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Em Destaque

Workshops ECOXXI 2020 em setembro: dias 7, 9
e 11
Estão abertas as inscrições para as "workshops ECOXXI 2020" que têm como
objetivos aprofundar alguns temas/indicadores ECOXXI e possibilitar o
esclarecimento de dúvidas relativas à candidatura 2020.
As workshops terão lugar online e serão organizadas por temáticas.

Inscreva-se aqui

ECOXXI 2020: Braga
candidata-se pela
primeira vez

Projetos Eco-Freguesias
XXI:
ainda é possível aderir

Em relação ao ano anterior, são 15 os
municípios novos: Alandroal,
Aljezur, Arraiolos, Barrancos, Beja,

Ainda é possível às freguesias
candidatas ao Eco-Freguesias XXI
2020-21
aderir
a
projetos,

Braga, Campo Maior, Freixo de Espada
a Cinta, Mira, Oeiras, Ourém, Sintra,
Torres Novas, Vila do Porto e Vila Nova

equipamentos
e
produtos
disponibilizados pela ABAE, com o
apoio de parceiros, em condições

de Cerveira.
Braga junta-se pelo primeiro ano a Vila
Nova de Famalicão, no distrito de

vantajosas.
A participação é opcional e valorizada
na candidatura.

Braga.

Exemplos de projetos já
concretizados aqui

Saiba mais aqui

Prémios para Municípios e
Freguesias: Greenfest COMVIDA
COMVIDA é um prémio de mérito que visa
reconhecer e agradecer a empreendedores,
instituições e cidadãos que responderam de
forma
exemplar
à
crise
pandémica
do
COVID19. Candidaturas até 15 de outubro de
2020.

Saiba mais aqui

Boas práticas

Rota dos Pastorinhos em
Ourém

Vale do Lapedo em Santa
Eufémia

Integrada nas comemorações do Dia

Santa Eufémia e Boa Vista, freguesia

do Município, a Rota dos Pastorinhos

novamente

em
Ourém
é
um
percurso
interpretativo em torno da vida dos

Freguesias XXI, convida-o(a) a visitar o
Abrigo do Lagar Velho e o Menino do

pastorinhos de Fátima.

Lapedo.

Saiba mais

candidata

ao

Eco-

Saiba mais

Parceiro em destaque:
Riso Ibérica
Este mês, destacamos o parceiro Riso Ibérica, que
é

especialista

em

soluções

ecológicas

de

impressão a cores. Enquadrada em protocolo feito
com a ABAE, a aquisição ou empréstimo destes
equipamentos por autarquias parceiras da ABAE,
beneficia de condições especiais.
Saiba mas aqui
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