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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 fevereiro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Mealhada, no que respeita o Centro de Interpretação Ambiental.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS POR INICIATIVA 

DO MUNICÍPIO
indicador 1 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

MEALHADA

Boa prática em destaque:

“CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DA MEALHADA”
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 1
Descrição:
O indicador visa aferir o empenho dos 
municípios na formulação de uma 
estratégia de educação 
ambiental/educação para o 
desenvolvimento sustentável e na 
implementação de iniciativas de 
(in)formação, educação e 
sensibilização ambiental, traduzida na 
dinamização de estruturas de 
educação ambiental da iniciativa do 
município.
Sub-Indicadores:
A – Equipamentos de Educação 
Ambiental ou Equiparados
B – Ações Continuadas/Projetos de 
Educação Ambiental
C – Atividades de Formação em 
Educação Ambiental
D – Atividades de Sensibilização para 
a Educação Ambiental
E – Estratégia de Educação Ambiental

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL /EDS POR INICIATIVA DO MUNICÍPIO

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



MEALHADA

O MUNICÍPIO 

Beneficiando de uma

localização privilegiada na

Região Centro, entre as

cidades de Coimbra e

Aveiro, possui 112 km²

e 20.428 habitantes (INE,

2011). O município possui

um vasto património no

que se refere à sua história,

tradição, cultura e 
gastronomia.

MEALHADA NO ECOXXI

Município candidato ao

Programa ECOXXI desde

2008, obteve o melhor

Índice ECOXXI em 2016

(75%). Destaca-se no

indicador da promoção da

educação ambiental.



O CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL

O Centro de Interpretação 
Ambiental da Mealhada 
(CIA), localizado no Parque da 
Cidade, abriu ao público a 1 
de outubro de 2015. A sua 
gestão fica a cargo da Câmara 
Municipal da Mealhada.

É um espaço que procura 
despertar para a mudança de 
comportamentos e atitudes 
sobre a problemática 
ambiental e dotar os 
cidadãos de conhecimentos e 
meios que lhes permitam 
lidar com os desafios de um 
desenvolvimento sustentável.

O CIA é um edifício equipado 
com modernos meios 
audiovisuais e apresenta um 
Plano de Atividades de 
Educação Ambiental com 
uma vasta oferta de 
atividades gratuitas.

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DA MEALHADA

.
O Plano de Atividades de Educação 

Ambiental apresenta uma vasta oferta de atividades 
de educação ambiental e descoberta da natureza. O Programa 

encontra-se disponível em www.cm-mealhada.pt)

http://www.cm-mealhada.pt/


PROGRAMAÇÃO DO CIA

Além das atividades solicitadas, a 
programação permanente inclui as 
"Tardes AtlAmbiente", às quartas-
feiras, com atividades dirigidas aos 
alunos do 2º ciclo, e o "Hoje é dia 
de comemorar o Dia de ...", rubrica 
que assinala efemérides ambientais, 
promovendo um conjunto de 
atividades e ações que visam 
sensibilizar para as problemáticas a 
elas associadas.

Durante o ano letivo, as escolas têm 
ainda a possibilidade de participar 
nas semanas temáticas que 
assinalam a comemoração das 
eférides ambientais mais comuns, 
como a "Semana da Floresta 
Autótone", a "Semana da Floresta e 
da Água" e a "Semana 
AltAmbiente". Nos períodos de 
férias escolares, disponibiliza 
atividades relacionadas com esses 
dias festivos.

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DA MEALHADA

Nos períodos de férias escolares,
disponibiliza  programas como "Natal Ecológico", 

"Eco-Páscoa" e "Verão AltAmbiente".



CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DA MEALHADA

CIA RECEBE MAIS DE 4000 
PARTICIPANTES 

É um espaço com atividades 
direcionadas, desde o pré-escolar 
aos idosos, contando já com mais 
de 4000 participantes.

A Água, a Floresta, o Reino Animal, 
os Resíduos, a Horta e Jardinagem, 
os Percursos de Descoberta do 
Parque e o Ambiente são os sete 
temas em destaque.

Este espaço apoia as Eco-Escolas do 
concelho no programa Eco-Escolas 
da Associação Bandeira Azul da 
Europa e contribui ainda para o 
programa ECOXXI.

O CIA proporciona um conjunto de 
atividades de Educação Ambiental e 
apoia as Juntas de Freguesia do 
concelho na candidatura a Eco-
Freguesia XXI, um concurso que visa 
premiar as freguesias com as 
melhores práticas de 
sustentabilidade local.

As marcações podem ser feitas de 2ª a 6ª feira, 

das 09h00 às 12h30 e das 13:30 às 17h00, através do e-mail 
centroambiental@cm-mealhada.pt ou 231 205 389.

mailto:centroambiental@cm-mealhada.pt


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
indicador 18 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

LOULÉ

Boa prática em destaque:

“UMA NOVA DINÂMICA PARA A MOBILIDADE 

SUSTENTÁVEL”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

