
Contactos

qualquer dúvida contactar:
Associação Bandeira Azul da Europa 
ecofreguesias21@abae.pt
213 942 747| 910 502 424
www.ecofreguesias21.abae.pt

ou:
União das Freguesias de Seide
Telefone: 252 327 945 | 965 743 215 | 916967678
email: freguesia@seide.pt

Prazos

O inquérito encontra-se disponível para 
preenchimento online, encerrrando o prazo 
de candidaturas no dia 28 de fevereiro de 
2019.

Os resultados serão disponibilizados durante 
o mês de março de 2019, através dos 
contactos disponibilizados no inquérito.

Prémios

Serão distinguidas como Eco-Famílias XXI 
todas aquelas cuja pontuação seja superior 
ou igual a 50%.  As 3 famílias com maior 
pontuação receberão prémios a definir.

União das Freguesias
      de Seide 2019

www.ecofreguesias21.abae.pt/concursoecofamilias/ufseide2019

ConcursoConcurso

até

28 
 fev 2019



O Eco-Famílias XXI é um desafio em forma de 
concurso, que pretende evidenciar quais as 
famílias com as práticas mais sustentáveis e 
que revelam maiores preocupações com o 
ambiente, território e comunidade na União das 
Freguesias de Seide.
 
Surge no âmbito do Projeto Eco-Freguesias 
XXI, promovido pela Associação Bandeira Azul 
da Europa a ser implementado em Portugal 
desde 2016.
 
O Eco-Freguesias XXI, visa incrementar o 
desenvolvimento sustentável à escala local 
procurando envolver os cidadãos em geral, e  
os dirigentes das Juntas de Freguesia em 
particular, na construção de uma sustenta-
bilidade participada.

Assim sendo, vimos convidar todas as famílias 
residentes na União das Freguesias de Seide a 
participar no concurso Eco-Famílias XXI.

REGULAMENTO

O que é o Eco-Famílias XXI

Objetivos

-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 
comunidade mais sustentável
-premiar as famílias mais sustentáveis e 
promover as suas boas práticas.

Quem pode concorrer

Qualquer família residente na União das 
Freguesias de Seide.
Considera-se família o conjunto de 
pessoas com 2 ou mais elementos 
(incluindo uniões de facto) e que coabitem 
no mesmo fogo/ habitação em mais de 
50% do seu tempo.

Consideram-se como famílias elegíveis 
aquelas que habitem em casa própria ou 
alugada total/parcialmente.

Participação

As famílias com preocupações ambientais 

que residam na União das Freguesias de 

Seide, poderão concorrer, bastando para 

isso que preencham o formulário em:   

www.ecofreguesias21.abae.pt/concurso

ecofamilias/ufseide2019.

Complementarmente serão solicitados 

documentos que comprovem algumas das 

práticas sustentáveis, podendo vir a ser 

reaizadas visitas para confirmação de 

elementos em dúvida.

Para participar um elemento, representante 

da família, deverá registar-se em 

ecofreguesias.abae.pt e responder ao 

formulário disponivel para esse fim.

 Júri e Critérios

O júri será composto por elementos da 
ABAE e do projeto Eco-Freguesias XXI.
Cada questão será pontuada, em função 
das respostas e evidências apresentadas, 
sendo a pontuação máxima possível de 100 
pontos.
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