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Municípios ECOXXI
Candidaturas 2019 em avaliação

Até setembro, as 53 candidaturas a Município ECOXXI
2019 estão a ser avaliadas pela Comissão Nacional do
Programa, constituída por entidades de mais de 40
instituições, que se agregam em júris especializados.
A entrega de resultados está prevista para dia 25 de
outubro na Lousã.
Saiba mais AQUI
Mobilidade Sustentável

Via Ciclo-Pedonal de Famalicão até à Povoa
de Varzim fica pronta em 2020
Dentro de um ano, o concelho de Vila Nova de Famalicão
irá dispor de uma via ciclo-pedonal com uma extensão de
perto de 11 quilómetros, com condições de excelência
para a mobilidade sustentável.
Saiba mais AQUI
Notícias de Municípios ECOXXI

Mafra adere à campanha "autarquias sem
glifosato"
A Câmara Municipal de Mafra, reconhecida como
município ECOXXI desde 2015, e as suas 11 freguesias
aderiram à campanha “autarquias sem glifosato” da
associação ambientalista Quercus.
Leia a notícia AQUI
Boas práticas ECOXXI - edição de maio, junho e julho

Milhares Plantam o Futuro em Valongo
Valongo é o município em destaque no Boletim ECOXXI,
com exemplos de boas práticas no âmbito do indicador
11 (Gestão e Conservação da Floresta).
Para além de ter sido um dos primeiros municípios a
integrar o projeto metropolitano “FUTURO – 100.000
árvores na AMP”, cuja ação no terreno teve início em
2011, e tem-se vindo a destacar pelo seu trabalho em prol
da expansão da floresta nativa, especialmente em áreas
serranas e margens de linhas de água.
Leia o boletim AQUI

Em agenda ...
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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