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Recomendação 

Candidatura ao projeto Eco-freguesias XXI 

 

Em 2020 a cidade de Lisboa foi galardoada como cidade verde europeia, a primeira 

cidade do sul da europa a atingir esta distinção. Pensamos que é dever de todos 

prosseguir o combate às alterações climáticas, mudando os hábitos para garantir o 

equilíbrio entre o nosso modo de vida e o meio ambiente. 

Acreditamos que ações determinadas da Junta de Freguesia podem contribuir para 

alterar o panorama sombrio de desastre climático de que vimos sendo alertados 

insistentemente pelo Secretário Geral das Nações Unidas. 

Neste sentido, achamos que é importante a Junta de Avenidas Novas dispor de um guião 

sistematizado sobre tópicos ambientais que ajude à tomada de decisões, de forma clara, 

objetiva, coerente e consistente ao longo do tempo. 

A participação no projeto Eco-Freguesias XXI, desenvolvido pela Associação Bandeira 

Azul da Europa, constitui, em nosso entender, um passo importante pelo apoio que dá 

ás freguesias no desenvolvimento de comunidades sustentáveis. O projeto estrutura-se 

no desenvolvimento e motivação para a implementação de diversas ações/projetos à 

escala local, tendencialmente de carácter participado, e que contribuem para a 

transformação, no sentido de uma comunidade mais sustentável. 

O Eco-Freguesias XXI, contribui para o cumprimento das metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030, apresentando-se 
como uma estratégia para incrementar a sustentabilidade local, valorizando os 
processos de cidadania participativa e reconhecendo as freguesias que melhor 
qualidade de vida oferecem aos seus habitantes. 

O custo de inscrição não é impeditivo da candidatura, por ser um valor modesto (€750), 
e as vantagens do projeto já foram reconhecidas por mais de 180 freguesias no país, das 
quais cinco em Lisboa (Areeiro, Benfica, Campolide, Estrela e Carnide) 

Assim, os eleitos pelo Partido Socialista vêm propor que a Assembleia de Freguesia, 

nesta sessão, recomende que a Junta de Freguesia de Avenidas Novas avalie a 

oportunidade de se candidatar ao projeto Eco-Freguesias XXI como incentivo e apoio 

para tornar, diariamente, a nossa freguesia mais verde. 

 

Lisboa, 10 de Junho de 2022 

Os eleitos do PS na Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas 

Aprovada por maioria
Favor - 4 PSD, 4 CDS, 5 PS, 1 BE, 1 CDU, 1 CHEGA

Abstenções - 2 IL




