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ANADIA RECONQUISTOU BANDEIRA VERDE ECO XXI 

 

A Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) atribuiu, uma vez mais, o galardão Bandeira Verde Eco XXI 

2021 ao Município de Anadia. Esta distinção, que visa reconhecer o trabalho realizado pelos municípios 

em prol do desenvolvimento sustentável, foi entregue na semana passada, numa cerimónia que 

decorreu em Santo Tirso. Nesta sessão, o Município de Anadia recebeu ainda uma menção honrosa, no 

âmbito do projeto “O mar começa aqui”, que envolveu 11 escolas do concelho, alertando a comunidade 

para a necessidade de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, em geral, e da qualidade da 

água doce e salgada, em particular. 

O ECO XXI é um programa de educação para a sustentabilidade, implementado em Portugal pela ABAE 

desde 2005. Dirigido principalmente aos municípios considerados agentes privilegiados de promoção do 

desenvolvimento sustentável a nível local, visa a identificação e o reconhecimento de boas práticas de 

sustentabilidade, valorizando, entre outros aspetos, a educação para a sustentabilidade e a qualidade 

ambiental. Composto por 21 indicadores de sustentabilidade local, este programa avalia a prestação 

dos municípios, reconhecendo como eco-municípios os que demonstram a implementação de boas 

práticas, políticas e ações em torno de vários temas. Além de aferir a qualidade do desempenho dos 

municípios, o ECO XXI constitui-se ainda como uma ferramenta de gestão interna, que aponta caminhos 

e metas para a sustentabilidade.  

Recorde-se que, desde 2015, o Município de Anadia tem vindo a seguir o caminho da sustentabilidade, 

apostando em várias políticas ambientais e na promoção de boas práticas, o que se tem refletido na 

pontuação obtida, ao longo destes anos, por parte da ABAE. 
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