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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 maio destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Setúbal no que respeita o projeto “Maletas da Sustentabilidade”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

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

INDICADOR 1
Descrição:
Este indicador pretende avaliar o 
empenho dos municípios na 
formulação de uma estratégia de 
educação ambiental/educação para o 
desenvolvimento sustentável e na 
implementação de projetos de 
(in)formação, educação e 
sensibilização ambiental, traduzida na 
dinamização de estruturas de 
educação ambiental da iniciativa do 
município.

Sub-Indicadores:

A – Estratégia de Educação Ambiental

B – Projetos de Educação Ambiental

C – Equipamentos de Educação 
Ambiental ou Equiparados

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS POR INICIATIVA DO MUNICÍPIO

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



SETÚBAL

O MUNICÍPIO 

Situada na sub-região de 
Área Metropolitana de 
Lisboa, Setúbal é limitado a 
oeste pelo município de 
Sesimbra, a noroeste pelo 
Barreiro, a norte e leste por 
Palmela e, a sul pelo 
estuário do Sado. 
Apresenta uma superfície 
total de 230,3 km2 e uma 
população de 121.185 (INE, 
2011).

SETÚBAL NO ECOXXI

Município candidato ao 
Programa ECOXXI nos anos 
2007, 2009, 2010 e 2017. 
Obteve neste último ano 
um índice ECOXXI de 62%, 
que lhe conferiu o galardão 
ECOXXI. Destaca-se no 
indicador da educação 
ambiental/EDS por 
iniciativa do município.



O PROJETO

“Maletas da 
Sustentabilidade” é um 
recurso disponibilizado pela 
Câmara Municipal de Setúbal 
que visa sensibilizar e 
preparar as crianças e jovens 
para um percurso que os leva 
do atual modelo de 
exploração dos recursos da 
terra a novos modelos de 
atuação e interação com a 
natureza, cultivando-se assim 
novas competências e 
comportamentos que 
contribuem para a 
preservação do ambiente.

Promovido pela ENA –
Agência de Energia e 
Ambiente da Arrábida, o 
projeto aborda temáticas 
como o clima, eficiência 
energética, mobilidade, 
consumo, economia circular, 
o mar e o património natural.

MALETAS DA SUSTENTABILIDADE

O projeto “Maletas da Sustentabilidade” é um ferramenta 
de trabalho que procura, através de múltiplos recursos, sensibilizar e preparar 

crianças e jovens do pré-escolar até ao terceiro ciclo, para a adoção de práticas sustentáveis.



SIMPLICIDADE E FLEXIBILIDADE

As maletas são ferramentas que o 
Município coloca à disposição do 
professor, de forma simples e 
flexível, para que este possa 
abordar as diferentes temáticas em 
contexto escolar. Incluem um 
conjunto de atividades que podem 
ser usadas em múltiplos ambientes 
e contextos: na sala de aula, no 
exterior e em casa. Integra fichas de 
atividades, com um conjunto 
alargado e plural de atividades a 
desenvolver com os alunos, e ainda 
um conjunto diversificado de jogos. 
Incluem ainda diversas sugestões de 
visitas ao exterior nos concelhos de 
Setúbal, Palmela e Sesimbra, 
centradas direta ou indiretamente 
na temática do projeto.

Estes recursos pedagógicos têm 
como prioridade incentivar a 
reflexão e o trabalho em equipa, 
privilegiando o contacto com a 
natureza. 

MALETAS DA SUSTENTABILIDADE

Os recursos pedagógicos disponibilizados nas maletas 
são diversos e variam de acordo com a temática e o respetivo público-alvo

a que estão dirigidas, relacionando-se com os respetivos programas curriculares.



MALETAS DA SUSTENTABILIDADE

AS MALETAS E OS TEMÁTICAS

Enquadradas nos três eixos 
temáticos da ENEA – Estratégia 
Nacional para a Educação 
Ambiental, as maletas abordam três 
temáticas principais:

1 - Arrábida Serra e Mar

Recursos que promovem o 
conhecimento sobre o oceano, 
defesa do litoral, biodiversidade, 
serviços dos ecossistemas e 
património natural.

2 - Desperdício Zero

Recursos que promovem o 
conhecimento sobre o consumo 
sustentável,  economia verde, uso 
eficiente de recursos, ciclo de vida 
dos materiais e valorização dos 
resíduos.

3 - Pegada de Carbono

Recursos que promovem o 
conhecimento sobre eficiência 
energética, mobilidade sustentável, 
clima e alterações climáticas.

Mais informações em: 

http://www.maletas.ena.com.pt/

As maletas podem ser solicitadas à ENA (requisição gratuita) 

ou utilizadas na sua versão virtual. 

Contactos: geral@ena.com.pt | 265 546 194



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (BIODIVERSIDADE E 

GEODIVERSIDADE). CONHECER, EDUCAR E DIVULGAR
indicador 10 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

ALBUFEIRA

Boa prática em destaque:

“TELEGESTÃO DA REGA EM ESPAÇOS VERDES”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI
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Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

