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Compromisso pela Sustentabilidade / Eco-Freguesias XXI 

 

O Programa Eco-Freguesias XXI resulta da experiência da implementação à escala concelhia do 

Programa ECOXXI, pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), desde 2006. O Eco-

Freguesias XXI valoriza e reconhece as práticas e políticas de sustentabilidade, dando também 

valor aos processos de educação, cidadania e participação, e aos resultados alcançados, que se 

traduzem num incremento da sustentabilidade do território. 

 

O principal objetivo do Programa passa pelo incremento do desenvolvimento sustentável à 

escala local, ao nível das Freguesias, promovendo-se uma comunidade mais sustentável numa 

lógica de sustentabilidade participada. 

De forma a ir ao encontro deste importante objetivo, considera-se relevante e enriquecedora a 

participação da Freguesia da Guarda no Eco-Freguesias XXI, sendo que se trata de um Programa 

que disponibiliza um conjunto de ferramentas que enquadram e que sistematizam as 

prioridades nos domínios social, económico e ambiental, essenciais neste compromisso que a 

Freguesia da Guarda está a assumir pela sustentabilidade. O Programa permite ainda evidenciar 

o trabalho já concretizado de forma sintética e transparente. 

Nesta contribuição para um melhor caminho no sentido da sustentabilidade, a Junta de 

Freguesia da Guarda pretende apostar na adoção de práticas mais sustentáveis dentro das suas 

instalações, ao mesmo tempo que pretende incentivar toda a comunidade a seguir o mesmo 

EXEMPLO, através da educação para a sustentabilidade e da implementação de diversas 

iniciativas e projetos inovadores. 

Neste âmbito, a Freguesia da Guarda pretende então desenvolver um trabalho que vá ao 

encontro de um desenvolvimento sustentável, que corresponda a um modelo de 
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desenvolvimento de resposta “às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de 

as gerações futuras darem resposta às suas próprias necessidades” (Relatório Brundtland, 

1987).  

Um desenvolvimento sustentável pode ser considerado tridimensional, envolvendo três 

dimensões: a ecológica, a económica e a social. 

Numa perspetiva económica, a sustentabilidade deverá ser considerada como não se tratando 

apenas da acumulação de riqueza e de crescimento económico, implicando a criação de 

empregos dignos que possibilitem a melhor distribuição de rendimentos e de desenvolvimento 

local, o que deve envolver uma boa gestão dos recursos. 

Do ponto de vista ecológico, a sustentabilidade deverá envolver um equilíbrio e a manutenção 

dos ecossistemas e a conservação de espécies, sendo garantida a existência de condições 

ecológicas necessárias para sustentar a vida humana a um nível específico de bem-estar ao 

longo de futuras gerações. 

Por sua vez, importa também não negligenciar a dimensão social do desenvolvimento 

sustentável, sendo essencial uma garantia de uma boa qualidade de vida para todos e o 

aumento do bem-estar social. 

A promoção de um desenvolvimento sustentável é o principal objetivo da Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU). A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é 

constituída por 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e foi aprovada em setembro de 

2015 por 193 membros, resultando 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. 

Tendo em consideração os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mais especificamente 

o objetivo que pretende a promoção de cidades e de comunidades sustentáveis, a Freguesia da 

Guarda pretende adotar um conjunto de práticas apoiadas no modelo de economia circular, 

que se centra na coordenação dos sistemas de produção e de consumo em sistemas fechados 

de modo a que se incentive a redução, a reutilização e a reciclagem. Para tal, irão ser planeadas 

um conjunto de atividades que incluem – entre outras iniciativas – ações de sensibilização, 

workshops e ateliers direcionados à redução do desperdício e à reutilização. Para além disso, 

pretende-se continuar a apostar no que já foi conseguido no âmbito da sustentabilidade, 

particularmente o que foi desenvolvido no Projeto “Guarda sem Desperdício”, desenvolvido 

entre 2018 e 2019, no âmbito da candidatura aprovada ao Programa JUNTAr. 


