
FI
LO
SO
FI
A



PRINCÍPIOS-CHAVE
de uma cidade Bee Path

ABORDAGENS PARTICIPATI-
VAS SÃO ESSENCIAIS
Tornar-se uma cidade Bee Path é promover o 
envolvimento inclusivo e multidimensional de 
indivíduos, organizações e entidades governa-
mentais para oferecer ações mais diversificadas 
e sustentáveis. 

Cidades Bee Path podem inspirar-se no método 
URBACT e considerar a formação de um grupo 
local.

As principais partes interessadas locais incluem: 
apicultores e as suas associações; escolas; 
empresários locais; organizações de saúde; 
outras ONGs/organizações locais; especialistas 
com conhecimentos e habilidades específicas; 
assim como outros interessados.

APOIAR A AÇÃO DA COMU-
NIDADE
As autoridades urbanas não devem apenas 
consultar as partes interessadas locais, mas 
ajudá-las a estabelecer um grupo local e 
capacitá-lo para agir. 

No minimo, as autoridades urbanas devem 
fornecer apoio operacional aos grupos locais e 
garantir que eles tenham instalações adequadas 
para reuniões regulars. 

Ter um orçamento para ações especificas pode 
ajudar. Mesmo um orçamento pequeno pode 
agregar valor ao dar confiança e motivação às 
partes interessadas locais. 

Idealmente, as utoridades urbanas  também 
incorporão ações propostas e ideias dos grupos 
locais nas politicas urbanas da cidade.

UMA ESTRUTURA JURIDICA E ADMINISTRA-
TIVA DE APOIO
As autoridades urbanas precisam de criar um ambiente favorável à ação 
local em favor das abelhas e outros polinizadores. 

Isto começa incentivando e nutrindo uma mentalidade intersectorial 
e envolvendo vários departamentos em toda a autoridade urbana e 
transferindo o seu conhecimento e experiência em ações. 

Criar uma estrutura de apoio pode significar integrar a apicultura urbana 
e uma consideração mais ampla de todos os polinizadores na gestão e 
planeamento urbano. 

Também pode envolver a aprovação e implementação de legislação 
específica, por exemplo, para incentivar práticas ecológicas e combater 
a poluição.

https://urbact.eu/urbact-local-groups
https://urbact.eu/urbact-local-groups


A NOSSA VISÃO
As cidades Bee Path constituem uma rede de autoridades urbanas que se 
uniram sob uma visão partilhada de criar cidades boas para os polinizadores e, 
portanto, boas para as pessoas. 

Acreditamos que há muito a ganhar com o intercâmbio e as aprendizagens 
entre cidades interessadas em dar passos no longo caminho das abelhas em 
direção a areas urbanas ambientalmente mais sustentáveis e saudáveis para 
todos os seres vivos. 

OS NOSSOS OBJETIVOS
 Transferência de conhecimento

– partilha de informação, ideias e iniciativas para melhorar a sustentabilidade 
urbana.

 Ação conjunta
– encontrar oportunidades para financiar atividades comuns (ações locais, 
partilha de informações, consciencialização) e fortalecer o nosso movimento 
em todo mundo.

 Sensibilização
– aumentar a compreensão pública das conexões entre o bem-estar dos 
polinizadores e uma sustentabilidade urbana mais ampla.

AS NOSSAS AÇÕES
 Café da manhã regular online

– para partilhar informações, ideias e práticas.

 Reuniões anuais
– rever as realizações dos parceiros, discutir desafios, trocar conhecimentos 
e boas práticas, bem como planear atividades conjuntas.

 Conferência temática semestral
– discutir especificidades da apicultura urbana e conhecer novas abordagens 
e boas práticas.

 Formação de novos membros
–formação basica semestral para novas cidades em módulos-chave de 
apicultura urbana sustentável.

 Eventos cidades Bee Path
– em especial o dia 20 de maio, dia mundial da abelha, com o objetivo de chegar 
aos cidadãos, ONGs, empresas, instituições e envolvê-los nesta missão.

 Promoção
– principios e abordagens inovadoras das cidades, em diferentes eventos, e na 
comunicação social. Todas as informações serão publicadas na página da rede.



AÇÕES LOCAIS 
das cidades Bee Path

Uma série de ações locais podem ser tomadas pelas partes interessadas em apoio 
à nossa visão partilhada. As cidades não precisam de fazer tudo – o importante é 

começar em algum lugar e continuar a busca continua por melhoria.

PROMOVA E APOIE 
A BIODIVERSIDADE 

URBANA
– através da gestão eficaz de 

áreas urbanas verdes.

PROTEJA TODOS OS 
POLINIZADORES

– conservando e aprimorando 
os habitats urbanos 
especificos que os 

polinizadores precisam.

APOIE A 
APICULTURA 

URBANA
– por exemplo, através 

de redes, desenvolvimento 
de negócios e apoio 

financeiro.

PROMOVA 
PRODUTOS 
APÍCOLAS

– atue como incubadora 
de novas ideias de negócio 
para a apicultura, produtos 
apícolas e services relacio-

nados.

CRIE UM 
“CAMINHO DE 

ABELHAS” LOCAL
– conecte locais relacionados 
com a produção e venda de 

produtos apícolas, bem como 
património cultural e natural 

no mapa da cidade.

INFORME 
O PÚBLICO

– aumente a compreensão 
local das crianças sobre a 

importância dos polinizadores 
para a nossa saúde, 

bem-estar e alimentação.

ENVOLVA 
O PÚBLICO

– inspire a população local 
a tomar ações positivas de 

apoio aos polinizadores 
na sua cidade.



TORNE-SE 
uma Cidade Bee Path!

A NOSSA HISTÓRIA
A rede de cidades Bee Path surgiu a partir 
de duas redes (BeePathNet1 e BeePathNet-
Reloaded2) apoiadas pelo programa de 
cooperação europeu URBACT. Estes decorreram 
de 2018 a 2021 e de 2021 a 2022, envolvendo 
um total de nove cidades da UE na procura 
de compreender, adaptar e reutilizar a prática 
inspiradora do “Caminho das abelhas” de 
Liubliana (Eslovénia).

A rede de cidades Bee Path3 foi lançada 
em outubro de 2022 para continuar as 
oportunidades de intercâmbio e aprendizagem 
para as cidades, para além do apoio URBACT. 
Está agora disponivel para todas as autoridades 
urbanas na Europa e em todo mundo.

OS NOSSOS MEMBROS
O fundador desta rede é Liubliana (Eslovénia).

As cidades que até agora transferiram as boas 
práticas de Liubliana são: Amarante (Portugal), 
Bansko (Bulgária), Bergamo e Cesena (ambos 
de Itália), Bydgoszcz e Sosnowiec (ambos da 
Polónia), Hegyvidek (Budapeste, Hungary), Nea 
Propontida (Grécia) e Osijek (Croácia).

A lista e o mapa mais recente das cidades 
BeePathNet estão disponíveis na nossa página: 
www.urbact.eu/bees 

A sua cidade apoia a filosofia estabelecida 
neste documento? Junte-se a nós hoje!

PORQUÊ PARTICIPAR
• Faça parte de uma rede de cidades solidária.
• Saiba mais sobre os benefícios dos 

polinizadores para a sustentabilidade urbana.
• Compartilhe as experiências das suas cidades 

com outras pessoas.
• Beneficie do conhecimento e experiência dos 

nossos membros
• Crie o seu próprio caminho das abelhas 

ou construa um exemplo original de boas 
práticas de Liubliana.

• Inspire-se em atividades especificas de apoio 
aos polinizadores.

Tornar-se uma cidade Bee Path não envolve 
obrigações financeiras ou formais. Baseia-se 
puramente num desejo comum de partilhar e 
aprender com outras cidades da Europa e de 
todo mundo.

COMO PARTICIPAR
Interessado em saber mais? Porquê não partici-
par do próximo café da manhã regular online? 

Quer confirmar o seu compromisso? Preencha o 
formuláro de inscrição online para se tornar um 
membro formal.

Entre em contacto connosco para obter mais 
informações sobre como a sua cidade pode 
envolver-se e iniciar a sua jornada Bee Path.

E: beepathnet@ljubljana.si 
W: www.urbact.eu/bees 

  
 

1 www.urbact.eu/beepathnet
2 www.urbact.eu/beepathnet-reloaded
3 www.urbact.eu/bees

https://urbact.eu/beepathnet
https://urbact.eu/beepathnet-reloaded
https://urbact.eu/beepathnet-reloaded
https://urbact.eu/bees
mailto:beepathnet%40Ljubljana.si?subject=
https://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees


DECLARAÇÕES DOS FUNDADORES DAS CIDADES BEEPATHNET

Cidadãos e instituições 
AGEM AJUNTOS por uma 

cidade amigas das 
“abelhas e polinizadores”.

— Giorgio Gori — 
Presidente da Câmara de Bergamo

Bydgoszcz não está apenas a con-
siderar as aspirações da civilização, 
mas também a importância de uma 
cidade como um lugar seguro para 

a NATUREZA SELVAGEM. 
— Rafał Bruski —

Presidente da Câmara Municipal de Bydgoszcz

Um ENTENDIMENTO COLECTIVO 
do significado de “verde e amigo 

das abelhas” foi construido e 
continuará a ser perseguido. 

— Francesca Lucchi —
Vereador da Sustentabilidade Ambiental 

da Cidade de Cesena

A cidade de Hegyvidék está a 
abordar desafios ambientais globais 

e locais de um ângulo diferente, 
enquanto poderia também envolver 
e cooperar os RESIDENTES nestes 

processo. 
— Zoltán Pokorni —

Presidente da Câmara de Hegyvidék, 
XII District of Budapest

Criamos uma forma de 
TURISMO ALTERNATIVO e 
uma ponderosa ferramenta 

educacional sobre biodiversidade, 
sustentabilidade e adequação 

nutricional proporcionada pelos 
ponizadores nas cidades. 

— Emmanouil Karras —
Presidente da Câmara de Nea Propontida

Todos querem aprender com 
Liubliana e, claro, encorajar a 

Croácia a alterar os regulamentos 
legais relatives à 

APICULTURA URBANA. 
— Vladimir Ham —

Presidente da Câmara de Osijek

Uma CIDADE SUSTENTÁVEL, 
verde, e amigável com um forte 

sistema de parques e instalações 
recreativas é o nosso objetivo. As 
necessidades dos habitants estão 

a mudar e as nossas ações 
também. 

— Arkadiusz Chęciński —
Presidente da Câmara de Sosnowiec

As abelhas e 
TODOS OS POLINIZADORES 

são nossos amigos e companheiros 
indispensáveis ao longo da vida. 

Vamos garantir que todos possamos 
viver juntos num ambiente 

saudável e verde!
— Zoran Janković —

Presidente da Câmara de Liubliana

Nós desenvolvemos formas de 
apoiar a apicultura e toda a 

economia envovente, com foco 
nos PRODUTOS APÍCOLAS, 

mas também na consciencialização 
da comunidade sobre a importância 

das abelhas e dos seus produtos.
— José Luís Gaspar —

Presidente da Câmara Municipal de Amarante

Não é apenas um projeto que 
visa a proteção das abelhas, mas 

também uma transferência de 
CONHECIMENTOS E SOLUÇÕES 

dos problemas e desafios 
enfrentados pelos Apicultores. 

— Ivan Kadev —
Presidente da Câmara de Bansko


