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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 dezembro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Lagos sobre a requalificação da Ponta da Piedade.

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.



LAGOS

O MUNICÍPIO 

Pertencente ao distrito de 
Faro, região e sub-região 
do Algarve, Lagos localiza-
se no Barlavento Algarvio (a 
zona ocidental do Algarve). 
Possui 213 km2, 31.049 
habitantes e uma 
densidade populacional de 
146 habitantes/km2 (INE, 
2011), 

LAGOS NO ECOXXI

Município candidato ao 
Projeto ECOXXI desde a 
primeira edição do Projeto 
(2005). Desde 2010 integra 
o grupo dos municípios 
com um Índice ECOXXI 
superior a 60%. Destacou-
se neste ano no indicador 
da biodiversidade e 
geodiversidade, entre 
outros.



A PONTA DA PIEDADE

Constitui um monumento
natural turístico único e de
excelência quer pelos seus
valores naturais, quer pelos
seus valores históricos e
culturais.

Área de enorme beleza e
sensibilidade paisagística é
de grande importância para a
avifauna, destacando-se a
existência da gralha-de-nuca-
cinzenta ou o pombo-das-
rochas, sendo este um dos
poucos locais no país onde se
podem observar em estado
selvagem.

A sua requalificação visa
promover a conservação e
promoção do património
natural, assegurando a sua
valorização e garantindo a
melhoria das condições de
acesso, conforto e segurança.

REQUALIFICAÇÃO DA PONTA DA PIEDADE

A requalificação da Ponta da Piedade
contribui para o desenvolvimento do turismo de natureza 

e combate à sazonalidade.



UMA INTERVENÇÃO FASEADA

Com uma área que abrange os 
232.475 m2, a requalificação 
obedeceu a um faseamento da 
intervenção sustentável, 
correspondendo a 1ª fase 
(concluída) a um troço de cerca de 2 
Km entre o Canavial e o Farol da 
Ponta da Piedade, e a 2ª fase (em 
fase de elaboração) ao troço entre o 
Farol e a Praia do Pinhão. 

1.ª Fase

Definição de percursos pedonais e 
cicláveis; implantação de áreas 
sobreelevadas do solo para 
contemplação e observação da 
paisagem; colocação de bancos e 
papeleiras, painéis de informação 
(sobre valores naturais, históricos e 
culturais) e de orientação, e 
plantação de pinheiros. 

A 1.ª fase foi objeto de um 
candidatura ao FEDER (investimento 
superior a 320 mil euros).

REQUALIFICAÇÃO DA PONTA DA PIEDADE

A Câmara Municipal de Lagos procedeu à instalação 
de um sistema de contagem para a monitorização do número 

de visitantes durante os próximos 5 anos.



REQUALIFICAÇÃO DA PONTA DA PIEDADE

2.ª Fase

Está em desenvolvimento a 
elaboração do projeto da 2.ª fase. 
Serão mantidas as orientações da 
primeira fase do projeto ao nível da 
sustentabilidade das soluções, mas 
intervindo complementarmente na 
organização dos espaços, passeios, 
ciclovias, estacionamento, 
atividades económicas, 
equipamentos de apoio a visitantes, 
melhoria de acessibilidades, 
infraestruturas (água, esgotos, 
iluminação pública) e mobiliário 
urbano.

UM CONVITE À PRÁTICA DE 
ATIVIDADES DE AR LIVRE

Os novos percursos da Ponta da 
Piedade constituem um atrativo 
para quem gosta de fazer 
caminhada, correr ou andar de 
bicicleta, e um convite, para quem 
ainda não o faz, iniciar-se nessas 
atividades.

Mais informações em: 

https://www.cm-lagos.pt/municipio/noticias/
3802-obras-de-requalificacao-da-ponta-da-piedade-1-fase



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

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

indicador 10 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

LOURES

Boa prática em destaque:

“MONITORIZAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

