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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 

A Associação Bandeira Azul da Europa 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



Eco-Freguesias XXI | Visão 

Escalas da Sustentabilidade 

Global 

Nacional 

Regional 

Local 

Freguesia 

Bairro 

Família 

Indivíduo 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



Eco-Freguesias XXI | Visão 

Educação para o desenvolvimento sustentável 

Territórios Sustentáveis 

Cidadãos 

Atores 
locais Decisores 

educação 

(in)formação sensibilização 

participação 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



Eco-Freguesias XXI | Contribui para os ODS 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



Eco-Freguesias XXI | Contribui para os ODS 

“(…)aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as 
capacidades para o planeamento e gestão de assentamentos 
humanos participativos. 
(…) 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 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



Eco-Freguesias XXI | em linha com o PNPOT 

Fonte: PNPOT (2018) 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



Eco-Freguesias XXI | em linha com a ENEA 

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 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



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 e ODS, 
particularmente o nº 11 (comunidades sustentáveis). 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



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. 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



Eco-Freguesias XXI | Da ideia ao prémio 

2009 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



Eco-Freguesias XXI | Grupo de peritos 

João Ferrão  

Margarida Marcelino 

Luísa Schmidt  João Guerra Madalena  
Santos 

José Fidalgo 

David Travassos 

Jorge Neves 

Coordenação Nacional 

Margarida 
Gomes 

Tânia Vicente 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 



Sistema de indicadores: metodologia  

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 

Sessões 
participativas 

Inquéritos 
(população; 
presidente) 

Desenvolvimento 
de projetos-piloto 

6000€ 
em 

projetos 

+ 3000 
questio
nários 

6 
sessões 



Freguesias piloto  

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 

Freguesia urbana 

– grande cidade | 

CARNIDE 

Freguesia de Transição 

| RATES 

Freguesia  urbana – cidade 

média do interior | BACELO 
E SENHORA DA SAÚDE 

Freguesia rural 

| LOURIÇAL 

Freguesia urbana – 

cidade média litoral | 

TORRES VEDRAS E 
MATACÃES 

Freguesia numa área 

metropolitana | 

OLIVEIRA DO DOURO 



6 Projetos piloto | UF Torres Vedras e Matacães 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 

Eco-Famílias em Oliveira do Douro 

Reabilitação de um Espaço Público em 
Bacelo e Senhora da Saúde 

Flyer turístico no Louriçal Percurso de sensibilização em 
Rates 

Reabilitação de um bairro em 
Carnide 

Hortas comunitárias em Torres Vedras 



Resultados da 1.ª edição (2017) 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 

48 candidaturas (81% reconhecidas como 
Eco-Freguesia XXI) 
Luso, Alcabideche e Parque das Nações 
com as melhores classificações 



Prémio Nacional - 1ª edição 

A 
Apresentação 

e validação 
do projeto 

 

B 
Desenvolviment
o do projeto em 

6 freguesias-
piloto 

 

C 
Abertura de 

candidaturas a 
todas as 

freguesias 

2012-2017 

 

D 
Atribuição do 

Prémio Nacional 
Eco-Freguesias XXI  

 

Cronograma 

1- Enquadramento: do projeto piloto à 2.ª edição 

 

Fa
se

 p
ilo

to
 

2ª edição 

 

 

G 
Atribuição 

do 
Galardão 

 

E 
Inscrição  

no projeto e 
adesão a 
projetos 

F 
Abertura de 
candidaturas 

2018-2019 2016-2018 

82 intenções de participação 
48 candidaturas 
39 freguesias galardoadas 

93 intenções de participação 
86 candidaturas (+44% do que 2017) 

52 freguesias galardoadas 
(+22% face a 2017) 

2017 2019 
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Resultados da 2.ª edição (2019) 

2- Eco-Freguesias XXI 2018-19 | Resultados 

 

• 86 candidaturas (22% renovaram a sua 

inscrição) 



Mapa Eco-Freguesias XXI 2019 

43% da região norte e 31% do centro 

2- Eco-Freguesias XXI 2018-19 | Resultados 

 



Resultados da 2.ª edição (2019) 

2- Eco-Freguesias XXI 2018-19 | Resultados 
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Eco-Freguesias XXI 2020 | Calendarização 

3- Eco-Freguesias XXI 2020 | Calendarização 

 

Fase 1 | Inscrição e Eco-Funcionários 
Formalização do interesse em apresentar candidatura, através: (i) do 
preenchimento e assinatura da ficha de inscrição; (ii) protocolo de 
colaboração ABAE-Freguesia/UF; e (iii) registo e inscrição na Plataforma Eco-
Freguesias XXI. Após a submissão, participação no Eco-Funcionários. 
 

Fase 2 | Preparação da Candidatura – Participação em projetos 
A participação nos projetos promovidos pela ABAE e seus parceiros é 
opcional. 
 

Fase 3 | Candidatura 
A candidatura pretende avaliar as políticas e práticas de sustentabilidade já 
implementadas ou que estarão implementadas até ao final de 2020. 



Eco-Freguesias XXI 2020 | Calendarização 

3- Eco-Freguesias XXI 2020 | Calendarização 

 

Data Ação 

Até 31 de janeiro de 2020 Inscrição | 1.ª época 

Até 30 de abril de 2020 Inscrição | 2.ª época 

até 31 de maio de 2020 Participação no Eco-Funcionários XXI 

até 31 de dezembro de 2020 Implementação de projetos 

1 de julho de 2020 a 15 de janeiro de 2021 Candidatura ao galardão 

até 31 de maio de 2021 
Cerimónia pública de atribuição do 

galardão Eco-Freguesias XXI. 

A participação em projetos está sempre a decorrer.  

Para serem contabilizados na avaliação deste ano, deverão estar implementados 
até 31 de dezembro de 2020. 



Eco-Freguesias XXI 2020 | Calendarização 

3- Eco-Freguesias XXI 2020 | Calendarização 

 

Fase 1 | Inscrição e Eco-Funcionários 
Formalização do interesse em apresentar candidatura, através: (i) do 
preenchimento e assinatura da ficha de inscrição; (ii) protocolo de 
colaboração ABAE-Freguesia/UF; e (iii) registo e inscrição na Plataforma Eco-
Freguesias XXI. Após a submissão, participação no Eco-Funcionários. 
 

Fase 2 | Preparação da Candidatura – Participação em projetos 
A participação nos projetos promovidos pela ABAE e seus parceiros é 
opcional. 
 

Fase 3 | Candidatura 
A candidatura pretende avaliar as políticas e práticas de sustentabilidade já 
implementadas ou que estarão implementadas até ao final de 2020. 



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 e seus objetivos 
1 Mobilização, capacitação e 

educação para a 

sustentabilidade 

Reconhecer e premiar boas práticas de sustentabilidade dirigidas ao público-escolar, 

funcionários e famílias. Incentivar a promoção de ações de capacitação e educação 

para a sustentabilidade. 

2 Gestão Ambiental: Energia, Água 

e Resíduos 
Motivar para a adoção de padrões de consumo mais sustentáveis, incentivando boas 

práticas de gestão ambiental nos serviços da Junta. 

3 Mobilidade e Transportes Promover condições de acessibilidade e mobilidade mais equilibrada, inclusiva e 

sustentável indo ao encontro das necessidades da população. 

4 Equipamentos e Espaços 

Públicos 
Zelar pela qualidade e manutenção dos espaços públicos adotando práticas mais 

sustentáveis. 

5 Espaços Verdes e Biodiversidade Conhecer e valorizar a preservação da biodiversidade, o património natural e a 

agricultura familiar. 

6 Informação e Participação 

Pública 
Promover a comunicação entre a Junta de Freguesia, residentes e público em geral, no 

sentido de dar a conhecer o trabalho desenvolvido, incentivando à participação ativa 

de todos nas iniciativas que promove. 

7 Serviços de Proximidade Proporcionar serviços que contribuem para o incremento da sua qualidade de vida. 

8 Desenvolvimento Sociocultural Promover a oferta de atividades de caráter cultural, recreativo, desportivo e outras, 

visando o fortalecimento da dinâmica associativa e o desenvolvimento social. 

9 Promoção da Economia Local Promover a sustentabilidade do território através da valorização da economia local. 

10 Visão do Desenvolvimento Identificar as principais linhas de orientação estratégica da Freguesia no sentido da 

sustentabilidade. 

4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 



1 Mobilização, capacitação e 

educação para a sustentabilidade 

2 Gestão Ambiental: Energia, Água e 

Resíduos 

3 Mobilidade e Transportes 

4 Equipamentos e Espaços Públicos 

5 Biodiversidade e Espaços Verdes 

6 Informação e Participação Pública 

7 Serviços de Proximidade 

8 Animação Sociocultural 

9 Promoção da Economia Local 

10 Visão do Desenvolvimento 

Indicadores 

4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

Indicador a Indicador 

INDICADOR 1 
Mobilização,  capacitação e educação para a sustentabilidade 

Indicador Pontuação Bónus 

1 | Mobilização,  capacitação e educação para a 
sustentabilidade 

10,0 5,0 

A – Ações de sensibilização e (in)formação dirigidas aos 
trabalhadores da Junta  

6,5   

B – Ações de sensibilização e (in)formação dirigidas à 
população em geral 

1,5 5,0 

C – Eco-Escolas na Freguesia 2,0   

Exemplos de ações valorizadas: 
- Participação no Eco-Funcionários 
- Ações sobre gestão eficiente de água, energia, resíduos/economia circular, alterações 

climáticas, espaços exteriores, entre outras, dirigidas aos trabalhadores da Junta de 
Freguesia e população em geral (descrição com objetivos, público-alvo, pessoas 
abrangidas, avaliação) 

- Ações em colaboração com a Junta de Freguesia (ex: Eco-Escolas, Freguesia Depositrão) 



INDICADOR 1 
Mobilização,  capacitação e educação para a sustentabilidade 

Indicador a Indicador 
 

4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

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 e Participação Pública 
 

3. Mobilidade  
A. Modos de deslocação sustentáveis 

Pontuação 
(1 a 100) 

15,0 pontos 
(10 + 5,0 de bónus) 



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

Indicador a Indicador 

Exemplos de ações valorizadas: 
- Contabilização dos consumos de eletricidade com base na leitura das faturas de energia.  
- Utilização de lâmpadas LED ou colocação de painéis solares no edifício sede; 
- Identificação das fontes de consumo de água e medidas para a sua poupança; 
- Contabilização dos recipientes de triagem de resíduos, papeleiras da freguesia; 
- Descrição de formas de reutilização de resíduos (ex: utilização de papel frente e verso, etc.) 

Indicador Pontuação 

2 | Gestão Ambiental: Energia, Água e Resíduos 15,0 

A – Consumos de energia no(s) edifício(s) sede 
da Junta de Freguesia  

3,0 

B – Consumos de água na área da Freguesia  3,0 

C – Resíduos produzidos e recolhidos 
seletivamente na Freguesia 

9,0 

INDICADOR 2 
Gestão Ambiental: Energia, Água e Resíduos 



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

Indicador a Indicador 

Exemplos de ações valorizadas: 
- Criação de rampas de acesso a serviços da freguesia; 
- Medidas de acalmia de tráfego; 
- Requalificação de ruas;  
- Construção/requalificação de ciclovias; 
- Criação de áreas de estacionamento automóvel em parques periféricos dedicados.  

Indicador Pontuação Bónus 

  3 | Mobilidade e Transportes 7,5 0,5 

A – Transportes públicos 1,5 0,5 
B – Mobilidade inclusiva  3,0 

C – Mobilidade sustentável  3,0 

INDICADOR 3 
Mobilidade e Transportes 



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

Indicador a Indicador 

Exemplos de ações valorizadas: 
- Disponibilização de um serviço que visa o reforço da ação de limpeza em zonas 

específicas (piquete de limpeza/manutenção de espaços públicos); 
- Remoção das plantas infestantes existentes na freguesia sem recurso a herbicidas; 
- Colocação e reparação de bancos de jardim; substituição de luminárias; reparação de 

paragens de autocarro; entre outras. 

INDICADOR 4 
Equipamentos e Espaços Públicos 

Indicador Pontuação 

4 | Equipamentos e Espaços Públicos 10,0 

A – Higiene e Limpeza urbana  7,0 
B – Intervenção em equipamentos, 
praças públicas e mobiliário urbano da 
Freguesia  

3,0 



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

Indicador a Indicador 

Exemplos de ações valorizadas: 
- Identificação de espécies invasoras; 
- Ação de plantação de espécies autóctones/nativas/indígenas; 
- Criação de hortas urbanas ou comunitárias; 
- Participação em programas de formação em agricultura biológica. 

INDICADOR 5 
Espaços Verdes e Biodiversidade 

Indicador Pontuação Bónus 

 5 | Espaços Verdes e Biodiversidade 10,0 1,0 
A – Espécies Invasoras e Nativas 3,0 

B - Hortas Urbanas/Comunitárias 3,0 

C - Biodiversidade e geodiversidade e/ou 
gestão florestal 

4,0 



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

Indicador a Indicador 

Exemplos de ações valorizadas: 
- Disponibilização de informação temática online no momento da candidatura, com 

indicação do link direto para a informação atualizada. 
- Descrição de mecanismos de participação que permitam aos cidadãos influenciar ou 

decidir (orçamentos participativos ou outros processos de participação pública); 
- Disponibilização de ferramentas de participação pública virtual e partilha nas redes 

sociais. 

INDICADOR 6 
Informação e Participação Pública 

Indicador Pontuação 

 6 | Informação e Participação Pública 7,5 
A – Informação disponibilizada pela Junta de Freguesia 2,0 

B – Ações de promoção e divulgação da participação pública  2,5 
C – Plataformas virtuais Interativas 3,0 



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

Indicador a Indicador 

Exemplos de ações valorizadas: 
- Disponibilização de serviços descentralizados e de proximidade no atendimento à 

população, indicando o horário de funcionamento; 
- Descrição dos serviços prestados pelos cuidadores ao domicílio, serviços de saúde ao 

domicílio e serviço porta-a-porta; 
- Descrição dos serviços de apoio a famílias, jovens e idosos; 
- Descrição de serviços itinerantes, como carro oficina, lavandarias sociais, entre outros. 

INDICADOR 7 
Serviços de Proximidade 

Indicador Pontuação 

 7 | Serviços de Proximidade 15,0 
A – Serviços disponibilizados à população em geral  2,0 

B – Serviços porta-a-porta  
C – Serviços de apoio a famílias, jovens e idosos 

2,5 

D – Serviços itinerantes   3,0 



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

Indicador a Indicador 

Exemplos de ações valorizadas: 
- Descrição de ações, festas, romarias, organizadas ou promovidas em parceria com a 

freguesia, com indicação das medidas específicas tomadas no sentido de tornar o evento 
mais sustentável. 

- Descrição de medidas de apoio ao associativismo (ex: programas de apoio ao 
associativismo jovem, apoio institucional ou logístico em iniciativas organizadas por 
associações/coletividades recreativas locais, entre outras). 

INDICADOR 8 
Desenvolvimento sociocultural 

Indicador Pontuação 

 8 | Desenvolvimento Sociocultural 10,0 
A – Animação sociocultural na Freguesia 8,0 

B – Cooperação com a sociedade civil na Freguesia 2,0 



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

Indicador a Indicador 

Exemplos de ações valorizadas: 
- Organização ou participação em ações formativas, feiras de emprego, programas de 

inserção profissional, programas de fixação da população jovem, entre outros; 
- Apoio a programas de empreendedorismo social; 
- Promoção de feiras de rua, organização de programa culturais que promovam a 

dinamização do comércio retalhista; concurso de montras; 
- Promoção de visitas guiadas ao centro histórico; feiras do turismo e artesanato; 

encontros de confrarias gastronómicas, entre outras. 

INDICADOR 9 
Promoção da Economia Local 

Indicador Pontuação Bónus 
 9 | Promoção da Economia Local 10,0 0,5 

A – Promoção do emprego  2,0 
B – Apoio ao empreendedorismo 2,0 

C – Promoção do comércio local 4,0 
D – Promoção turística 4,0 
E – Outras ações de promoção do território da 
freguesia 

3,0 



4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

Indicador a Indicador 

INDICADOR 10 
Visão de Desenvolvimento 

Indicador Bónus 
 10 | Visão do Desenvolvimento 3,0 

A – Projetos/ações previstas  3,0 



Índice Eco-Freguesias XXI 
 

Somatório da pontuação de cada um dos 10 
indicadores face à pontuação máxima possível 
 
 

Índice Eco-Freguesias XXI 

4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 

PMP – Pontuação Máxima Possível 
PMP = 100, quando todos os indicadores são universais, ou seja aplicáveis a todas as freguesias 
PMP < 100, quando um ou mais questões são não universais, ou seja, não aplicáveis a todas as freguesias 

Índice Eco-Freguesias XXI = 

 
_____________________________ 

PMP 

∑ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 

Se índice ≥ 50%, 
então freguesia é 

reconhecida  como 
Eco-Freguesia XXI 



Prémios Eco-Freguesias XXI 2020-21 

2021 

Para todos os participantes: Para os que atingiram os objetivos 
(índice ≥ 50%) 

4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 
 



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 à 2.ª edição 

2- Eco-Freguesias XXI 2018-19 | Resultados  

3- Eco-Freguesias XXI 2020 | Calendarização 

4- Candidatura | Indicadores Eco-Freguesias XXI 

5- Próximos passos 

Eco-Freguesias XXI 2020 
               



Iniciar a candidatura a Eco-Freguesia 2020 

5- Próximos passos 

Ficha de 
inscrição 

Login na 
plataforma 

Eco-
Funcionários 

www.ecofreguesias21.abae.pt 

Envio de .pdf para 
ecofreguesias@abae.

pt 

Após validação da 
inscrição 

Cada funcionário cria 
o seu login 

PARA INTEGRAR A REDE ECO-FREGUESIAS XXI 



Iniciar a candidatura a Eco-Freguesia 2020 

5- Próximos passos 

INSCRIÇÃO 

Eco-
Funcionários 
(obrigatório) 

Adesão a 
projetos 

(opcional) 

Resultado Eco-
Funcionários 

Prreenchimento 
da candidatura 

Submissão da 
Candidatura 

Resultados- 
Galardão 

Até 31 de 
janeiro 2020 

Até maio de 
2020 

Até 15 de 
janeiro de 2021 

Até dezembro 
2020 

Abre dia 1 de 
julho 2020 

Até junho 2021 

Posteriormente: 
2ª época até 30 

de abril 

1ª parte da 
candidatura 

Candidatura 



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 


