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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 junho destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Tarouca no que respeita a reflorestação da Serra de Santa Helena.

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.



TAROUCA

O MUNICÍPIO 

Limitado a nordeste pelo 
município de Armamar, a 
leste por Moimenta da 
Beira, a sudoeste por 
Castro Daire, a sul por Vila 
Nova de Paiva e a oeste por 
Lamego, o município de 
Tarouca apresenta uma 
superfície total de 100,08 
km2 e uma população de 
8.048 habitantes (INE, 
2011).

TAROUCA NO ECOXXI

Município candidato ao 
Programa ECOXXI em 2009 
e em 2017, tendo obtido 
neste último ano a melhor 
classificação: um Índice 
ECOXXI de 54%. Destaca-se 
no indicador da gestão e 
conservação da floresta, 
entre outros.



REFLORESTAÇÃO: UMA 
PRIORIDADE

Numa época em que a 
promoção de boas práticas, 
no que à sustentabilidade 
ambiental diz respeito, 
assume importância crucial 
para a preservação do 
planeta, o Município de 
Tarouca tem levado a cabo 
um conjunto de ações, junto 
de diversos públicos-alvo, 
com vista à sensibilização e 
incentivo à fomentação das 
mesmas. 

É neste sentido que, no 
âmbito da gestão de 
conservação da floresta, a 
autarquia tem desenvolvido 
ao longo dos últimos anos 
inúmeras ações de 
reflorestação daquela que é 
considerada o "pulmão" do 
concelho tarouquense, a 
Serra de Sta. Helena. 

REFLORESTAR A SERRA DE SANTA HELENA

Integrada na bacia hidrográfica  do rio Varosa (afluente 
da margem sul do Douro), a Serra de Sta. Helena tem sido objeto de

diversas ações de reflorestação da iniciativa do município nos últimos anos.



PLANTAÇÃO DE ÁRVORES 
AUTÓCTONES

O projeto “Plantar a Serra de Sta. 
Helena” visa a criação de uma 
floresta autóctone, ou seja, formada 
por árvores originárias do nosso 
país, estando por isso mais 
adaptadas às condições do solo e 
do clima do território. Neste 
sentido, nos últimos três anos 
foram diversas as atividades de 
reflorestação promovidas pelo 
município.

No ano de 2016, com o apoio das 
escolas do concelho, foi plantado 
um milhar de árvores pelas crianças 
e jovens tarouquenses. 

Também em 2017 alunos 
voluntários das turmas de Técnico 
Florestal da Escola EB2.3/S de 
Tarouca rumaram à Sta. Helena para 
proceder à plantação de azevinhos 
que, simbolicamente, formaram o 
desenho do Concelho de Tarouca.

REFLORESTAR A SERRA DE SANTA HELENA

São múltiplas as ações promovidas pelo município
para reflorestar a Serra de Sta. Helena. Só em 2016 foi plantado um 

milhar de árvores, com o apoio das escolas do concelho.



REFLORESTAR A SERRA DE SANTA HELENA

UM COMPROMISSO DE TODOS

Em janeiro de 2018, muitas foram 
as famílias que integraram a ação 
de reflorestação que uma vez mais 
decorreu na Serra de Sta. Helena. 

Manda a tradição que durante a 
quadra natalícia as famílias 
enfeitem as suas casas com a 
tradicional árvore de natal, costume 
que impele muitas pessoas a 
deslocarem-se às serras e florestas 
para aí cortarem os jovens 
pinheiros. Procurando contrariar 
esta tendência, o executivo 
municipal disponibilizou pinheiros 
que os cidadãos tarouquenses 
puderam ter em sua casa durante a 
quadra natalícia e que foram 
posteriormente plantados, levando-
se assim a efeito mais uma das 
ações de reflorestação previstas 
para o concelho, tendo sempre por 
base a promoção da 
sustentabilidade ambiental.

Mais informações em: 

https://www.cm-tarouca.pt/frontoffice/pages/244?news_id=181



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS POR 

INICIATIVA DO MUNICÍPIO
indicador 1 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

MAFRA

Boa prática em destaque:

“EDUCAR PARA PRESERVAR O AMBIENTE”
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Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

