
Ana Filipa Martins, 30 anos – Residente na Guarda

Licenciatura em Sociologia

Frequência em Mestrado em Sociologia: Exclusões e Políticas Sociais

Duração do estágio: 12 meses (04/02/2020 a 03/02/2021)

Plano de estágio e outras funções: 

• Conceber, divulgar e implementar iniciativas e programas que promovam a inclusão e apoio social

• Apoio na divulgação e no funcionamento de iniciativas do plano de ação social da Freguesia

• Atender às necessidades que surjam no âmbito da ação social

• Planeamento e realização de candidaturas a programas comunitários

Apresentação – Estágio PEPAL



Compromisso pela 

sustentabilidade

Eco-Freguesias XXI

Ana Filipa Martins



Resulta da experiência de
implementação pela Associação
Bandeira Azul da Europa (ABAE),
desde 2006, do Programa ECOXXI à
escala concelhia, que reconhece e
valoriza as práticas e políticas de
sustentabilidade, valorizando quer os
processos de educação, cidadania e
participação, quer os resultados,
traduzidos no incremento da
sustentabilidade do território.



Incrementar o 
desenvolvimento 

sustentável à 
escala local

Sustentabilidade 
Participada
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comunidades 
sustentáveis



Importância de ser uma Eco-Freguesia…

Assumir um compromisso pela sustentabilidade.

Dispor de um instrumento que enquadra e sistematiza as suas prioridades nos
domínios social, económico e ambiental.

Evidenciar o trabalho já concretizado de forma sintética e transparente.

Educar e contribuir para um melhor caminho no sentido da sustentabilidade.



Freguesia da 
Guarda 

Uma Freguesia 
Sustentável

Adoção de 
práticas 

sustentáveis

Implementação 
de iniciativas e 

projetos

Incentivo à 
adoção de 

práticas 
sustentáveis



Modelo de desenvolvimento que 
"responda às necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade de as 

gerações futuras darem resposta às suas 
próprias necessidades“

(Relatório Brundtland, 1987)

Desenvolvimento sustentável



Desenvolvimento sustentável



“Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável” (ONU, 2016)

17 Objetivos

Aprovados por 193 membros

169 metas

Desenvolvimento Sustentável (Social, Económico e 
Ambiente); Promoção da Paz, justiça e instituições eficazes

Desenvolvimento sustentável



Desenvolvimento sustentável

Fonte: UNRIC, 2020



Gestão Ambiental: Energia e Resíduos



O que já fizemos e queremos continuar O que queremos incentivar

Percursos pedonais pelo centro histórico da cidade



• Ações de sensibilização e (in)formação dirigidas aos funcionários e dirigentes da Junta de 
Freguesia da Guarda.

• Ações de sensibilização e (in)formação dirigidas à comunidade e escolas.

• Promoção da mobilidade pedonal na Freguesia (zona urbana e rural).

• Colaboração na implementação da “Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas”, promotora de um desenvolvimento sustentável.

• Implementação de atividades que incentivem a sustentabilidade, tendo por base a 
economia circular:
• Campanhas de sensibilização para o combate ao desperdício
• Criação de ateliers direcionados para a reutilização (de tecidos, óleos, etc.)
• Workshops direcionados para a redução de desperdício, nomeadamente desperdícios verdes 

recolhidos pela Freguesia
• Circuito de recolha de borras de café (em cafés, escolas)

Entre outras…

Iniciativas



OBRIGADA A TODOS!


