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ECO-FREGUESIAS XXI 

No ano de 2009, a Associação Bandeira Azul da Europa concorreu ao “Prémio Ideias 

Verdes Fundação Luso – Expresso”, uma iniciativa conjunta da Fundação Luso e do 

Jornal Expresso, cujo objetivo é dar expressão a potenciais valores na concretização 

de projetos inovadores e relevantes para a sociedade portuguesa na área do 

Ambiente.  

A atribuição do Prémio Nacional Eco-Freguesias XXI visa incentivar e reconhecer as freguesias que 

trabalham no sentido da sustentabilidade e desenvolvimento da sua comunidade com enfoque no 

desenvolvimento de ações em prol do ambiente, participação, cidadania e inclusão. 

Por constrangimentos diversos, o arranque do Eco-Freguesias XXI iniciou-se no ano de 2013 ano em que foi 

definida a metodologia a adotar, criados alguns instrumentos, nomeadamente os inquéritos à população e 

presidentes de freguesia, e selecionadas de entre um inquérito publico as freguesias piloto. Até final de 

2014 realizaram-se os inquéritos e as sessões participativas nas diversas freguesias e no ano de 2015 foi 

constituída a Comissão Nacional responsável pela definição dos indicadores, foi criada a grelha de 

indicadores de sustentabilidade e foram testados os indicadores nas freguesias-piloto.  

Em 2016 o projeto encontrava-se na fase 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO-FREGUESIAS XXI em 2016 

O Eco-Freguesias XXI prosseguiu em 2016 com o lançamento do Prémio Nacional Eco-Freguesias. Com este 

objetivo foram realizadas três ações principais:  

- Definição dos indicadores e preparação dos documentos de apoio à candidatura 

- Conceção da Plataforma de preenchimento das candidaturas 

- Sessão de apresentação do Prémio Nacional Eco-Freguesias XXI 

 

1. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE APOIO À CANDIDATURA 

Com o apoio de especialistas da Agência Portuguesa do Ambiente (Margarida Marcelino e Jorge Neves); 

Instituto de Ciências Sociais (João Ferrão, Luísa Schmidt e João Guerra) e CESOP - Universidade Católica 

de Lisboa (José Fidalgo), em Agosto de 2016 ficou concluída a versão final dos indicadores e a possibilidade 

de as freguesias se candidatarem ao prémio Nacional Eco-Freguesias XXI. 

Mais informações sobre os indicadores: http://ecofreguesias21.abae.pt/indice-eco-freguesias-xxi/  

Figura - Fluxograma do projeto Eco-Freguesias XXI 

http://ecofreguesias21.abae.pt/wp-content/uploads/2016/08/Documento_EcoFreguesiasXXI_2016.pdf
http://ecofreguesias21.abae.pt/indice-eco-freguesias-xxi/
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Complementarmente, a ABAE, com o apoio técnico dos especialistas atrás identificados, elaborou dois 

documentos fundamentais: o projeto (com informações detalhadas sobre o prémio, indicadores e 

candidatura) e o regulamento do prémio nacional. 

Mais informações em: http://ecofreguesias21.abae.pt/ecofreguesiasxxi/premio-nacional-eco-freguesias-

xxi/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONCEÇÃO DA PLATAFORMA DE PREENCHIMENTO DAS CANDIDATURAS 

Durante o ano de 2016, a ABAE concebeu e testou a Plataforma Eco-Freguesias XXI, uma plataforma online 

(http://ecofreguesias21.abae.pt/ecofreguesiasxxi/premio-nacional-eco-freguesias-xxi/login/) que ficou 

concluída no final de julho deste ano. 

Para se candidatar a eco-freguesia, o candidato regista-se nesta Plataforma, preenche o conjunto dos 10 

indicadores de sustentabilidade e submete.  

 

 

 

Concluídos os documentos de apoio à Candidatura e preparada a Plataforma Eco-Freguesias XXI, procedeu-

se à abertura das Candidaturas ao Prémio Nacional.  

O período de candidaturas ao Prémio Nacional decorreu de 1 de agosto a 31 de dezembro de 2016. Durante 

este período, a ABAE ficou responsável por todo o acompanhamento e apoio técnico, com a colaboração 

dos peritos do ICS-UL, APA e CESOP da Universidade Católica de Lisboa. 

 

 

Figura - Documentos Eco-Freguesias XXI (projeto e excerto do regulamento) 

Figura – Plataforma Eco-Freguesias XXI 

http://ecofreguesias21.abae.pt/ecofreguesiasxxi/premio-nacional-eco-freguesias-xxi/
http://ecofreguesias21.abae.pt/ecofreguesiasxxi/premio-nacional-eco-freguesias-xxi/
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3. SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DO PRÉMIO NACIONAL ECO-FREGUESIAS XXI 

No sentido de divulgar o Prémio Nacional e prestar esclarecimentos 

sobre as candidaturas, a ABAE organizou no dia 14 de outubro de 2016, 

com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente, uma sessão de 

esclarecimento, formação e divulgação de boas práticas dirigida aos 

presidentes, gestores, decisores, técnicos e colaboradores das 

freguesias interessados em participar. 

Nesta sessão, que contou com 46 participantes, foi apresentado o Prémio Nacional Eco-Freguesias XXI, 

foi realizada uma apresentação pelo CESOP – Universidade Católica de Lisboa, sobre o tema “Freguesias, 

Sustentabilidade Territorial e ODS” e apresentada uma boa prática em gestão autárquica, pelo 

Presidente da Junta de Freguesia de Campolide, André Couto.  

A sessão terminou com uma mesa redonda onde participaram os Presidentes de Junta de Freguesia de 

Carnide, Oliveira do Douro, União de Freguesias de Torres Vedras e Matacães e Campolide. Esta mesa 

redonda, moderada por José Fidalgo foi muito participada. 

Mais informações em: http://ecofreguesias21.abae.pt/sessao-eco-freguesias-xxi/  

4.COMUNICAÇÃO 

Em 2016, foi produzido um flyer sobre o Prémio Nacional (http://ecofreguesias21.abae.pt/wp-

content/uploads/2016/07/flyer.pdf), bem como a atualização periódica da página do projeto e página no 

Facebook. www.facebook.com/Ecofreguesias21. 

 

 

 

 

 

 

 

6. EQUIPA 

Margarida Gomes | Tânia Vicente | Paulo Pereira 

Fotografias da sessão de esclarecimentos do prémio Nacional Eco-Freguesias XXI 2016 - mesa redonda 

Fotografias da sessão de esclarecimentos do prémio Nacional Eco-Freguesias XXI 2016 – apresentações da manhã 

Flyer Prémio Nacional Eco-Freguesias XXI  Facebook das Eco-Freguesias XXI  

http://ecofreguesias21.abae.pt/sessao-eco-freguesias-xxi/
http://ecofreguesias21.abae.pt/wp-content/uploads/2016/07/flyer.pdf
http://ecofreguesias21.abae.pt/wp-content/uploads/2016/07/flyer.pdf
file:///C:/Users/Margarida/1.%20ABAE/1.ABAE/Relatório%20ABAE/ABAE%202015/rel2015_ABAE/www.facebook.com/Ecofreguesias21

