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INTRODUÇÃO

O presente relatório espelha algum do trabalho desenvolvido pelo Município de Baião, em 2020-

2021, no âmbito da sua certificação como Destino Turístico Sustentável. Vai, igualmente, ao

encontro do cumprimento do critério 6.3.2 da Norma EarthCheck.

O Município de Baião foi certificado com o “Galardão Prata” EarthCheck como destino turístico

sustentável, uma certificação internacionalmente reconhecida e validada pela organização

internacional Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Baião tornou-se, assim, o primeiro

município português a obter esta distinção como “Destino Turístico Sustentável”.

Em Baião - um município “rotulado” de “baixa densidade”, com uma enorme mancha florestal e

uma orografia desafiante -, há vários anos que abraçámos a necessidade de proteger o território

e, desta forma, o planeta. Desde 2006 que o nosso lema é “Baião, Vida Natural”. E entendemos

que um dos caminhos para o desenvolvimento assenta no turismo de qualidade num equilíbrio

entre a natureza, as pessoas, as tradições e o futuro.



INTRODUÇÃO

Foi, também por isso, que iniciámos o processo de certificação do território como Destino Turístico

Sustentável. Olhando para 4 pilares essenciais – social, cultural, ambiental e económico – queremos

ser reconhecidos como um concelho amigo do ambiente numa filosofia no qual os ativos

endógenos sejam dinamizadores do tecido económico beneficiando toda a comunidade.

O processo relativo a Baião foi iniciado em 2018 e resulta de um extenso trabalho de recolha e

análise de informação e indicadores anuais, tendo culminado com uma auditoria feita pela

entidade certificadora, EarthCheck, realizada em Maio de 2021.

Pelo meio, em dezembro de 2019, o município recebeu a medalha de bronze pelo seu processo de

benchmarking, num evento que decorreu nos Açores por altura da certificação daquele

arquipélago, que se tornou o primeiro arquipélago mundial certificado como Destino Turístico

Sustentável.



FASES/PASSOS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

O processo de certificação envolveu o cumprimento de seis fases/passos fundamentais:

Passo 1 – Destino

O Município nomeou um coordenador e uma equipa de trabalho, designada “Green Team”, formalmente constituída
e mandatada, com a responsabilidade de implementar a Política de Sustentabilidade, gerir o Programa de
Benchmarking EarthCheck e executar um Plano de Ação.

(Documentos produzidos: Despacho Nomeação Coordenador, Esquema Organizacional e de Responsabilidades,
SCOPE)



FASES/PASSOS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Passo 2 – Política

O Município definiu uma Política de Sustentabilidade que abrange os quatro pilares fundamentais - Ambiental,

Cultural, Social e Económico-, ao mesmo tempo que aborda especificamente a atividade turística e as questões

relacionadas com o seu desenvolvimento.

(Documentos produzidos: Política de Sustentabilidade do Município de Baião, )

Passo 3 – Benchmarking

Este passo do programa envolve uma avaliação de benchmarking do destino e o seu desempenho em relação às

12 áreas chave da norma EarthCheck, que engloba os quatro pilares da sustentabilidade - Ambiental, Cultural,

Social e Económico. Trata-se de um processo contínuo e já realizado para os anos de 2018, 2019 e 2020. Os

resultados constam dos respetivos relatórios de avaliação produzidos pela entidade certificadora.



FASES/PASSOS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Passo 4 - Conformidade

O Município registou e cumpre os requisitos legais e demonstra conformidade com as condições e regulamentos

através do fornecimento de uma lista de legislação/regulamentos/normas relevante para o Destino.

(Documentos produzidos: Lista de legislação/regulamentos/normas, regulamentos e normas que regulam toda a

atividade da autarquia).

Passo 5 - Planeamento

O Município elaborou, implementa, mantém e monitoriza um Plano de Ação plurianual, com participação da

comunidade, baseado nas Áreas-Chave de Desempenho do Benchmarking. Os riscos reais e/ou potenciais foram

documentados por meio de uma avaliação de risco como parte integrante do planeamento.

(Documentos produzidos: Plano de Ação e Mapa de avaliação de riscos)



FASES/PASSOS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Passo 6 - Consulta, Comunicação e Reporte

Envolvimento da comunidade no desenvolvimento de políticas e planos e comunicar regularmente os resultados,

as conquistas e os desafios do processo de certificação.

A página Baião Sustentável faz uma divulgação de todos os aspetos relevantes deste processo. Além disso, tem

uma secção “Participe” para recolher contributos de todos para este projeto.

Esta certificação é um processo contínuo, que implica objetivos concretos de melhoria assentes no Plano de Ação

a cinco anos que integra um conjunto de obras, ações e projetos transversais e complementares que visam a

valorização sustentável de ativos turísticos.

Todos os anos serão realizadas auditorias que permitirão verificar o cumprimento de metas e o alinhamento com

as políticas de sustentabilidade definidas pelos órgãos internacionais competentes, permitindo alcançar

patamares de certificação cada vez mais elevados. Pretende-se contribuir para um concelho amigo do ambiente

numa filosofia no qual os ativos culturais, ambientais e paisagísticos sejam dinamizadores do tecido económico e

social beneficiando toda a comunidade.



A FASE DE BENCHMARKING

Esta fase consiste na recolha anual de dezenas indicadores, através de fontes como o INE – Instituto Nacional de

Estatística, Pordata, DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia, DGT - Direção Geral do Território, Águas do

Norte, Águas do Douro e Paiva, Simdouro, Resinorte, EDP Distribuição/E-Redes, APREN - Associação Portuguesa

de Energias Renováveis, AMBT - Associação de Municípios do Baixo Tâmega, Rede Natura 2000, GNR - Guarda

Nacional Republicana, IEFP, Turismo de Portugal, Fundação Eça de Queiroz, Serviços Municipais, entre outros,

servindo para acompanhar o desempenho do município, sempre baseado na premissa de melhoria contínua.

Serve para nos posicionarmos internacionalmente em termos das melhores práticas identificadas noutros

territórios já certificados. Desta forma, poderemos adotar práticas já testadas ou servir de inspiração para que

outros façam o mesmo.



A FASE DE BENCHMARKING

A avaliação do destino tem como base o seu desempenho em relação às 12 áreas chave da norma EarthCheck:

Eficiência, conservação e gestão de energia

Emissão de gases de efeito estufa

Proteção da qualidade do ar, controle de ruído e poluição luminosa

Gestão de recursos de água

Tratamento de águas residuais

Conservação e gestão de ecossistemas

Planeamento e desenvolvimento do uso da terra

Transportes

Gestão de resíduos sólidos

Gestão de substâncias nocivas ao meio ambiente

Desenvolvimento Cultural e Social

Desenvolvimento Economico



INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Tendo por base os compromissos assumidos

na sua Política de Sustentabilidade e no seu

Plano de Ação plurianual, orientado pelas

doze áreas chave de atuação e pelos

dezassete Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS), o Municipio de Baião tem

vindo a gizar políticas e a desenvolver

projetos e iniciativas em que o fator

sustentabilidade e inter-relação entre

ambiente e atividade humana estejam

interligados.



INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Este é um processo integrado e holístico que vem alterar um paradigma de sustentabilidade muito focado no

primado da componente ambiental. Hoje, acredita-se que tem que existir um equilíbrio e uma relação de

reciprocidade entre todos, por forma a que sejam geradores de mais-valias ambientais e económicas.

Todos os nossos projetos estruturantes assumem essa vertente. Acreditamos que aquilo que é bom para a

natureza é bom para o ser humano. Da mesma forma, a nossa ação tem que ser cada vez menos agressiva para o

meio ambiente e, ao mesmo tempo, promover a melhoria das condições de vida das populações locais,

dinamizara e economia local e garantir a valorização da nossa cultura, património e tradições.

Estas ações e iniciativas são publicitadas e divulgadas à população e stakeholders, através das redes sociais e

página oficial do Município (www.cm-baiao.pt), site oficial do turismo (www.visitbaiao.pt) e site Baião Sustentável

(https://baiaosustentavel.pt/).



INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Criação do site Baião Sustentável

Este site, em português e inglês, foi criado

para promover o envolvimento da população

e restantes stakeholders no processo de

certificação de Baião como Destino Turístico

Sustentável. Partilhamos o valor identitário

do nosso território, a nossa visão, os nossos

compromissos, bem como todos os passos

do processo e da nossa jornada rumo à

sustentabilidade.

https://baiaosustentavel.pt/

Aqui podem ser consultados todos os documentos produzidos,

como a política de sustentabilidade, scope, plano de ação, plano

de gestão de riscos, Benchmarking Assessment Reports, entre

outros. Além disso, possui um registo atualizado de todas as

notícias sobre as iniciativas desenvolvidas e a secção Participe,

para recolher sugestões e propostas de toda a comunidade.

https://baiaosustentavel.pt/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Lançamento do vídeo Baião:

Destino Turístico Sustentável

https://www.youtube.com/watch?

v=x7NdhBZl8XY

https://www.youtube.com/watch?v=x7NdhBZl8XY


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Reuniões com Operadores Turísticos

Realizada a 15 de Maio de 2020, a primeira reunião

com os operadores turísticos do concelho serviu

para apresentar o projeto de certificação de Baião

como Destino Turístico Sustentável, envolvendo os

empresários no processo.

A 13 de Abril de 2021, foi realizada nova reunião na

qual se debateram os seguintes assuntos:

- Efeitos da pandemia de Covid-19 no setor

turístico, designadamente na região Norte do país,

linhas de apoio em 2020, estratégias para a retoma

da atividade e linhas de apoio à qualificação da

oferta turística para 2021;

- Importância da sustentabilidade no setor do turismo e do

processo de certificação de Baião como destino sustentável para

a adoção de comportamentos responsáveis e para o reforço do

posicionamento estratégico/notoriedade e diferenciação do

destino.



INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Março de 2020

Câmara Municipal de Baião vai recolher resíduos de

construção e demolição de forma gratuita

O Município de Baião tem à disposição dos seus

munícipes um novo serviço gratuito de recolha de

Resíduos de Construção e Demolição (RCD´s),

provenientes de pequenas reparações domésticas.

https://baiaosustentavel.pt/camara-municipal-de-

baiao-vai-recolher-residuos-de-construcao-e-

demolicao-de-forma-gratuita/

https://baiaosustentavel.pt/camara-municipal-de-baiao-vai-recolher-residuos-de-construcao-e-demolicao-de-forma-gratuita/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Junho de 2020

Limpos mais de 200 hectares de matos e de floresta

desde o início do ano

Desde o início do ano foram limpos em Baião, por

várias entidades, mais de 200 hectares de mato nas

serras, nas florestas e em faixas de vegetação junto a

estradas.

https://baiaosustentavel.pt/limpos-mais-de-200-

hectares-de-matos-e-de-floresta-desde-o-inicio-do-

ano/

https://baiaosustentavel.pt/limpos-mais-de-200-hectares-de-matos-e-de-floresta-desde-o-inicio-do-ano/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Junho de 2020

Rios de Baião repovoados com 8500 trutas

Desde 2010 já foram lançadas aos rios baionenses

perto de 30 mil trutas. A Câmara Municipal de Baião e

o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

(ICNF) repovoaram, no dia 25 de junho, os rios Ovil e

Teixeira com 8500 trutas.

https://baiaosustentavel.pt/rios-de-baiao-repovoados-

com-8500-trutas/

https://baiaosustentavel.pt/rios-de-baiao-repovoados-com-8500-trutas/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Junho de 2020

Programa ‘Patrulha Baião’

O Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e

Florestas promove práticas de voluntariado no âmbito da

preservação da natureza, florestas e respetivos

ecossistemas, através da sensibilização das populações em

geral, bem como da preservação contra os incêndios

florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da

monitorização e recuperação de territórios afetados.

https://baiaosustentavel.pt/programa-patrulha-baiao-

arranca-na-proxima-segunda-feira/

https://baiaosustentavel.pt/programa-patrulha-baiao-arranca-na-proxima-segunda-feira/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Agosto de 2020

Campanha promove atrativos da Serra da Aboboreira

A Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMBT)

divulgou o primeiro de cinco filmes novos de

promoção da Serra da Aboboreira.

“Aventura na Serra da Aboboreira – Um lugar para

Sonhar”

https://baiaosustentavel.pt/campanha-promove-

atrativos-da-serra-da-aboboreira/

https://baiaosustentavel.pt/campanha-promove-atrativos-da-serra-da-aboboreira/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Setembro de 2020

Câmara de Baião recolheu mais de 6 toneladas de

resíduos em dois dias

A autarquia baionense levou a cabo uma grande ação

de limpeza por vários pontos do concelho, recolhendo

6,2 toneladas de resíduos. Os resíduos recolhidos foram

separados e encaminhados para reciclagem. Os

trabalhos consistiram na limpeza das bermas de

estradas, miradouros, valetas, fontenários e outros

pontos de interesse.

https://baiaosustentavel.pt/camara-de-baiao-recolheu-

mais-de-6-toneladas-de-residuos-em-dois-dias/

https://baiaosustentavel.pt/camara-de-baiao-recolheu-mais-de-6-toneladas-de-residuos-em-dois-dias/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Setembro de 2020

Dois filmes mostram a Aboboreira como nunca foi vista

O Auditório Municipal de Baião recebeu a apresentação de

dois documentários: “Aboboreira – A Serra Viva” e

“Aboboreira em 3D”.

Estes filmes inserem-se numa estratégia mais vasta de

valorização da Aboboreira, que contemplou ainda uma

estratégia de promoção e divulgação deste espaço, a

sensibilização para a proteção e conservação da natureza e

a promoção turística e valorização de recursos endógenos.

https://baiaosustentavel.pt/dois-filmes-mostram-a-

aboboreira-como-nunca-foi-vista/

https://baiaosustentavel.pt/dois-filmes-mostram-a-aboboreira-como-nunca-foi-vista/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Outubro de 2020

Câmara de Baião substitui toda a iluminação pública do

concelho por lâmpadas LED

Decorreu a empreitada de modernização do sistema de

iluminação pública de Baião, por via da colocação de 7.452

luminárias com tecnologia LED.

Este investimento uma redução do consumo de energia na

ordem dos 60 por cento, o que vai reduzir as emissões de

CO2 para o ambiente a partir de Baião.

https://baiaosustentavel.pt/camara-de-baiao-substitui-

toda-a-iluminacao-publica-do-concelho-por-lampadas-led/

https://baiaosustentavel.pt/camara-de-baiao-substitui-toda-a-iluminacao-publica-do-concelho-por-lampadas-led/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Fevereiro de 2021

Escolas do concelho recebem uma vez mais bandeira

verde do programa Eco-Escolas

Eco–Escolas é um Programa Internacional da Foundation

for Environmental Education, desenvolvido em Portugal

desde 1996 pela ABAE e que pretende encorajar ações e

reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas

escolas, no âmbito da Educação Ambiental e/ou Educação

para o Desenvolvimento Sustentável.

https://baiaosustentavel.pt/escolas-do-concelho-recebem-

uma-vez-mais-bandeira-verde-do-programa-eco-escolas/

https://baiaosustentavel.pt/escolas-do-concelho-recebem-uma-vez-mais-bandeira-verde-do-programa-eco-escolas/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Abril de 2021

Vila de Baião vai ter um Parque Urbano

A Câmara Municipal de Baião está a projetar um Parque

Urbano com cerca de 5 hectares para a sede de concelho.

O parque vai ter áreas de lazer e de desporto. A par com

essa vertente, também existirão lotes para habitação – o

objetivo é aumentar as oportunidades de fixação de

famílias em Baião, aumentando o número de terrenos

disponíveis para construção.

https://baiaosustentavel.pt/vila-de-baiao-vai-ter-um-

parque-urbano/

https://baiaosustentavel.pt/vila-de-baiao-vai-ter-um-parque-urbano/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Abril de 2021

1000 conjuntos de sacos para reciclagem distribuídos pelos

baionenses

A Câmara Municipal de Baião e as Juntas de Freguesia do concelho

vão colaborar na disponibilização de 1000 conjuntos de “Ecobags”

para as casas dos munícipes baionenses.

Cada conjunto é composto por três sacos para diferentes tipos de

resíduos: um saco para vidro, outro saco para papel/ cartão e o

terceiro saco para plástico. Esta iniciativa é um gesto de

sensibilização para a importância da separação de resíduos e da

reciclagem.

https://baiaosustentavel.pt/1000-conjuntos-de-sacos-para-

reciclagem-distribuidos-pelos-baionenses/

https://baiaosustentavel.pt/1000-conjuntos-de-sacos-para-reciclagem-distribuidos-pelos-baionenses/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Abril de 2021

Instalado primeiro posto público de carregamento de

veículos elétricos em Baião

O posto público de carregamento de carros elétricos

localizado no concelho de Baião permite o carregamento

de dois veículos em simultâneo.

https://baiaosustentavel.pt/instalado-primeiro-posto-

publico-de-carregamento-de-veiculos-eletricos-em-baiao/

https://baiaosustentavel.pt/instalado-primeiro-posto-publico-de-carregamento-de-veiculos-eletricos-em-baiao/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Maio de 2021

Câmara Municipal de Baião efetuou ação de limpeza e recolha de

resíduos

No Dia Mundial do Ambiente a Câmara Municipal de Baião levou a cabo

ações de limpeza e recolha de resíduos em locais onde foram detetadas

descargas ilegais, nomeadamente resíduos de construção, “monstros

domésticos” e vidro.

Após a recolha, estes resíduos são depositados no ecocentro e ficam sob

a responsabilidade da Resinorte, que procede à separação e triagem dos

resíduos, encaminhando-os para aterro ou para reciclagem, como por

exemplo, os eletrodomésticos.

https://baiaosustentavel.pt/camara-municipal-de-baiao-efetuou-acao-

de-limpeza-e-recolha-de-residuos/

https://baiaosustentavel.pt/camara-municipal-de-baiao-efetuou-acao-de-limpeza-e-recolha-de-residuos/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Junho de 2021

Câmara Municipal de Baião criou rede de “Oleões” em

todas as freguesias

“Esta medida visa dar aos cidadãos a oportunidade de

contribuírem para a sustentabilidade ambiental,

depositando estes resíduos em locais próprios”

Total de óleo recolhido e encaminhado para reciclagem:

2020: 1.025 Kg

2021: 980,88 Kg

https://baiaosustentavel.pt/camara-municipal-de-baiao-

criou-rede-de-oleoes-em-todas-as-freguesias/

https://baiaosustentavel.pt/camara-municipal-de-baiao-criou-rede-de-oleoes-em-todas-as-freguesias/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Julho de 2021

Apresentação Pública online – Recolha Seletiva de

Biorresíduos no concelho de Baião

O Estudo para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha

de Biorresíduos no Município de Baião tem como objetivo

principal identificar as melhores soluções a implementar

com vista a assegurar que os Biorresíduos são separados e

reciclados na origem ou recolhidos seletivamente com a

máxima eficiência.

https://baiaosustentavel.pt/apresentacao-publica-online-

recolha-seletiva-de-biorresiduos-no-concelho-de-baiao/

https://baiaosustentavel.pt/apresentacao-publica-online-recolha-seletiva-de-biorresiduos-no-concelho-de-baiao/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Julho de 2021

Programa de voluntariado “Patrulha Baião”

Este programa, destinado a jovens entre os 18 e os 30

anos, promove o voluntariado no âmbito da proteção e

preservação da natureza, assim como pretende

sensibilizar a população, nomeadamente no que concerne

à limpeza de terrenos e à realização de queimas e

queimadas.

https://baiaosustentavel.pt/apresentacao-publica-online-

recolha-seletiva-de-biorresiduos-no-concelho-de-baiao/

https://baiaosustentavel.pt/apresentacao-publica-online-recolha-seletiva-de-biorresiduos-no-concelho-de-baiao/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Agosto de 2021

Rede de Ecopontos alargada em Baião

O concelho de Baião dispõe de novos locais com

Ecopontos. Foram colocados 17 equipamentos pela

entidade Resinorte, em parceria com a Câmara Municipal

de Baião.

Estes recipientes permitem que as pessoas possam

separar o lixo reciclável.

https://baiaosustentavel.pt/rede-de-ecopontos-alargada-

em-baiao/

https://baiaosustentavel.pt/rede-de-ecopontos-alargada-em-baiao/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Setembro de 2021

Recicle o vidro que não precisa e proteja o ambiente

A colaboração dos Baionenses, separando a embalagem

de vidro depois de usada e introduzindo-a no ecoponto, é

fundamental porque permite a reciclagem. Quando o

vidro é aproveitado, não é enviado para aterro e,

portanto, não se transforma em lixo.

https://baiaosustentavel.pt/recicle-o-vidro-que-nao-

precisa-e-proteja-o-ambiente/

https://baiaosustentavel.pt/recicle-o-vidro-que-nao-precisa-e-proteja-o-ambiente/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Novembro de 2021

Contentores de lixo limpos e desinfetados mais uma vez

no concelho de Baião

Este serviço é um importante ato para com a qualidade de

vida da população, bem como, por consequência direta,

para salvaguardar um melhor ambiente.

https://baiaosustentavel.pt/contentores-de-lixo-limpos-e-

desinfetados-mais-uma-vez-no-concelho-de-baiao/

https://baiaosustentavel.pt/contentores-de-lixo-limpos-e-desinfetados-mais-uma-vez-no-concelho-de-baiao/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Novembro de 2021

Recolha gratuita de resíduos de construção civil e de

monstros domésticos

O Município de Baião tem à disposição dos seus munícipes

dois serviços gratuitos de recolha de Resíduos de

Construção e Demolição (RCD´s) provenientes de

pequenas reparações domésticas e de monstros

domésticos.

https://baiaosustentavel.pt/2-servicos-para-os-cidadaos-

recolha-gratuita-de-residuos-de-construcao-civil-e-de-

monstros-domesticos/

https://baiaosustentavel.pt/2-servicos-para-os-cidadaos-recolha-gratuita-de-residuos-de-construcao-civil-e-de-monstros-domesticos/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Novembro de 2021

Câmara de Baião com frota automóvel mais amiga do

Ambiente

A autarquia baionense adquiriu, em 2021, duas novas

viaturas elétricas, dando assim continuidade à aposta na

mobilidade elétrica, que garante maior poupança e é mais

“amiga do ambiente”.

A frota automóvel da Câmara Municipal conta com cinco

veículos 100 % elétricos.

https://baiaosustentavel.pt/camara-de-baiao-com-frota-

automovel-mais-amiga-do-ambiente/

https://baiaosustentavel.pt/camara-de-baiao-com-frota-automovel-mais-amiga-do-ambiente/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Dezembro de 2021

Primeira fase de percurso pedonal ao longo do rio Ovil

O percurso que irá ser beneficiado possui uma grande

riqueza ao nível das espécies autóctones em termos de

fauna e flora, assim como, elevado valor ambiental. Ao ser

criado um corredor ecológico vai converter-se num lugar

de lazer e contribuirá para a sensibilização e educação

ambiental dos utilizadores. Será feita a reabilitação e

valorização do rio, numa estratégia de desenvolvimento

sustentável e recorrendo a técnicas de engenharia natural.

https://baiaosustentavel.pt/primeira-fase-de-percurso-

pedonal-ao-longo-do-rio-ovil/

https://baiaosustentavel.pt/primeira-fase-de-percurso-pedonal-ao-longo-do-rio-ovil/


INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO EM 2020/2021

Dezembro de 2021

Câmara Municipal de Baião adquiriu novo terreno junto à

Área de Lazer da Fraga do Rio

Com esta aquisição, a autarquia pretende promover a

proteção das árvores existentes, mas também realizar

adensamento, com plantação nessa área florestal de

espécies autóctones, assim como melhorar e alargar rede de

caminhos florestais, um aspeto fulcral à gestão e

ordenamento florestal e, consequentemente, para a

prevenção e combate a incêndios.

https://baiaosustentavel.pt/camara-municipal-de-baiao-

adquiriu-novo-terreno-junto-a-area-de-lazer-da-fraga-do-rio/

https://baiaosustentavel.pt/camara-municipal-de-baiao-adquiriu-novo-terreno-junto-a-area-de-lazer-da-fraga-do-rio/


AUDITORIA ANUAL PARA A CERTIFICAÇÃO PRATA: DESTINO TURÍSTICO 
SUSTENTÁVEL

Maio de 2021

A certificação de destino turístico sustentável é um processo

que implica uma melhoria contínua, por isso os destinos que

pretendam abraçar este compromisso terão que ser alvo de

auditorias anuais, por forma a avaliar a evolução do seu

desempenho em todos os critérios definidos.

A primeira auditoria para a obtenção do galardão “Prata”, foi

realizada em Maio de 2021, com a presença no concelho de

auditor da EarthCheck, para verificação e correção de

eventuais “não conformidades” detetadas.



AUDITORIA ANUAL PARA A CERTIFICAÇÃO PRATA: DESTINO TURÍSTICO 
SUSTENTÁVEL

Maio de 2021

Além do processo de benchmarking, foram avaliados os 6

passos do processo de certificação e verificados todos os

documentos produzidos.

O auditor realizou visitas a uma estação de tratamento de

águas (Águas do Douro e Paiva), a uma estação de

tratamento de águas residuais (Simdouro), ao Ecocentro da

Resinorte, a um posto de combustíveis do concelho e a

outros valores ambientais e culturais.

Certificação Prata atribuída em Novembro de 2021.

https://baiaosustentavel.pt/baiao-recebe-auditoria-do-

processo-de-certificacao-como-destino-turistico-sustentavel/

https://baiaosustentavel.pt/baiao-recebe-auditoria-do-processo-de-certificacao-como-destino-turistico-sustentavel/


OS DESAFIOS DA PANDEMIA COVID-19

Os anos de 2020 e 2021 foram, indubitavelmente, marcados pela pandemia da COVID-19, com impactos sanitários

e económicos, tendo obrigado ao cancelamento de várias iniciativas, designadamente feiras gastronómicas e

atividades de educação ambiental com as escolas. Colocou, também, uma elevada pressão na atividade turística

tendo os operadores demonstrado um espírito de grande resiliência orientando os seus serviços para o novo turista

pós pandemia.

Para centralizar a informação relativa à COVID-19, e facilitar a consulta de todos, foi criado um separador no

website institucional da autarquia, que agregou informação das autoridades de saúde, contactos úteis, medidas de

apoio, vídeos informativos e documentos e legislação sobre a matéria.

https://www.cm-baiao.pt/covid-19

https://www.cm-baiao.pt/covid-19


OS DESAFIOS DA PANDEMIA COVID-19

Produção e lançamento do vídeo “Covid 19:

Aqui em Baião, naturalmente!”

“Aqui, onde as curvas da estrada nos convidam 

a andar mais devagar. Aqui, onde as aldeias 

pontuam a paisagem. Aqui onde a paisagem se 

cobre de tons de verde…”

https://www.youtube.com/watch?v=-

wqm4v0hbS8

https://www.youtube.com/watch?v=-wqm4v0hbS8


A CERTIFICAÇÃO COMO FATOR DINAMIZADOR DO POTENCIAL 
TURÍSTICO DA REGIÃO

O perfil do turista tem vindo a mudar. Hoje estão mais conscientes das problemáticas ambientais e sensibilizados

para a mudança. No futuro, ou o turismo é sustentável ou deixará de existir. É isto que defendemos para Baião: um

projeto de desenvolvimento turístico, gerador de riqueza para todos, mas no qual exista uma pegada ecológica

responsável e responsabilizadora de todos.

Num contexto internacional em que as alterações climáticas provocadas pela atividade humana irão condicionar

exponencialmente a atividade humana e em que o turismo é encarado como uma importante ferramenta de

desenvolvimento para as comunidades, importa que territórios com elevado potencial turístico, como o de Baião,

adotem medidas e ações concretas e responsabilizadoras que permitam um equilíbrio entre o turismo como fator

gerador de receitas, o ambiente e as comunidades.

São cada vez mais os territórios que têm avançado neste processo de certificação um pouco por todo o mundo,

apostando num turismo de qualidade capaz de atrair turistas e visitantes exigentes, que buscam experiências

autênticas em locais que evidenciem práticas sustentáveis entre o ambiente e as comunidades.



A CERTIFICAÇÃO COMO FATOR DINAMIZADOR DO POTENCIAL 
TURÍSTICO DA REGIÃO

Fruto do trabalho dos operadores

turísticos locais, mas também da

estratégia de desenvolvimento dos ativos

turísticos promovida pelo Municipio de

Baião, o número de dormidas no concelho

tem vindo a crescer de forma progressiva.

Em 2015, Baião registava 36 974

dormidas, passando em seis anos para 75

836, tendo os proveitos totais dos

alojamentos triplicado no mesmo período

conforme imagens abaixo. (Fonte: Pordata)



CONCLUSÕES

Estamos empenhados em fazer de Baião um território de referência como destino turístico sustentável. Queremos

ser reconhecidos como uma terra de boas práticas ambientais onde a atividade económica do turismo é encarada

como um recurso para o bem-estar das pessoas, em respeito e equilíbrio com as nossas tradições e a natureza.

Os últimos anos têm sido marcados por um debate à escala global sobre a necessidade de alterarmos

comportamentos, modelos de consumo e modos de vida. O poder local possui responsabilidades inquestionáveis

na preparação dos seus territórios para que se tornem mais resilientes face às mudanças climáticas, agravadas por

desafios sociais como o despovoamento e o envelhecimento.

Este é parte do nosso contributo para a tão necessária alteração de paradigma socioeconómico e o nosso

compromisso para com o Futuro, abraçando o lema “Verde é o novo Destino/ Green is the new Destination”.



ANEXOS

Sumário do Relatório de Benchmarking 

REPORT DATE: 14 September 2021

Benchmarking Data Collection Period: 1 January 2020 – 31 December 2020

Person Years - 19003.96

Total Destination Area - 17.450 ha

https://baiaosustentavel.pt/wp-content/uploads/2022/03/2020_Performance-Report-Municipio-de-Baiao-
Sep21.pdf

https://baiaosustentavel.pt/wp-content/uploads/2022/03/2020_Performance-Report-Municipio-de-Baiao-Sep21.pdf
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