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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 março destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Alfândega da Fé no que respeita o tema “Rota pela Floresta”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 11
Descrição:
Este indicador pretende avaliar o 
desempenho dos municípios 
relativamente à melhoria do 
ordenamento, gestão e conservação 
dos espaços florestais. 

Sub-Indicadores:

A  – Investimento na floresta

B  – Ações de apoio à gestão e 
proteção florestal

C – Ocorrência de Incêndios Rurais

GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORESTA

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



ALFÂNDEGA DA FÉ

O MUNICÍPIO 

Situado no Nordeste 
Transmontano, na Terra 
Quente, entre a Serra de 
Bornes, o Rio Sabor e o 
Vale da Vilariça, Alfândega 
da Fé possui uma área de 
322 Km2 e 5.104 habitantes 
(INE, 2011). 

ALFÂNDEGA DA FÉ NO 

ECOXXI
Candidata ao Programa 
ECOXXI pela primeira vez 
em 2015, Alfândega da Fé 
tem vindo todos os anos a 
renovar a sua candidatura, 
registando uma evolução 
muito positiva do seu 
desempenho ambiental. 
Obteve em 2017 a sua 
melhor pontuação, um 
Índice de 76%. Destaca-se 
no indicador da Gestão e 
Conservação da Floresta, 
entr outros



A ROTA PELA FLORESTA

O Município de Alfândega da 
Fé aderiu à Rota pela 
Floresta, uma ação que tem 
como principal objetivo agir 
pela proteção dos 
ecossistemas existentes no 
município, com particular 
enfoque na floresta.

A Rota pela Floresta foi 
realizada no dia 30 de 
novembro, na Barragem da 
Esteveinha e contou com a 
participação de um conjunto 
alargado de instituições, 
como o agrupamento de 
Escolas de Alfândega da Fé –
Eco Escolas; Gabinete de 
Proteção Civil; Desporto 
Escolar; Bombeiros 
Voluntários de Alfândega da 
Fé; CPCJ; LEQUE; AFLOCAF 
(Equipa de Sapadores 
Florestais);  GNR; PALOMBAR; 
e Viveiros dos Poetas. 

ROTA PELA FLORESTA

A “Rota pela Floresta” é promovida pela ABAE 
e visa por em prática o exercício da cidadania alertando para 

os direitos, deveres e responsabilidades de cada um, em prol da proteção da floresta.



ATIVIDADES REALIZADAS

No âmbito da Rota pela Floresta, o 
Município de Alfândega da Fé 
organizou um percurso pedestre ao 
circuito da Barragem da Esteveinha, 
ao longo do qual foram dinamizadas 
diversas atividades no âmbito da 
temática floresta e resíduos. 

As 3 atividades realizadas 
permitiram o reconhecimento de 
alguns ecossistemas do concelho:

- Dinamização de jogos com 
materiais reutilizados (saltar à 
corda, caça sementes, bola de ferro 
e corrida de sacos)

- Campanha de limpeza no Pinhal da 
Esteveinha, que consistiu na recolha 
de resíduos, colocação de placas 
informativas “Não deite lixo para o 
chão” e distribuição de depósitos 
para a colocação de resíduos e 
locais estratégicos.

- Plantação de 40 carvalhos 
alvarinho junto da barragem.

ROTA PELA FLORESTA

A plantação de carvalhos alvarinho foi uma das atividades
realizadas e contou com a participação de alunos de escolas do concelho, dos 

Bombeiros Voluntários e da Associação Florestal do concelho de Alfândega da Fé. 



ROTA PELA FLORESTA

AVALIAÇÃO

O conjunto de atividades decorreu 
dentro do previsto, a comunidade 
escolas, e particular os alunos, 
demonstraram elevado interesse 
pelo tema e pelas atividades em si. 
A participação dos representantes 
da sociedade civil (associações 
locais, bombeiros e GNR) foi 
fundamental para assegurar a 
concretização das atividades e para 
promover o envolvimento das 
“forças vivas do concelho”.

A campanha de limpeza superou as 
expetativas, pois todos os 
envolvidos recolheram um total de 
61kg de resíduos, nomeadamente 
escombros, madeira, metais 
ferrosos e plásticos (PP,PEAD,PVC).

A plantação dos 40 carvalhos 
alvarinhos contribuiu para a 
reflorestação de um espaço florestal 
do concelho com espécies 
autóctones.

Mais informações em: 

https://rotapelafloresta.abae.pt/leiria-alfandega-da-fe/



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE
indicador 8 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

ÁGUEDA

Boa prática em destaque:

“CERTIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

https://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas-em-municipios-ecoxxi/

