
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME DA FREGUESIA:  

MORADA:  

TELEFONE:  E-MAIL:  

NOME:  

COORDENADOR DA CANDIDATURA (quando não é o Presidente) 

E-MAIL:  
 

CARGO:  
 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

TELEFONE:  

ECO-FREGUESIAS XXI 2020 – 3.ª EDIÇÃO 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Custo da candidatura (a liquidar no ato da candidatura) 
Por forma a procurar uma maior equidade foram criados 5 escalões em função do número de eleitores da freguesia  

Escalão 1 ≤ 1.500 eleitores 200€ 

Escalão 2 1.501 a 3.500 eleitores 300€ 

Escalão 3 3.501 a 7000 eleitores 400€ 

Escalão 4 7.001 a 20.000 eleitores 500€ 

Escalão 5 > 20.000 eleitores 600€ 

 

ESCALÃO              

ELEITORES:  ESCALÃO:  

A Junta de Freguesia de _____________________________________________ compromete-se a apresentar a 

candidatura ao Projeto Eco-Freguesias ECOXXI 2020, que pressupõe a liquidação do pagamento da candidatura até um 

mês após o envio da presente ficha de inscrição para a ABAE. 

Assinatura do coordenador pela candidatura:________________________________________________________ 

Assinatura do Presidente da Junta de Freguesia (ou quem o substitui):________________________________________ 

Data: __/__/20__ 

 
 

 

TELEFONE:  NOME:  
 

E-MAIL:  

CONCELHO:  



                                                                                                               

                
 

 

                                              

PROTOCOLO DE PARCERIA 
ABAE Eco-Freguesias XXI / Freguesia/UF _________________________________ 

O presente protocolo de parceria, válido depois de assinado por ambas as partes, visa o 

compromisso de colaboração entre a ABAE e a Freguesia/UF________________________ 
_______________________ no âmbito da participação no Projeto Eco-Freguesias XXI 2020. 

Poderá, por sugestão da freguesia, vir a incluir outras alíneas. 
 
 

Termos da Parceria 

 
1- A Autarquia compromete-se a: 
- Formalizar a inscrição no Projeto Eco-Freguesias XXI 2020, através do envio da ficha de 

inscrição anexa, devidamente assinada e carimbada; 
- Realizar a candidatura a Eco-Freguesia XXI 2020, na plataforma ecofreguesias21.abae.pt a 

qual se inicia com o inquérito Eco-Funcionários e se concretiza depois com a submissão da 
informação relativa aos 10 indicadores; 

- Proceder ao pagamento da inscrição no valor de _____€ (escalão ___), através de 
transferência bancária: 0033-0000-00084865980-05. Este valor da inscrição inclui o apoio 
técnico prestado à freguesia no decorrer da sua participação no Projeto Eco-Freguesias XXI 
2020 e os custos inerentes à atribuição do Galardão, nomeadamente a produção das 
bandeiras e certificados.  

 
2- A ABAE compromete-se a: 
- Receber a ficha de inscrição da Freguesia/UF_______________________________________  

no Projeto Eco-Freguesias XXI 2020; 
- Possibilitar o acesso da freguesia à plataforma Eco-Freguesias XXI, através do endereço 

https://ecofreguesias21.abae.pt/minha-conta/; 
- Implementar, avaliar e informar a Freguesia acerca dos resultados “Eco-Funcionários”; 
- Agilizar o acesso a projetos promovidos pela ABAE e/ou parceiros facilitadores do 

desenvolvimento de práticas, ações ou políticas mais sustentáveis; 
- Acompanhar e fornecer apoio técnico à freguesia ao longo do processo de preparação da 

Candidatura; 
- Coordenar o Júri e o processo de avaliação da candidatura; 
- Enviar ao Presidente da Junta os resultados detalhados da candidatura; 
- Divulgar iniciativas e boas práticas da freguesia, a pedido da mesma. 
 
 
 
Pela Associação Bandeira Azul da Europa                         Pela Freguesia/UF ____________________________ 

                                            
 
                 Presidente da Freguesia/UF 
                                                                                                                                         
                  

                      DATA:    ___ /___/ ___                                                                              DATA:    ___ /___/ ___ 
 

 

https://ecofreguesias21.abae.pt/minha-conta/

