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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 Maia
sobre “Campanha “A Maia pelo Clima - Estratégia Local, Mudança Global”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

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

INDICADOR 1
Descrição:
Este indicador pretende avaliar o
empenho dos municípios na
formulação de uma estratégia de
educação ambiental/educação para o
desenvolvimento sustentável e na
implementação de projetos de
(in)formação, educação e
sensibilização ambiental, traduzida
na dinamização de estruturas de
educação ambiental da iniciativa do
município.

Sub-Indicadores:

A – Estratégia de Educação Ambiental

B – Projetos de Educação Ambiental

C – Ações de sensibilização/ 
(in)formação em Educação Ambiental

D – Equipamentos de Educação 
Ambiental ou Equiparados

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS POR INICIATIVA DO MUNICÍPIO

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



MAIA

O MUNICÍPIO 

O Município da Maia 
localiza-se a norte de 
Portugal, na região da Área 
Metropolitana do Porto. 
Com a área de 82,99 km², 
possui 136 111  habitantes, 
destacando-se uma maior 
densidade populacional 
localizada na proximidade 
ao município do Porto, 
sendo o município 
composto por 10 
freguesias.

MAIA NO ECOXXI

Município candidato ao 
Projeto ECOXXI desde 2006. 
Obteve a máxima 
pontuação em 2018 com 
um Índice ECOXXI de 76%. 
Destacou-se neste ano no 
indicador da educação 
ambiental, entre outros.



“CAMPANHA “A MAIA PELO CLIMA - ESTRATÉGIA LOCAL, MUDANÇA GLOBAL”

O Município da Maia promoveu a identificação de um 
conjunto integrado de opções de adaptação para responder, não apenas

ao clima futuro, mas igualmente aos diferentes impactos climáticos já observados.

O PROJETO

O Município da Maia 
considera as alterações 
climáticas como um dos 
desafios mais importantes do 
século XXI. A adoção de uma 
Estratégia Municipal de 
Adaptação às Alterações 
Climáticas (EMAAC) surgiu da 
necessidade de se promover, 
em todo o território 
municipal, uma resposta 
coerente às múltiplas 
problemáticas relacionadas 
com as alterações climáticas, 
através de ações de gestão 
preventiva e adaptativa.

A elaboração da EMAAC, 
revelou-se fundamental na 
identificação de opções e 
ações de adaptação planeada 
que visam promover a 
minimização dos efeitos dos 
efeitos das alterações 
climáticas. 



FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

No domínio da formação e 
informação dos cidadãos sobre o 
tema das alterações climáticas, o 
Município da Maia encontra-se 
ainda a executar a Operação 02-
1708 FC – 000069, financiada pelo 
POSEUR, relativa a ações de 
comunicação, divulgação e 
sensibilização sobre os riscos 
associados às Alterações Climáticas.

A Campanha “A Maia pelo Clima –
Estratégia Local, Mudança Global” 
foi desenhada para promover a 
sensibilização da população sobre o 
fenómeno, contribuindo para um 
aumento significativo da 
consciencialização dos cidadãos, 
sobre os efeitos dos fenómenos em 
causa:

• Ações de Formação/Sensibilização

• Concurso de Imagem

• Exposição Digital Interativa

“CAMPANHA “A MAIA PELO CLIMA - ESTRATÉGIA LOCAL, MUDANÇA GLOBAL”

É fundamental associar a adaptação à ação 
individual, aos estilos de vida, aos padrões de consumo, que irão,

inevitavelmente afetar a sustentabilidade do próprio planeta.



“CAMPANHA “A MAIA PELO CLIMA - ESTRATÉGIA LOCAL, MUDANÇA GLOBAL”

MÓDULOS DIGITAIS

A promoção de boas práticas, 
passando do conhecimento à ação, 
e à alteração de comportamentos 
dos cidadãos, encontra-se em cada 
um dos módulos expositivos digitais 
e interativos que constituem este 
espaço demonstrativo que leva o 
cidadão a compreender que não 
pode ficar alheio: nenhum cidadão 
deve sentir que as alterações 
climáticas são um problema “dos 
outros”:

• Realidade virtual com vários 
cenários: degelo, deflorestação, 
fome e incêndios;

• Vídeos sobre o tema e os seus 
impactos;

• Mesa Interativa de promoção de 
boas práticas;

• Quiosque Multimédia Interativo;

• Plataforma sobre Alterações 
Climáticas.

Mais informações em:

https://www.facebook.com/pg/amaiapeloclima/posts/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/amaiapeloclima/posts/?ref=page_internal


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

Mobilidade Sustentável

Município em destaque:

PÓVOA DE VARZIM

Boa prática em destaque:

PÓVOA DE VARZIM MAIS SUSTENTÁVEL E MAIS 

SAUDÁVEL

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

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

