
Contactos
AssociaçãoBandeiraAzul daEuropa
ProjetoEco-FreguesiasXXI

ecofreguesias21@abae.pt
213942741

ecofreguesias21.abae.pt

email:
telefone: +351
página:

EmqueconsisteoPrémio?

Todas as freguesias que obtiverem um
índice Eco-Freguesias XXI igual ou
superior a 50% serão reconhecidas como
Eco-Freguesia através da atribuição de
umabandeira e/ou diploma.

As 3 freguesias que obtiverem o índice
mais elevado receberão ainda um prémio
monetário que totaliza 7000€, distribuído
da seguinte forma:

1º prémio: 3500€
2º prémio: 2000€
3º prémio: 1500€

Prémio
Nacional

ConcursoEco-FamíliasXXI

Este concurso, que integra a candidatura

Eco-Freguesias, é opcional e pontuado sob a

forma de bónus. Pretende premiar as famílias

commelhores práticas ambientais em prol da

sutentabilidadena sua comunidade e visa:

– informar sobre comportamentos e práticas

sustentáveis;

– evidenciar a relação entre sustentabilidade

ambiental e económica;

– sensibilizar para a responsabilidade

individual e coletiva na construção de uma

comunidademais sustentável.

As freguesias que pretendam implementar o

Eco-Famílias XXI deverão contactar a ABAE

até 15 denovembro.



Quais osprazos?

– 1 de agosto de 2016 – abertura do
questionário online.
– 14 de outubro de 2016 - Sessão de
informação sobre o Prémio Nacional Eco-
Freguesias XXI. Agência Portuguesa do
Ambiente.
– 15 de novembro - data limite para solicitar
a implementaçãodoEco-Famílias XXI.
– 31 de dezembro de 2016 – data limite para
apresentação das candidaturas.

Site:ecofreguesias21.abae.pt

OqueéoEco-FreguesiasXXI?

PrémioNacional

O Eco-Freguesias XXI é um projeto da
Associação Bandeira Azul da Europa que
visa implementar junto das freguesias o
conceito de eco-comunidade.
Depois de premiado em 2009 pelo Ideias
Verdes (Fundação Luso-Expresso) o
projeto temvindo a ser implementado* em6
freguesias- piloto entre 2013 e2015.
O Prémio Nacional constitui a última fase
do projeto-piloto e visa o envolvimento de
todasas freguesias do país.

O Prémio Nacional Eco-Freguesias XXI
pretende incentivar e reconhecer as
freguesias que trabalham no sentido da
sustentabilidade e desenvolvimento da sua
comunidade, sendo valorizadas as
in iciat ivas em prol do ambiente,
participação, cidadania e inclusão.

* Com o apoio de peritos do Instituto de Ciências
Sociais eUniversidadeCatólica

Comosecandidatar?

Para se candidatar a Eco-Freguesia XXI, a
Junta de Freguesia deverá preencher um
questionário online composto por 10
indicadores que sintetizam diversos aspetos
relativos à gestão sustentável quer da Junta
de Freguesia, quer do território natural,
económico e sociocultural de que é
responsável.
A avaliação desse questionário possibi-
litará calcular o índice de sustentabilidade
Eco-FreguesiasXXI.
Em2016aparticipaçãoégratuita.

Quemsepodecandidatar?

Podem participar todas as Juntas de
Freguesia do país sendo a candidatura da
responsabilidade do(a) Presidente que
deverá nomear um responsável pela
candidatura.


