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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 setembro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Avis, no que respeita o tema “Ações de Sensibilização 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:

AVIS

Boa prática em destaque:

“AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL”
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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.



AVIS

O MUNICÍPIO 

Com 606 km2, Avis 
pertence ao distrito de 
Portalegre, possui 4571 
habitantes e uma 
densidade populacional de 
7,5 hab./ km2 (INE, 2011).

Avis foi sede, a partir de 
1211, da Ordem Militar de 
Avis.

AVIS NO ECOXXI

Candidato ao Projeto 
ECOXXI desde 2007. Obteve 
a máxima pontuação em 
2013 com um Índice 
ECOXXI de 72%. Em 2017 
obteve uma pontuação 
final de 68,2%, destacando-
se no indicador da 
Promoção da Educação 
Ambiental/EDS por 
iniciativa do Município, 
entre outros.



EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
UMA PREOCUPAÇÃO 
CRESCENTE

A Educação Ambiental tem-se 
afirmado como uma 
prioridade para o Município 
de Avis, patente em alguns 
dos projetos implementados, 
nomeadamente no incentivo 
à participação das escolas do 
concelho no Programa Eco-
Escolas.

O Eco-Escolas visa a 
promoção de atividades 
pedagógico-ambientais, 
como por exemplo, 
“Morfologia e Propagação 
Vegetativa”; “Elaboração de 
um Herbário”; “Água, Fonte 
de Vida”; “Vamos reciclar?”. 
Estas atividades possuem 
uma componente teórica e 
prática, pelo que favorecem o 
envolvimento e a 
sensibilização dos alunos.

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

.O município pretende consciencializar os munícipes
para a preservação e conservação dos diversos tipos de Património,

seja estes Natural, Ambiental, Paisagístico, Histórico, Botânico e Arqueológico.



LUDOTECAS MUNICIPAIS

Desenvolvem ações de 
sensibilização para a preservação e 
proteção da Natureza assinalando, 
por exemplo, efemérides ligadas ao 
Ambiente e Recursos Naturais. O 
projeto “Crescer Avis – Ludotecas 
Municipais, pilar de apoio às 
famílias” já foi finalista do Prémio 
Município do Ano, concedido pela 
Universidade do Minho”. 

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE AVIS

O Município de Avis tem vindo a

desenvolver um conjunto de ações

que visam o estudo, a proteção e

valorização do património

arqueológico. O desenvolvimento

do Plano de Gestão e Valorização de

Sítios e Monumentos Arqueológicos

levou a que fossem realizadas ações

de conservação de monumento,

criando-se condições para usufruir

desta oferta cultural e turística.

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

“CrescerAvis” é um programa, dirigido às crianças e
famílias, que visa obter resultados a médio/longo prazo ao 

nível de mudanças comportamentais.



AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA “ANIMASÉNIOR”

Este programa municipal visa 
promover uma vida ativa e saudável 
da população idosa, desenvolvendo 
atividades que combatem o 
sedentarismo e, simultaneamente, 
valorizam os saberes desta 
população. 

Este programa fortalece a 
preservação e transmissão da 
cultura imaterial do Concelho.

PROGRAMA ANIMANÁUTICO

O AnimaNáutico envolve um 
conjunto de atividades lúdico-
pedagógicas desenvolvidas no 
verão, com o intuito de cativar e 
incentivar o gosto pelo ambiente, 
sensibilizar a prática de desportos 
da natureza, incutindo um 
desenvolvimento ecológico e 
sustentável da beleza natural e 
paisagística do concelho de Avis.

Mais informações em: 

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

http://www.cm-avis.pt/menu-1/794-servico-educativo-do-centro-de-arqueologia-de-avis


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

TURISMO SUSTENTÁVEL
indicador 21 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

LOUSÃ

Boa prática em destaque:

“REDE DE ALDEIAS DE XISTO”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

