
 

 
 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 8 – PAN/2020 

Promover a adesão da União das juntas de freguesia de Oeiras S. Julião da Barra Paço de 

Arcos e Caxias (UFOPAC) ao projecto da ABAE Associação Bandeira Azul da Europa 

Eco-Freguesias XXI | edição 2021 

 

A vida na Terra está em perigo! Existe uma crise climática e biológica no planeta. 

Segundo informação do Relatório da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e 

Serviços Ecossistémicos (IPBES) 1  publicado em maio de 2019, 145 cientistas e especialistas de 

cerca de 50 países alertaram para o facto de a natureza estar num declínio sem precedentes na 

história e de estarmos a assistir a uma aceleração na extinção de espécies nunca vista, com 

graves impactos, para a bioesfera.  

Na cimeira da ONU 2016, adoptou-se uma agenda ambiciosa a Agenda 20302, com vista à 

erradicação da pobreza, ao desenvolvimento social e ambiental à escala global, com a designação 

“Transformando o nosso Mundo: a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030”. 

A Agenda 2030 é fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo, para criar 

um novo modelo global, para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de 

todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas.  

Todos nós temos uma escolha!  

Começando numa Estratégia chamada Cidades Sustentáveis 2020 em que territorialmente 

possam integrar as dimensões económica, social, ambiental, cultural e de governança.  

As políticas públicas, nomeadamente as locais, têm a obrigação de apoiar a mudança para uma 

economia circular e para a neutralidade carbónica. 

                                                           
1 https://news.un.org/pt/story/2019/05/1670971 

 
2 A adoção da Nova Agenda Urbana das Nações Unidas, em 2016 realça os seguintes compromissos: i) rever o 

planeamento, financiamento, desenvolvimento e gestão das cidades, tendo presente a sua relevância para o 
desenvolvimento sustentável; ii) reconhecer o papel das autoridades nacionais, regionais e locais, assim como da 
sociedade civil, na definição e implementação das políticas urbanas; e iii) adotar abordagens integradas 
sustentáveis, centradas no cidadão e com base na idade e género 
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Pretende-se o envolvimento e implementação ativa dos vários agentes que intervêm na cidade, 

na valorização do sistema urbano nacional, tanto para a administração pública, como para o setor 

privado e todos os demais atores, cujo contributo é determinante para a prossecução de objetivos 

de sustentabilidade urbana. 

Para facilitar a sua implementação criaram-se vários projectos na União Europeia, entre eles a  

ECO-FREGUESIAS XXI 3 de forma a operacionalizar estes objectivos. 

O ECO-FREGUESIAS XXI é um projeto da ABAE iniciado em 2014, que visa incrementar o 

desenvolvimento sustentável à escala local, procurando envolver os cidadãos em geral, e os 

dirigentes das juntas de freguesias em particular, na construção de uma sustentabilidade 

participada. 

 

Considerando que, o Eco-Freguesias XXI, se enquadra em todos os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030, apresenta-se como uma 

estratégia de incremento de diversas ações/projetos à escala local, valorizando os processos de 

cidadania participativa e reconhecendo as freguesias que melhor qualidade de vida oferecem aos 

seus habitantes. Trazendo vários benefícios, na criação e no fortalecimento de múltiplas sinergias, 

com as juntas de freguesia congéneres, escolas4, associações e parceiros.  

A UFOPAC, ao participar no Eco-Freguesias XXI estará a assumir, de forma clara perante a sua 

comunidade, um compromisso pela sustentabilidade. Aderindo e elaborando vários projectos , com 

a vantagem de estarem todos a rumarem no sentido de reduzir o impacto negativo na biosfera. 

Este processo decorre em várias fases de candidatura durante o ano 2021, termina com a 

atribuição do galardão em 2022.  

Ainda vamos a tempo!5 

 

 

                                                           
3 https://ecofreguesias21.abae.pt/edicao-2020/ 
4 Escola conde de Oeiras, https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=schoolpage&id=4448  
5 https://ecofreguesias21.abae.pt/wp-content/uploads/2019/11/tripticoEF_final2020___compressed.pdf 
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Assim face ao exposto, vem o Partido Pessoas - Animais - Natureza (PAN) propor que a 

Assembleia da UFOPAC, delibere RECOMENDAR ao executivo da mesma: 

1. A formalização de candidatura de adesão da UFOPAC ao projecto da ABAE Associação 

Bandeira Azul da Europa, Eco-Freguesias XXI | edição 2021. 

E procurar, através da existência de uma candidatura bienal, valorizar percursos, avaliar processos 

e reconhecer resultados que se materializam através da candidatura ao galardão Eco-Freguesia 

XXII. 

Oeiras, 17 de Dezembro de 2020 

Deputado do PAN  

Pedro Moro Flores 
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