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PÓVOA DE VARZIM
Póvoa de Varzim mais sustentável 

e mais saudável



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 Póvoa
de Varzim no que respeita a temática “mobilidade sustentável”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

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

INDICADOR 18
Descrição:
Este indicador pretende aferir a 
existência de uma política coerente, 
materializada em ações/medidas 
dirigidas a uma mobilidade mais 
sustentável.

Sub-Indicadores:

A – Promoção dos Transportes 
Públicos

B – Incentivo aos Modos 
Suaves/Ativos 

C – Gestão do Transporte Individual

D – Planos, Projetos e Gestão da 
Mobilidade

E – Política de Mobilidade 
Sustentável

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



PÓVOA DE VARZIM

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.



PÓVOA DE VARZIM MAIS SUSTENTÁVEL E MAIS SAUDÁVEL

O Bom Ambiente é um desígnio da sociedade do século XXI.
A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim aposta na mobilidade sustentável, 

com prioridade para os peões e para as bicicletas. 

MOBILIDADE URBANA 
SUSTENTÁVEL

A Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim aposta na 
mobilidade sustentável, com 
prioridade para os peões e 
para as bicicletas. 

A nova rede de ciclovias (+ de 
27 km) com o apoio de mais 
de 50 parques para 
estacionamento de bicicletas, 
a nova rede de transportes 
públicos, desenhada no 
âmbito do Plano de 
Mobilidade Urbana 
Sustentável da Póvoa de 
Varzim, e a renovação do 
Centro Coordenador de 
Transportes são algumas das 
medidas do Município que 
resultam num investimento 
que ultrapassa os 10 milhões 
de euros.



REDE DE CICLOVIAS DO MUNICÍPIO

A Póvoa de Varzim apresenta uma 
rede de ciclovias que cobre, 
praticamente, toda a cidade. São 
elas: Ciclovia da Marginal (4.2 km); 
Ciclovia do Parque da Cidade à 
Marginal (1.8 km); Ciclovia Avenida 
25 de Abril (3.5 km); Ciclovia de 
Penouces à Marginal (2.7 km) e 
Ciclovia de Penalves à Estação de 
Metro (1.3 km). Com esta rede 
pretende o Executivo impulsionar o 
uso de bicicletas enquanto 
transporte alternativo, suave e 
sustentável, tendo em vista a 
descarbonização da cidade.

Em fase de execução, a Ciclovia da 
Póvoa a Balasar (18.1 km) que vai 
resultar da requalificação e 
valorização do ramal ferroviário que 
liga Póvoa de Varzim a Vila Nova de 
Famalicão, atualmente desativado, 
irá permitir a ligação ciclável entre 
os dois concelhos, atravessando o 
coração das freguesias. 

PÓVOA DE VARZIM MAIS SUSTENTÁVEL E MAIS SAUDÁVEL

O município de Póvoa de Varzim tem em curso um 
pacote de medidas que visa incrementar a utilização 

de modos suaves no concelho.



PÓVOA DE VARZIM MAIS SUSTENTÁVEL E MAIS SAUDÁVEL

REDE DE PASSADIÇOS

O município possui uma rede de 
passadiços ao longo de 
praticamente toda a costa, cerca de 
16 km de frente de mar, até ao 
limite norte do concelho. Esta 
infraestrutura, que integra também 
traçado do Caminho Português de 
Santiago pela Costa, é utilizado 
diariamente por milhares de 
pessoas.

VEÍCULOS ELÉTRICOS

A Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim lançou um concurso para 
que empresas que operem na área 
do carregamento de veículos 
elétricos, possam investir na cidade 
e montarem, em várias zonas, 
postos de abastecimento de energia 
para este tipo de veículos 
automóveis. 

De modo a incentivar a utilização de meios de transporte
menos poluentes, o Município decidiu isentar todos os veículos elétricos 

do pagamento de estacionamento tarifado à superfície. 
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