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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 abril destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Águeda no que respeita o tema “Certificações do Município”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO
indicador 8 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

ÁGUEDA

Boa prática em destaque:

“CERTIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO”

“BOAS PRÁTICAS” EM MUNICÍPIOS ECOXXI
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 8
Descrição:
Este indicador pretende avaliar a 
implementação de Sistemas de 
Gestão Ambiental. 

Sub-Indicadores:

A  – Certificação ao Município ou seus 
Serviços 

B  – Certificações às Juntas de 
Freguesia que integram o município, 
aos Serviços Municipais de Água e 
Saneamento (SMAS) e/ou Empresas 
Municipais e Multimunicipais

C – Sistemas de avaliação e 
qualificação de fornecedores

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



ÁGUEDA

O MUNICÍPIO 

Localizada na Região 
Centro, Águeda é o maior 
concelho do distrito de 
Aveiro. Com uma superfície 
total de 335 km2 e uma 
população de 47.817 
habitantes (INE, 2011), é 
um dos municípios 
portugueses que aderiu ao 
Pacto dos Autarcas.

ÁGUEDA NO ECOXXI

Município candidato ao 
Programa ECOXXI desde 
2007. Obtém um índice 
ECOXXI próximo de 80% 
desde 2013, posicionando 
entre os três municípios 
mais pontuados da Região 
Centro. Destaca-se no 
indicadores da certificação 
de sistemas de gestão, 
entre outros.



CERTIFICAÇÕES

O Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ) do 
município encontra-se 
certificado pela APCER, 
segundo a norma de 
referência NP EN ISO 
9001:2008.

A Câmara Municipal de 
Águeda, realiza anualmente 
Auditorias Internas da 
Qualidade, utilizando 
funcionários da Autarquia, 
pertencentes à Bolsa de 
Auditores Internos, para os 
quais providenciou a 
formação no âmbito da 
norma NP EN ISO 19011.

A autarquia encontra-se 
ainda certificada pelo 
Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação, no 
âmbito do “Processo de 
Licenciamento de Obras 
Particulares”.

CERTIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO

A adoção de um Sistema de Gestão da Qualidade 
foi uma decisão estratégica da autarquia na procura da melhoria, 

tanto a nível interno como do próprio serviço prestado ao cidadão.



“RECOGNISED FOR EXCELLENCE”

O Município de Águeda é o primeiro 
do país a receber o reconhecimento 
europeu “Recognised for 
Excellence” da EFQM, o que 
demonstra que Águeda é um 
município modelo e reconhece que 
a sua estratégia, liderança, 
comportamentos e resultados 
devem ser seguidas para alcançar a 
excelência na gestão autárquica.

Este reconhecimento vem 
comprovar o progresso vivido e 
sentido pelo município, que 
demonstra experiência na 
implementação de referenciais de 
gestão e dos conceitos da 
excelência e, ao mesmo tempo, 
reconhece o esforço bem-sucedido 
de todas as pessoas que fazem 
parte desta organização na 
implementação da Excelência e de 
boas práticas.

CERTIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO

O reconhecimento europeu por “Níveis de Excelência”, 
concebido pela EFQM, tem como objetivo reconhecer as conquistas

alcançadas pelas organizações e encorajar esforços futuros ainda mais ambiciosos.



CERTIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO

PONTOS FORTES

Os pontos fortes chave do concelho 
são, entre outros:

- Transparência de procedimentos 
na gestão do Município.

- Alívio da carga fiscal aos cidadãos 
e empresas. 

- Melhoria das infraestruturas 
escolares e a implementação de 
políticas de educação que 
promovam a fixação de jovens e 
famílias no concelho.
- Aposta na modernização 
administrativa suportada em 
tecnologias emergentes.

- Solidez e liquidez financeira, que 
permitem à autarquia iniciar 
investimentos sem ter garantia de 
fundos de quadros comunitários. 

- Maior disponibilidade de novos 
parques empresariais 
infraestruturados para atrair novas 
empresas.

Mais informações em: 

https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1313



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS POR 

INICIATIVA DO MUNICÍPIO
indicador 1 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

SETÚBAL

Boa prática em destaque:

“MALETAS DE SUSTENTABILIDADE”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

