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Projeto que visa trabalhar com as freguesias no sentido do 
desenvolvimento de eco-comunidades ou comunidades 
sustentáveis. 

Estrutura-se no desenvolvimento e motivação para a 
implementação de diversas ações/projetos à escala local, 
tendencialmente de carácter participado e que visam a 
transformação no sentido de uma comunidade mais 
sustentável. 

Procura, através da existência de uma candidatura bienal, 
valorizar percursos, avaliar processos e reconhecer resultados 
que se materializam através da atribuição do galardão Eco-
FreguesiaXXI. 
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Participação em 
projetos 

Eco-Funcionários 

Eco-famílias 

Pré-candidatura 

Eco-Escolas 



Objetivos 

• Sensibilizar os 
trabalhadores da Junta 

• Sinalizar boas práticas  

• Dar o exemplo 

Como funciona 

• Inquérito online preenchido 
por cada funcionário por 
solicitação do presidente 

Na candidatura 

• Integra o indicador 1 

• Vale até 4,5 pontos 

Eco-Funcionários 

Participação em projetos  
Inscrições abrem a 13 de abril 

Preparação da 
candidatura- motivação 

dos funcionários da 
Junta 

Grátis para os 
candidatos 



Objetivos 

• Sensibilizar as famílias da 
freguesia para práticas mais 
sustentáveis 

Como funciona 

• Inquérito online preenchido 
pelas famílias 

• Implementado pela ABAE a 
pedido da freguesia 

No Índice  

• Integra o indicador 1 

• Vale até 5,5 pontos 
(BÓNUS) 

Participação em projetos  
Inscrições abrem a 13 de abril 

Preparação da 
candidatura- motivação 
dos fregueses/famílias 

serviço 
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Participação em 
projetos 

Outros projetos 

Formação/ 
capacitação 

Economia 
circular 

Comunicação e 
informação 

Eficiência 
energética 

Participação 
pública 

…outros 

Turismo 
sustentável 



Participação em projetos  
Inscrições abrem a 13 de abril 

Objetivos 

• Tornar as Juntas de 
Freguesia mais eficientes no 
seu consumo de energia 
elétrica  

Como funciona 

• Inquérito online para 
formalizar intenção de 
participação (gratuito) 

No Índice Eco-
Freguesias XXI  

• Integra o indicador 3 

• Vale até 3,0 pontos 

freguesiasmaiseficientes.pt 



Apresentação de candidaturas 
novembro 2018 a dezembro 2019 

Apresentação da 
candidatura ao  

galardão 

Reconhecimento 
como 

Eco-Freguesia 
2018/19 

maio 2019 

novembro a fevereiro 
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indicadores 

Indicador Objetivos do Indicador 

1 
Mobilização,  capacitação e educação 

para a sustentabilidade 

Reconhecer e premiar boas práticas dirigidas ao público-escolar, funcionários e 

famílias. 

Incentivar a promoção de ações de capacitação e educação para a sustentabilidade, 

quer junto dos colaboradores da Junta quer na população 

2 
Gestão Ambiental: Energia, Água e 

Resíduos 

Motivar para a adoção de padrões de consumo mais sustentáveis, incentivando boas 

práticas de gestão ambiental nos serviços da Junta. 

3 Mobilidade e Transportes 
Promover condições de acessibilidade e mobilidade mais equilibrada, inclusiva e 

sustentável indo ao encontro das necessidades da população. 

4 Equipamentos e Espaços Públicos 
Zelar pela qualidade e manutenção dos espaços públicos adotando práticas mais 

sustentáveis 

5 Biodiversidade e Espaços Verdes 
Conhecer e valorizar a preservação da biodiversidade, o património natural e a 

agricultura familiar. 

6 Informação e Participação Pública 

Promover a comunicação entre a Junta de Freguesia, residentes e público em geral, 

no sentido de dar a conhecer o trabalho desenvolvido, incentivando à participação 

ativa de todos nas iniciativas que promove. 

7 Serviços de Proximidade Proporcionar serviços que contribuem para o incremento da sua qualidade de vida. 

8 Animação Sociocultural 
Promover a oferta de atividades de caráter cultural, recreativo, desportivo e outras 

visando o fortalecimento da dinâmica associativa e o desenvolvimento social. 

9 Promoção da Economia Local Promover a sustentabilidade do território através da valorização da economia local  

10 Visão  do Desenvolvimento 
Identificar as principais linhas de orientação estratégica da Freguesia no sentido da 

sustentabilidade. 
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galardão 

O que é o galardão Eco-Freguesias XXI?? 

A candidatura ao galardão Eco-Freguesia XXI estrutura-se num 
questionário que inclui  com um conjunto de indicadores, cuja 
avaliação é comunicada através do cálculo do índice Eco-Freguesias 
XXI que significa a % atingida face ao que será considerado e cada 
indicador o “ótimo” mas também exequível em termos de 
sustentabilidade..  

Quem pode participar 

Podem participar todas as freguesias do país 
A candidatura é  da responsabilidade do(a) Presidente da Junta  
 

Em que consiste o prémio? 

-Certificado: para todas as participantes reconhecendo os resultados 
obtidos. 

-Bandeira: para todas as freguesias que obtiverem um índice Eco-
Freguesias XXI igual ou superior a 50%.. 



Apresentação de candidaturas 
A partir de novembro de 2018 

2018/2019 



CONTACTOS 

Associação Bandeira Azul da Europa 
ABAE - FEE Portugal 

 
213942747 

eco21@abae.pt 
 

Coordenação: 
Margarida Gomes 
TM: 935373716 

E-mail: margaridagomes@abae.pt 
 

Tânia Vicente 
TM: 910502424 

E-mail: tania.vicente@abae.pt 
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