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Eco-Municípios XXI

| Eco-Freguesias XXI

Em Destaque

Candidaturas à
Bandeira Verde ECOXXI
2020
Estão abertas as inscrições até 17 de
junho, para participação na sessão
ECOXXI 2020, que marca a abertura
das candidaturas à Bandeira Verde
ECOXXI 2020.

Ação de Formação
Destinada às Famílias
Decorrerá no dia 16 de junho, uma
sessão sobre "Práticas mais
Sustentáveis" solicitada pelas
Freguesias que têm em curso o EcoFamílias XXI.
Inscrições ate 15 de junho

Inscrição

Inscrição

Incentivo à Aquisição de Veículos
de Baixas Emissões 2020
O Incentivo pela Introdução no Consumo de
Veículos de Baixas Emissões (2020) abrange
veiculos elétricos de passageiros e mercadorias
e veículos de duas rodas (motociclos,
ciclomotores, bicicletas elétricas, bicicletas de
carga e bicicletas convencionais).
Saiba mais

Combate aos jacintos-de-água
O Fundo Ambiental pretende apoiar projetos
que visem o controlo, a contenção ou a
erradicação do jacinto-de-água, uma invasora que
contribui também para a degradação da qualidade
da água. São beneficiários elegíveis os Municípios
e as Freguesias. Candidaturas até 19 de junho!
Saiba mais

EcoFuncionários
Iniciativa que pretede
envolver os funcionários
da autarquia,
informando-os e
sensibilizando-os para a
importância do seu
envolvimento, na implementação das práticas
de sustentabilidade.

Projetos 2020

Eco-Famílias XXI

As autarquias que
integram as redes ABAE
ECOXXI e Eco-

Está a decorrer em
diversas freguesias o
Concurso Eco-Famílias

Freguesias XXI, têm
acesso a um conjunto

XXI. Este projeto resulta
de uma parceria entre a

de projetos
disponibilizados pela

ABAE e as respetivas
freguesias interessadas.

ABAE e por parceiros,
em condições
especiais.

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais
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