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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 julho destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Mafra no que respeita “Educar para Preservar o Ambiente”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS POR INICIATIVA 

DO MUNICIPIO
indicador 1 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

MAFRA

Boa prática em destaque:

“EDUCAR PARA PRESERVAR O AMBIENTE”
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 1
Descrição:

Existência de empenho dos 
municípios na formulação de uma 
estratégia de 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 – Equipamentos de Educação 
Ambiental ou Equiparados

B – Ações Continuadas/Projetos de 
Educação Ambiental

C – Atividades de Formação em 
Educação Ambiental

D – Atividades de Sensibilização para 
a Educação Ambiental

E – Estratégias de Educação 
Ambiental

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS POR INICIATIVA DO MUNICIPIO

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



MAFRA

O MUNICÍPIO 

Limitado a norte pelo 
município de Torres Vedras, 
a nordeste por Sobral de 
Monte Agraço, a leste por 
Arruda dos Vinhos, a sueste 
por Loures, a sul por Sintra 
e a oeste, o município tem 
litoral no oceano Atlântico.

Sede de um município com 
291,66 km² de área, Mafra 
é famosa pelo seu palácio-
convento, mandado 
construir por D. João V no 
século XVIII.

MAFRA NO ECOXXI

Município candidato ao 
Programa ECOXXI desde 
2015. Obteve a máxima 
pontuação em 2017,  com 
um índice de 77%. Destaca-
se no indicador da 
educação para a 
sustentabilidade.



SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

Considerando que a 
qualidade ambiental é, em 
primeira e última instância, 
um fator condicionante da 
própria qualidade de vida dos 
cidadãos, a Câmara Municipal 
tem desenvolvido uma ação 
abrangente, baseada num 
programa de educação 
ambiental diversificado. O 
objetivo é sensibilizar e 
motivar os munícipes para o 
desenvolvimento de uma 
“consciência ambiental”. As 
crianças e jovens são, para a 
Autarquia, considerados 
como atores privilegiados 
neste processo, porquanto 
serão, no amanhã, os 
responsáveis pela definição 
de comportamentos e 
politicas que permitam 
potenciar a conservação e 
preservação do ambiente.

EDUCAR PARA PRESERVAR O AMBIENTE

A autarquia tem vindo a sensibilizar e motivar os 
munícipes para o desenvolvimento de uma “consciência ambiental” que 

esteja na origem da adoção de comportamentos que privilegiem a conservação da natureza



SEMANA DO ECO-AMBIENTE: “O 
MAR QUE RESPIRAMOS!”

A edilidade tem vindo a promover 
atividades como: 

- Limpeza do areal, com o intuito de 
despertar uma consciência cívica de 
forma a não depositarem os seus 
lixos nos locais que não sejam os 
adequados;

- Caça à Beata, para a manutenção 
das condições higio-sanitárias 
evitando a deposição incorreta de 
beatas no areal;

- Jogos Ambientais, jogos lúdico-
pedagógicos: água, energia, mar, 
entre outros;

- Ateliers subordinados ao tema "O 
mar que respiramos!";

- Dinamização de atividades 
constantes no livro: "O meu livro de 
aventuras - 50 coisas para fazer 
antes dos 12 anos“, um livro sobre a 
fauna e flora existentes no 
concelho.

EDUCAR PARA PRESERVAR O AMBIENTE

A “Caça à Beata” é uma das atividades promovidas 
pelo município, com o objetivo de incentivar à recolha e sensibilização 

sobre o abandono das beatas de cigarro na areia das praias.



EDUCAR PARA PRESERVAR O AMBIENTE

PROGRAMA ECO-ESCOLAS

As Eco-Escolas do concelho foram 
desafiadas a criar um desfile de 
moda recorrendo a materiais 
recicláveis, com o objetivo de 
sensibilizar para a necessidade da 
redução e reutilização dos 
desperdícios. É ainda objetivo 
envolver todos os escalões etários 
na elaboração dos trajes, 
nomeadamente as Universidades 
Séniores e a APERCIM, promovendo 
assim o convívio intergeracional.

PLASTICOLOGIA MARINHA

Ação de apresentação de conteúdos 
sobre o lixo marinho, que visam a 
diminuição do consumo de plástico 
não só em contexto escolar, mas 
também familiar e no dia-a-dia. Esta 
ação visa sensibilizar o público 
sobre a problemática do plástico 
nos oceanos e fornecer-lhes 
ferramentas que promovam a 
alteração de comportamentos. 

Mais informações em: 

http://www.cm-mafra.pt/pt/municipio/ambiente/educacao-ambiental



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

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

