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Proposto n.' JF 32/2022

Reolizoq6o de otividodes no oreo do Ambiente

Considerondo que 6 objetivo do Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro fomentor,
promover e divulgor iniciolivos de diversos dreos, nomeodomenfe os ligodos oo Ambiente.

Considerondo que o Eco-Freguesios XXI 6 um projeto do ABAE iniciodo em 2014, que viso

trobolhor com os freguesios no senlido do desenvolvimenlo de eco comunidodes ou

comunidodes sustenldveis.

Considerondo o Eco-Freguesios XXl, enquodro-se em todos os objetivos de Desenvolvimenlo

Susienlovel {ODS) estobelecidos pelo Agendo 2030, opreseniondo-se como umo estrot6gio
poro incremenlor o susleniobilidode locol. volorizondo os processos de cidodonio
porticipotivo e reconhecendo os freguesios que melhor quolidode de vido oferecem oos

seus hobitontes.

Considerondo que o Eco-Freguesios XXI otrov6s do exisiCncio de umo condidoturo bienol,

volorizor percursos, ovolior processos e reconhecer resuliodos que se moferiolizom olrov6s
do otribuie6o do golorddo Eco-Freguesios XXl.

Considerondo que o Fregueso de Aguolvo Miro Sinlro foi golordoodo com o Bondeiro Eco

Freguesio (Grou Proio) no onterior edig6o refente o 201912020.

Considerondo que o poriir de dio l9i0l12022 se i(Ao inicior os inscriE6es e que depois de
inscrilos, os freguesios poderdo oderir o um conjunto de projetos. pr6ficos e equipomenlos

em diversos verlenles do susfentobilidode, que conlribuirdo poro volorizor o condidoturo, ou

sejo. focilitor o obiengdo de melhor pontuogoo. A porlicipo9do no Eco-Freguesios XXI

decorre em vdrios foses. Este processo culmino com o condidofuro oo golorddo, que

decone no ono de 2022 e que lermino com o suo olribuigdo em 2023.

considerondo que o porlir de dio l9l01/2022 e oIe dio 28/02/2022 inicio-se o periodo de

inscriedo. {Epoco de lnscrigOes) e que poro isso ser6 necessorio:

. Reoisior o frequesio no ploloformo.

. Envior o ficho de inscricoo e o protocolo de oorcerio devidomente preenchidos poro o
ABAE (por coneio poslol ou ecofreguesios2l @oboe.pl)

. Proceder o liquidoedo do volor que no coso do JFAMS por ter mois de 20.000 eleitores o

volor ser6 de €675 euros (Conforme lobelo em onexo).

Atendendo o todos os foclos opresenlodos onteriormenle, submele-se o considerogdo do

6rgdo executivo o oprovogdo de:

I . Reolizogdo do despeso de €675 (seiscentos e setenlo e cinco euros) oo quol ndo ocresce

o lvA, referenfe os oQoes indicodos no Eco-Freguesios XXI 2020, com lronsfer6ncio

bonc6rio pora o ABAE - Associogdo Bondeiro Azul do Europo, com os seguintes dodos:

ABAE NIF: 502344652 Morodo: Ruo Generol Gomes Aro0jo Edificio Vosco do Gomo Bloco

C 1350-355 Lisboo IBAN: PTsO 0033 0000 0008 4865 980-05, nos lermos do ortigo 128'. do

CCP, e verificodos os limiles do ortigo I13" do CCP.

Aguolvococ6m. l9 de joneiro de 2022

O Vogol

\!(s\\-, J
Ricordo Vorondos dos Sonios
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Proposlo n.o JF 3212022

Reolizogdo de oiividodes no 6req do Ambiente

Vofos conho

Presidenfe
Codos Cosimiro

Secret6rio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
Jodo Coslonho

1." Vogol
Ricordo Vorondos

2.' Vogol
Crislino Mesquilo

3.'Vogol
Ant6nio Silvo

4." Vogol
Gongolo Corvolho

Iolol <)

Abslenq6es

Presidenie
Corlos cosimiro

Secretorio
Helenq Cordoso

Tesoureiro
Jodo Costonho

I ." Vogol
Ricordo Vorondos

2.' Vogol
Crislinq Mesquito

3.' Vogol
An16nio Silvo

4.'Vogol
Gongolo Corvolho

Totol o

Deliberogdo: Aprovodo tr Reprovodo I
Unonimidode fdl Moiorio

Voios o fovor

Presidenle
Corlos Cosimiro x

Secreldrio
Heleno Cordoso X

Tesoureiro
J06o Coslonho X

I ." Vogol
Ricordo Vorondos x

2.'Vogol
Crislino Mesquilo x

3." Vogol
Ant6nio Silvo X

4.'Vogol
Gongolo Corvolho d

Totol +

Aprovodo em minuio, no reunido de 2022.02.09 poro efeitos
e n.' 4 do ortigo 57.", do Lei n.o 7512013, de l2 de setembro,
C6digo de Procedimenlo Administrolivo.

do disooslo nos termos do n.' 3
e n.o 4 e n.' 6 do orligo 34." do

O Presidenie:

A Secre16rio:

O Tesoureiro:

O 2" Vogol:

O 3" Vogol: .

O 4" Vogol:
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BANDEIRA
VERE)E
CANDIDATURAS
ECO-FREGUESIAS XXI
oNUNE I 19 DE JANETRO |',t4H3o

SessSo de Langamento do Eco-Freguesias XXI I ediqSo 2022/23
A AssociagSo Bandeira Azul da Europa (ABAE), convida todos os responsiveis pelas

Freguesias a participar na "SessSo de Langamento das Candidaturas a Eco-Freguesia XXI
2023".
A sessSo decorrer6 integralmente online no dia 19 de janeiro, com inicio is 14h30. [ver
Programa AQUII
A participagSo 6 gratuita, mas sujeita a inscrig5o at6 dia 17 de janeiro [AQUll

O que 6 o Eco-Freguesias XXI
O Eco-Freguesias )O(l 6 um projeto da ABAE iniciado em 2Ot4, que visa trabalhar com
as freguesias no sentido do desenvolvimento de eco-comunidades ou comunidades
sustentdveis,
Estrutura-se no desenvolvimento e motivaqSo para a implementagSo de
diversas aq6es/projetos i escala local, tendencialmente de cardcter participado, e que

contribuem para a transformaq5o, no sentido de uma comunidade mais sustenf5vel.
Atrav6s de uma candidatura bienal que incide sobre 19-,ndLeadores, o Eco-Freguesias
XXf procura reconhecer e valorizar o trabalho (realizado em 2O21 e 2O22J. e o percurso
desenvolvido pelas freguesias na construgao de territ6rios e comunidades mais
sustent6veis.
O reconhecimento deste trabalho 6 materializado atrav6s da atribuiqSo do GalardSo
Bandeira Verde - Eco-Freguesia )O(1, is freguesias que obtenham um indice superior a
50% na sua candidatura.

Como participar
Todas as freguesias do Continente e Regi6es Aut6nomas dos Aqores e Madeira,
independentemente da sua dimensSo e populagio, podem inscrever-se no Eco-
Freguesias XXI sendo a candidatura voluntSria e aberta a qualquer freguesia.
A participagSo no Eco-Freguesias )O(l decorre em virias fases, Inicia-se com a inscriqSo

atrav6s o envio da Ficha de inscriq6o [download aquil para ecofreguesias(oabae.pt.
Ap6s o envio receberSo informaq6es sobre os passos seguintes. Para informagSo mais
detalhada consultar este link.
Cuf mina com a candidatura ao galardSo, e com a atribuiq5o da Bandeira Verde em2023.
A inscriqSo deverd ser realizada at6 28 de fevereiro para usufruir de uma reduqSo de
10% do valor da candidatura.



ecs ABAE=
freg uesiasXXl

FrcHn oe lNscnrcAo No PRoGRAMA ECo-FREGUESTAS XXI 2022/23

Nome da Freguesia/U.F.

Nome do Presidente da Freguesia/U.F.

E-mail Telefone

Nome do(a) outro responsivel pelo preenchimento da candidatura (que nio o presidente)
Nome do Presidente da Freguesia/U.F.

E-mail Telefone

Nome de outro contacto associado a candidatura
Nome do Presidente da Freguesia/U.F.

E-mail Telefone

A presente ficha de inscriqSo, vSlida ap6s preenchida e assinada, visa o compromisso da
Freguesia em participar no Eco-Freguesias XXa 2O22l23.

7- A Freguesia compromete-se a:
- preencher e submeter a candidatura a Eco-Freguesia XXI 2022/23, na plataforma

ecofresuesias2l.abae.pt at6 ao final do ano de 2022;
- agilizar a implementageo dos Eco-Funcionirios XXI at6 i submissio da candidatura da

Freguesia / U.F.;
- analisar o que 6 requerido nos indicadores b6nus, nomeadamente a Sondagem i Comunidade

e o Concurso Eco-Familias )O(1, procurando a sua concretizaqao sempre que possivel;
- proceder ao pagamento do valor correspondente ao escalSo de inscrigio (ver verso), ap6s o

envio da ficha de inscrigSo.

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-Funcionirios

XXI';
- apoiar a divulgaq5o e implementagSo do Concurso Eco-Familias )O(l e da Sondagem i

Comunidade, em articulagio com a Freguesia /U.F.
- agilizar o acesso a projetos promovidos pela ABAE e/ou parceiros facilitadores do

desenvolvimento de prSticas, aq6es ou politicas mais sustentSveis;
- acompanhar e fornecer apoio tdcnico i freguesia ao longo do processo de preparagSo da

candidatura;
- agilizar o processo de avaliaqSo da candidatura em articulagSo com o JirilComissSo Nacional;
- enviar os resultados finais da candidatura i Freguesia /U.F. antes de serem divulgados

publicamente
- divulgar iniciativas e boas prSticas da freguesia, sempre que oportuno.

Pela Freguesia

O(A) Presidente

DATA: ___/___/ ___
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DADOS DE PAGAMENTO

Para proceder i liquidaqio do custo de inscrigSo no Eco-Freguesias)(Xl2022/23, de acordo com
a tabela abaixo indicada, basta fazer transfer€ncia banc6ria para a ABAE - AssociaESo Bandeira
Azul da Europa e enviar o comprovativo de pagamento para ecofreguesias2l@abae.pt

Dados de faturaeSo:
Associag5o Bandeira Azul da Europa (ABAE)

NIF:502344652
Morada: Rua General Gomes Araijo Edificio Vasco da Gama Bloco C 1350-355 Lisboa

IBAN: PT50 0033 0000 0008 4865 980-05

Custo de Inscriq5o:
Por forma a procurar uma maior equidade foram criados 6 escal6es em fung5o do ndmero de eleitores
da freguesia.

Escal6es No de Eleitores Valor com redugio* Valor de InscricSo

t < 1 250 eleitores 225€ 250€
2 125Oa<2500eleitores 315 € 350 €
3 2500a < 5 000 eleitores 405 € 450 €
4 5 000 a < 10 000 eleitores 495€. 550 €
5 10 00O a < 20 (X)0 eleitores 585 € 650 €
6 > 20 000 eleitores 675€ 750 €

N'de eleitores disponivel em:
htlps1tryww.se.maig-y.p!/AdministracaoElqitorauRerenleanentoEleitoral/Result!dosRFcgnr aoe!!slP!E!!!!ldEE c!1!:p4E ialo" pe r' = 1

*ReduqSo: em 2 situac6es (n5o acumuldvel)
- inscriqio at6 28 de fevereiro C10%)
- renovaq5o da candidatura (-10%)
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FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Gabimentagio

No Cabimento: 306 Ano: 2022

Data Registo: 09-02-2022 Data Documento: Og-02-2O22

Class. Organica: 010000 Adminisiraqao Autarquica

Class. Econ6mica: 0202259900 Outros servigos

Projeto e Ageo:

Descrigeo: InscrigSo da Freguesia Agualva e Mira Sintra na plataforma da ABAE projeto "Eco-Freguesias XXl" 202

1 Orgamento Inicial 2 650,00

Reforgos/Anulag6es 0,00

Orgamento Corrigido 2 650,00

4 Despesas Pagas 0,00

5 Encargos Assumidos (Cabimentos) 563,91

A Saldo Disponivel do Orgamento 2 086,09

7 Despesa Emergente, que fica cativa 675,00

8 Saldo Residual do Projeto

Saldo Residual I 41 1,09

RESPONSAVEL
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