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- ONGA criada em 1990 | Instituição de Utilidade Pública

- Membro da FEE desde 1990          

- Operador Nacional de 4 dos Programas da FEE

+ 2 de origem nacional

Agregação ou “família” 
de Organizações 
Não-Governamentais de 
Ambiente  com membros 
de 73 países do Mundo

Principal área de ação: educação para o  desenvolvimento sustentável

FEE- Foundation for Environmental Education



Eco-Freguesias XXI | Da ideia ao prémio

2009
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1- Enquadramento: do projeto piloto ao Prémio Nacional

Eco-Freguesias XXI | Intervenientes

- Acompanhamento do projeto  
desde a fase piloto
- Validação da metodologia
Margarida Marcelino
Jorge Neves

João Ferrão
Luisa Schmidt
João Guerra

José Archer
Margarida Gomes  
Paulo Pereira
Tânia Vicente
Renata Gonçalves

Grupo de Trabalho

Grupo de Peritos

- Conceção
- Coordenação
- Gestão de informação
- Trabalho de campo
- Avaliação

José Fidalgo
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Sistema de indicadores : metodologia 

1- Enquadramento: do projeto piloto ao Prémio Nacional

Sessões 
participativas

Inquéritos 
(população; 
presidente)

Desenvolvimento 
de projetos-piloto

6000€ 
em 

projetos

+ 3000 
questio
nários

6 
sessões



Freguesias piloto 

1- Enquadramento: do projeto piloto ao Prémio Nacional

Tipologia Concelho Freguesia

Urbana –

grande cidade Lisboa Carnide

Transição

Póvoa do 

Varzim Rates

Urbana –

cidade média –

Litoral

Torres 

Vedras

Torres Vedras e 

Matacães UF

Rural Pombal Louriçal

Área 

Metropolitana

Vila Nova 

de Gaia Oliveira do Douro

Urbana –

cidade média –

Interior Évora

Bacelo e Senhora 

da Saúde UF

http://ecofreguesias21.abae.pt/freguesias-piloto/carnide/
http://ecofreguesias21.abae.pt/freguesias-piloto/rates/
http://ecofreguesias21.abae.pt/freguesias-piloto/lourical/
http://ecofreguesias21.abae.pt/freguesias-piloto/oliveira-do-douro/
http://ecofreguesias21.abae.pt/freguesias-piloto/uniao-das-freguesias-de-bacelo-e-senhora-da-saude/


Hortas comunitárias em Torres Vedras

Projetos piloto | UF Torres Vedras e Matacães

Apoio à implementação de novas hortas comunitárias num novo terreno de propriedade municipal.
na freguesia. A freguesia fez um levantamento dos possíveis interessados em possuir um horta e  dá 
formação sobre agricultura biológica. 
O valor do prémio foi utilizado para a compra de materiais  para os utilizadores.           
Ver online aqui

Área onde vão nascer as novas hortas
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http://ecofreguesias21.abae.pt/freguesias-piloto/torres-vedras-e-matacaes/torres-vedras-projeto-aprovado/


Entrega dos prémios do Concurso Eco-Famílias XXI

Oliveira do Douro | Eco-Famílias XXI

Criação de um concurso Eco-Famílias

Visa sensibilizar para o tema e premiar famílias com um conjunto de boas práticas de 

sustentabilidade em vários domínios. 

Foi desenvolvido um questionário: o concurso decorreu de fevereiro a maio de 2015   

20 participantes; 5 obtiveram pontuações superiores a 60%

Prémio monetário. Ver online aqui
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http://ecofreguesias21.abae.pt/freguesias-piloto/oliveira-do-douro/oliveira-do-douro-descricao-do-projeto/


Cartaz- anuncia uma ação no 
âmbito do projeto

Lago reabilitado no jardim próximo da escola

UF do Bacelo e da Senhora da Saúde | Freguesia Viva

Intervenção em espaço público pelas Eco-Escolas da freguesia
Identificada a necessidade de uma maior sensibilização dos fregueses para as questões ambientais
Criação de projeto de sensibilização em conjunto com duas das Eco-Escolas da freguesia as Escolas 
Secundária Gabriel Pereira e a Básica Conde Vilalva fizeram planos de ação , implementaram  
campanhas: arruada, cartazes, flyers, brigadas ambientais com grupos de alunos com levantamento e 
identificação e proposta de soluções
Reabilitação  jardim no Bairro do Bacelo  pela Escola Conde Vilalva :  os alunos da escola foram 
responsáveis pela execução de todo o trabalho de requalificação do espaço, como a sua limpeza, arranjos 
e mobiliário urbano e pintura de azulejos. 
O novo Jardim da Rua da Juventude foi inaugurado no Dia do Ambiente 2015 Ver online aqui
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http://ecofreguesias21.abae.pt/freguesias-piloto/torres-vedras-e-matacaes/torres-vedras-projeto-aprovado/


Percurso turístico do Louriçal- mapa dos pontos de interesse

Louriçal | turismo no Louriçal

Identificada a necessidade da 
freguesia possuir informação 
agregada e disponível ao público 
dos pontos turísticos do seu 
território. 
Realização de flyer que agrega  os 
pontos de interesse turístico da 
freguesia. 
O trabalho de campo foi realizado 
pelo Para isso solicitou-se ao 
geografo André Fernandes 
O flyer foi impresso e entregue 
para a freguesia o disponibilizar na 
sua sede ou outros pontos de 
passagens de turistas.  
A informação está também 
disponibilizada online 

Ver online aqui
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http://ecofreguesias21.abae.pt/freguesias-piloto/lourical/pacote-turistico-vila-do-lourical-lourical/


Paineis que integram o 
percurso Rates Park

São Pedro de Rates | Percurso de Sensibilização Rates Park

Construção de um percurso pedestre de sensibilização ambiental ao longo do Rates Park. Implementado pela 

geógrafa Bárbara Brandão  que desenhou o percurso e a informação a incluir nos painéis. 
Colocação de 4 painéis ao longo dos 800m do percurso  contendo cada um informações relativas a diferentes 

temas (Solos, Água, Floresta, Pedestrianismo). 

Por razões de custo ,foi colocado um painel inicial e três outros pontos com painéis mais pequeno com 
QR Code para aceder à informação. Instalados a 13 de outubro de 2016.
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Voluntários limpam, pintam e 

recuperam quintais e espaços 

devolutos  no bairro Padre Cruz

Carnide | A nossa rua 

Bairro Padre Cruz: algumas ruas 
precisavam de intervenção 
existindo também muitas casas e 
quintais devolutos 
A Associação de Moradores  cria 
um grupo coordenador e  
estabelece plano de atividades 
para iniciar a renovação do 
bairro: maio a julho de 2015.
Participação da Junta, de 
moradores  e de  jovens de 
outros países.
O prémio foi utilizado na 
aquisição de tintas e outras 
ferramentas - material de 
limpeza dos espaços devolutos a 
recuperar para jardins e hortas .

Ver online aqui

1- Enquadramento: do projeto piloto ao Prémio Nacional

http://ecofreguesias21.abae.pt/freguesias-piloto/carnide/carnide-projeto-aprovado/
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• 82 intenções
• 48 candidaturas

• 37 Freguesias e 11 Uniões de Freguesias
• 18 APU + 15 AMU + 15 APR

Guimarães (5), Funchal (2),
Cascais (2), Mealhada (2), Pombal (2), 
Caminha (1), Horta (1), Póvoa de Varzim (1), 
Ribeira Grande (1), Santo Tirso (1), Vila Nova de Gaia 
(1), Vila Franca e Xira (1), Loures (1), Torres Vedras (1), 
Alfândega da Fé (1), Fundão (1), Leiria (1).

Mapa com localização dos 
municípios ECOXXI 2016 com 
freguesias candidatas

Fase 3 | Candidaturas 

2- Eco-Freguesias XXI 2017 | resultados 

52,1% são freguesias de municípios ECOXXI (25 JF):



58,3%

38,9%

48,1%

48,7%

50,2%

53,9%

59,9%

60,1%

66,8%

71,8%

84,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Média

6. Informação e Participação Pública

1. Educação para a Sustentabilidade

7. Serviços de Proximidade

5. Biodiversidade e Espaços Verdes

2. Gestão Ambiental: Energia, Água e Resíduos

9. Promoção do Desenvolvimento

3. Mobilidade e Transportes

4. Espaços Públicos

8. Animação Socio-Cultural

10. Visão de desenvolvimento

Eco-Freguesias XXI 2017- Desempenho Médio por Indicador

Desempenho médio por indicador

2- Eco-Freguesias XXI 2017 | resultados 



Eco-funcionários

Vila Franca de Xira foi a mais participativa (24 respostas)
Guardizela e Sambade foram as que obtiveram os melhores resultados.

Em média, 
participaram 34% 
dos funcionários 

da freguesia

O Índice médio 
é de 40,3%

2- Eco-Freguesias XXI 2017 | resultados 



Mapa Eco-Freguesias XXI 2017

Região 
(NUT II)

N.º de 
freguesias
candidatas

Norte 14
Lisboa 14
Centro 10
Açores 3
Alentejo 3
Madeira 3
Algarve 1
TOTAL 48

As Regiões de Lisboa e Norte possuem o maior n.º 
de participações (58% no conjunto)
A Região do Algarve é a que menos participa (2%)



Índice < 50%
F de Negrelos (S. Tomé)

F de Pessegueiro do Vouga

UF de Carvalhais e Candal

F de Calhetas
F de Santa Luzia

F de Pedro Miguel (Horta)
F de S. Domingos de Rana

F de São Bartolomeu
F de Louriçal

Índice ≥ 50% e  < 60%
UF de Moncarapacho e Fuseta

UF de Além da Ribeira e Pedreira
F de Serzedelo

UF de Santa Eufémia e Boa Vista
F de Vila de Frades

F de Machico
S. Pedro de Rates
F de Três Povos
F de Guardizela

UF de São Martinho do Bispo e Ribeira 
Frades

F de Ponte
Agualva e Mira Sintra

F de Cedães

UF de Fânzeres e São Pedro da Cova

UF de Alenquer (Santo Estêvão e Triana)

F de S. Vicente Ferreira

Índice ≥ 60% e  < 70%
UF de Laranjeiro e Feijó

F de Carnide
F de Carregueira

UF de Figueiró dos Vinhos e Bairradas
UF de Torres Vedras ( São Pedro, Santiago, Santa 

Maria do Castelo e São Miguel) e Matacães
F de Oliveira do Douro

F de Longos
F de Vila Franca de Xira

F de Ega
F de Vilar de Mouros

F de Carriço
UF de Bacelo e Senhora da Saúde

F de Bucelas

Índice ≥ 70%
F de Luso

F de Alcabideche
F de Parque das Nações

UF da Mealhada, Ventosa 
do Bairro e Antes
F de Campolide
F de Fermentões

F de Fornelos - Fafe
F de São Vicente

F de São Martinho
F de Sambade

Resultados Eco-Freguesias XXI 2017
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Prémios Eco-Freguesias XXI 2017
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3- Edição 2018-19 | um roteiro de sustentabilidade 

Eco-Freguesias XXI | Visão

Escalas da Sustentabilidade

Global

Nacional

Regional

Local

Freguesia

Bairro

Família

Indivíduo



Eco-Freguesias XXI | Visão

Educação para o desenvolvimento sustentável

Territórios Sustentáveis

Cidadãos

Atores 
locais Decisores

educação

(in)formaçãosensibilização

participação

3- Edição 2018-19 | um roteiro de sustentabilidade 



Eco-Freguesias XXI | Objetivos

- Contribuir para a definição de estratégias que 
permitam a aplicação do principio da subsidiariedade; 

- Difundir o conceito de eco-freguesia; eco-bairro; 
eco-escolas e eco-família;

- Valorizar e incentivar os processos de cidadania 
participativa ;

- Contribuir para a elaboração de indicadores de 
sustentabilidade local.

3- Edição 2018-19 | um roteiro de sustentabilidade 



Eco-Freguesias XXI | Objetivos

- Motivar os actores locais e em especial os dirigentes das
Juntas de Freguesias para a importância do seu papel como
agentes do desenvolvimento sustentável à escala local;

- Envolver as freguesias no apoio à implementação de
programas de Educação para o Desenvolvimento
Sustentável

- Reconhecer as iniciativas/práticas/políticas em 
desenvolvimento na freguesia em prol do 
ambiente/desenvolvimento sustentável;

- Contribuir para o envolvimento  das freguesias na 
implementação dos objetivos da Agenda 21 local , ODS, 
particularmente o nº11 e da ENEA

3- Edição 2018-19 | um roteiro de sustentabilidade 



Tornar as cidades e os povoamentos 
humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis.
Até 2030…

(…)aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as 
capacidades para o planeamento e gestão de 
assentamentos humanos participativos, integrados e 
sustentáveis, em todos os países .

(…)Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o 
património cultural e natural do mundo

(…), proporcionar o acesso universal a espaços públicos 
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, (…)

(…) reduzir o impacto ambiental negativo per capita nas 
cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade 
do ar, gestão de resíduos municipais e outros

Eco-Freguesias XXI | Contribui para os ODS
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Eco-Freguesias XXI | em linha com a ENEA

3- Edição 2018-19 | um roteiro de sustentabilidade 

Em linha com a ENEA 2020

• Princípios

Educar :

- tendo em conta a experiência 

internacional
- para a capacitação da sociedade 
face aos desafios ambientais 
- para a sustentabilidade

- para uma cidadania interveniente

• Pilares
- Descarbonizar a sociedade; 
- Tornar a economia circular; 
- Valorizar o território
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4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI

Vantagens em participar

- Conhecer e compreender o desempenho da autarquia em 
termos de sustentabilidade.
- Apoiar a tomada de decisões. 
- Ter acesso à partilha de experiências e boas práticas.
- Analisar o impacto das decisões e ações
- Promover maior proximidade com a comunidade local.
- Gerir de forma mais eficaz as infraestruturas e serviços à 
população.
- Implementar com condições mais favoráveis um conjunto de 
ações e projetos no sentido da sustentabilidade.
- Possibilitar a criação de múltiplas sinergias, com outras Juntas 
de Freguesia, escolas, associações da sociedade civil e parceiros. 
- Ver reconhecido o trabalho desenvolvido na freguesia.



Indicadores

4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI

Indicador Pontuação Bónus

1 Mobilização, capacitação e educação 

para a sustentabilidade
10,0 5,5

2 Gestão Ambiental: Energia, Água e 

Resíduos
15,0

3 Mobilidade e Transportes 8,0 0,5

4 Equipamentos e Espaços Públicos 15,0 2,0

5 Biodiversidade e Espaços Verdes 6,0

6 Informação e Participação Pública 8,0

7 Serviços de Proximidade 15,0

8 Animação Sociocultural 8,0

9 Promoção da Economia Local 15,0 1,0

10 Visão do Desenvolvimento 1,0







Indicadores

4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI

Dados relativos janeiro de 2017 a dezembro de 2018



Índice Eco-Freguesias XXI

Composto por 10 indicadores que totalizam 100 
pontos e sintetizam diversos aspetos relativos à 
gestão sustentável quer da Junta de Freguesia, quer 
do território natural, económico e socio-cultural de 
que é responsável.

4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI

Índice

http://ecofreguesias21.abae.pt/indicadores-eco-freguesia-xxi-2016/


4- Candidatura | Comissão Nacional Eco-Freguesias XXI

Comissão Nacional

Margarida Marcelino
Jorge Neves

João Ferrão
Luisa Schmidt
João Guerra

Grupo de Peritos

José Fidalgo
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1 Mobilização,  capacitação e educação para 
a sustentabilidade

A – Ações de sensibilização e (in)formação 
dirigidas aos trabalhadores da Junta
B – Ações de sensibilização e (in)formação 
dirigidas à população em geral
C – Eco-Escolas na Freguesia

Pontuação
(1 a 100)

15,5 
pontos
(10 + 5,5 de 

bónus)



O incentivo à participação da população no debate sobre o 

documentário " Uma mensagem de esperança" e a promoção do 

Eco-Festival Terra Mãe que visou promover  a “harmonia entre a 

terra e a família”, foram algumas 

das ações desenvolvidas por esta

freguesia.

Educação para a sustentabilidade em Fornelos

Junta de Freguesia de Fornelos 



Indicadores Eco-Freguesia XXI 2018-19
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2 Gestão Ambiental: Energia, Água e Resíduos

A – Consumos de Energia no(s) edifício(s) 
sede da Junta de Freguesia e suas 
delegações
B – Consumos de Água na Área da Freguesia 
C – Resíduos Produzidos e Recolhidos 
Seletivamente na Freguesia

Pontuação
(1 a 100)

15 pontos



A Freguesia de Fornelos(Fafe), destacou-se 

pelas ações desenvolvidas no âmbito do 

indicador 1 no ano de 2016. 

O incentivo à participação da população no 

debate sobre o documentário " Uma 

mensagem de esperança" e a promoção 

do Eco-Festival Terra Mãe que visou 

promover  a “harmonia entre a terra e a 

família”, foram algumas das ações 

desenvolvidas por esta freguesia.

Fornelos no Top da Educação para a sustentabilidade

Junta de Freguesia de Fornelos 

Junta de Freguesia de Luso

Medidas de poupança de água

Colocação de rega automática com 

programação para rega noturna e rega gota-

a-gota no jardim público da Avenida Emídio 

Navarro. Colocação de torneiras com 

sensores nas casas de banho públicas. 

Substituição das torneiras tradicionais, dos 

chafarizes, lavadouros e fontes, por torneiras 

mais eficiente



Indicadores Eco-Freguesia XXI 2018-19
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3 Mobilidade e Transportes

A – Transportes públicos
B – Mobilidade inclusiva
C – Ações/ projetos de promoção da 
mobilidade sustentável nos últimos 3 anos

Pontuação
(1 a 100)

8,5 pontos
(8 + 0,5 de bónus)



A Freguesia de Fornelos(Fafe), destacou-se 

pelas ações desenvolvidas no âmbito do 

indicador 1 no ano de 2016. 

O incentivo à participação da população no 

debate sobre o documentário " Uma 

mensagem de esperança" e a promoção 

do Eco-Festival Terra Mãe que visou 

promover  a “harmonia entre a terra e a 

família”, foram algumas das ações 

desenvolvidas por esta freguesia.

Fornelos no Top da Educação para a sustentabilidade

Junta de Freguesia de Fornelos 

Construção de diversas rampas de acesso 

para pessoas com mobilidade reduzida e 

rebaixamento de passeios junto da 

Estrada Nacional 207 e nas paragens de 

autocarro 

Junta de Freguesia de Fornelos – Fafe

Mobilidade Inclusiva
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4 Equipamentos e Espaços Públicos

A – Higiene e Limpeza urbana 
B – Equipamentos e praças públicas da 
responsabilidade da Junta de Freguesia 
C – Intervenção no mobiliário urbano 
realizadas no último ano 
D – Monitorização da limpeza e 
manutenção dos espaços públicos da 
Freguesia

Pontuação
(1 a 100)

16,5 pontos
(15 + 1,5 de bónus)



A Junta de Freguesia procedeu, no âmbito das suas competências,

à requalificação de diversas vias públicas, nomeadamente através

da execução e regularização de passeios.

A Rua Luís de Pina, à entrada da

Quinta do Chiado, é um dos exemplos

das intervenções realizadas.

Junta de Freguesia de Feijó e Laranjeiro 

Requalificação de passeios 
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5 Biodiversidade e Espaços Verdes

A – Espécies Invasoras
B - Hortas Urbanas/Comunitárias
C - Ação/projeto com vista à conservação 
de linhas de água/floresta/biodiversidade 
localPontuação

(1 a 100)

6 pontos



No âmbito da comemoração deste dia, 

foram plantadas dezenas de árvores pelos 

alunos do Centro Escolar e foram visitadas 

as caixas ninho destinadas à atração de 

chapins. Marcaram também presença pais 

e encarregados de educação dos alunos, 

utentes do Centro de Convívio de Vilar de 

Mouros, representantes da Câmara 

Municipal de Caminha.

Junta de Freguesia de Vilar de Mouros 

Comemoração do Dia da Floresta Autóctone
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6 Informação e Participação Pública

A – Informação disponibilizada pela Junta 
de Freguesia
B – Ações de promoção e divulgação da 
participação pública (orçamento 
participativo ou outro processo similar)
C – Plataformas virtuais Interativas

Pontuação
(1 a 100)

8 pontos



A Freguesia de Fornelos(Fafe), destacou-se 

pelas ações desenvolvidas no âmbito do 

indicador 1 no ano de 2016. 

O incentivo à participação da população no 

debate sobre o documentário " Uma 

mensagem de esperança" e a promoção 

do Eco-Festival Terra Mãe que visou 

promover  a “harmonia entre a terra e a 

família”, foram algumas das ações 

desenvolvidas por esta freguesia.

Fornelos no Top da Educação para a sustentabilidade

Junta de Freguesia de Fornelos 

O Projeto tem como principal objetivo promover e desenvolver o comércio

local através da recolha, por parte dos cidadãos residentes em Campolide,

de lixo existente nas ruas da Freguesia de Campolide e trocá-lo por uma

moeda local designada por “Lixo”. Este projeto visa: 1 - Promover a

conscientização acerca do despejo correto do lixo e de resíduos; 2 -

Fomentar e fortalecer a economia local de Lisboa; 3 - Promover os negócios

locais cadastrados no projeto.

Junta de Freguesia de 

Campolide

- Projeto “Pago em Lixo”
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7 Serviços de Proximidade

A – Serviços disponibilizados à população 
em geral
B – Serviços porta-a-porta
C – Serviços de apoio a famílias, jovens e 
idosos
D – Outros serviços (ex: carro oficina, biblioteca 

itinerante, lavandarias sociais, etc.)

Pontuação
(1 a 100)

15 pontos



A Freguesia de Fornelos(Fafe), destacou-se 

pelas ações desenvolvidas no âmbito do 

indicador 1 no ano de 2016. 

O incentivo à participação da população no 

debate sobre o documentário " Uma 

mensagem de esperança" e a promoção 

do Eco-Festival Terra Mãe que visou 

promover  a “harmonia entre a terra e a 

família”, foram algumas das ações 

desenvolvidas por esta freguesia.

Fornelos no Top da Educação para a sustentabilidade

Junta de Freguesia de Fornelos 

Freguesia do Parque nas Nações 

– Loja solidária

A freguesia possui diversos programas de 

apoio a idosos, nomeadamente 

excursões/passeios, apoio domiciliário, 

gabinete de enfermagem e psicologia e 

loja solidária. 
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8 Animação Sociocultural

A – Iniciativas de caráter sociocultural 
promovidas pela Junta de Freguesia

Pontuação
(1 a 100)

8 pontos



A Freguesia de Fornelos(Fafe), destacou-se 

pelas ações desenvolvidas no âmbito do 

indicador 1 no ano de 2016. 

O incentivo à participação da população no 

debate sobre o documentário " Uma 

mensagem de esperança" e a promoção 

do Eco-Festival Terra Mãe que visou 

promover  a “harmonia entre a terra e a 

família”, foram algumas das ações 

desenvolvidas por esta freguesia.

Fornelos no Top da Educação para a sustentabilidade

Junta de Freguesia de Fornelos 

Junta de Freguesia de Carnide

Feira da Luz 
Feira anual com a duração de um mês, com 

fortes raízes tradicionais na Cidade de Lisboa. 

Além do desenvolvimento do comércio local, a 

feira traz mostras do trabalho desenvolvidos 

pelas associações locais e promove 

culturalmente a freguesia com concertos e 

espetáculos semanais. Termina com festa 

religiosa que envolve milhares de crentes de 

toda a cidade.
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9 Promoção da Economia Local

A – Ações na área da promoção do 
emprego 
B – Ações de apoio ao empreendedorismo
C – Ações de promoção do comércio local
D – Ações de marketing territorial
E – Ações de promoção turística

Pontuação
(1 a 100)

16 pontos
(15 + 1 de bónus)



A Freguesia de Fornelos(Fafe), destacou-se 

pelas ações desenvolvidas no âmbito do 

indicador 1 no ano de 2016. 

O incentivo à participação da população no 

debate sobre o documentário " Uma 

mensagem de esperança" e a promoção 

do Eco-Festival Terra Mãe que visou 

promover  a “harmonia entre a terra e a 

família”, foram algumas das ações 

desenvolvidas por esta freguesia.

Fornelos no Top da Educação para a sustentabilidade

Junta de Freguesia de Fornelos 

Junta de Freguesia do Luso

Atribuição de prémio de empreendedorismo
Todos os anos a Fundação Luso atribui prémios a projetos 

inovadores e inspiradores.

A Fundação Luso tem como objetivo "contribuir para o 

progresso do conhecimento e da informação

relacionados com a água e a saúde humana, para a 

preservação do património hídrico e 

natural do Luso, bem como para o 

desenvolvimento sustentável da região”.
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10 Visão do Desenvolvimento

A – Projetos/ações previstas para os 
próximos dois anos

Pontuação
(1 a 100)

1 ponto
(0 + 1 de bónus)



Eco-Freguesias | Eco-Funcionários

Eco-Freguesias

Eco-Funcionários

4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI
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1-A Eco-Funcionários

1. Gestão Ambiental: Energia, Água e Resíduos 
A. Poupança de energia e água
B. Redução e separação dos resíduos

2. Educação para a Sustentabilidade  
A. Ações de sensibilização e (in)formação 
B. Associativismo
C. Participação Pública

3. Mobilidade 
A. Deslocação casa-trabalho

4. Eco-Funcionário: visão

Pontuação
(1 a 100)

15,5 pontos
(10 + 5,5 de bónus)



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI

Custo da candidatura

Custo relativo a:
Apoio técnico durante todo o processo  (10 meses)
Avaliação e júri
Materiais do galardão e cerimónia



1- Enquadramento: do projeto piloto ao Prémio Nacional

2- Eco-Freguesias XXI 2017 

3- Edição 2018-19 | um roteiro de sustentabilidade 
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5- Projetos 2018 

6- Próximos passos

Eco-Freguesias XXI 2018-19





Exemplos de projetos

Freguesias + 
eficientes

Ferramentas digitais

Sessões e orçamento 
participativo

Ações de formação 
diversas

Implementação do 
“Eco-famílias”

(…)

Exemplos de projetos a 
implementar nas freguesias

Freguesia Depositrão

Já em 
implementação

Outros exemplos

5- Projetos 2018 



Exemplos de projetos 2018

5- Projetos 2018 



Concurso Eco-Famílias XXI

5- Projetos 2018 



Exemplos de projetos 2018

5- Projetos 2018 



1- Enquadramento: do projeto piloto ao Prémio Nacional

2- Eco-Freguesias XXI 2017 

3- Edição 2018-19 | um roteiro de sustentabilidade 
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5- Projetos 2018 

6- Próximos passos
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Próximos passos

6- Próximos passos

Ficha de 
inscrição

Login na 
plataforma

Eco-
Funcionários

www.ecofreguesias21.abae.pt

Informação 
detalhada sobre 

os projetos 
disponíveis.



Próximos passos

2018 - ABRIL

Inscrição na 

2ª edição 

Eco-Freguesias XXI

2018

Desenvolvimento, 
participação em 
projetos diversos

Candidaturas

2019

2º Galardão

2019

6- Próximos passos



Contactos

Associação Bandeira Azul da Europa

ecofreguesias21@abae.pt

Telefone: 213942747

Coordenação:

Margarida Gomes

TM: 935373716

Página oficial: www.ecofreguesias21.abae.pt

www.facebook.com/ecofreguesias21


