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Editorial 
Aspirar à bandeira verde Eco-Freguesias XXI, 

significa querer assumir um compromisso de  

trabalhar de forma continuada, no sentido do 

incremento da sustentabilidade ambiental, soci-

al e económica do território,  e da qualidade de 

vida das pessoas que nele habitam, trabalham 

ou visitam.  

O envolvimento das pessoas através do incenti-

vo a práticas de cidadania participativa, e da 

integração em processos de (in)formação, edu-

cação e capacitação, são aspetos estruturantes 

em todo o processo e claramente valorizados, a 

par das preocupações relativas à gestão ambi-

ental ou à coesão social, entre outras.  

O Eco-Freguesias XXI, cujo ciclo bienal de ativi-

dades, visa disponibilizar uma ferramenta de 

trabalho ao dispor dos autarcas em linha com a 

Agenda 2030, culmina esta 2ª edição com a 

atribuição do Galardão 2019, resultante da afe-

rição de um conjunto de indicadores, que carac-

terizam as ações e progressos na área da sus-

tentabilidade.  

A todos os que assumem o compromisso de 

prosseguir este percurso, os nossos parabéns!                                                 

                                                   Margarida Gomes 

6 de junho em Braga 

Galardão Eco-Freguesias XXI 
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1º Lugar 2019 

Caldelas: a freguesia mais verde 

A Freguesia de Caldelas (Vila das Taipas), no 
concelho de Guimarães, foi a que registou a melhor 
pontuação na candidatura a Eco-Freguesia XXI 
2019, com uma pontuação de 87%. 
A Freguesia de Pombal, no concelho de Pombal e 
a União de Freguesias de Campelos e Outeiro 
da Cabeça, no concelho de Torres Vedras, posicio-
naram-se em 2º e 3º lugar, registando um Índice de 
85%, e 81%, respetivamente.  

Nesta 2.ª edição do projeto participaram 86 fregue-
sias, das quais 52 serão reconhecidas como Eco-
Freguesias XXI 2019 (60% ). 
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No dia 6 de junho, decorrerá no Mosteiro de 
Tibães, em Braga, a entrega do Galardão Eco-
Freguesias XXI 2019, que distinguirá 52 fregue-

sias de Portugal.  

Esta sessão integra o Programa da 11.ª edição do 
GreenFest, um festival de sustentabilidade de 

acesso livre que acontece de 6 a 9 de junho. 



Página 2 TERRAZUL  

Eco-Freguesias XXI - o que significa 

O projeto Eco-Freguesias XXI assume-se como um reconhecimento pela adoção de práticas sustentáveis no seu território as-

sentes na participação, cidadania e inclusão, com impacto real e positivo para a comunidade.  

O projeto Eco-Freguesias XXI tem como finalidade incrementar a sustentabilidade local, valorizando os processos de cidadania 
participativa e reconhecendo as freguesias que melhor qualidade de vida oferecem aos seus habitantes. Este projeto procura 
ainda responder aos novos desafios estabelecidos pela estratégia “UE 2020”, enquadrando-se nas opções estratégicas que 

consolidam o desígnio europeu de promoção de uma economia social mais inteligente e mais verde.  

Segundo, João Ferrão, investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais  da Universidade de 
Lisboa e elemento integrante da Comissão Científica do Projeto Eco-Freguesias XXI, a adesão ao 
estatuto de Eco-Freguesia é um estímulo para melhorar o que já se faz, indo mais além não só em 
termos de objetivos, mas também no que se refere ao modo – integrado e participado – como se pro-

cura atingir esses objetivos. 

Acrescenta ainda que “a atribuição do rótulo Eco-Freguesia permite salientar o facto de as instituições 
de proximidade desempenharem um papel crescente na concretização de grandes desígnios globais, 
como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, Agenda 2030), trazendo-os para o quotidi-

ano das pessoas e das organizações”. João Ferrão (ICS-UL) 

Uma das missões do Projeto Eco-Freguesias é sen-
sibilizar e envolver ativamente os funcionários e co-
laboradores da Junta de Freguesia no processo de 

criação de territórios cada vez mais sustentáveis.  

É neste contexto que é lançado o desafio “Eco-
Funcionários”,  um questionário a preencher por to-
dos os trabalhadores da Junta de Freguesia, com 

repercussões na pontuação da Candidatura. 

Na edição de 2019, participaram no Eco-
Funcionários 81% das freguesias candidatas (70 
freguesias), o que corresponde a uma taxa de parti-

cipação média de 7 funcionários por freguesia. 

De uma forma geral, os funcionários revelam preocu-
pações diárias nos domínios ambiental e social. Dos 
940 funcionários que participaram no preenchimento 

do inquérito, 55% registou uma pontuação positiva, igual ou superior 
a 50%. O Indicador 1, que avalia a adoção de medidas de poupança 
de água, resíduos e energia no local de trabalho, foi o que registou 

pontuações mais eleva-
das. A colocação de re-
dutores de caudal nas 
torneiras dos edifícios da 
Junta de Freguesia, o 
recurso a iluminação LED 
em todas as salas e a 
disponibilização e utiliza-
ção de ecopontos, são as 
principais medidas adota-

das. 

940 funcionários abrangidos em 70 freguesias 
Ser Eco-Freguesia é ter Eco-Funcionários 

UF de 

“(…) a adesão 
ao estatuto de 
Eco-Freguesia 
é um estímulo 
para melhorar 
o que já se faz, 
indo mais além 
não só em 
termos de 
objetivos mas 
também no que 
se refere ao 
modo como se 
procura atingir 
esses 
objetivos”. 

Freguesia de Campelos e Outeiro da Cabeça  

Resultados dos funcionários por freguesia 
pontuação média em % nas freguesias com taxa de participação de 100% 



Participação pública 

Orçamento Participativo em Rio Tinto 

A maioria das Freguesias candidatas (65%) não possui orçamento participativo. 
Nas freguesias onde existe, apenas 9% possui orçamento participativo da iniciativa 
da Junta de Freguesia sendo de iniciativa municipal nos restantes 26% . 
Rio Tinto, no concelho de Gondomar, é uma das 8 Eco-Freguesias com orçamento  
participativo de iniciativa própria, disponibilizando a Junta de Freguesia uma verba 
de 10.000 euros para implementação de projetos que versem sobre matérias da 
competência da Junta de Freguesia ou delegadas pela Câmara Municipal de Gon-
domar. 
Todos os cidadãos eleitores na Freguesia podem apresentar propostas e a votação 
é  realizada online (1 voto por eleitor). 
Orçamento Participativo de Rio Tinto está na sua 4ª edição, tendo sido já imple-
mentados três projetos : Projeto “Comunidade Viva – Escola Ativa”, em 2016; Par-
que Infantil do Corim, em 2017; e Projeto Passadeiras Luminosas, em 2018.  

Promoção do Comércio Local 
Lousã e Vilarinho: Noite Branca  

Promoção do Turismo 
Góis: Corrida do Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis ”(…) Góis tem 

vindo a promover 
a atividade 
turística, através 
de diversas 
ações que visam 
não só promover 
o património 
imaterial, mas 
também 
aumentar o 
número de 
dormidas no 
concelho e 
combater a 
sazonalidade(…)”

Góis tem vindo a promover a atividade turística na sua freguesia, através de diversas ações que visam não 
só promover o património imaterial, mas também aumentar o número de dormidas no concelho e combater 

a sazonalidade. 

A Corrida do Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis, 
uma das iniciativas mais relevantes realizadas na 
freguesia, tem como missão a divulgação da tradi-
ção e estórias das aldeias, a promoção do artesana-
to local, e a promoção das unidades de alojamento e 

restauração do concelho.  

Desde a primeira edição (2013), o número de partici-
pantes tem vindo a aumentar substancialmente, com 
impacto na ocupação das unidades de alojamento 
local do concelho, que em 2017 e 2018 registou uma 

taxa de ocupação-cama de 30%. 

São diversas as ações da iniciativa das Juntas de 
Freguesia candidatas ao Eco-Freguesias, no sentido 

de promover e dinamizar o comércio tradicional.  

Destacamos neste Boletim a iniciativa “Noite Bran-
ca” promovida pela Associação de Desenvolvimento 
Social e Cultural dos Cinco Sentidos, com o apoio 
da União de Freguesias de Lousã e Vilarinho, Câ-
mara Municipal da Lousã, e algumas associações 

de natureza social e empresarial local.  

Trata-se de uma ação que pretende reforçar os la-
ços de proximidade com a população local, através 
da aposta num programa de animação, que preten-
de transformar a artéria central da vila num local de convívio e lazer, incrementando o sentido de pertença e 

promovendo a economia local. 
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Freguesia de Góis 
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Distritos com mais participação 

Braga e Leiria em destaque 

É nos distritos de Braga e Leiria que se veri-
fica maior interesse pelo projeto, com 27 e 

13 freguesias inscritas, respetivamente. 

O concelho de Guimarães foi o que registou 
mais adesão das suas freguesias, seguido 
de Pombal, que se destaca por apresentar a 

maior taxa de concretização (70%). 

A maioria das freguesias participantes são 

urbanas (62%) e localizam-se no interior.  

Municípios ECOXXI coope-
ram com as suas freguesias 
A maioria das freguesias (53,4%) localiza-

se em municípios ECOXXI. 

As freguesias candidatas à 2.ª edição do 
projeto localizam-se em 42 municípios de 

todos os distritos do país.  

Se considerarmos o total as freguesias dis-
tinguidas, constatamos que a maioria das 
Eco-Freguesias localiza-se em municípios 
ECOXXI: Guimarães, Vila Nova de Famali-
cão, Arganil, Góis, Lousã, Loulé, Leiria, 
Pombal, Amadora, Cascais, Loures, Tor-

res Vedras, Viana do Castelo e Funchal. 

Este facto revela a importância da coopera-
ção técnica e institucional entre as várias 
escalas da administração local na imple-
mentação de práticas consistentes de sus-

tentabilidade. 

86 freguesias candidatas, 60% de bandeiras atribuídas 

Resultados Eco-Freguesias XXI 
Foram 86 as freguesias que manifestaram intenção de apresentar candidatura à 2.ª edição do Projeto Eco-Freguesias XXI. 

Do conjunto de freguesias interessadas (93 freguesias), 92,5% formalizaram a sua candidatura.  

52 freguesias galardoadas  
As Freguesias de Caldelas (Vila das Tai-
pas), Pombal, Campelos e Outeiro da 
Cabeça, e Rio Tinto lideram o grupo das 
freguesias melhor pontuadas, ultrapas-

sando os 80%. 

A atribuição de 52 bandeiras significa que 
60% das freguesias candidatas consegui-
ram atingir os objetivos mínimos requeridos 
para serem reconhecidas como Eco-
Freguesia XXI 2019, ou seja, obtiveram um 

índice global igual ou superior a 50%.. 

Foram 9 as freguesias que ultrapassaram o 

índice de 75% (10% dos candidatos).  



35. Almada 
     UF de Laranjeiro e Feijó 

36. Barreiro 
     UF de Alto do Seixalinho, Santo 
André e Verderena 
37. Santiago do Cacém 
     Freguesia de Santo André 

38. Setúbal 
     Freguesia de Setúbal (S. Sebastião) 
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 1. Aveiro 
     Freguesia de Cacia 

2. Ílhavo 
     Freguesia de Gafanha da Nazaré 
     Freguesia de Ílhavo (S. Salvador) 

3. Oliveira do Bairro 
     Freguesia de Oiã 

4. Mértola 
Freguesia de Alcaria Ruiva 

9. Mirandela 
Freguesia de Cedães 

12. Coimbra 
     UF de Assafarge e Antanhol 

13. Góis 
     Freguesia de Góis 

14. Lousã 
     UF de Lousã e Vilarinho 

15. Vila Nova de Poiares 
     Freguesia de Arrifana 

16. Montemor-o-Novo 
Freguesia de Cabrela 

17. Loulé 
Freguesia de Quarteira 

18. Alvaiázere 
     Freguesia de Alvaiázere 

19. Caldas da Rainha 
     UF de Caldas da Rainha - Nossa Sra. 
do Pópulo, Couto e São Gregório 

20. Leiria 
     UF de Santa Eufémia e Boa Vista 

21. Pombal 
     Freguesia de Abiul 
     Freguesia de Almagreira 
     Freguesia de Carnide 
     Freguesia de Carriço 
     Freguesia de Louriçal 
     Freguesia de Meirinhas 
     Freguesia de Pelariga 
     Freguesia de Pombal 
     Freguesia de Vermoil 
     Freguesia de Vila Cã 
     UF de Guia, Ilha e Mata da Mourisca 

29. Ponte de Sôr 
 Freguesia de Foros de Arrão 

30. Gondomar 
     Freguesia de Rio Tinto 
     UF de Fânzeres e São Pedro da 
Cova 

31. Maia 
     Freguesia de Vila Nova da Telha 
32. Santo Tirso 
     Freguesia de Aves 
     UF de Carreira e Refojos de Riba 
de Ave 
33. Vila Nova de Gaia 
     Freguesia de Avintes 
     Freguesia de Oliveira do Douro 
     UF de Pedroso e Seixezelo 

22. Amadora 
     Freguesia de Encosta do Sol 
23. Cascais 
     UF de Cascais e Estoril 
     Freguesia e São Domingos de Rana 
24. Lisboa 
     Freguesia de Areeiro 
     Freguesia do Campolide 
     Freguesia de Carnide 
     Freguesia da Estrela 
25. Loures 
     Freguesia de Bucelas 
26. Lourinhã 
     Freguesia de Santa Bárbara 
27. Torres Vedras 
     UF de Campelos e Outeiro da Cabeça 
     UF de Carvoeira e Carmões 
28. Vila Franca de Xira 
     Freguesia de Vila Franca de Xira 

34. Chamusca 
Freguesia da Carregueira 
UF Chamusca e Pinheiro Grande 

10. Arganil 
     Freguesia de Benfeita 

11. Cantanhede 
     Freguesia de Cordinhã 

39. Viana do Castelo 
Freguesia de Santa Marta de 

Portuzelo 

40. Mangualde 
     UF de Mangualde, Mesquitela e 
Cunha Alta 

41. Viseu 
     Freguesia de Viseu 

42. Funchal 
Freguesia de São Martinho 

Valor do Índice Eco-Freguesias XXI 2019: 
 

 < 50%          [50-60[             [60-70[  
        

  [70-80[0            ≥ 80 

PORTALEGRE 

 5. Guimarães 
      Freguesia de Aldão 
      Freguesia de Caldelas 
      Freguesia de Costa 
      Freguesia de Creixomil 
      Freguesia de Fermentões 
      Freguesia de Gonça 
      Freguesia de Guardizela 
      Freguesia de Longos 
      Freguesia de Lordelo 
      Freguesia de Moreira de Cónegos 
      Freguesia de Nespereira 
      Freguesia de Pencelo 
      Freguesia de Polvoreira 
      Freguesia de Ponte 
      Freguesia de Sande (S. Martinho) 
      Freguesia de São Torcato 
      Freguesia de Selho (S. Jorge) 
      Freguesia de Serzedelo 
      Freguesia de Silvares 
      Freguesia de Urgezes 
      UF de Airão Santa Maria, Airão  
     São João e Vermil 
      UF de Atães e Rendufe 
      UF de Candoso, São Tiago e Mascotelos 
      UF de Leitões, Oleiros e Figueiredo 

6. Fafe 

      Freguesia de Fornelos 

7. Póvoa do Lanhoso 

      UF de Calvos e Frades 

8. Vila Nova de Famalicão 

      Freguesia de Seide 



Resultados das Candidaturas - desempenho por indicador 
O indicador da animação sociocultural é aquele em que as freguesias têm mais facilidade em pontuar. O indicador relativo aos 

serviços de proximidade é o que regista piores pontuações.  
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Indicador Freguesias melhor pontuadas 

1 - Mobilização, 
capacitação e edu-
cação para a sus-
tentabilidade 

UF. Campelos e Outeiro da 
Cabeça; F. Caldelas e UF Santa 
Eufémia e Boa Vista e UF Car-
voeira e Carmões 

2 – Gestão  
Ambiental 

F. Rio Tinto, F. São Martinho e 
F. Carnide (Lisboa) 

3 – Mobilidade e 
Transportes 
 

F. Caldelas, F. Rio Tinto, F. 
Carnide (Lx), F. Encosta do Sol 
e F. Oliveira do Douro 

4 - Equipamentos e 
Espaços Públicos F. Oiã, F. Estrela e F. Costa 

5 - Biodiversidade e 
Espaços Verdes 

F. Rio Tinto, F. Costa, F. Calde-
las e F. Campolide 

6 – Informação e 
Participação  
Pública 

F. Rio Tinto, F. São Martinho e 
F. Oliveira do Douro 
 

7- Serviços de Pro-
ximidade 
 

UF Cascais e Estoril, F Pombal, 
UF Campelos e Outeiro da 
Cabeça, F. Caldelas e F. Estrela 

8 - Animação  
Socio-Cultural 

F. Caldelas, F. Rio Tinto, UF 
Lousã e Vilarinho e F. Estrela 

9 - Promoção da 
Economia Local 

F. Pombal, F. Caldelas e F. 
Ponte 

10 - Visão do 
Desenvolvimento F. Urgezes e F. Caldelas  

Top +: Freguesias melhor pontuadas  

Visão do Desenvolvimento 

Um dos parâmetros avaliados na Candidatura a Eco-Freguesia 
é a visão do executivo relativamente a projetos/ações futuras 
prioritárias para a freguesia, na área da sustentabilidade ambi-
ental e ainda socio-económica. As Freguesias de Caldelas e 
Encosta do Sol foram as que registaram a pontuação máxima 

neste indicador. 

De uma forma geral, as freguesias disponi-
bilizam um conjunto diversificado de servi-
ços de proximidade à população, sobretudo 
serviços de apoio à família, jovens e idosos, 
como ATL/CAF, centros de dia e campos de 
férias e/ou excursões.  
Contudo, são poucas as freguesias que 
prestam serviços porta-a-porta de forma 
regular, possuem cuidadores ao domicílio e 
ainda disponibilizam serviços como carros 
oficina, bibliotecas itinerantes e lavandarias 
sociais, entre outros, o que se reflete na 
pontuação obtida no indicador 7. 
Já a animação socio-cultural promovida ao 

longo do ano pela Junta 
regista as pontuações mais 
elevadas (indicador 8). 

Caldelas e Encosta do Sol: Projetos prioritários 

A Freguesia de Caldelas, no concelho de Guimarães, pre-
tende implementar o projeto de construção do Parque de 
Lazer da Praia Seca, com o objetivo de criar condições para 
uso sustentável e seguro da margem ribeirinha do Ave e da 

Ribeira da Agrela.  

A sustentabilidade ambiental é uma marca do projeto que será desenvolvi-
do de acordo com as práticas ambientais definidas designadamente a mo-
delação de margens e recuperação do corredor ribeirinho, através de plan-
tações autóctones e aplicação de soluções técnicas para estabilização de 

margens e execução de trilho ecológico.  

As 
Freguesias de 
Pombal, 
Caldelas e 
Ponte  
destacam-se 
no indicador 
“Promoção 
da Economia 
Local”. 

A Freguesia da Encosta do Sol, no concelho da Amadora, pre-
tende dar continuidade ao projeto "Mono - A Arte do Desperdí-

cio”. 

Este projeto visa motivar a adoção de padrões de consumo mais 
sustentáveis, através da promoção de ações de capacitação 
relacionadas com o upcycling para a comunidade e assim viabili-
zar uma das principais estratégias da economia circular, o au-

mento da longevidade dos produtos.  



Projeto “Avós e Netos” em Pombal 

Enquadrado nas ações de apoio ao empreendedorismo, 
as Freguesias de São Domingos de Rana e Alcabide-
che, no concelho de Cascais, beneficiam de um Fundo 
Comunitário no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária para apoio ao empreendedo-
rismo, criação de emprego e empregabilidade.  
Até ao momento já abrangeu 12 empresas e continuará 
em desenvolvimento. Esta estratégia constitui-se através 
do estabelecimento do Grupo de Ação Local que para as 

 

Destaque para algumas das boas práticas desenvolvidas pelas freguesias candidatas. 

Factor C 

A União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, no 
concelho de Mangualde, aderiu ao  projeto “Comunidades 
Criativas para a Inclusão Digital”, que proporciona aos cida-
dãos, meios que permitam aumentar os níveis de competên-
cias digitais, promovendo mais igualdade de oportunidades, 
cidadania, participação e inclusão principalmente junto de 
população mais vulnerável, com menor acesso e possibilida-
de de utilização das novas tecnologias. 

Comunidades Criativas para a Inclusão Digital 

Inserido no Programa Pombal 65+ da Comissão Social de Freguesia 
de Pombal, o Projeto “Avós e Netos” visa combater o isolamento e a 
exclusão social dos idosos residentes em meio rural. Este projeto pro-
move encontros intergeracionais entre os idosos que estão inscritos no 
Projeto Aldeias 65+ e as crianças que frequentam as Atividades de 
Animação de Apoio à Família da Junta de Freguesia de Pombal, nome-
adamente através da dinamização de atividades lúdicas e de ocupação 
de tempos livres, e ainda apoiando as famílias na articulação dos horá-
rios de trabalho com os horários das crianças. 

Brigada Verde de Caldelas 
A Brigada Verde é uma iniciativa criada pela Junta de Freguesia de Caldelas, em colaboração 
com um conjunto de 15 entidades parceiras, que consiste na elaboração e implementação de 
um plano de ação onde constam medidas específicas que envolvem a comunidade. Este plano 
visa sensibilizar a educar os cidadãos, sobretudo no que respeita a educação para a sustentabi-
lidade, a gestão ambiental, a mobilidade e transportes e a gestão dos espaços públicos. 

Comemoração do Dia da Ação pelos Rios 
A constituição desta brigada verde permite a mobilização social para a questão ambiental, 
tendo Caldas das Taipas condições excecionais para evoluir no sentido de um território cada 
vez mais sustentável.   
Em março de 2019, a Brigada Verde de Caldelas, em parceria com o Laboratório da Paisa-
gem de Guimarães, comemorou o Dia da Ação pelos Rios, através do lançamento da obra do 
caminho pedonal/ciclável e sustentação das margens da ribeira da Canhota. Promoveu ainda 
uma ação de limpeza da margem do rio Ave com cerca de 50 alunos da Universidade do 
Minho, elementos da Brigada Verde de Caldelas e das Brigadas Verdes das 4 Eco-Escolas 
da Vila de Caldas das Taipas.  
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EDIÇÃO 
EDIÇÃO ESPECIAL  

Semana Solidária 

A Junta de Freguesia de Viseu, localizada no coração da 
cidade, promove anualmente a Semana Solidária durante a 
qual acontecem diversas iniciativas em articulação com as 
escolas, município e outras instituições e parceiros. 
Na sua 3ª edição em 2019 a programação contempla diver-
sos dias temáticos — Ambiente, Saúde, Comunidade, As-
sociativismo, Cultura e Voluntariado, Criança, Desporto e 
Bem-estar durante os quais acontecem conferências, visi-
tas e muitas outras atividades.  

”(…)As 
Brigada do 
concelho de 
Guimarães 
visam a 
implementação 
de um plano de 
ação onde 
constam 
medidas 
específicas que 
envolvem a 
comunidade 
(…)”. 
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Coordenação Freguesias XXI 

Comissão Científica e Júri: 

Parceiros em destaque 

EMAIL:  
ecofreguesias21@abae.pt 
TELEFONE:  
213942747 |  215832423  
TELEMÓVEL: 
935373716  |  910502424 
SITE:  
ecofreguesias21.abae.pt 
FACEBOOK 
facebook.com/ecofreguesias21 

Resultados Eco-Famílias XXI 
Decorreu dia 18 de Maio de 2019, durante o Spring 
Fest`19, a entrega de prémios às famílias da Freguesia 
de Carvoeira e Carmões, no concelho de Torres Ve-
dras, que demonstraram ter comportamentos mais 

amigos do ambiente.  

As 3 famílias com maior pontuação foram as famílias 
representadas por: Sílvia Caseirito (1º lugar), Ana 

Resoluto (2º lugar) e Tânia Fernandes (3º lugar).  

Os prémios atribuídos pela freguesia para as 3 melho-
res famílias foram: 1º – Um compostor; 2º – Um “Kit Poupança de Água”; 3º – Duas árvores para plantar 

(espécie autóctone). 

O Eco-Famílias XXI é um projeto desenvolvido pela ABAE que visa informar a população em geral sobre 
opções de vida mais sustentáveis e distinguir e premiar as famílias da freguesia que demonstrarem, atra-

vés da sua participação as suas preocupações com o ambiente, o território e a comunidade.  

Na edição 2018/2019, participaram neste concurso 125 famílias de 20 freguesias. 

Eco-Freguesias XXI: próximos passos 

Data Ação 

Outubro a dezembro de 2019 Abertura das inscrições 

Outubro de 2019 a dezembro de 2020 Fase 1: Adesão a projetos e sua implementação 

Setembro a dezembro de 2020 Fase 2: Abertura das Candidaturas - Eco-Funcionário 

Janeiro a março de 2021 Fase 3: Abertura das Candidaturas - Eco-Freguesia 

Abril a maio de 2021 Avaliação pelo júri 

Junho de 2021 Envio dos Resultados às Juntas de Freguesia 

Julho de 2021 Período para Esclarecimentos às Juntas de Freguesia 

Setembro/outubro de 2021 Cerimónia de Divulgação dos Resultados. Galardão 

Projetos de promoção da sustentabilidade local 
As freguesias que manifestarem interesse em participar 
na próxima edição do projeto, terão ao seu dispor um 
conjunto de projetos/ações promovidos pela ABAE e 
por diversos parceiros. 
A ABAE, através da sua equipa técnica disponibiliza 
alguns dos projetos como por exemplo: sessões partici-
pativas, promoção turística ou , formação   em temáti-
cas como educação para a sustentabilidade, economia 
circular, hortas ou alimentação saudável e sustentável .  
que devem estar concluídos até dezembro de 2020. 

Concurso Eco-Famílias na Freguesia de Carvoeira e 

Carmões (Torres Vedras) 

Participação da ABAE na Conferência sobre Sustentabili-

dade. Integrada na Semana Solidária. Freguesia de Viseu  

Eco-Freguesias XXI | contactos 

Calendarização 2019 / 2021 

Na candidatura a Eco-Freguesia XXI 2020/21 serão (apenas) considerados os projetos concluídos até dezembro de 2020. 

http://www.fee-international.org
http://www.abae.pt/

