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Eco-Municípios XXI | Eco-Freguesias XXI
Em Destaque

Bandeira Verde territórios | A nova bandeira das
autarquias XXI
A BANDEIRA VERDE é um conceito agregador, que identifica os municípios
(ECOXXI), as freguesias (Eco-Freguesias XXI), assim como identificará os
destinos turísticos (Green Destinations), que são parte integrante deste
movimento de mudança e por isso mesmo cumprem um conjunto de critérios
de sustentabilidade.
Veja o vídeo sobre o conceito Bandeira Verde

Eco-Freguesias XXI:
candidaturas a decorrer
Desde

dia 5

de

junho, que

Candidaturas a município
ECOXXI abriram dia 22
as

Decorreu no dia 22 de junho, online, a

freguesias interessadas na Bandeira
Verde Eco-Freguesias XXI podem
iniciar a sua candidatura.

sessão de (in)formação sobre o
Programa ECOXXI 2020, encontrandose disponí-veis a apresentações e

A freguesia deverá apresentar o
trabalho desenvolvido em 2019 e
2020, sendo considerados todos os

vídeo da sessão.
Para participar na edição ECOXXI 2020
e apresentar a candidatura à Bandeira

projetos implementados até final de
dezembro.

Verde ECOXXI 2020, o município
deverá inscrever-se até 19 de

julho.

Veja o vídeo da sessão

Candidaturas ECOXXI

Eco-Funcionários
Práticas mais sustentáveis
A ABAE organizou em junho, uma sessão sobre
práticas
mais
sutentáveis,
destinada
aos
funcionários das autarquias candidatas a EcoFreguesias XXI ou município ECOXXI.
Ver vídeo da sessão

2 novos indicadores
no Programa ECOXXI
A edição de 2020 do Programa ECOXXI conta este
ano
com
dois
novos
indicadores
de
sustentabilidade local: Alterações Climáticas e
Saúde e Bem-Estar, em linha com os ODS –
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 13 e 6,
respetivamente.
Saiba mais

Guimarães ganha novo
espaço verde, na vila de
São Torcato

Caldelas quer protejer a
Biodiversidade

Guimarães,

apresentou

município

reconhecido

A Junta de Freguesia de Caldelas
uma

candidatura

ao

como ECOXXI, passa a contar, a partir
do mês de junho, com um novo

Fundo Ambiental para valorizar a
biodiversidade e o território. Uma das

parque, com múltiplos equipamentos,

principais ações será a reabilitação da

inaugurado na vila de São Torcato,
uma das Eco-Freguesias XXI do país.

margem direita do rio Ave e das
ribeiras da Canhota e Ribeira da

Saiba mais

Agrela, que atravessam a freguesia.
Saiba mais

Parceiro em destaque:
Laboratório da Paisagem
Este mês, destacamos o parceiro Laboratório da
Paisagem, que é responsável pela produção de
EcoPontas e Papachicletes, equipamentos para
recolha de beatas e para recolha de pastilhas,
respetivamente.
Enquadrada em protocolo feito com a ABAE, a
aquisição destes equipamentos por Municípios
ECOXXI ou
Eco-Freguesias XXI beneficia de
preços especiais.
Saiba mas aqui
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