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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 do Funchal
no que respeita o “Mar Limpo”.

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.



FUNCHAL

O MUNICÍPIO 

Situado no extremo 
Noroeste da província do 
Douro Litoral, no Distrito do 
Porto, Póvoa de Varzim 
possui uma superfície de 
82,21 km2 e 63.408 
habitantes (INE, 2011). 
Póvoa de Varzim é a cidade 
onde nasceu o escritor Eça 
de Queirós.

PÓVOA DE VARZIM NO 

ECOXXI

Município candidato ao 
Programa ECOXXI em 2008, 
2009 e a partir de 2014. 
Em 2019, obteve a melhor 
pontuação de sempre, 
alcançado um índice 
ECOXXI de cerca de 68%. 
O município destaca-se no 
indicador da mobilidade 
sustentável, entre outros.



MAR LIMPO

A Estação de Biologia Marinha é uma instituição da Câmara 
Municipal do Funchal vocacionada para a investigação científica 

e divulgação na área das ciências do mar.

A ESTAÇÃO DE BIOLOGIA 
MARINHA

A Estação de Biologia 
Marinha do Funchal, 
inaugurada no dia 28 de 
setembro de 1999, é uma 
instituição da Câmara 
Municipal do Funchal 
vocacionada para a 
investigação científica e 
divulgação na área das 
ciências do mar. 

A Estação tem um programa 
variado de atividades 
didáticas e educativas como 
palestras em escolas, 
workshops práticos, 
exposição temporária 
“Tesouros profundos do 
Oceano Atlântico”, atividade 
“Biólogo marinho por um 
dia”, entre outras. 



MAR LIMPO

A atividade “Mar Limpo” tem como objetivos sensibilizar e 
consciencializar os alunos para a problemática do lixo marinho, 

nomeadamente com a adoção de comportamentos para reduzir o lixo.

LITERACIA MARÍTIMA

No ano letivo 2018/2019 iniciou a 
atividade “Mar Limpo” em parceria 
com o projeto de Literacia Marítima 
da Direção Regional de Educação e 
em colaboração com a Universidade 
da Madeira. Esta atividade tem 
como objetivos sensibilizar e 
consciencializar os alunos para a 
problemática do lixo marinho 
nomeadamente com a adoção de 
comportamentos para reduzir o lixo 
que é gerado nas praias e dar a 
conhecer a biodiversidade marinha 
da Madeira. A atividade consistiu 
em: formação aos professores; ida 
às escolas para apresentação da 
palestra “Mar de vida ou Mar de 
plástico” (ameaças do plástico nas 
espécies marinhas da Madeira), 
limpezas de praias com contagem 
dos itens e preenchimento do 
folheto “Mar Limpo”, elaboração da 
exposição “Mar de Vida... ou...Mar 
de plástico”



MAR LIMPO

A EXPOSIÇÃO “MAR DE 
VIDA…OU…MAR DE PLÁSTICOS”?

A exposição resultou da 
colaboração com os alunos de 
Design da Universidade da Madeira, 
com o objetivo de transmitir esta 
atividade e informação para o 
público em geral.

A atividade não acabou e para o 
próximo ano pretende-se levar às 
escolas não só os resultados das 
limpezas de praia, mas também a 
exposição «Mar de Vida …ou…mar 
de plásticos?». 

O trabalho com os alunos de Design 
da Universidade da Madeira irá 
continuar com a elaboração de mais 
materiais que possam incutir boas 
praticas ambientais e que 
melhorem não só a qualidade do 
mar, mas a qualidade de vida dos 
habitantes do Funchal.

A atividade não acabou e para o próximo ano 
pretende-se levar às escolas não só os resultados das limpezas de praia, 

mas também a exposição «Mar de Vida …ou…mar de plásticos?». 
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