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ECO-FREGUESIAS
ECO-FREGUESIAS XXI

O PROJECTO

ECO-FREGUESIAS XXI

O projecto ECO-FREGUESIAS XXI procura incrementar e reconhecer o 
desenvolvimento sustentável à escala local, tendo surgido em 2016 como uma 
adaptação do Programa ECOXXI, projecto semelhante, mas à escala 
concelhia.

Esta iniciativa visa envolver os cidadãos e as juntas de freguesias na 
construção de uma sustentabilidade participada, valorizando particularmente a 
intervenção do cidadão no seu espaço vivido e as práticas e políticas de 
sustentabilidade e educação da freguesia.

O Eco-Freguesias  XXI procura ainda constituir-se  como uma ferramenta para 
a concretização plena do nº11 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

http://www.unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel
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Fique a conhecer os objectivos do projecto aqui [Anexar link para pagina do 
eco-famílias] e consulte a página oficial aqui

Objectivos do Projecto ECO-FREGUESIAS

Motivar os actores locais em geral, e os dirigentes das Juntas de 
Freguesias em particular, 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 Ambiental Para o Desenvolvimento Sustentável, 
sensibilizando para a importância da parceria com os projectos 
escolares no âmbito da implementação da Agenda 21 Local;

Reconhecer as iniciativas/práticas/políticas em desenvolvimento na 
freguesia em prol do ambiente/desenvolvimento sustentável;

Contribuir para a definição de estratégias que permitam a aplicação do 
princípio da subsidiariedade;

Valorizar os processos de cidadania participativa;

Contribuir para o aparecimento das Agendas 21 Locais, para o 
envolvimento de diversas entidades na sua implementação e para o 
cumprimento dos seus objectivos;

Difundir o conceito de eco-freguesia; eco-bairro; eco-familia e eco-
escolas;

Contribuir para a elaboração de indicadores de sustentabilidade local.

ECO-FAMÍLIAS

OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

https://ecofreguesias21.abae.pt/
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Em 2015, os membros da Organização das Nações Unidas reuniram-se em 
Nova York para discutir e aprovar a Agenda 2030 de Desenvolvimento 
Sustentável.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável constitui um plano de 
ação com vista à criação de um novo modelo global para promoção da 
prosperidade e bem-estar geral, para a erradicação da pobreza e para o 
combate às alterações climáticas. 

A Agenda é constituída por 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, 
são eles: 

1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e 
promover a agricultura sustentável;

3. Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades;

4. Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;

5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e 
raparigas;
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6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do 
saneamento para todos;

7. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas 
para todos;

8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego 
pleno e produtivo e o trabalho digno para todos;

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;

10. Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;

11. Tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, 
resilientes e sustentáveis;

12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis;

13. Adoptar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os 
seus impactos;

14. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;

15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda 
de biodiversidade;

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis;

17. Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para 
o desenvolvimento sustentável;

Clique aqui para mais informações sobre cada um dos objectivos. 

https://unric.org/pt/wp-content/uploads/sites/9/2019/01/SDG_brochure_PT-web.pdf

