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Cimeira do Clima - COP 25

Portugal ocupa o 25.º lugar no Índice de
Desempenho das Alterações Climáticas
O Índice CCPI 2020 divulgado recentemente revela que
Portugal está no 25.º lugar, o que corresponde a um
desempenho médio, destacando-se pela positiva em
relação às políticas climáticas.
Saiba mais 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
Gestão do Parque Habitacional

Águeda:‘Estratégia Local de Habitação’
Encontra-se em elaboração a Estratégia Local de
Habitação do Município de Águeda, um documento
enquadrador das necessidades e das potenciais soluções
em matéria de acesso à habitação.
Saiba mais AQUI
Cooperação com a Sociedade Civil

Autarquia da Mealhada apoia associações
desportivas
A Câmara da Mealhada aprovou a atribuição de 115 mil
euros às associações desportivas do concelho, no âmbito
do Programa de Apoio às Associações Desportivas. O
apoio a organizações socioculturais, desportivas e
recreativas é valorizado no âmbito do Programa ECOXXI.
Saiba mais AQUI
Eco-Freguesias XXI | Caldas das Taipas em destaque

Caldas das Taipas, vila limpa e a florir todo
o ano
Os jardins, as árvores, os parques, o Rio Ave e o
património natural são a essência da Vila de Caldas das
Taipas, a freguesia mais sustentável do país.
Este é um projeto que envolve moradores, empresas e
escolas, gente que dá muito de si.
Veja o vídeo AQUI

Boas práticas em municípios ECOXXI | Boletim mensal
Boas Práticas ECOXXI | edição de novembro

Póvoa de Varzim mais sustentável e mais
saudável
A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim aposta na
mobilidade sustentável, com prioridade para os
peões e para as bicicletas, um investimento que
ultrapassa os 10 milhões de euros.
O município tem em curso um pacote de medidas
que visa incrementar a utilização de modos suaves
no concelho.
Saiba mais AQUI
Boas Práticas ECOXXI | edição de dezembro

Mar Limpo
A Estação de Biologia Marinha do Funchal, inaugurada no
dia 28 de setembro de 1999, é uma instituição da Câmara
Municipal do Funchal vocacionada para a investigação
científica e divulgação na área das ciências do mar.
A Estação tem um programa muito diversificado de
atividades didáticas e educativas como palestras em
escolas, workshops práticos, exposições, entre outros,
sobre a biodiversidade marinha.
Saiba mais AQUI
Economia Circular

Nova Plataforma sobre Economia Circular:
“Água Circular Por Natureza”
É a mais recente plataforma portuguesa inteiramente
dedicada às boas práticas e a um conceito que tem como
princípios fundamentais a redução, a reutilização, a
recuperação e a reciclagem: Economia Circular.
Saiba mais AQUI

Em agenda ...
Lisboa recebe Seminário Eco-Escolas 2020
Inscrições a preço "verde" até 31 de dezembro
O Encontro, que decorre de 17 a 19 de janeiro, visa reunir
representantes de municípios e professores, por forma a
incentivar a comunicação, possibilitar uma partilha de
objetivos comuns e a troca de experiências.
Do programa constam palestras, workshops, fóruns,
exposições, eco-mostra e ainda visitas a Lisboa.
O Forum Municípios decorrerá no dia 17, ao final da tarde.

[ver Programa]
Inscrições AQUI

Todos contam numa Eco-Freguesia
Eco-funcionários com inicio já janeiro
As freguesias que já se increveram na 3ª edição do EcoFreguesias XXI, poderão, a partir de janeiro, iniciar o
processo com os seus funcionários, cujo envolvimento é
fundamental, para o sucesso da candidatura a EcoFreguesia XXI em 2020.
Se a freguesia ainda não está inscrita, deverá realizar a
inscrição na plataforma, até final de janeiro.
Saiba mais AQUI
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