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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 31 de janeiro de 2020: Inscrições - 1.º
época
– até 30 de abril de 2020: Inscrições - 2.º
época
– Até 31 de maio de 2020: Participação
no Eco-Funcionários
– Até 31 de dezembro de 2020:
Implementação de projetos
– 1 de julho de 2020 a 15 de janeiro de
2021: Período de Candidaturas
– 1.º semestre de 2021: Resultados das
Candidaturas

Eco-FreguesiasXXI - edição 2020

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?

FASE1 | Inscrição eEco-Funcionários

ficha de inscrição
protocolo de colaboração

registo online

Eco-Funcionários.

A inscrição da freguesia é realizada através
do envio para aABAE da
e entre a ABAE
e a freguesia. Complementarmente, o
responsável pela candidatura realiza o

da freguesia na Plataforma
Eco-Freguesias e preenche o formulário de
inscrição. Após inscrição, a freguesia
mobiliza os seus funcionários a preencher o
questionário

A candidatura ao galardão consiste num
questionário online composto por 10
indicadores de sustentabilidade.
As freguesias que conseguem obter 50% da
pontuaçãomáxima possível na candidatura,
são reconhecidas comoEco-Freguesia XXI.

FASE2 | I ParticipaçãoemProjetos

FASE3 |Candidatura

A participação em projetos /ações/serviços
em diversas áreas da sustentabilidade é
opcional, contribuindo para a valorização da
candidatura.

Ondedecorre a candidatura?
A candidatura decorre na página do projeto
emecofreguesias21.abae.pt.


