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BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

Um município ECOXXI evidencia um conjunto de políticas, práticas e ações
conducentes ao desenvolvimento sustentável.
Esta avaliação anual realizada com recurso a um conjunto de 21 indicadores
e mais 65 subindicadores é coordenada pela Associação Bandeira Azul com
a participação de um conjunto de pessoas e entidades (mais de 40) que
constituem a Comissão Nacional.
Cada indicador pretende evidenciar diferentes vertentes da
sustentabilidade sendo valorizadas as áreas relativas à educação para o
desenvolvimento sustentável, gestão de recursos, ordenamento do
território e mobilidade, sociedade civil e emprego, turismo e agricultura
sustentável, entre outras.
O galardão ECOXXI visa reconhecer e comunicar os compromissos
assumidos pelos municípios no sentido da sustentabilidade, com especial
ênfase da promoção da educação e qualidade ambientais.
Em cada mês tem vindo a ser publicados exemplos que se pretendem
inspiradores por constituírem estratégias de sucesso na implementação da
sustentabilidade.
No mês de abril destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Valongo, no que respeita ao “Parque das Serras do Porto”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


ÁREAS CLASSIFICADAS 

(ÂMBITO CONSERVAÇÃO DA NATUREZA)
indicador 9 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

VALONGO

Boa prática em destaque:

“PARQUE DAS SERRAS DO PORTO”
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 9
Descrição:
Este indicador pretende aferir a 
existência de Áreas Classificadas no 
âmbito da Conservação da Natureza. 
Inclui Áreas Protegidas integradas na 
Rede Nacional de Áreas Protegidas e 
áreas da Rede Natura 2000 (sítios da 
lista nacional de Sítios, Sítios de 
Importância Comunitária e Zonas de 
Proteção Especial  – ZPE).

Sub-Indicadores:
A – Rede Nacional de Áreas 
Protegidas  – Âmbito Local ou 
Regional
B – Rede Nacional de Áreas 
Protegidas (RNAP) e Sítios 
Classificados (SC) 
C  – Rede Natura 2000 e 
Classificações da UNESCO (aplicável aos 
municípios de Portugal Continental e Ilhas)

D – Rede Regional de Áreas 
Protegidas dos Açores (RRAPA) ou da 
Madeira (RRAPM)

ÁREAS CLASSIFICADAS (ÂMBITO CONSERVAÇÃO DA NATUREZA)

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.

Vale do Rio Ferreira, Valongo



VALONGO

O MUNICÍPIO 

Situado na Região Norte, 
no distrito do Porto, 
Valongo é limitado a norte 
pelo município de Santo 
Tirso, a nordeste por Paços 
de Ferreira, a leste por 
Paredes, a sudoeste por 
Gondomar e a oeste pela 
Maia. Com 75,12 km² e 
93.858 habitantes (INE, 
2011), o município 
encontra-se dividido em 4 
freguesias.

VALONGO NO ECOXXI

Município candidato ao 
Programa em 2016, tendo 
sido distinguido logo neste 
primeiro ano de 
participação com a  
bandeira verde ECOXXI. 
Destaca-se no indicador das 
áreas classificadas, entre 
outros.



PAISAGEM PROTEGIDA 
REGIONAL

As Serras de Santa Justa, Pias, 
Castiçal, Flores, Santa Iria e 
Banjas constituem uma 
unidade paisagística de 
extrema significância para a 
Área Metropolitana do Porto, 
pelo extenso e diversificado 
conjunto de valores de ordem 
natural e cultural que a 
caracteriza, pelos serviços 
ecossistémicos que assegura 
e pela proximidade face a 
núcleos urbanos, vias de 
comunicação e circuitos 
turísticos.

Trata-se de um território de 
inquestionável riqueza 
patrimonial, destacando-se a 
singularidade geológica e a 
diversidade de habitats e de 
espécies de flora e fauna com 
estatuto especial de 
conservação.

PARQUE DAS SERRAS DO PORTO

.O território que integra as Serras de Santa Justa, Pias, 
Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas possui valores paisagísticos e 

patrimoniais únicos que importa preservar, requalificar e valorizar.

Senhora do Salto, Paredes



VISÃO HOLÍSTICA E INTEGRADA DO 
TERRITÓRIO

Consciente da riqueza patrimonial e 
da posição estratégica que estas 
Serras ocupam no contexto da Área 
Metropolitana do Porto, Valongo 
desafiou os municípios vizinhos de 
Gondomar e Paredes a desenvolver 
um projeto comum, com vista a 
uma gestão integrada que 
procurasse alavancar novas e 
inovadoras formas de promover o 
estudo, a conservação, a valorização 
e o usufruto sustentado deste 
território com cerca de 6.000 
hectares.

Para prosseguir este fim, Gondomar, 
Paredes e Valongo constituíram em 
abril de 2016 a Associação de 
Municípios “Parque das Serras do 
Porto” e, em 21 de dezembro, a 
Assembleia-Geral deliberou por 
unanimidade classificar estas serras 
como Paisagem Protegida Regional.

PARQUE DAS SERRAS DO PORTO

O Parque das Serras do Porto ocupa uma posição
estratégica  na Área Metropolitana do Porto, assumindo-se como 

uma mais-valia ambiental que valoriza uma região fortemente urbanizada.

Serra das  Banjas, Gondomar



PARQUE DAS SERRAS DO PORTO

MODELO DE GESTÃO E 
VALORIZAÇÃO SUSTENTÁVEIS

A visão coletiva deste território 
reflete-se no trabalho da equipa 
técnica intermunicipal que tem 
estado envolvida no processo, com 
o acompanhamento da Arquiteta 
Teresa Andresen, e que continuará a 
atuar de forma concertada na 
dinamização de ações e projetos 
conjuntos nesta área. Sinalética 
informativa, rede de percursos 
pedestres, rede de parceiros, 
fomento da investigação e incentivo 
à visitação são apenas algumas das 
vertentes em que se pretende 
apostar. Esta dinâmica 
metropolitana de cooperação e 
complementaridade é de facto 
indispensável para a afirmação de 
uma identidade territorial e para 
uma maior capacidade de captação 
de investimento na conservação da 
natureza, garante do sucesso do 
Parque das Serras do Porto.

O Parque das Serras do Porto recebeu o Alto Patrocínio do 
Presidente da República Portuguesa, Professor Doutor 

Marcelo Rebelo de Sousa.

.

As ações de promoção do conhecimento, estudo e 
valorização do património arqueológico e de revitalização das aldeias 

rurais são algumas das ações consideradas prioritárias.

Fojo das Pombas, Valongo



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL /EDS POR 

INICIATIVA DO MUNICÍPIO
indicador 1 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

FUNCHAL

Boa prática em destaque:

“PARQUE ECOLÓGICO DO FUNCHAL”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

