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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 maio destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município do
Funchal, no que respeita o Parque Ecológico do Funchal.

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:

FUNCHAL

Boa prática em destaque:

“PARQUE ECOLÓGICO DO FUNCHAL”
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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.



FUNCHAL

O MUNICÍPIO 

Ocupa uma área de 76,15 
Km2, distribuída por dez 
freguesias, onde residem, 
com base nos resultados 
dos Censos 2011, 111.892 
habitantes (cerca de 41,8% 
da população da Região 
Autónoma da Madeira). É, 
portanto, o mais 
densamente povoado da 
Região, com cerca de 1469 
hab./Km2. 

FUNCHAL NO ECOXXI

Município candidato ao

Programa ECOXXI desde

2015, obteve o melhor

Índice ECOXXI em 2016

(66%). Destaca-se no

indicador da promoção da

educação ambiental, entre 
outros.



O PARQUE

Trata-se de um espaço 
natural e de proteção 
ambiental cuja gestão é da 
responsabilidade do 
Município do Funchal.

Em 1918, a autarquia 
adquiriu uma extensa 
propriedade nas zonas 
montanhosas do concelho, 
conhecida por “Montado do 
Barreiro”, para 
aproveitamento das águas 
provenientes das nascentes 
ali existentes, para o 
abastecimento público de 
água à Cidade do Funchal.

Em 1994, é criado 
oficialmente o projeto, 
iniciando-se uma estratégia 
de conservação da natureza, 
através de um programa de 
repovoamento florestal com 
recurso a espécies da flora 
indígena.

PARQUE ECOLÓGICO DO FUNCHAL

.A orografia, a paisagem, os parques de merendas e as boas 
acessibilidades viárias fazem do Parque um espaço de excelência para

o lazer e para a prática de atividades lúdicas e desportivas.



AÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Atualmente o Parque tem uma área 
aproximada de 800 hectares, que se 
estende desde os 480 metros de 
altitude junto à confluência do 
Ribeiro do Pisão com a Ribeira de 
Santa Luzia, até aos 1818 metros de 
altitude junto ao Pico do Areeiro.

No Parque, ainda resistem alguns 
núcleos de vegetação nativa 
característicos dos bosques 
potenciais, que se pretende 
incrementar através das ações de 
conservação realizadas desde a 
génese do projeto.

As ações de conservação visam o 
combate às plantas exóticas 
invasoras, promoção da 
regeneração natural, plantação de 
espécies indígenas e endémicas de 
forma a evitar a erosão e 
consequente perda de solo.

PARQUE ECOLÓGICO DO FUNCHAL

O Parque visa a conservação da fauna e flora indígenas; 
a promoção da educação ambiental e da investigação científica em cooperação

com instituições nacionais e estrangeiras; e criação de núcleos de recreio e lazer.



PARQUE ECOLÓGICO DO FUNCHAL

DOS INCÊNDIOS AO 
REORDENAMENTO FLORESTAL

Nos últimos 6 anos o Parque foi 
fustigado por incêndios florestais de 
grande dimensão, que deixaram os 
ecossistemas debilitados, 
destruindo grande parte das ações 
de reflorestação desenvolvidas nos 
últimos anos, aumentando a 
proliferação das espécies exóticas 
invasoras e deixando os solos 
expostos aos fenómenos erosivos.

A realização de circuitos de 
vigilância e apoio na rega por parte 
dos bombeiros, contribui para a 
elevada taxa de sucesso das 
plantações e para acelerar o seu 
ritmo de crescimento.

Neste momento o Parque está a ser 
alvo de um plano de combate as 
espécies invasoras, de forma a 
salvaguardar esta área de futuras 
catástrofes e oferecer à população 
condições para o recreio e lazer.

O controlo de plantas invasoras e a 
plantação de espécies autóctones no Parque é uma prioridade.



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

COOPERAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL
indicador 7 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

LAGOS

Boa prática em destaque:

“Parcerias com a Sociedade Civil”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

