FICHA DE INSCRIÇÃO
ECO-FREGUESIAS 2022/23 – 4.ª EDIÇÃO
NOME DA FREGUESIA:
MORADA:
E-MAIL:

TELEFONE:

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA
NOME:
TELEFONE:

E-MAIL:

RESPONSÁVEL PELA CANDIDATURA (quando não é o Presidente)
NOME:

TELEFONE:

CARGO:

E-MAIL:

A presente ficha de inscrição, válida após preenchida e assinada, visa o compromisso da
Freguesia em participar no Eco-Freguesias XXI 2022/23.

1- A Freguesia compromete-se a:
-

preencher e submeter a candidatura a Eco-Freguesia XXI 2022/23, na plataforma
ecofreguesias21.abae.pt até ao final do ano de 2022;
agilizar a implementação dos Eco-Funcionários XXI até à submissão da candidatura da
Freguesia / U.F.;
analisar o que é requerido nos indicadores bónus, nomeadamente a Sondagem à Comunidade
e o Concurso Eco-Famílias XXI, procurando a sua concretização sempre que possível;
proceder ao pagamento do valor correspondente ao escalão de inscrição (ver verso), após o
envio da ficha de inscrição.

-

2- A ABAE compromete-se a:
-

garantir a operacionalidade da plataforma Eco-Freguesias XXI;
implementar, avaliar e informar a Freguesia/U.F. sobre os resultados do “Eco-Funcionários
XXI”;
- apoiar a divulgação e implementação do Concurso Eco-Famílias XXI e da Sondagem à
Comunidade, em articulação com a Freguesia /U.F.
- 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;
- agilizar o processo de avaliação da candidatura em articulação com o Júri/Comissão Nacional;
- enviar os resultados finais da candidatura à Freguesia /U.F. antes de serem divulgados
publicamente
divulgar iniciativas e boas práticas da freguesia, sempre que oportuno

Pela Freguesia,

O(A) Presidente
DATA: ___ /___/ ___

DADOS DE PAGAMENTO
Para proceder à liquidação do custo de inscrição no Eco-Freguesias XXI 2022/23, de acordo com a
tabela abaixo indicada, basta fazer transferência bancária para a ABAE - Associação Bandeira Azul da
Europa e enviar o comprovativo de pagamento para ecofreguesias21@abae.pt
Dados de faturação:
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE)
NIF: 502344652
Morada: Rua General Gomes Araújo Edifício Vasco da Gama Bloco C 1350-355 Lisboa
IBAN: PT50 0033 0000 0008 4865 980-05
Custo de Inscrição:
Por forma a procurar uma maior equidade foram criados 6 escalões em função do número de eleitores da
freguesia.
Escalões
1
2
3
4
5
6

Nº de Eleitores
< 1 250 eleitores
1 250 a < 2 500 eleitores
2 500 a < 5 000 eleitores
5 000 a < 10 000 eleitores
10 000 a < 20 000 eleitores
≥ 20 000 eleitores

Nº de eleitores disponível em:

Valor com redução* Valor de Inscrição
225 €
250€
315 €
350 €
405 €
450 €
495 €
550 €
585 €
650 €
675 €
750 €

https://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx?FirstOpen=1

*Redução: em 2 situações (não acumulável)
- inscrição até 28 de fevereiro (-10%)
- renovação da candidatura (-10%)

