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Municípios
ECOXXI 2019 | CANDIDATURAS ABERTAS

Estão a decorrer até ao dia 7 de junho, as candidaturas a
município mais sustentável. Até 30 de abril, todos municípios
interessados em participar no programa, deverão enviar a ficha
de inscrição para eco21@abae.pt.
Saiba mais AQUI

Apresentações já disponíveis
Ação de Formação ECOXXI 2019
A
Associação
Bandeira
Azul
da
Europa
(ABAE) apresentou o balanço e novidades do Programa
ECOXXI na Ação de Formação ECOXXI 2019, que
decorreu na Agência Portuguesa do Ambiente, no
passado dia 11 de março.
Aceda à apresentação da ABAE AQUI
Todas as apresentações disponíveis AQUI
Alterações climáticas | Novo relatório

Himalaias perdem um terço do gelo até 2100
Um relatório recentemente publicado pelo Centro
Internacional para o Desenvolvimento Integrado da
Montanha, estima que pelo menos um terço das camadas
geladas da cadeia montanhosa asiática está condenado a
derreter devido às alterações climáticas.
Saiba mais AQUI
Notícias de Municípios ECOXXI

Caixotes do Lixo Inteligentes na Baixa de
Cascais
A instalação de 10 caixotes de lixo inteligentes em várias
ruas da baixa de Cascais, permitiu aumentar a capacidade
de deposição, e ainda gerir de forma mais eficiente a
recolha destes equipamentos.
Leia a notícia AQUI
Boas práticas ECOXXI - edição de março

Município aposta na mobilidade Elétrica
Santo Tirso: município em destaque no Boletim ECOXXI,
com exemplos de boas práticas no âmbito do indicador 18
(Mobilidade Sustentável).
A qualificação do espaço público, a reorganização do
estacionamento e criação de ciclovias, a aposta nos
modos suaves/ativos e nos transportes públicos, ou a
aquisição de viaturas elétricas, são alguns dos exemplos
que encontramos em Santo Tirso de uma mobilidade
"mais amiga das pessoas" e mais sustentável.
Leia o boletim AQUI

Em agenda ...
Dia 6 de junho

Cerimónia de Divulgação dos resultados do
Eco-Freguesias 2019

Os resultados das candidaturas a EcoFreguesia XXI 2018-19 serão divulgados em
Braga, no âmbito de mais uma edição da
Greenfest, no dia 6 de junho (quinta-feira).
Todas as freguesias candidatas estão convidadas a
participar.
Saiba mais sobre o projeto aqui
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