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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
Oliveira do Hospital, no que respeita ao tema “Semear para crescer”.

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:

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Boa prática em destaque:

“SEMEAR PARA CRESCER”
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 1
Descrição:
Existência de 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.



OLIVEIRA DO HOSPITAL

O MUNICÍPIO 
Localizado no distrito de 
Coimbra, possui uma 
superfície total de 
234,55 km² e 20.841 
habitantes (INE, 2011).
Com uma densidade 
populacional de 89 
hab./Km², o município 
destaca-se pela diversidade 
e beleza do seu património 
natural e construído, e pela 
gastronomia e produtos 
regionais.

OLIVEIRA DO HOSPITAL NO 

ECOXXI
Município candidato, pela 
primeira vez ao Programa 
ECOXXI em 2013. Obteve a 
melhor pontuação em 2017 
com 71%. Destacou-se  
neste ano no indicador da 
governança, cidadania e 
participação, entre outros.



EDUCAÇÃO AMBIENTAL

“Semear para Crescer” é um 
projeto de sensibilização 
ambiental, no âmbito da 
comemoração do Dia 
Mundial da Bolota. 

O projeto é desenvolvido com 
os alunos do pré-escolar e 
pretende promover a sua 
consciencialização ambiental 
para a importância da 
floresta autóctone e da 
conservação da 
biodiversidade, através da 
sementeira de bolotas em 
cuvetes, de espécies como 
sobreiro, carvalho e 
castanheiro. Desta forma é 
cultivada a responsabilidade 
dos alunos tratarem das 
sementes, acompanharem o 
seu crescimento até à 
germinação, e recolherem no 
final do ano para plantação 
em local definitivo.

SEMEAR PARA CRESCER

O Município desenvolve anualmente um plano de 
atividades de educação ambiental, em sintonia com a Agenda 21 Local, 

especialmente no que diz respeito à promoção de boas práticas de sustentabilidade.



PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL

De caráter anual, esta iniciativa 
realizou-se pela primeira vez em 
2014, envolvendo agentes locais da 
sociedade civil com 
responsabilidades ligadas à floresta, 
uma vez que em cada sala, os 
trabalhos são acompanhados por 
técnicos da autarquia e pelos 
membros da Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios. 

No total, esta ação já contou com o 
envolvimento de 21 
estabelecimentos de ensino e cerca 
de 1534 participantes, permitindo a 
sementeira de 5650 bolotas, que 
através dos cuidados e 
acompanhamento dados pelos 
alunos, se transformaram em 
árvores, sendo posteriormente 
recolhidas e utilizadas em ações de 
reflorestação promovidas pelo 
município. 

SEMEAR PARA CRESCER

No âmbito do projeto “Semear para Crescer” já foram 
reflorestados mais de 25 ha de área ardida. 



SEMEAR PARA CRESCER

IMPACTE SOCIAL E AMBIENTAL

Esta ação tem contribuído 
significativamente para o uso 
ordenado do território, para a 
preservação da biodiversidade e 
melhoria da qualidade do ar, 
permitindo ainda o envolvimento e 
responsabilização social e ambiental 
de todos os participantes, 
incentivando a adoção de práticas 
sustentáveis que respeitem a 
natureza. 

A iniciativa pretende “semear” 
consciências ambientais e fazer 
crescer comportamentos 
promotores de sustentabilidade. 

Mais informações em: 

http://semearecrescer.org/author/semearecrescer/

http://semearecrescer.org/author/semearecrescer/


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORESTA
indicador 11 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

ALFÂNDEGA DA FÉ

Boa prática em destaque:

“ROTA PELA FLORESTA”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

