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Vantagensemparticipar

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

Projetospara asFreguesias

ConcursoEco-FamíliasXXI

Outros projetos

Este concurso pretende promover as

melhores práticas de sustentabilidade dentro

da comunidade e visa sensibilizar, informar

sobre compor tamentos e prát icas

sustentáveis, e sobre a responsabilidade

individual e coletiva na construção de uma

comunidademais sustentável.

Promovidos pela ABAE e/ou por parceiros,

existem ainda um conjunto de outros

projetos que estão disponíveis para as

freguesias em áreas diversificadas como:

participação pública, comunicação digital,

formação, promoção turística, etc..
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Quais osprazos?

–até 31de janeiro de 2020: inscrição;
– até 31 de maio de 2020: realização do
Eco-FuncionáriosXXI;
– até 31 de maio de 2020: inscrição e
participação no concurso Eco-Famílias XXI,
e restantes projetos;
– novembro de 2020 a fevereiro de 2021:
candidatura ao galardão;
– até novembro de 2021: cerimónia pública
de atribuição do galardão Eco-Freguesias
XXI.
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Ao participar no Eco-Freguesias XXI, a
Junta de Freguesia está a assumir, de
forma clara perante a sua comunidade, um
compromisso pela sustentabilidade.

Passará ainda a dispor de um instrumento
que enquadra e sistematiza as suas
pr ior idades nos domínios socia l ,
económico e ambiental, colocando em
evidência o trabalho já concretizado de
forma sintética e transparente e dando
pistas sobre o caminho a percorrer no
sentido da sustentabilidade.

Quemsepodecandidatar?

Podem participar todas as freguesias do
país. A participação é voluntária e da
responsabilidade do(a) Presidente da Junta.
Existe um custo associado à participação
que varia entre 200€ e600€, dependendo do
número de eleitores da freguesia.

Como funciona?

Acandidatura aEco-Freguesia XXI inicia-se
com a inscrição do coordenador pela
freguesia, que temque se registar, criando o
seu , na Plataforma Eco-
Freguesias XXI, e enviar a

para formalizar o seu interesse.
Após inscrição, inicia-se a fase de
preparação da candidatura durante a qual
os funcionários deverão ser envolvidos na
resposta ao questionário Eco-Funcionários;
está aberta a possibilidade de

, incluindo o Eco-
Famílias XXI, que serão valorizados na
candidatura.

A candidatura ao galardão constitui a fase
final deste processo, decorrendo durante 3
meses. É composta por um questionário
online, que deve ser preenchido pela
freguesia.
As freguesias que conseguemobter 50%da
pontuação máxima possível nesta
candidatura, serão então reconhecidas
comoEco-FreguesiaXXI.

login de acesso
ficha de

inscrição

adesão a
diversos projetos

Ondedecorre a candidatura?

Tudo decorre na página do projeto em
ecofreguesias21.abae.pt.


