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Municípios Galardoados em 2019
53 municípios candidatos,
48 bandeiras ECOXXI
Em 2019, candidatam-se a município ECOXXI 53
municípios (17% dos municípios portugueses), uma das
maiores participações registadas ao longo das 12 edições
do Programa. Foram 7 os municípios que obtiveram um
índice ECOXXI igual ou superior a 80%.

Saiba mais AQUI

Eco-Freguesias XXI 2020
Lançamento da 3.ª edição
A reabertura do projeto Eco-Freguesias XXI aconteceu
numa sessão que decorreu no 20 de outubro, no âmbito
do Greenfest Carcavelos. Durante esta sessão foram
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.

Saiba mais AQUI

Alterações Climáticas | IPCC
Novo documento de referência
O Painel Intergovernamental para as Alterações
Climáticas (IPCC) tem como objetivo principal sintetizar e
divulgar o conhecimento mais avançado sobre
as mudanças climáticas que hoje afetam o mundo. Já se
encontra disponível para download o último relatório.

Saiba mais AQUI

Boas práticas ECOXXI - Maia | outubro
Alterações Climáticas
O Município da Maia considera as alterações climáticas
como um dos desafios mais importantes do século XXI. A
adoção de uma Estratégia Municipal de Adaptação às
Alterações Climáticas (EMAAC) surgiu da necessidade de
se promover, em todo o território municipal, uma resposta
coerente às múltiplas problemáticas relacionadas com as
alterações climáticas, através de ações de gestão
preventiva e adaptativa.

Saiba mais AQUI

Mobilidade Sustentável em Santo Tirso
Pedala ganha 699 utilizadores em apenas
um mês
O programa “Pedala Santo Tirso” é composto por 35
bicicletas elétricas para uso partilhado. No perímetro
urbano da cidade, foram criados sete postos, onde já é
possível levantar e devolver as bicicletas, nomeadamente
na Câmara Municipal e na Central de Transportes.

Saiba mais AQUI

Em agenda ...

Sessões de (in)formação Eco-Freguesias
XXI
Novas datas
Na sequência da reabertura do projeto Eco-
Freguesias XXI, no dia 20 de outubro, estão
previstas 2 sessões dirigidas ao executivo e
técnicos das juntas de freguesia de todo o país,
no sentido de divulgar o projeto e apresentar os
projetos a que podem aderir.

Mais informações AQUI
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