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Parceiros ECOXXI - Mobinteg em destaque
SMIITY em Tábua
Tábua, reconhecido como município ECOXXI em 2018, já
tem disponível a app SMIITY (gratuita), que permite aos
munícipes e turistas ter acesso a informação sobre o que
existe à sua volta de uma forma interativa, desde notícias
locais a eventos.
Estão instalados um conjunto de 100 pontos de interesse.

Saiba mais AQUI

Semana Europeia da Mobilidade
Missão Amadora | Liga. À Mobilidade
A Missão dos Jóvens Reporteres para o Ambiente teve
lugar de 16 a 22 de setembro, no Município da Amadora.
Durante 5 dias os jovens investigaram vários tópicos
relacionados com a temática da mobilidade sustentável.
O município da Amadora é reconhecido pelas suas boas
práticas como município ECOXXI desde 2008.
 
Saiba mais AQUI

Torres Vedras quer conservar o ruivaco-do-oeste 
Requalificação de rios para conservar um
dos peixes de água doce mais ameaçados
do país
Sete troços dos rios Alcabrichel e Sizandro, no concelho
de Torres Vedras, foram melhorados para conservar o
ruivaco-do-oeste, um dos peixes de água doce mais
ameaçados de Portugal.

Leia a notícia AQUI

Boas práticas ECOXXI - Lousã | agosto e setembro
Empreendedorismo e Sustentabilidade 
Com sede na Lousã, o Microninho é um projeto inovador
de empreendedorismo social, promovido pela Associação
de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares e
seus investidores sociais: Municípios de Lousã, Vila Nova
de Poiares, Penela e Condeixa-a-Nova, no âmbito do
programa “Parcerias para o Impacto” do Portugal
Inovação Social, com o financiamento do Portugal 2020 –
Programa Operacional Inclusão social e Emprego.
 
Leia o boletim  AQUI 

Bolsa Nacional de Espécies Florestais Autóctones
Quer uma árvore? ICNF tem quase 166 mil
plantas autóctones para dar
O projecto Floresta Comum, liderado pelo ICNF —
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tem
165.740 plantas autóctones para dar.
As candidaturas às plantas estão abertas até 27 de
Setembro.
 
Saiba como candidatar-se  AQUI 

Em agenda ...

Na Lousã
Galardão ECOXXI - municípios sustentáveis 2019 
No dia 25 de outubro, na Lousã, serão
divulgados os municípios galardoados em 2019
como Município ECOXXI, por terem
demonstrado a implementação em 2018 de
práticas globalmente avaliadas como positivas,
pelo Júri/Comissão Nacional deste Programa
do qual fazem parte especialistas dos diversos
setores em análise.
Para receber a Bandeira é necessário atingir
pelo menos 50% do índice  ECOXXI composto
principalmente por indicadores de
resposta/ação na área da sustentabilidade.
Na próxima edição do Greenfest
Eco-Freguesias XXI -  lançamento da 3.ª edição
A reabertura do projeto Eco-Freguesias XXI
acontecerá numa sessão agendada para 20 de
outubro (domingo), pelas 14h00 nas
instalações da Universidade Nova, em Oeiras
(integrada no evento Greenfest).
Durante esta sessão serão dados a conhecer diversos
projetos de interesse das autarquias, em linha com os
princípios de sustentabilidade local aferidos no
galardão Eco-Freguesias XXI a atribuir em 2021.
Todas as freguesias estão convidadas a estar
presentes.
Confirme a sua presença AQUI
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