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Sessão de Esclarecimentos em Santo Tirso
Participe no dia 18 de fevereiro nesta sessão sobre o
programa Eco-Freguesias XXI. Divulgação de
projetos, e boas práticas, partilha de dúvidas  e
sugestões...

Inscreva-se até 12 de fevereiro AQUI

Plano Estratégico 2014-2025
“Famalicão Visão’25”
Projetar Vila Nova de Famalicão como uma comunidade
tecno-industrial global, com um território verde e
multifuncional. É este o horizonte que aponta o Plano
Estratégico 2014-2025 de Vila Nova de Famalicão –
“Famalicão Visão’25” que não pretende ser um plano mas
um processo de planeamento  que estabelece a visão
estratégica concelhia. 

Saiba mais AQUI

Inovação, Ciência e Conhecimento
Vai nascer em Viana do Castelo o
Observatório do Litoral Norte
Este Laboratório Colaborativo para o Conhecimento do
Mar de Viana do Castelo resulta de uma parceria entre o
Município de Viana do Castelo e o consórcio científico
constituído pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo,
Universidade do Minho e Universidade do Porto.

Saiba mais AQUI

Cidades Sustentáveis e Resilientes
Amadora na linha da frente das Cidades
Resilientes 
Nos últimos anos, o Município da Amadora tem investido,
de uma forma responsável, nos domínios que
caracterizam os vários momentos do ciclo da catástrofe: a
preparação, o socorro e a recuperação.

Saiba mais AQUI

Eco-Freguesias XXI | Gafanha da Nazaré em destaque
Ação de Limpeza dos Espaços Verdes
Foram colocadas 40 placas nos espaços ajardinados
de toda a Freguesia da Gafanha da Nazaré, com o intuito
de alertar para a importância de manter os espaços
públicos limpos.
A ação, da iniciativa da Junta de Freguesia, pretende
sensibilizar para o devido tratamento dos dejetos caninos.

Saiba mais sobre a freguesia AQUI

Boas Práticas ECOXXI | edição de janeiro
Exploradores@PPSerraAçor
Programa que pretende promover a participação ativa dos
alunos e da comunidade em geral na valorização do
território, através do seu envolvimento em ações que
visam incutir princípios, valores e competências que
promovam mudanças comportamentais. É coordenado
pelo Município de Arganil e tem como parceiros o
Agrupamento de Arganil, Escola Superior Agrária de
Coimbra, Junta de Freguesia de Benfeita e ICNF.

Leia o Boletim AQUI

Em agenda ...

Todos contam numa Eco-Freguesia
Eco-funcionários já estão aí
o Eco-Freguesias XXI, podem já, iniciar o processo com os
seus funcionários, cujo envolvimento é fundamental, para
o sucesso da candidatura a Eco-Freguesia XXI em 2020.

Se a freguesia ainda não está inscrita, pode ainda aderir 
na 2ªfase de inscrições que reabrem a 18 de fevereiro.

Consulte o site Eco-Freguesias XXI aqui
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