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PROGRAMA ECOXXI  
 

1. O ECOXXI 2016 

1.1. OBJETIVOS E INDICADORES 

Os principais objetivos do Programa são: 

• Sensibilizar os municípios para uma maior integração das preocupações de sustentabilidade nas 
políticas municipais; 

•  Envolver os municípios no apoio à implementação de programas de EA/EDS 

•  Valorizar o aparecimento e implementação de Agendas 21 Locais;  

•  Reconhecer as iniciativas/políticas em desenvolvimento no concelho, em prole do 
desenvolvimento sustentável; 

•  Reforçar e divulgar as boas práticas; 

•  Desenvolver ações concertadas com os municípios de (in)formação dirigida a diversos públicos 
alvo; 

•  Contribuir para elaboração de indicadores de sustentabilidade local 

•  Contribuir para a implementação da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

Para se candidatar ao ECOXXI, o município fornece informação relativa às ações, atividades e políticas de 

sustentabilidade implementadas no ano anterior, que é avaliada por um grupo de peritos que integram a 

Comissão Nacional onde estão representadas 43 instituições.  

O resultado da candidatura resume-se num Índice global percentual de políticas de sustentabilidade 

segundo o referencial ECOXXI. A bandeira ECOXXI é atribuída a todos os municípios cujo índice global é 

igual ou superior a 50%.  

Os indicadores de referência para aferição das práticas/políticas de sustentabilidade são 21: Promoção 

da Educação Ambiental /EDS por iniciativa do município; Educação Ambiental - Programas FEE; 

Implementação do Programa Bandeira Azul; Participação Pública e Agenda 21 Local; Informação disponível 

aos munícipes; Emprego; Cooperação com a Sociedade Civil; Certificação em Sistemas de Gestão de 

Qualidade; Áreas Classificadas (âmbito Conservação da Natureza); Conservação da Natureza 

(Biodiversidade e Geodiversidade); Gestão e Conservação da Floresta; Ordenamento do Território e 

Ambiente Urbano; Qualidade do Ar e Informação ao Público; Qualidade da Água para Consumo Humano; 

Qualidade dos Serviços de Águas Prestados aos Utilizadores; Produção e Recolha Seletiva de Resíduos 

Urbanos; Valorização do Papel da Eficiência Energética na Gestão Municipal; Mobilidade Sustentável; 

Qualidade do Ambiente Sonoro; Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável; Turismo Sustentável. 

O ECOXXI não pretende ser um Programa estático e hermético, mas sim uma ferramenta de monitorização 

anualmente revista e, se necessário, atualizada por forma a melhor corresponder aos objetivos a que se 

propõe. 

 

1.2 RESULTADOS  

1.2.1 RESULTADOS ECOXXI 2016 

 

No ano de ECOXXI 2016, 46 municípios de todo o País, incluindo Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores, concorreram a eco-município, um reconhecimento público da adoção de boas práticas municipais, 

da consistência e coerência das medidas assentes na causa ambiental adotadas no ano de 2015.  

Foram submetidas mais 3 candidaturas do que no ano anterior. Quatro municípios candidataram-se pela 

primeira vez (Alvaiázere, Góis, Valongo e Vila do Bispo) e dois municípios retomaram a candidatura (Arouca 

e Loures). Os municípios de Abrantes, Aljezur e Vila Real de Santo António não renovaram a candidatura. 
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Neste ano, 93,5% dos candidatos foram galardoados com a bandeira verde ECOXXI 2016, ou seja 

obtiveram um índice igual ou superior a 50%. Cerca de 28% dos municípios obtiveram pelo menos 70%. 

 

   

 

Os resultados de 2016 foram divulgados no dia 25 de novembro, em Coimbra, numa cerimónia que contou 

com mais de 100 participantes, e com a presença da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro, Norte e Algarve, bem como da Agência Portuguesa do Ambiente, elementos que integram a 

Comissão Nacional do ECOXXI. 

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.1 REUNIÕES COM A COMISSÃO NACIONAL 

Foram realizadas entre janeiro e dezembro de 2016, seis reuniões com a Comissão Nacional: 

- Reunião geral com a Comissão Nacional para revisão do projeto e preparação da ação de formação 

nacional e regional. Esta reunião realizou-se no dia 6 de abril na Associação Bandeira Azul da Europa 

(Alcântara) e contou com a participação de cerca de 30 elementos do júri nacional. 

- Reunião geral com a Comissão Nacional para discussão dos resultados obtidos na edição de 2016 e 

preparação da cerimónia de divulgação dos resultados ECOXXI 2016. Esta reunião realizou-se no dia 23 de 

setembro na Associação Bandeira Azul da Europa (Alcântara) e contou com a participação de cerca de 25 

elementos do júri nacional. 

- 4 Reuniões setoriais com o júri dos indicadores 4, 12, 17 e 21, para revisão/reformulação dos 

indicadores As reuniões dos indicadores atrás referidos tiveram lugar na Associação Bandeira Azul da 

Europa (Alcântara) entre janeiro e março de 2016 e contaram com a participação do grupo de trabalho 

responsável pela revisão e avaliação destes indicadores.  

 

 

 

 

 

Tabela e Gráfico – Resultados das Candidaturas a Município ECOXXI 2016 
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2.2. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

2.2.1 - AÇÃO DE FORMAÇÃO NACIONAL 

Antes do lançamento do ECOXXI é realizada todos os anos pelo menos 

uma ação de formação dirigida aos municípios com interesse em 

candidatar-se ao Programa.  

Esta iniciativa visa dar a conhecer o Programa, informar sobre os 

indicadores que sofreram melhorias face aos anos anteriores e, transmitir 

de forma detalhada os objetivos e conteúdos de indicadores específicos.  

No ano de 2016 foi organizada uma ação de formação de âmbito nacional que, tal como é habitual, marcou 

o lançamento da nova edição do ECOXXI. Dado o envolvimento da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

na implementação do Programa e em concreto na composição da Comissão Nacional, a ação de formação 

nacional realizou-se no auditório da APA, em Alfragide (Amadora). 

Esta iniciativa teve lugar no dia 23 de abril e contou com a presença de cerca de 120 participantes de 

mais de 50 municípios do Continente e Regiões Autónomas. 

A ação de formação contou com duas apresentações de municípios ECOXXI (Maia e Loulé) que realizaram 

uma comunicação sobre a sua experiência no Programa ECOXXI, realçando as mais-valias da participação 

do ECOXXI e explicando as principais dificuldades identificadas aquando da preparação da candidatura. O 

Programa desta formação contou ainda com três apresentações dos júris especializados que compõe a 

Comissão Nacional do ECOXXI. Foram convidados a participar os júris responsáveis pela revisão e avaliação 

dos indicadores que foram alvo de reformulações mais significativas: Ordenamento do Território e 

Ambiente Urbano (ind. 12), Turismo Sustentável (ind. 21) e Cidadania, Governança e Participação (ind.4). 

Da parte da tarde foram ainda apresentadas duas boas práticas dos municípios de Guimarães e Amadora. 

Fotografias – Ação de Formação Nacional (Amadora, 23 de abril de 2016) 

 

2.2.2 - AÇÃO DE FORMAÇÃO REGIONAL 

À semelhança do ano anterior, para além da ação de formação nacional, foi ainda organizada no dia 7 de 

junho de 2016, uma ação de formação de âmbito regional eminentemente prática destinada a municípios 

da região do Norte. Esta formação foi organizada com o apoio da CCDR Norte, no Porto e contou com a 

presença de cerca de 30 participantes. Esta iniciativa permitiu prestar esclarecimentos relativamente às 

candidaturas a município ECOXXI 2016 aos municípios presentes, e contou ainda com apresentações de 

boas práticas dos municípios da Maia, Fundão e Santo Tirso.  

 

Fotografias – Ação de Formação Regional (Porto, 7 de junho de 2016) 
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2.3 GALARDÃO ECOXXI 2016 

A Cerimónia de entrega do galardão ECOXXI visa dar a conhecer os resultados 

das candidaturas a município ECOXXI 2016, bem como os municípios que 

atingiram os melhores índices de sustentabilidade municipal.   

Este ano, a Cerimónia teve lugar no dia 25 de novembro em Coimbra, no 

auditório da ARH – Administração Regional Hidrográfica do Centro das 15h00 às 

17h30. Contou com a presença de cerca de 100 participantes, entre 

representantes de municípios (técnicos e políticos de todo o País) e parceiros 

ECOXXI.  

A Cerimónia iniciou-se com um momento musical de fado de Coimbra, seguido 

da apresentação dos resultados relativos ao ano de 2016, por parte da 

coordenação nacional do Programa ECOXXI. A Cerimónia contou com a 

apresentação dos resultados de um inquérito lançado a todos os municípios 

participantes no âmbito do indicador da “Mobilidade Sustentável” e ainda com 

a apresentação de três boas práticas de municípios ECOXXI: Funchal sobre “Orçamento Participativo”; 

Lousã, sobre a “Gestão e Conservação da Floresta” e por fim Cascais, sobre o tema “Turismo Sustentável”. 

 
Fotografias da Cerimónia ECOXXI 2016 (Coimbra, 25 de novembro) 

Após a apresentação das boas práticas, foram ainda sorteados um conjunto de prémios oferecidos por 

instituições que trabalham em várias vertentes da sustentabilidade.  

Neste ano de 2016, destaca-se a continuidade dos parceiros Sigeste, Betweien, Sogilub e ainda a 

existência de dois novos parceiros: Bioatitude e Mobinteg.  

A SIGESTE – Sistemas de Gestão do Território é responsável pela 

disponibilização de uma plataforma online pelo período de 1 ano (Citybox) 

no valor de 2.400€. A Betweien – Challenge and Success, Lda atribui um 

prémio que consiste na apresentação musical do projeto de Educação 

Ambiental “O Planeta Limpo do Filipe Pinto”, com a presença do músico 

Filipe Pinto para tocar 4 músicas e sessão de autógrafos, no valor de 1.500€. 

A Sogilub disponibiliza ao município sorteado um reservatório de receção de 

óleos usados (oleões). A Ecocidade que atribui vasos biodegradáveis. A 

Mobinteg disponibiliza a SMIITY AR – através do uso da tecnologia de 

Realidade Aumentada e integrada na plataforma SMIITY – Smart Interactive 

ciTY, no valor de 8.000€.  

No final da Cerimónia, todos os municípios participantes no Programa ECOXXI receberam um certificado 

de participação e todos os técnicos responsáveis receberam um diploma que atesta o seu empenho na 

apresentação da candidatura.  

A bandeira verde ECOXXI é o reconhecimento máximo das boas práticas desenvolvidas pelo município, e 

é atribuída a todos os municípios que alcançam um Índice ECOXXI igual ou superior a 50%. Em 2016, apenas 

três municípios candidatos não receberam este reconhecimento, ou seja, foram 43 os municípios 

premiados com a bandeira verde. 

 

Fotografias – Apresentação de boas práticas de sustentabilidade municipal 

 na ação de formação regional 2015 (15 de abril, Faro) 

Cartaz da Cerimónia ECOXXI 
2016. Coimbra 

Tabela - Sorteados em 2016 
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2.4. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Desde 2006/2007 já se candidataram ao Programa ECOXXI 84 municípios 

de todas as Regiões do País, incluindo Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, 19 dos quais têm vindo a participar de forma constante: Águeda, 

Albufeira, Amadora, Avis, Bragança, Caminha, Cantanhede, Cascais, Lagos, Loulé, Macedo de Cavaleiros, 

Maia, Manteigas, Mealhada, Pombal, Santo Tirso, Tavira, Torres Vedras e Vila Nova de Gaia.  

O ano de 2016 foi marcado por ter sido aquele em que se registou o maior número de candidaturas 

submetidas (mais 3 candidaturas que em 2015), abrangendo pela primeira vez 15% dos municípios 

portugueses. Foi ainda o ano que registou o maior número de bandeiras verdes atribuídas (43 bandeiras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 – EVOLUÇÃO DO ÍNDICE ECOXXI POR REGIÕES 

Durante o período 2007-2016, a Região Centro é a que apresenta maior participação dos municípios no 

Programa (33,3%). Nesta Região, os municípios de Águeda, Cantanhede, Manteigas, Mealhada e Pombal 

destacam-se por continuamente apresentarem candidatura ao Programa ECOXXI, com resultados positivos 

e tendencialmente crescentes durante este período. 

 

Na Região Norte destacam-se os municípios de Bragança, Maia, Macedo de Cavaleiros, Santo Tirso e Vila 

Nova de Gaia, por participarem ininterruptamente no Programa e com uma prestação positiva. 

 

Tabela – Evolução do número de municípios participantes no Programa ECOXXI 

Gráficos – Evolução do Índice ECOXXI (municípios participantes na Região Centro (2007 a 2016) 

Gráficos – Evolução do Índice ECOXXI (municípios participantes na Região Norte (2007 a 2016) 
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Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, os municípios de Cascais e Torres Vedras destacam-se por apresentar 

candidatura durante todo o período de 2007 a 2016, registando resultados sempre positivos. 

Na Região do Algarve quatro municípios candidatam-se à bandeira verde desde 2007: Loulé, Tavira, Lagos 

e Albufeira. O município de Loulé lidera o ranking dos municípios mais sustentáveis. 

 

 

2.5. DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO  

Todos os municípios interessados em candidatar-se ao ECOXXI podem aceder a toda a informação sobre o 

Programa na página do ECOXXI (ecoxxi.abae.pt): 

- Informação fundamental sobre o Programa (documento ECOXXI), com as fichas por indicador, conceitos, 

notas explicativas e recomendações gerais e específicas de apoio ao preenchimento da candidatura;  

- Testemunhos de representantes de municípios, comissão nacional e outros peritos;  

- Plataforma ECOXXI, onde os municípios se deverão registar para apresentar a Candidatura. 

Desde agosto de 2013 é elaborado um Boletim Mensal ECOXXI, dedicado à divulgação de boas práticas de 

municípios ECOXXI. Em cada mês é destacado um município e um indicador do Programa. Mais informações 

em: http://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas/  

 

Gráficos – Evolução do Índice ECOXXI (municípios participantes na Região de Lisboa (à esquerda) e Algarve (à direita) 
(2007 a 2016) 

Figuras - Boletins ECOXXI (edições de julho, agosto e setembro de 2016) 

file:///C:/Users/Margarida/Desktop/rel2015_ABAE/ecoxxi.abae.pt
http://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas/
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Para além dos boletins de divulgação de uma boa prática mensal, é ainda elaborada uma Newsletter 

ECOXXI também com periodicidade mensal, com notícias sobre a atividade dos municípios ECOXXI e 

temas relacionados com os indicadores do Programa. Mais informações em: 

http://ecoxxi.abae.pt/noticias/newsletter-ecoxxi/  

Em 2016, foi produzido um boletim TerrAzul notícias com o balanço semestral das atividades para 

distribuição no Galardão ECOXXI, em Coimbra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Facebook do ECOXXI (www.facebook.com/ECOXXI) são regularmente publicadas (i) notícias sobre 

educação para a sustentabilidade, em particular ao nível dos municípios; (ii) boas práticas de municípios 

ECOXXI, e (iii) iniciativas desenvolvidas no âmbito do Programa ECOXXI (ações de formação, workshops, 

galardão). 

O ECOXXI possui ainda conta no twitter (https://twitter.com/ECOXXI_ABAE) e no Issuu 

(https://issuu.com/eco21) onde são publicadas todos os meses as boas práticas ECOXXI. 

 

Antes da abertura das candidaturas, são 

desenvolvidas ações de divulgação e comunicação nas 

páginas de internet das entidades que constituem a 

Comissão Nacional. Aquando do lançamento do 

Programa, todos os municípios são informados via 

postal e via eletrónica da possibilidade de poderem 

concorrer. 

A divulgação dos resultados é realizada igualmente 

para a comunicação social, sendo realizada uma 

cerimónia de entrega dos prémios ECOXXI, 

habitualmente num município que demonstre 

interesse em acolher este evento.  

Figura - Excerto do Terrazul notícias de junho de 2016 Figura - Newsletter ECOXXI publicada em 2016 

Presença do ECOXXI nas redes sociais (facebook, twitter e 
issuu) 

http://ecoxxi.abae.pt/noticias/newsletter-ecoxxi/
http://www.facebook.com/ECOXXI
https://twitter.com/ECOXXI_ABAE
https://issuu.com/eco21
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3. AVALIAÇÃO 

Na avaliação das candidaturas, participam 21 júris especializados e que decorre durante cerca de 2 meses 

após a sua submissão. 

O processo é coordenado pela ABAE que articula com os respetivos júris e comunica posteriormente a 

avaliação provisória ao município. Após esse momento, existe um período de cerca de 2 semanas durante 

o qual estes poderão solicitar informações sobre a avaliação e eventualmente fornecer informação 

complementar. Pretende-se neste processo uma maior transparência e participação dos envolvidos no 

processo.  

Anualmente é realizada pela Comissão Nacional a avaliação anual do Programa, pelos respetivos júris, 

nomeadamente sobre a eficácia dos indicadores, adequação dos critérios à realidade dos municípios, ou 

necessidade de atualização de metas e objetivos de alguns indicadores face à evolução da legislação ou 

práticas em vigor.  

Em resultado dessa avaliação são anualmente revistos os indicadores que a Comissão Nacional considera 

pertinentes.  

 

4. COMISSÃO NACIONAL 

O Programa conta com a participação ativa de um conjunto de entidades que constituem a Comissão 

Nacional que integra todos os Júris Especializados dos indicadores, e que em 2016 já ultrapassa as 40 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente (APA); Agência para a Energia (ADENE); Associação Bandeira 

Azul da Europa (ABAE/FEE); Associação das Agências de Energia e Ambiente – Rede Nacional (RNAE); 

Biodiversity4All; CIDAADS; Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR): Norte; Centro; 

LVT; Alentejo; Algarve; Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS); Direção 

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR); Direção Geral de Educação - Ministério da 

Educação e Ciência (DGE-MEC); Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); Direção Geral do Território 

(DGT); Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente da Madeira (DROTA Madeira); Direção 

Regional de Florestas e Conservação da Natureza da Madeira (DRFCN); Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos (ERSAR); ESSENTIA, desenvolvimento e gestão de projetos; I.D.I.S mais, Instituto de 

Desenvolvimento e Inovação Social; Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Instituto 

da Mobilidade e Transportes (IMT); Instituto Superior de Agronomia (ISA-UL); Instituto Nacional de 

Estatística (INE); Instituto Português da Qualidade (IPQ); Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC); 

Interfileiras; Museu Nacional de História Natural e Ciência (MUHNAC); Secretaria Regional dos Recursos 

Naturais dos Açores (SRRN Açores); Sociedade Ponto Verde (SPV); Transitec Portugal Engenheiros - 

Consultores, Lda; Turismo de Portugal, IP (TP); Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (FCT-UNL); Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH-UNL) 

(CICS NOVA); Universidade do Porto - Faculdade e Ciências da Universidade do Porto (FC-UP); Universidade 

de Lisboa – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL); Universidade de Lisboa – 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT-UL). 

 

 

6. EQUIPA 

Coordenação: Margarida Gomes; Tânia Vicente 

Participação em atividades: Paulo Pereira; Renata Gonçalves, Inês Pascoal, Pedro Gonçalves 

 

 

 


