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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 agosto destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Albufeira no que respeita a telegestão da rega em espaços verdes.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

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

INDICADOR 10
Descrição:
Este indicador tem como objetivo a 
avaliação dos parâmetros 
relacionados com a conservação dos 
recursos naturais.

Sub-Indicadores:

A  – Conservação da Natureza  –
Ações e Projetos 

B  – Formação/Educação

C  – Promoção e Divulgação do 
Ambiente Natural 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (BIODIVERSIDADE E GEODIVERSIDADE). CONHECER, EDUCAR E 
DIVULGAR

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



ALBUFEIRA

O MUNICÍPIO 

Considerada a capital do 
turismo do país, Albufeira é 
um concelho localizado no 
litoral sul de Portugal. 
Possui  40.828 habitantes 
(INE, 2011) e uma 
superfície total de 140 km2.

ALBUFEIRA NO ECOXXI

Município candidato ao 
Programa desde a sua 
primeira edição. Recebe a 
bandeira verde ECOXXI 
desde o ano de 2009. 

Obteve a melhor 
pontuação no Programa em 
2013, com um Índice 
ECOXXI de 60%. Destaca-se 
em indicadores como o 
Programa Bandeira Azul e 
Conservação da Natureza 
(Biodiversidade e 
Geodiversidade).



SISTEMA DE REGA 
INOVADOR

O Município de Albufeira tem 
vindo a apostar, desde o ano 
de 2017, na otimização do 
consumo de água para rega 
nos espaços verdes 
municipais. 

Com o apoio da Arquijardim, 
SA., o município investiu 
42.678,23 € do orçamento 
municipal na instalação de 
estações meteorológicas nas 
zonas verdes e a 
correspondente adaptação 
do sistema de rega com 
unidades telemétricas.

Este sistema de rega 
automática já se encontra 
implementado em diversas 
localizações: Parque da 
Alfarrobeira, Jardim da 
Biblioteca, Parque da Vale 
faro, Parque da Cocheira e 
Eixo Viário.

TELEGESTÃO DA REGA EM ESPAÇOS VERDES

O Município de Albufeira tem vindo, desde 2017, a investir 
na ampliação da rede de rega com estações meteorológicas e sistemas gestão 

remota para otimizar o consumo de água na rega e reduzir custos operacionais de manutenção. 



GESTÃO REMOTA DA REGA

O sistema de rega possibilita a 
otimização do débito de água em 
função das condições 
meteorológicas, através de 
unidades telemétricas. Quando 
chove, o sistema corta de imediato 
o fluxo de água, evitando assim o 
desperdício. Quando existe vento, o 
sistema adapta de forma 
automática o débito de água ou em 
casos de ventos fortes reduz o 
consumo, evitando desperdício de 
água. 

Todo o sistema, no valor de cerca de 
70 mil euros, é gerido remotamente 
através do telemóvel ou mesmo 
computador portátil, otimizando 
desta forma o recurso à utilização 
de mão-de-obra.

Em qualquer parque ou jardim 
municipal são conhecidos os 
consumos, sendo identificadas com 
facilidade situações de fugas ou 
consumos anormais de água. 

TELEGESTÃO DA REGA EM ESPAÇOS VERDES

Em caso de existência de uma fuga de água, 
o sistema envia um alerta para os telemóveis, permitindo desta forma uma 

celeridade ímpar na resolução de ocorrências de consumos anormais de água.



TELEGESTÃO DA REGA EM ESPAÇOS VERDES

INSTRUMENTO DE APOIO À 
DECISÃO

Este sistema inovador de rega 
disponibiliza o estado atual do 
sistema de rega de modo a permitir 
a tomada de decisões operacionais 
apropriadas, dado que:

• Permite que ocorrências anómalas
sejam resolvidas de imediato;

• Otimiza as intervenções e custos de
exploração, evitando deslocações
desnecessárias e comunicando de
forma mais rápida e eficaz;

• Permite o registo das ocorrências,
bem como das intervenções
realizadas;

• Possui um sistema de controlo e
dados que permite uma manutenção
preventiva eficaz.

Para além de se assumir como uma
importante fonte de informação
sobre o consumo de água para rega,
constitui ainda um instrumento de
apoio à decisão e gestão dos
espaços verdes do município.

Mais informações em: 

https://www.cm-albufeira.pt/content/sistema-
inovador-de-rega-por-wi-fi-nos-parques-de-albufeira



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS 

POR INICIATIVA DO MUNICÍPIO
indicador 1 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

ALVAIÁZERE

Boa prática em destaque:

“ALVAIÁZERE, SORTE EM VIVER AQUI”

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/

