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VALONGO
Milhares Plantam o Futuro em Valongo

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.
Nesta edição destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de Valongo
sobre as “Milhares Plantam o Futuro em Valongo”.
Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI
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GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORESTA
indicador 11 | Programa ECOXXI

Município em destaque:
VALONGO
Boa prática em destaque:
“MILHARES PLANTAM O FUTURO EM VALONGO”

GESTÃO E CONSERVAÇÃO
DA FLORESTA
IMPLEMENTAÇÃO
DO PROGRAMA BANDEIRA AZUL
INDICADOR 11
Descrição:
Este indicador pretende avaliar o
desempenho dos municípios
relativamente à melhoria do
ordenamento, gestão e conservação
dos espaços florestais.
Sub-Indicadores:
A. Ações de comunicação, divulgação
e formação florestal
B. Ações de apoio à gestão dos
espaços florestais da iniciativa do
município
C. Ações de prevenção florestal da
iniciativa do município
D. incentivos à gestão e vigilância
florestal
E. Ocorrência de Incêndios Rurais

Indicador universal, ou seja, aplicado
a todos os municípios.

VALONGO
O MUNICÍPIO
Situado na Região Norte,
no distrito do Porto,
Valongo é limitado a norte
pelo município de Santo
Tirso, a nordeste por Paços
de Ferreira, a leste por
Paredes, a sudoeste por
Gondomar e a oeste pela
Maia. Com 75,12 km² e
93.858 habitantes (INE,
2011), o município
encontra-se dividido em 4
freguesias administrativas.
VALONGO NO ECOXXI
Município candidato ao
Programa desde 2016,
tendo sido distinguido logo
neste primeiro ano de
participação com a
bandeira verde ECOXXI.
Destaca-se no indicador da
gestão e conservação da
floresta, entre outros.

MILHARES PLANTAM O FUTURO EM VALONGO
APOSTA NA EXPANSÃO DA
FLORESTA NATIVA
Valongo foi um dos primeiros
municípios a integrar o
projeto
metropolitano
“FUTURO – 100.000 árvores
na AMP”, cuja ação no
terreno teve início em 2011,
e tem-se vindo a destacar
pelo seu trabalho em prol da
expansão da floresta nativa,
especialmente em áreas
serranas e margens de linhas
de água.
No âmbito deste projeto,
estão a ser intervencionados
em Valongo cerca de 29
hectares, maioritariamente
terrenos do Município, mas
este tem também mediado
protocolos
com
outros
proprietários, conseguindo
assim expandir o seu campo
de atuação.
Uma das grandes mais-valias do projeto
metropolitano “FUTURO – 100.000 árvores na AMP”,
é o envolvimento cívico, que tem superado as expectativas.

MILHARES PLANTAM O FUTURO EM VALONGO
O CONCELHO COM MAIS ÁRVORES
NATIVAS PLANTADAS EM 8 ANOS
Ao consultar o balanço dos
primeiros oito anos do projeto,
publicado em livro em novembro de
2018, constata-se que Valongo é o
concelho com mais árvores e
arbustos nativos plantados nesse
período – 17.251. Decorreram 110
atividades
de
campo
com
voluntários, contabilizando-se 3.249
participações e um total de 11.211
horas de voluntariado.
Uma das áreas primordiais de
intervenção é a Serra de Santa
Justa, situada na vertente norte da
Paisagem Protegida Regional
Parque das Serras do Porto e
classificada também como Sítio de
Importância Comunitária, integrado
na Rede Natura 2000. É, portanto,
um território de elevada relevância
patrimonial, quer do ponto de vista
natural quer cultural.
Gilberto Pereira
A Câmara Municipal de Valongo tem vindo a proceder
não só à plantação de árvores e arbustos, mas também ao planeamento,
preparação de terrenos, controlo de plantas invasoras, manutenção, monitorização e sensibilização.

MILHARES PLANTAM O FUTURO EM VALONGO
PROMOÇÃO DA CIDADANIA ATIVA
No âmbito da elaboração do Plano
de Gestão do Parque das Serras do
Porto, foram definidas áreas
estratégicas de gestão, para as quais
focaremos agora e em especial o
esforço de intervenção,
continuando assim o trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido, mas
alavancando-o nesta visão
intermunicipal.
Numa altura em que debatemos o
futuro dos nossos territórios,
nomeadamente no âmbito da
adaptação às alterações climáticas,
vemos o FUTURO e os municípios
envolvidos a assumir já um papel
extremamente relevante neste
contexto, valorizando os serviços
dos ecossistemas, capacitando os
atores locais e promovendo a
cidadania ativa em torno de um
bem que será precioso para as
próximas gerações.
Mais informações em:
www.cm-valongo.pt | www.serrasdoporto.pt | www.100milarvores.pt
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PRÓXIMO MÊS:
Tema em destaque

Emprego
indicador 6 | Programa ECOXXI

Município em destaque:
LOUSÃ
Boa prática em destaque:
“EMPREENDEDORISMO”
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