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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 de Arganil
no âmbito do programa “Exploradores@PPSerraAçor”.

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.



ARGANIL

O MUNICÍPIO 

Limitado a norte por Tábua 
e Oliveira do Hospital; a 
oeste por Penacova e Vila 
Nova de Poiares; a sul por 
Góis e Pampilhosa da Serra; 
e a este por Covilhã e Seia, 
Arganil possui 332,84 km2 e 
12.145 habitantes (INE, 
2011). 

ARGANIL NO ECOXXI
Município candidato ao 
Programa ECOXXI em 2017. 
Desde então tem 
participado no Programa 
continuamente, alcançando 
um índice ECOXXI de 62% 
tanto em 2018 como em 
2019. 
O município destaca-se no 
indicador da educação para 
a sustentabilidade, entre 
outros.



“EXPLORADORES@PPSERRAAÇOR”

Programa de Educação e Sensibilização Ambiental integra o 
projeto “Inspira-te: O teu sucesso determina o teu futuro” no âmbito da 

Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do Sucesso Educativo da CIM Região de Coimbra.

O PROGRAMA

“Exploradores@PPSerraAçor” 
pretende promover a 
participação ativa dos alunos 
e da comunidade em geral na 
valorização do território, 
através do seu envolvimento 
num conjunto de ações que 
visam incutir nos mesmos 
princípios, valores e 
competências que promovam 
mudanças comportamentais.

Trata-se de um Programa de 
Educação e Sensibilização 
Ambiental que visa alertar 
para a necessidade de 
preservação e valorização 
sustentável dos recursos 
naturais e ambientais 
diferenciadores do concelho, 
em concreto os que estão 
associados aos ecossistemas 
da Serra do Açor e da sua 
Paisagem Protegida.



EDIÇÃO DE 2019: GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DA ÁGUA

Em 2019, o Programa decorreu de 9 
a 12 de setembro e contou com a 
participação de 11 alunos do ensino 
secundário de Arganil, dos 10.º e 
11.º anos dos Cursos Gerais de 
Ciências e Tecnologias e dos Cursos 
Profissionais. Durante uma semana 
os alunos desenvolveram um 
conjunto de atividades relacionadas 
com a utilização racional da água, 
prevenção da poluição, conservação 
dos ecossistemas aquáticos e 
valorização do património cultural 
associado ao uso da água.

Esta aventura permitiu explorar a 
riqueza do território da Paisagem 
Protegida da Serra do Açor e 
descobrir a importância da Gestão 
Sustentável da Água, um dos 
objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas 
(ONU).

“EXPLORADORES@PPSERRAAÇOR”

O Programa "Exploradores@PPSerraAçor” é coordenado pelo 
Município de Arganil e tem como Entidades parceiras o Agrupamento de Escolas 

de Arganil, a Escola Superior Agrária de Coimbra, a Junta de Freguesia de Benfeita e o ICNF.



“EXPLORADORES@PPSERRAAÇOR”

AÇÕES DESENVOLVIDAS

1. Semana de campo na freguesia 
de Benfeita e na Paisagem 
Protegida da Serra do Açor. Foram 
desenvolvidas atividades técnico-
científicas com os alunos, 
acompanhados por docentes e 
estudantes da Escola Superior 
Agrária de Coimbra, técnicos da 
Câmara Municipal de Arganil e 
Professores do Agrupamento de 
Escolas de Arganil.

2. Realização de um vídeo de 
sensibilização da comunidade para 
a gestão sustentável da água na 
Paisagem Protegida da Serra do 
Açor.

3. Disseminação dos resultados do 
projeto, através da apresentação do 
mesmo em diversos eventos 
científicos, nomeadamente no Dia 
Mundial da Floresta Autóctone, na 
Escola Superior Agrária de Coimbra 
e nas XXV Jornadas Pedagógicas de 
Educação Ambiental.

Saiba mais em: 

https://www.cm-arganil.pt/municipio/areas-de-intervencao/ambiente-e-
saude/educacao-ambiental/

https://www.cm-arganil.pt/municipio/areas-de-intervencao/ambiente-e-saude/educacao-ambiental/
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