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Editorial

Galardão ECOXXI 2014 em Cantanhede
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O ECOXXI reconhece as boas práticas desenvolvidas
em prol do desenvolvimento sustentável, constituindose como uma ferramenta de relevo para a melhoria das
políticas municipais, por um lado, e para a divulgação
das suas melhores práticas ambientais, por outro.
O recurso aos 21 indicadores e 65 sub-indicadores que
compõem o Programa, permite ao júri especializado
que compõe a Comissão Nacional, analisar , validar e
avaliar as ações implementadas no ano anterior à
candidatura.
Na edição de 2014, 11% dos municípios do País
apresentam a sua candidatura. Neste ano foram ainda
atribuídos os galardões ECOXXI a 97% dos
participantes, o que significa que o seu desempenho
cumpriu com os objetivos definidos pelo Programa, ou
seja, obtiveram um Índice igual ou superior a 50%. É
importante ainda realçar que 30% dos municípios
candidatos superou os objetivos definidos
ultrapassando o índice de 70%.
A todos os participantes, os nossos parabéns pelo
empenho e dedicação ao Programa ECOXXI.

ASSOCIAÇÃO

No âmbito da Cerimónia do Galardão ECOXXI 2014
serão galardoados com a Bandeira Verde ECOXXI
2014 32 municípios no dia 19 de setembro, cerimónia
que contou com o apoio da Câmara Municipal de
Margarida Gomes Cantanhede.

TERRAZUL

TERRAZUL NOTÍCIAS
- BOLETIM
EDIÇÃO ESPECIAL ECOXXI 2014

DA

Participação no Programa ECOXXI:
evolução positiva e continuidade
A média do índice global de sustentabilidade do
ECOXXI dos municípios participantes no Programa
cresceu de 46% em 2007 para 64% em 2014. Este ano
87% dos municípios renovaram a candidatura face ao
ano anterior, tendo-se ainda candidatado 7 novos

Evolução do Índice ECOXXI - Média Anual
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Prémios 2014
À semelhança das edições anteriores, também este
ano serão sorteados, no decorrer da Cerimónia, um
conjunto de prémios ECOXXI:
- Prémio Betweien ”Quem arrisca, petisca”: uma
apresentação formal sobre Empreendedorismo,
seguida da concretização de desafios práticos e
empreendedores;
- Prémio Manual de Fantasia: produção de um vídeo
de promoção da cidade/concelho;
- Prémio ESSENTIA: trabalho de consultoria na área
do desenvolvimento responsável;
- Prémio ENERBIZ “Medir para Gerir”:
implementação da plataforma ENERBIZ, num edifício à
escolha do Município premiado;
Os prémios visam contribuir para reforçar o percurso da
sustentabilidade nos municípios ECOXXI.

Candidaturas ao ECOXXI 2015
Janeiro a Abril
Documentação em: www.ecoxxi.abae.pt
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Falam sobre o ECOXXI...
“A Agência Portuguesa do Ambiente, apoiante desde a primeira hora destes projetos da Associação
Bandeira Azul da Europa, testemunha e reconhece aqueles que, quer no exercício das suas funções
profissionais, quer na mais sincera prova de participação pública, ajudam a aperfeiçoar o exercício
coletivo sustentável. O desenvolvimento de uma cidadania consciente e conhecedora, que vise uma
cumulativa capacidade e motivação de todos para a investigação, a resolução de problemas, a tomada
de decisões e a realização de ações concretas, implicará uma aprendizagem e reflexão críticas sobre
o nosso lugar no mundo e o que a sustentabilidade, de facto, significa.
Aos municípios candidatos à Bandeira Verde ECOXXI deverão ser publicamente saudados por terem assumido, com
responsável denodo esse compromisso com as populações de que são representantes. Uma palavra justa de incentivo, quer
para as empresas que apoiam este projeto, reconhecendo nesta temática uma mais-valia para as suas responsabilidades, social
e ambiental, quer para o vasto elenco representado na Comissão Nacional, fórum fundamental de desenvolvimento deste
projeto, por permitir o debate interdisciplinar dos seus objetivos e metodologias”.
Nuno Lacasta (Presidente do Conselho Executivo da Agência Portuguesa do Ambiente, 2013)

13 Municípios ECOXXI, 13 Boas Práticas Ambientais
Consciente das suas responsabilidades na promoção da melhoria
contínua do desempenho ambiental dos municípios, a Associação
Bandeira Azul tem vindo a apostar na disseminação das ações/
atividades de âmbito municipal realizadas em prol da educação
sustentável/desenvolvimento para a sustentabilidade. Neste sentido,
desde 2013, tem vindo a ser apresentado um conjunto de boas
práticas de municípios ECOXXI em formato de Boletim.
Com uma periodicidade mensal, o Boletim ECOXXI visa dar relevo
às características diferenciadoras dos municípios candidatos ao
Programa, e dar a conhecer/promover as ações num dado tema/
indicador.
Desde a primeira edição, foram destacadas 13 boas práticas de
municípios ECOXXI, que visam melhorar comportamentos, práticas,
atitudes e promover o desenvolvimento sustentável, com enfoque em
diversos temas e indicadores, nomeadamente: Lagos (Onda de
Verão); Avis (Maranhão, um recurso turístico de excelência); Maia
(Banco de Terras); Évora (Cooperação com a sociedade civil);
Bragança (Manual de Boas Práticas em Espaços Verdes); Cascais
(Programa de Sensibilização Ambiental;) Vila Nova de Gaia
(Concretizar o Pacto dos Autarcas); Oliveira do Hospital (Mostra “Da
Nossa Terra”); Pombal (Controlo de Espécies Vegetais Exóticas
Invasoras); Cantanhede (Praias do Município); Albufeira (O Tesouros
dos Oceanos).
Conheça todas as edições do Boletim ECOXXI a partir de:
http://ecoxxi.abae.pt/
Na página 3 apresenta-se o conteúdo do Boletim do ECOXXI relativo a Cantanhede, que destacou em julho de 2014 boas
práticas no âmbito do indicador 3.
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Praias de Cantanhede - um exemplo de boas práticas

PRAIA DA TOCHA
Situada na orla marítima de Gândara, a norte do cabo Mondego, a praia da Tocha localiza-se a
28 km da sede de concelho.
Distinguida há 24 anos com a Bandeira Azul, enquadra-se num ambiente urbano e paisagístico
particularmente convidativo, dispondo de um vasto conjunto de infraestruturas desportivas e de
lazer, como parques infantis, campos de jogos em relva sintética para diversos desportos e
diversas áreas públicas e zonas verdes bem cuidadas.
PRAIA DO PALHEIRÃO
Oficialmente reconhecida como Praia Dourada, a Praia do Palheirão afirma-se como um
autêntico refúgio com enquadramento ambiental de exceção, ideal para quem deseja um
contacto íntimo e solitário com uma paisagem imaculada.
Enquadrada pelas dunas, esta praia possui um extenso e largo areal e um mar com talude
suave, formando piscinas onde as crianças podem estar em segurança.
PRAIA FLUVIAL DOS OLHOS DE FERVENÇA
As nascentes dos Olhos da Fervença, na Freguesia de Cadima, têm atraído uma significativa
afluência anual de visitantes, não só pelas suas particularidades invulgares e únicas mas
também por estarem integradas numa zona natural de eleição.
A praia fluvial foi construída no âmbito de uma intervenção de fundo que incluiu o
aproveitamento do seu espaço envolvente como zona de lazer, designadamente com a criação
de um pequeno areal e área de prado relvado para banhos de sol e descanso, circuitos
pedonais, bar com esplanada, balneários, parque de merendas e campo de jogos.

O MUNICÍPIO
Banhado a Poente pelo Oceano
Atlântico, Cantanhede é o maior
concelho do distrito de Coimbra.
Possui uma superfície total de
390,88 km² e 36.595 habitantes
(INE, 2011).
CANTANHEDE NO ECOXXI
Município candidato ao Programa
desde 2005, tendo obtido a
melhor pontuação de sempre em
2013 com um Índice de 64%.

INDICADOR 3
Descrição: O Programa
Bandeira Azul premeia as zonas
balneares, portos e marinas que
cumprem os critérios relativos à
Qualidade da Água Balnear;
Informação e Educação
Ambiental; Gestão Ambiental e
Equipamentos; Segurança e
Serviços.
Sub-Indicadores:
A.Praias Costeiras ou de
Transição
B.Praias Fluviais
C. Acessibilidade à Praia e ao
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Resultados do ECOXXI 2014
Na edição de 2014, candidataram-se ao
ECOXXI 33 municípios: Águeda,
Albufeira, Aljezur, Amadora, Arouca,
Avis, Bragança, Caminha, Cantanhede,
Cascais, Estarreja, Fundão, Lagos,
Lajes do Pico, Leiria, Loulé, Lousã,
Macedo de Cavaleiros, Maia, Manteigas,
Mealhada, Oeiras, Pombal, Póvoa de
Varzim, Santo Tirso, São Roque do Pico,
Sesimbra, Tavira, Torres Vedras, Viana
do Castelo, Vila Franca de Xira, Vila
Nova de Gaia e Vila Real de Santo
Região (NUT II)

Comissão Nacional




































APA
ADENE
ABAE/FEE P
Biodiversity4All
CCDR (Norte, Centro,
LVT, Alentejo, Algarve)
CIDDADS
DGADR
DGE-MEC
DGEG
DRA Açores
DROTA Madeira
ERSAR
ESSENTIA
ESHTE
FA-UL
FC-UP
FCSH-UNL (IDE)
FCT-UNL
Idis.mais
ICNF
ICS-UL
IGOT-UL
IICT
IMT
INE
Interfileiras
IPQ
INTEC
ISEC
MNHNC
RNAE
SPV
Transitec
Turismo de Portugal (TP)

Centro
Norte
Algarve
Lisboa
Alentejo
Açores
TOTAL

N.º de municípios
participantes
12
8
5
5
1
2
33

ECOXXI nas redes sociais:
PÁGINA: www.facebook.com/ECOXXI
Informação ECOXXI em: www.ecoxxi.abae.pt

Plataforma de trabalho ECOXXI: http://ecoxxi.abae.pt/login.php
Membro da

A ABAE é Organização não Governamental de Ambiente (ONGA).

www.fee-international.org

