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ALVAIÁZERE
Alvaiázere, sorte em viver aqui



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 setembro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Alvaiázere no que respeita a promoção da educação ambiental.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


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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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.



ALVAIÁZERE

O MUNICÍPIO

Limitado a norte pelo
município de Ansião, a
nordeste e leste por
Figueiró dos Vinhos, a
sueste por Ferreira do
Zêzere, a sudoeste por
Ourém e a oeste por
Pombal, Alvaiázere é um
concelho com uma
superfície de 160,48 km² e
7287 habitantes (INE,
2011).

ALVAIÁZERE NO ECOXXI

Município candidato ao
Programa desde 2017.

Obteve um Índice ECOXXI
de 58%, o que significa que
obteve o reconhecimento
máximo, a bandeira verde
ECOXXI. Destaca-se no
indicador da promoção da
educação ambiental.



“PROTEGER E PLANTAR A PENSAR NO FUTURO”

A promoção da cidadania ambiental está na génese da

estratégia das políticas ambientais desenvolvidas pelo

Município de Alvaiázere com o propósito de, através da

participação pública e privada, nomeadamente da franja

de população em idade escolar, desenvolver o exercício

de boas práticas ao nível do ambiente e do

desenvolvimento sustentável, através de ações concretas

que permitam proteger as espécies existentes, combater

as invasoras e promover o repovoamento com espécies

autóctones, fazendo jus ao lema “Alvaiázere, sorte em

viver aqui”.

ALVAIÁZERE, SORTE EM VIVER AQUI

O Município de Alvaiázere pretende garantir o 
equilíbrio entre a salvaguarda dos valores ambientais e a existência de

atividades humanas com impacte no ambiente ou na qualidade de vida das pessoas.



MATA DO CARRASCAL

Localizada no coração da Vila de
Alvaiázere e inserida no complexo
desportivo, trata-se de um espaço
natural com cerca de dois hectares.

Trata-se de um exemplo vivo e de
interação com os mais jovens, mas
também um local de lazer e bem-
estar, representando ainda uma
oportunidade para promover boas
práticas ambientais.

Iniciativas que visam alertar para o
benefício da preservação das
espécies, bem como para a
importância de manter uma floresta
viva, ocorrem várias vezes ao ano
em parceria com o Agrupamento de
Escolas de Alvaiázere, mas também
com privados, como foi o caso de
muito recentemente, em parceria
com a “Navigator” onde se
procedeu à plantação de centenas
de carvalhos-cerquinhos.

ALVAIÁZERE, SORTE EM VIVER AQUI

O município, através de uma parceria com a 
Navigator, promoveu diversas ações de reflorestação, contribuindo 

para a maior mancha de carvalho-cerquinho da Península Ibérica, azinheiras e azereiros. 



ALVAIÁZERE, SORTE EM VIVER AQUI

ALVAIÁZERE

”CAPITAL DO CHÍCHARO”

A leguminosa “chícharo” (Lathyrus
sativus L.) foi considerada o produto
“âncora” onde se alicerça toda a
estratégia de desenvolvimento
turístico do concelho de Alvaiázere
e, bem assim, de promoção do seu
território, da sua cultura e das suas
gentes.

A promoção e valorização deste
produto endógeno é a base de
estratégia e promoção do território
associada à marca “Alvaiázere –
Capital do Chícharo”.

Todos os anos no 1º fim de semana
de outubro, tem lugar o Festival
Gastronómico onde se pode
degustar todo o “património” desta
região.

Mais informações em: 

https://tinyurl.com/yascndky



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

CIDADANIA, GOVERNANÇA E PARTICIPAÇÃO
indicador 4 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

LEIRIA

Boa prática em destaque:

“PROJETO URBANWINS”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

