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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 julho destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Águeda, no que respeita o tema “Pateira de Fermentelos”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 10
Este indicador tem como objetivo a 
avaliação dos parâmetros 
relacionados com a conservação dos 
recursos naturais.

Sub-Indicadores:

A. Conservação da Natureza – Ações e 
Projetos 

B. Formação/Educação

C. Promoção e Divulgação do 
Ambiente Natural 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (BIODIVERSIDADE E GEODIVERSIDADE). CONHECER, 
EDUCAR E DIVULGAR

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



ÁGUEDA

O MUNICÍPIO 

Localizada na Região 
Centro, Águeda é o maior 
concelho do distrito de 
Aveiro. Com uma superfície 
total de 335 km2 e uma 
população de 47.817 
habitantes (INE, 2011), é 
um dos municípios 
portugueses que aderiu ao 
Pacto dos Autarcas.

ÁGUEDA NO ECOXXI

Município candidato ao 
Programa ECOXXI desde 
2007. Obtém um índice 
ECOXXI superior a 80% 
desde 2013, posicionando 
entre os três municípios 
mais pontuados da Região 
Centro. Destaca-se no 
indicador da biodiversidade 
e geodiversidade, entre 
outros.



A LAGOA

Comummente designada 
como Pateira de Fermentelos, 
a lagoa é uma das “maiores 
lagoas naturais da Península 
Ibérica”. Ocupando uma área 
de superfície e profundidade 
variáveis que no seu 
expoente máximo, atinge 
mais de 5km2, a Pateira de 
Fermentelos é também 
reconhecida como Zona 
Húmida de Importância 
Internacional pela Convenção 
de Ramsar desde 2012. 

Abrangendo sobretudo o 
concelho de Águeda, mas 
também os concelhos de 
Aveiro e Oliveira do Bairro, a 
lagoa assume um papel 
preponderante na 
preservação da 
biodiversidade, em particular 
na conservação de habitats e 
espécies mais ameaçadas. 

PATEIRA DE FERMENTELOS

.A Lagoa encontra-se classificada como Rede 
Natura 2000 (Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro - PTZPE0004 

e Sítio de Importância Comunitária da Ria de Aveiro – PTCONOO61).



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 
UMA PRIORIDADE

A autarquia tem promovido 
regularmente a remoção mecânica 
da infestação de jacintos-de-água, a 
limpeza do espelho de água e zona 
envolvente, a recuperação de 
parques de merendas (Óis da 
Ribeira, Espinhel) e a 
implementação de percursos 
pedestres (PR 1 – Trilho da Pateira 
ao Águeda; PR 7 – Trilho dos Poços; 
PR 9 – Trilho do Rio Águeda), que 
trazem às margens da Pateira 
milhares de turistas ansiosos por 
conhecerem os valores naturais e as 
tradições locais.

Na implementação contínua desta 
estratégia de desenvolvimento e 
promoção da Pateira, destacam-se 
ainda visitas guiadas, os workshops
de Birdwatching, a realização e 
distribuição do “Guia de 
Observação de Aves para a Pateira 
de Fermentelos”.

PATEIRA DE FERMENTELOS

O “Guia de Observação de Aves para a Pateira
de Fermentelos”, entre outras ações, visa o desenvolvimento de 

ações pedagógicas abordando esta matéria junto de diversos grupos da população.



PATEIRA DE FERMENTELOS

FORTE PRESENÇA DE AVIFAUNA

Nesta área classificada, a avifauna 
assume uma papel de extrema 
importância conservacionista. 

As ações promovidas pela autarquia 
têm, por isso como objetivo coligir, 
estruturar e apresentar informações 
básicas acerca das espécies de aves 
ocorrentes (invernantes, estivais, 
residentes e migradoras), seu 
estatuto de conservação, suas 
características, traços de 
identificação de cada espécie e 
ecossistemas que servem de refúgio 
e sustento às populações da 
avifauna presentes. 

O “Guia de Observação de Aves 
para a Pateira de Fermentelos”, 
entre outras ações, constitui-se 
como um estímulo para praticantes 
da observação de aves em áreas do 
concelho de Águeda, contribuindo 
para o desenvolvimento desta 
potencialidade turística.

Mais informações em: https://www.cm-
agueda.pt/pages/194#.WU0fq2jysdU

A autarquia tem estabelecido parcerias com a 
Quercus, ICNF e Brisa para a realização de um programa de 

monitorização das populações de aves de maior relevância neste ecossistema.

https://www.cm-agueda.pt/pages/194#.WU0fq2jysdU


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE URBANO
indicador 12 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

SANTO TIRSO

Boa prática em destaque:

“REGENERAÇÃO URBANA”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI
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Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

