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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 fevereiro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Estarreja sobre o valor da energia renovável no município.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 17
Descrição:
Este indicador pretende analisar as 
competências e iniciativas dos 
municípios, quer enquanto entidades 
consumidoras de energia e gestoras 
do seu próprio património, quer 
enquanto entidades reguladoras das 
atividades económicas e/ou 
exploração dos recursos endógenos 
do território sobre o qual possuem 
obrigações e responsabilidades. 

Sub-Indicadores:
A. Município enquanto entidade 

consumidora de energia  
Formação/Educação

B. Município enquanto entidade 
dinamizadora das melhores 
práticas

VALORIZAÇÃO DO PAPEL DA ENERGIA NA GESTÃO MUNICIPAL 

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



ESTARREJA

O MUNICÍPIO 

Localizado no distrito de 
Aveiro, o município é 
limitado a norte pelo 
município de Ovar, a 
nordeste por Oliveira de 
Azeméis, a sudeste por 
Albergaria-a-Velha e a 
oeste pela Murtosa. Possui 
uma densidade 
populacional de 249.58 
habitantes/km2 (INE, 2011).

ESTARREJA NO ECOXXI

Município candidato ao 
Programa desde 2011. 
Todos os anos tem atingido 
os objetivos estabelecidos 
pelo Programa para a 
obtenção da bandeira 
verde ECOXXI. Obteve a sua 
melhor pontuação em 
2018, com uma pontuação 
de 79%. Destaca-se no 
indicador da energia.



SUSTENTABILIDADE
ENERGÉTICA

Com a adesão ao Pacto de
Autarcas em 2014, Estarreja é
uma cidade que utiliza
informação, conhecimento e
tecnologias para promover a
competitividade económica,
a sustentabilidade ambiental,
com o aumento da eficiência
energética e a utilização de
fontes de energias renováveis
no respetivo território.

O Plano de Ação para a
Energia Sustentável de
Estarreja (PAES) integra um
conjunto de medidas de
sustentabilidade energética,
cuja implementação
permitirá o cumprimento do
compromisso de redução de
20% das suas emissões de
CO2, e do consumo de
energia até 2020.

O VALOR DA ENERGIA RENOVÁVEL NO MUNICÍPIO

Mais de metade das emissões de gases com
efeito de estufa é criada nas zonas urbanas, sendo que, 

as autoridades locais têm um papel chave na atenuação das alterações climáticas.



EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

O município possui gestores de 
edifício que são responsáveis não só  
pela monitorização contínua de 
consumo de água, gás e 
eletricidade, mas também por 
encontrar soluções para situações 
de gastos supérfluos e excessivos. O 
aproveitamento de energia solar 
para aquecimento de águas 
sanitárias em muitas das instalações 
municipais e a instalação de 
detetores de movimento em 
edifícios novos ou restaurados, são 
algumas das medidas tomadas.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Foram substituídas 117 luminárias 
do centro de Estarreja para LED. Em 
parceria com a EDP, foram aplicados 
no concelho 153 PT’s, relógios 
astronómicos; 815 Pontos de IP 
desligados; foi substituída a 
tecnologia na IP (260 pontos em 
2017 e 706 em 2018). 

O VALOR DA ENERGIA RENOVÁVEL NO MUNICÍPIO

O investimento em medidas de poupança de energia, 
no domínio da iluminação pública, traduziu-se numa poupança, 

entre 2017 e 2018 de 22% (redução de 5.064.580 KWh para 3.946.187 KWh).



O VALOR DA ENERGIA RENOVÁVEL NO MUNICÍPIO

OUTRAS MEDIDAS

Publicação de quatro manuais de 
boas práticas para as escolas,  
cidadão, serviços e comércio, e 
ainda para os funcionários; e a 
aplicação de taxas municipais de 
licenciamento ou de comunicação 
prévia, nomeadamente para 
situações de redução de energia, 
através da utilização de painéis 
fotovoltaicos, foram algumas das 
medidas tomadas para sensibilizar e 
educar para a eficiência energética.

Ao nível da mobilidade, o município 
recorreu à utilização de 2 veículos 
elétricos para realização de visitas 
guiadas nos percursos pedestres no 
concelho; instalou sinais de acalmia 
de trânsito solar com radar e de 
sinais de acalmia de trânsito solar.

O município desenvolveu ainda o 
projeto “escolas sustentáveis”, que 
visou incentivar as suas escolas a 
voluntariamente reduzirem os 
consumos de água e energia.

Mais informações em: https://www.cm-
estarreja.pt/media/Documentos/Plano%20estrategico%20de%20des

envolvimento/D1.7_D1.8_Plano_Estarreja_Out2015.pdf

https://www.cm-estarreja.pt/media/Documentos/Plano estrategico de desenvolvimento/D1.7_D1.8_Plano_Estarreja_Out2015.pdf


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
indicador 18 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

SANTO TIRSO

Boa prática em destaque:

“MUNICÍPIO APOSTA NA MOBILIDADE ELÉTRICA”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

