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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 outubro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Leiria no que respeita a cidadania, governança e participação.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


CIDADANIA, GOVERNANÇA E PARTICIPAÇÃO
indicador 4 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

LEIRIA

Boa prática em destaque:

“PROJETO URBANWINS”
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 4
Descrição:
Este indicador pretende avaliar a
interatividade entre a autarquia e a
população, medindo o envolvimento
dos munícipes nos processos de
tomada de decisão.

Sub-Indicadores:

A  – Mecanismos de participação 
pública formais

B  – Agenda 21 Local ou processo 
estruturado similar

C  – Orçamento Participativo (OP)

D  – Outros mecanismos de 
participação pública informais

CIDADANIA, GOVERNANÇA E PARTICIPAÇÃO

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



LEIRIA

O MUNICÍPIO
Inserida na Região Centro,  
Leiria confina a Norte com 
o concelho de Pombal, a 
Este com Ourém e a Sul 
com Alcobaça, Batalha e 
Porto de Mós. Com uma 
superfície de 565 km2 e 
126.884 habitantes (INE, 
2011), o município reúne 
um conjunto de recursos 
naturais que consolidam a 
dinâmica económica ainda 
hoje evidente.

LEIRIA NO ECOXXI
Município candidato ao 
Programa desde 2013, 
tendo recebido desde esse 
ano a bandeira verde 
ECOXXI. Destaca-se no 
indicador da cidadania, 
governança e participação, 
entre outros.



ENQUADRAMENTO

O Município de Leiria, na
sequência de candidatura
comunitária, aderiu, com um
conjunto de parceiros
nacionais e europeus, ao
UrbanWINS, que é um novo
projeto Europeu.

Financiado pelo Programa
Horizonte 2020, este projeto
envolve um consórcio
composto por oito municípios
de 6 países: Itália, Áustria,
Espanha, Portugal, Roménia,
Suécia e 19 instituições de
investigação, que estudam o
consumo de materiais e
produtos nas cidades e a
gestão dos resíduos
produzidos, com o intuito de
desenvolver e testar planos
estratégicos e soluções
inovadoras para a prevenção
e a boa gestão de resíduos.

PROJETO URBANWINS

O projeto UrbanWINS - “Urban metabolism 
accounts  for building Waste management Innovative Networks and 

Strategies (WINS)” é coordenado pelo Município de Cremona. Portugal 
participa através da Universidade de Coimbra, FCT-UNL, CEIFAcoop, e do Município de Leiria.



OBJETIVOS E METODOLOGIA

O projeto UrbanWINS pretende
analisar as estratégias atuais para a
prevenção e gestão de resíduos,
implementadas em 24 cidades, e
avaliar como elas contribuem para a
resiliência urbana e eficiência de
recursos.

Segue depois uma abordagem
baseada no conceito de
metabolismo urbano, que vê uma
cidade como uma entidade que
consome recursos naturais e cria
uma rede de fluxos de materiais e
energia.

Os resultados serão usados para
definir objetivos e indicadores para
Planos Estratégicos de Prevenção e
Gestão de Resíduos em 8 cidades
piloto: Cremona, Torino, e duas
cidades na cidade metropolitana de
Roma (Itália), Bucareste (Roménia),
Leiria (Portugal), e Manresa e
Sabadell (Espanha).

PROJETO URBANWINS

O projeto UrbanWINS, privilegia o envolvimento de 
stakeholders locais incluindo os cidadãos, como seja através da 

realização de workshops, com interação online de ideias e sugestões.



PROJETO URBANWINS

RESULTADOS ESPERADOS

Os planos estratégicos que
resultarão do projeto UrbanWINS
serão testados e avaliados do ponto
de vista qualitativo e quantitativo,
através de indicadores.

Alguns dos resultados esperados:

• Consciencialização sobre a
limitação dos recursos, prevenção e
gestão de resíduos;

• Planos estratégicos de prevenção
e gestão de resíduos urbanos
replicáveis;

• Progresso no sentido de padrões
mais sustentáveis de produção e
consumo;

• Redução das barreiras para
assegurar uma economia circular,
entendendo os resíduos como um
recurso;

• Kits de ferramentas online para
capacitar os decisores a
melhorarem as suas políticas de
prevenção e gestão de resíduos.

Mais informações em: 

https://www.cm-leiria.pt/uploads/writer_file/document/2420/UrbanWINS.pdf



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

TURISMO SUSTENTÁVEL
indicador 21 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

VIANA DO CASTELO

Boa prática em destaque:

“NÁUTICA NAS ESCOLAS”

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/

