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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.
Nesta edição destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município da Lousã
sobre “Empreendedorismo e Sustentabilidade”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

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

INDICADOR 6
Descrição:

Este indicador pretende avaliar o 
empenho do município 
(administração local) enquanto 
entidade empregadora e enquanto 
promotor de emprego em matéria de 
ambiente. 

Sub-Indicadores:
A. Município enquanto entidade 

empregadora
B. Município enquanto promotor de 

emprego
C. Estratégia Municipal em matéria 

de emprego

EMPREGO

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



LOUSÃ

O MUNICÍPIO 

Com uma área de 138 km2, 
possui uma população de 
17.604 habitantes (INE, 
2011). O concelho da Lousã 
é o oitavo mais populoso 
da Região de Coimbra. 
Possui quatro freguesias 
detentoras de um conjunto 
de monumentos 
classificados como 
Monumento Nacional, 
Imóveis de Interesse 
Público e Imóveis de Valor 
Concelhio. 

LOUSÃ NO ECOXXI

Candidato ao Projeto 
ECOXXI desde 2013. Obteve 
a máxima pontuação em 
2018 com um Índice 
ECOXXI próximo de 90%. 
Destaca-se no indicador do 
emprego, entre outros.



EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE

Há mais de uma década que são realizados 
na Lousã projetos escolares de empreendedorismo 

que envolvem vários ciclos.

PROGRAMA DE 
EMPREENDORISMO NAS 
ESCOLAS

Em 2020 a Lousã terá a
décima Semana do
Empreendedorismo, numa
ação com Vila Nova de
Poiares e Góis. Em 2018-19
foram novamente realizados
concursos intermunicipais
com 19 municípios da região.

A Lousã participou com as
ideias “Lousã peça a peça”
(1.º CEB) “Chocozeite” (2.º
CEB) e “Xist’ama” (3.º CEB),
sendo que o “Chocozeite”
ganhou o 2º lugar.

No Concurso Intermunicipal 
do Secundário e Profissional, 
a Status - Escola Profissional 
da Lousã obteve o 1º lugar 
com o projeto 
“SneakersMOVE”.



ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM E
EMPREENDORISMO SOCIAL

A Lousã criou mais um instrumento
participativo que pretende que os
jovens pensem as necessidades do
concelho. Assim, atribuiu à
Assembleia 5000€ para investir na
área do “Ambiente e
Sustentabilidade”. Os jovens
refletiram sobre questões de
cidadania também sobre atividades
económicas na serra da Lousã.

LOUZANPARK: MUITO MAIS QUE
UM CENTRO DE BTT

Numa parceria entre o Montanha
Clube e a Câmara Municipal, a
Lousã dinamiza um Centro de
Desporto e Lazer na Serra da Lousã
e desenvolve um Plano Integrado de
Atividades de Desporto de
Natureza. Este equipamento tem
impacto na promoção do território
e no emprego relacionado com as
atividades de montanha.

EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE

A Lousã dinamiza um Centro de Desporto e Lazer
na Serra da Lousã e desenvolve um Plano Integrado 

de Atividades de Desporto de Natureza.

Gilberto Pereira



EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE

MICRONINHO – INCUBADORA 
SOCIAL

Com sede na Lousã, o Microninho é 
um projeto inovador de 
empreendedorismo social, 
promovido pela Associação de 
Desenvolvimento Social e Cultural 
dos Cinco Lugares e seus 
investidores sociais: Municípios de 
Lousã, Vila Nova de Poiares, Penela 
e Condeixa-a-Nova, no âmbito do 
programa “Parcerias para o 
Impacto” do Portugal Inovação 
Social, com o financiamento do 
Portugal 2020 – Programa 
Operacional Inclusão social e 
Emprego.

O Microninho já apoiou vários 
projetos e famílias, em áreas como 
a agricultura, artes e espetáculo, 
restauração, estética, respostas 
sociais, desporto, artesanato, entre 
outras, apoiando a transformação 
social e promovendo ativamente o 
desenvolvimento local sustentável. 

Mais informações em:

https://cm-lousa.pt/investir-na-lousa/

https://cm-lousa.pt/investir-na-lousa/


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

Promoção da Educação Ambiental/EDS 

por Iniciativa do Município
indicador 1 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

MAIA

Boa prática em destaque:

CAMPANHA “A MAIA PELO CLIMA 

ESTRATÉGIA LOCAL, MUDANÇA GLOBAL”
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