e empenho em comunicar este tema. Segundo Chambers et al. (2003), 

“quanto maior a extensão do reporte, mais comprometida está a organização com esse 

mesmo reporte”. De acordo com a classificação explanada no ponto 3.2. e 4.2. deste 

estudo, os resultados obtidos mostram que, de um total de 24230 ocorrências 

relacionadas com a pesquisa da expressão “sustentabilidade” nos diferentes sites da 

amostra considerada, 83,52% pertenciam à categoria extensão elevada. E se 

decompormos o tema Sustentabilidade nos sub-temas considerados no ponto 4.4., 

verifica-se que existem 74091 ocorrências. Verifica-se, assim, que existe um enorme 

engajamento por partes das diferentes administrações em comunicar a sustentabilidade e 

as suas práticas. Mais uma vez, também neste item se verifica a tendência para os países 

do Norte da Europa se destacarem na comunicação, uma vez que o pico máximo de 

cada uma das categorias consideradas, é dominado por cidades pertencentes a esse eixo 

(Londres na categoria extensão elevada, Helsínquia na categoria extensão média-

elevada e Bona na categoria extensão média).  

 Esta tendência de dominância geográfica também se verifica nos indicadores de 
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sustentabilidade relatados, com as cidades de Helsínquia, Berlim, Londres e Copenhaga, 

a destacarem-se nos diferentes indicadores considerados. De notar que no indicador 

Transportes, a cidade de Barcelona destaca-se de forma notória da restante amostra (só 

esta cidade tem 5240 ocorrências relacionadas com este indicador, enquanto que 

Berlim, a segunda cidade que mais comunica este item tem 682 ocorrências), 

contribuindo de forma muito significativa para que este indicador seja o mais 

comunicado, seguido da Qualidade do Ar, Espaços Verdes a Biodiversidade. 

 Verifica-se que apesar de existir uma grande preocupação e empenho em 

comunicar o tema sustentabilidade, comum a toda a amostra, existem diferenças na 

maneira de comunicar, sendo verificável uma maior dominância na comunicação nos 

países do norte da Europa, diferenças essas que poderão ser explicadas pelas diferenças 

culturais e políticas das várias cidades consideradas, tal como, a estrutura da 

Administração Pública, as estruturas organizacionais e factores económicos, sociais e 

culturais. (Albareda et al. 2008)  

 

5.2 Limitações do estudo 

 

 As conclusões apresentadas devem ter em consideração as limitações inerentes à 

investigação, apresentadas de seguida. 

 Uma das principais limitações do estudo prende-se com o método de recolha de 

dados utilizado. A análise de conteúdo, analisa de forma quantitativa a frequência da 

ocorrência de termos, construções e referências, reconhecendo se a informação foi ou 

não divulgada, não possibilitando a análise da qualidade da informação divulgada 

(Joseph e Taplin, 2010), pois este método implica a leitura e codificação da informação, 

sendo um factor consumidor de tempo, dificultando assim o uso de amostras de grande 

dimensão. Esta limitação é visível no ponto 4.3. deste estudo; a existência de tantas 

referências quanto à presença de informação adicional poderá causar estranheza, no 

entanto todas as variáveis neste estudo foram analisadas quanto à frequência da 

ocorrência de termos, e não quanto à qualidade da sua informação. 

Para além deste aspecto, existe igualmente a subjectividade quanto à escolha das 

variáveis, especialmente no que diz respeito aos indicadores de sustentabilidade 

relatados. Destes indicadores, propostos pela Divisão para o Desenvolvimento 
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Sustentável, do Departamento Económico e Social das Nações Unidas (Indicators of 

Sustainable Development, 2001), foram escolhidos apenas alguns, e apesar de terem 

sido escolhidos os que habitualmente são alvo de comunicação, haveria os restantes 

itens que poderiam ser alvo de estudo. 

Outra limitação que importa citar, e de grande relevância, prende-se com a 

forma como a procura é efectuada na internet e os seus resultados. Quanto aos 

resultados, a profusão e cruzamento das informações disponíveis nos sites, poderá ter 

como resultado a duplicação das mesmas, podendo originar redundância nos resultados. 

Quanto à procura, importa lembrar as variadas formas de efectuar uma pesquisa na 

internet. Existe a procura pela expressão exacta (neste estudo, temos a expressão 

“regeneração urbana”, por exemplo), e existe a procura “ou” e “e”, em que no primeiro 

caso o motor de busca pesquisa de forma independente duas expressões. Por exemplo, 

pesquisando newsletter/sustentabilidade, ter-se-ia como resultado pesquisas para 

newsletter e pesquisas para sustentabilidade, tendo-se como consequência newsletter 

que não versariam sobre o tema sustentabilidade. Já no segundo caso, o motor de busca 

pesquisa de forma conjunta as duas expressões. Usando o mesmo exemplo, teríamos 

como resultado newsletter que incidissem sobre o tema sustentabilidade. As diferentes 

palavras chave utilizadas neste estudo, foram pesquisadas através da procura pela 

expressão exacta e através da procura “e”, usando o sinal “+” para esse efeito, como se 

pode ver na tabela 2. No entanto, devido a estas limitações relacionadas com a procura, 

não pomos de lado a hipótese desta ter originado resultados que não sejam os mais 

correctos. 

 

5.3 Sugestões para investigação futura 

 

Perante as limitações citadas, existem diferentes oportunidades para mais 

investigação neste âmbito. 

O presente estudo podia ser replicado, tendo como base uma amostra maior, 

alargando a busca à Europa dos 27.  

Poder-se-ia verificar se o reporte é consistente no tempo, estudando as variações 

produzidas nos indicadores de sustentabilidade relatados. (Lynch, 2009) 
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Para além de comparar a realidade europeia, incluir a Oceânia e Ásia, já que são 

as regiões onde os relatórios são maioritariamente produzidos. (GRI - Global Reporting 

Iniciative, 2010)  
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