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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 novembro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Viana do Castelo sobre a náutica nas escolas.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


TURISMO SUSTENTÁVEL
indicador 21 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

VIANA DO CASTELO

Boa prática em destaque:

“NÁUTICA NAS ESCOLAS”
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 21
Descrição:
Este indicador pretende aferir o 
desempenho turístico
do município, bem como as iniciativas 
da autarquia que
contribuem para integrar o turismo 
como uma atividade
sustentável na sua área de influência.

Sub-Indicadores:
A. Desempenho turístico do 

município
B. Valorização do património natural 

e cultural
C. Iniciativas desenvolvidas pelo 

município

TURISMO SUSTENTÁVEL

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



VIANA DO CASTELO

O MUNICÍPIO 
Limitado a norte pelo 
município de Caminha, a 
leste por Ponte de Lima, a 
sul por Barcelos e 
Esposende, e a oeste pelo 
Oceano Atlântico, Viana do 
Castelo possui 88.725 
habitantes (INE, 2011) e 
uma superfície de 314 km2. 
Trata-se da cidade atlântica 
mais ao Norte de Portugal e 
cuja presença do rio, do 
monte e do mar, conferem 
à cidade dotes paisagísticos 
de excelência.

VIANA DO CASTELO NO 

ECOXXI
Município candidato ao 
Programa ECOXXI desde 
2014, tendo a partir desse 
ano atingido os objetivos 
definidos pelo Programa.



CENTRO DE MAR

O mar, o rio e a montanha
tornam a cidade e o concelho
de Viana do Castelo um
cenário ímpar para um
conjunto de atividades
lúdicas, turísticas, desportivas
e de lazer. É neste contexto
que está a ser desenvolvido
um conjunto de projetos que
visam, em última instância,
promover a saúde e o bem
estar dos cidadãos que nela
habitam e num turismo
sustentável, na promoção de
hábitos de vida saudável, e
nos investimentos efetuados.
Para fortalecer áreas como o
turismo náutico, a Câmara
Municipal criou um conjunto
de infraestruturas dedicadas
ao remo, à canoagem, à vela
e ao surf que, geridas pelos
clubes de Viana do Castelo.

NÁUTICA NAS ESCOLAS

A Câmara Municipal de Viana do Castelo
criou um conjunto de infraestruturas dedicadas ao remo, 

à canoagem, à vela e ao surf que visam incentivar a prática desportiva junto 
das camadas mais jovens e tornar acessível a todos a prática destes desportos.



MODALIDADE EM CRESCIMENTO

Os novos centros náuticos do
Centro de Mar, estruturas
perfeitamente integradas no
desenho e perfil do município, são
utilizados por atletas, alunos das
escolas e por todos os que têm
interesse neste tipo de modalidade.

O crescimento desta modalidade
tem sido exponencial, muito em
parte graças ao projeto inovador
desenvolvido junto das escolas do
concelho designado “Náutica nas
Escolas”, onde os alunos dispõem,
no âmbito curricular, aulas de surf,
canoagem, remo e vela.

Desta forma, são fomentados
hábitos que promovem a saúde, a
cidadania e a vivência do território,
com o objetivo promover o
desenvolvimento dos desportos
náuticos nas escolas básicas e
secundárias do concelho de Viana
do Castelo.

NÁUTICA NAS ESCOLAS

Tem sido registado um aumento de atletas nos
clubes e Viana do Castelo tem sido palco de inúmeros eventos 

desportivos de âmbito nacional e internacional.



NÁUTICA NAS ESCOLAS

MARKETING TERRITORIAL

Viana do Castelo foi recentemente
eleita Cidade Atlântica do ano 2018
pelas políticas desportivas
implementadas nesta área, com o
Centro de Mar de Viana do Castelo
a receber já diversos galardões,
nomeadamente:

- “Emblema Regional no âmbito dos
prémios “O Norte Somos Nós”,
dinamizado pela CCDR-N;

- “Melhor Município para Viver”,
Categoria Economia em 2013;

- Prémio Desportivo 2014
“Personalidade do Ano” da Gala
de Desporto;

- Prémio Athletice Mare 2015;

- Prémio de Boas Práticas “Maia
Cidade Europeia do Desporto”;

- Jornal Economia do Mar atribuía
também um reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido pelo projeto
e pelo Centro de Mar de Viana do
Castelo, em 2016.

Mais informações em: 

http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/centro-de-mar-2 



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (BIODIVERSIDADE E 

GEODIVERSIDADE). CONHECER, EDUCAR E DIVULGAR
indicador 10 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

LAGOS

Boa prática em destaque:

“REQUALIFICAÇÃO DA PONTA DA PIEDADE”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

