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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 outubro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município da
Lousã, no que respeita o tema “Rede de Aldeias de Xisto”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


TURISMO SUSTENTÁVEL
indicador 21 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

LOUSÃ

Boa prática em destaque:

“REDE DE ALDEIAS DE XISTO”
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 21

Descrição:
Este indicador pretende aferir o 
desempenho turístico do município, 
bem como as iniciativas da autarquia 
que contribuem para integrar o 
turismo como uma atividade 
sustentável na sua área de influência.

Sub-Indicadores:

A – Desempenho Turístico do 
Município

B – Valorização do Património Natural 
e Cultural

C – Iniciativas do município

TURISMO SUSTENTÁVEL

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



LOUSÃ

O MUNICÍPIO 

Com uma área de 138 km2, 
possui uma população de 
17.604 habitantes (INE, 
2011). O concelho da Lousã 
é o oitavo mais populoso 
da Região de Coimbra. 
Possui quatro freguesias 
detentoras de um conjunto 
de monumentos 
classificados como 
Monumento Nacional, 
Imóveis de Interesse 
Público e Imóveis de Valor 
Concelhio. 

LOUSÃ NO ECOXXI

Candidato ao Projeto 
ECOXXI desde 2013. Obteve 
a máxima pontuação em 
2017 com um Índice 
ECOXXI superior a 80%. 
Destaca-se no indicador do 
turismo, entre outros.



AFIRMAÇÃO DO TURISMO 

O turismo, de forma 
sustentada e sustentável, tem 
sido uma das alavancas de 
desenvolvimento concelhio. 
Festas, Feiras e Romarias e 
Festivais Gastronómicos, 
ancorados na tradição, 
complementados com uma 
programação cultural 
coerente tendo por base “a 
terra e as gentes” e 
desenvolvendo-se nos 
espaços culturais municipais 
– Biblioteca Municipal 
Comendador Montenegro, 
Museu Municipal Prof. Álvaro 
Viana de Lemos e Museu 
Etnográfico Dr. Louzã
Henriques e ainda uma 
prática desportiva assente na 
exploração da Serra da Lousã 
têm contribuído para a 
crescente afirmação desta 
valência económica.

REDE DE ALDEIAS DE XISTO

O turismo, de forma sustentada e sustentável, 
tem sido uma das alavancas de desenvolvimento do concelho.



A REDE

A Rede das Aldeias do Xisto é 
constituída por 27 aldeias 
distribuídas pelo interior da Região 
Centro de Portugal. Estes pequenos 
núcleos agregam o potencial 
turístico regional refletido na 
arquitetura, nas amenidades 
ambientais, na gastronomia e nas 
tradições, entre outros elementos 
culturais distintivos apresentados 
em produtos e serviços de 
excelência.

Num processo de apoio à 
requalificação das aldeias, foram 
sendo criadas melhores condições 
de vida aos seus habitantes 
(permanentes e ocasionais) e foi 
crescendo a oferta de turismo em 
espaço rural, numa clara aposta na 
preservação do património 
construído, das tradições 
gastronómicas e na fruição da 
natureza. 

REDE DE ALDEIAS DE XISTO

Na área do Município da Lousã encontram-se 
cinco aldeias que integram a rede de aldeias de xisto: 

Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro e Talasnal.



REDE DE ALDEIAS DE XISTO

PERCURSOS PEDESTRES  
São dezenas os quilómetros de 
trilhos pedestres que atravessam o 
Concelho da Lousã e as suas 
Aldeias. Percursos para todos os 
gostos possibilitam aos 
pedestrianistas desfrutar da 
envolvente paisagística e 
arquitetónica das Aldeias do Xisto e 
Aldeias Serranas. Todos os 
percursos pedestres apresentam 
diferentes níveis de dificuldade e 
são apoiados por sinalética visível 
que possibilita com toda a 
segurança percorrê-los também em 
autonomia. 

DESPORTOS DE NATUREZA
O concelho da Lousã tem sido eleito 
como o spot ideal para os atletas 
praticarem e testarem novos 
equipamentos. Tem ainda sido 
palco de alguns eventos como a 
prova de downhill Avalanche Licor 
Beirão, o Sky Road e 
diversos eventos de Trail Running.

Mais informações em: 

http://aldeiasdoxisto.pt/

A oferta turística da Lousã é rica em espaços naturais, sendo a Serra da 
Lousã e o Rio Ceira os principais elementos potenciadores de 

turismo de natureza e desportivo. 



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS 

POR INICIATIVA DO MUNICÍPIO
indicador 1 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

RIBEIRA GRANDE

Boa prática em destaque:

“CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL 

CALDEIRA VELHA”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

