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Eco-Municípios XXI | Eco-Freguesias XXI
Em Destaque

Eco-Freguesias XXI na
programação do
Greenfest
A ABAE, no âmbito no Projeto EcoFreguesias XXI, vai marcar presença
na Greenfest 2020, no próximo dia 26
de setembro. Nesse dia, terá lugar a
Sessão Eco-Freguesias XXI
"Sustentabilidade e nível local: novos
desafios?" que decorrerá online, pelas
15h00.

67 candidaturas à
Bandeira Verde ECOXXI
o ano em que o MEO se associa à
ABAE para o lançamento da nova
"Bandeira Verde ECOXXI", o Programa
conta com o maior número de
candidatos alguma vez registado: 67
municípios. Face ao ano anterior são
mais 14 os municípios que este ano
se inscreveram.
Saiba mais aqui

Saiba como participar aqui

18 freguesias de
Guimarães candidatas ao
Eco-Freguesias

Óbidos vai ter flyer
turístico e novo trilho na
freguesia

Guimarães conta com a participação
de 18 freguesias e cinco União de

A Freguesia de Santa Maria, São Pedro
e Sobral da Lagoa, no concelho de

Freguesias no Projeto Eco-Freguesias
XXI 2020-2021, comparticipando o
valor das respetivas inscrições.

Óbidos, vai ter um flyer turístico e um
novo trilho, projeto promovido e
implementado pela ABAE.

Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

Workshops ECOXXI |
Apresentações já disponíveis

Nos dias 7, 9 e 11 de setembro decorreram um
conjunto de workshops que possibilitaram o
esclarecimento de dúvidas concretas relativas à
candidatura ao Programa ECOXXI 2020.
Apresentações disponíveis aqui

Programa Bairros Saudáveis em
consulta pública até 27 de
setembro
O Programa encontra-se em consulta pública
através do site do Programa, onde os cidadãos
podem pronunciar-se sobre o projeto de
regulamento e ajudar na identificação dos
territórios vulneráveis.
Saiba mais aqui

Boas práticas

Câmara Municipal de
Loures vencedora do
projeto A·tu·AR

Sintra instala estruturas
para deposição de beatas

A Câmara Municipal de Loures,
novamente candidata ao Programa

Programa
ECOXXI,
vai
entregar
‘beatómetros’ (cinzeiros de grande

ECOXXI, foi a vencedora de uma

dimensão com visualização e métrica

candidatura ao Fundo Ambiental do
Ministério do Ambiente, com enfoque

da capacidade) às 11
freguesia do concelho.

Sintra, candidato pela primeira vez ao

na qualidade do ar.

juntas

de

Saiba mais

Saiba mais

Parceiro em destaque: Soinca
A Soinca é uma empresa nacional que fornece
soluções de equipamentos de lazer e mobiliário
urbano a preços especiais.
Saiba mas aqui
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