
Parceiros ECOXXI

• Dão resposta a problemas e apresentam soluções sustentáveis.

• Atribuem um prémio por sorteio na Cerimónia de Entrega da Bandeira Verde.

https://ecoxxi.abae.pt/parceiros-ecoxxi-2022/



Empresa especializada na produção de sinalética e 
equipamentos sustentáveis, oferecendo soluções 
duráveis, de baixa manutenção com base em matérias-
primas ecológicas e, sempre que possível, de origem 
nacional. 

PRÉMIO 2022: 
Serviços ou solução de consultoria na área dos 
equipamentos/mobiliário urbano, no valor de 
300€.  



Empresa de Design & Build, que concebe e transforma 
uma ideia num conceito sólido, acompanhando todo o 
ciclo criativo, a construção e manutenção ao longo do 
seu tempo de vida útil.

PRÉMIO 2022: 
Preços especiais em produtos dentro do seu 
portfolio (espaços de jogos e recreio; espaços 
desportivos; mobiliário urbano; parques aquáticos, 
etc.)



Empresa especializada em produzir equipamentos e 
desenvolver infraestruturas inovadoras que promovam o 
uso da bicicleta.

PRÉMIO 2022: 
Projeto de consultoria de planeamento e 
projeto de infraestrutura no âmbito da 
mobilidade sustentável.



Quizcamp: Empresa fabricante e detentora da marca 
Minigarden que visa preservar e difundir o consumo de 
produtos e refeições de dieta mediterrânica.

PRÉMIO 2022: 
Quizcamp: 2 Premium Pack minigarden Horta Vertical, no valor 
de 390€.
Liscamp: desconto de 10% na realização de projetos que 
incluam artigos minigarden e desconto de 15% sobre o PVP de 
referência, na venda de artigos minigarden sem projeto.

Liscamp: empresa que representa e distribui em Portugal 
várias gamas de produtos e equipamentos para a 
agricultura e jardim, produtos Minigarden®.



Tem como missão, entre outras, educar os cidadãos em 
relação ao descarte de beatas de cigarro, criando novos 
hábitos e soluções dedicadas ao correto descarte e 
respetiva recolha de beatas de cigarro.

PRÉMIO 2022: 
250 eco-cinzeiros de bolso personalizados 
e kit recolha de beatas para ação de 
sensibilização ambiental, no valor de 350€.



Empresa de referência em material de escritório. PRÉMIO 2022: 
Kit Faber-Castell de Escrita e Marcação, no 
valor de 500€.



Empresa alemã que fabrica ferramentas de escrita e 
marcação, como canetas de feltro e marcadores 
permanentes.

PRÉMIO 2022: 
Pack Marcadores Recarregáveis & Acessórios 
Quadros Brancos, no valor de 500€.



Marca automóvel que oferece uma das gamas mais 
alargadas e renovadas do mercado, que se distingue pelo 
design premiado, qualidade de construção, incorporação 
tecnológica, sistemas de segurança, conectividade e com 
a melhor garantia do mercado.

PRÉMIO 2022: 
Voucher no Hyundai xtraFLEX, no valor de 
500€.



Empresa responsável pela gestão eficaz e eficiente dos 
óleos lubrificantes usados, sendo a entidade responsável, 
em Portugal, pelo Sistema Integrado de Gestão de Óleos 
Usados.

PRÉMIO 2022: 
Disponibilização de um reservatório de 
receção de óleos lubrificantes usados, no valor 
de 580€.



Procura cimentar o seu espaço enquanto instituição de 
Educação Ambiental e Investigação & Desenvolvimento. 
Conta, para isso, com um conjunto de investigadores nas 
suas três áreas de intervenção e uma equipa que engloba 
profissionais nas áreas da gestão de eventos e 
comunicação.

PRÉMIO 2022: 
Oferta de um equipamento eco-pontas, no 
valor de 610€.



Associação sem fins lucrativos com o objetivo de 
promover a mobilidade sustentável e a sustentabilidade 
em geral, providenciar soluções práticas de mobilidade e 
lazer sustentáveis e apoiar instituições de missão social, 
pautando toda a atividade por uma ótica de solidariedade 
social

PRÉMIO 2022: 
EcoVoltas Solidárias + Workshop Mobilidade 
Sustentável, no valor de 650€.



Cooperativa com fins não-lucrativos dedicada à promoção 
do uso da bicicleta para transporte e lazer, e à construção 
de cidades sustentáveis e atrativas.

PRÉMIO 2022: 
Realização de uma formação de 2h e pré-estudo 
para a criação de um comboio de bicicletas, no 
valor de 650€.



Empresa especializada em projetos de monitorização de 
pedestres e ciclistas, tanto em espaços urbanos como em 
áreas naturais. 

PRÉMIO 2022: 
Contagem de pedestres ou ciclistas durante 1 mês 
num local à escolha do Município com contador 
Pyro-Box da Eco-Counter, no valor de 900€.



Especialistas em soluções ecológicas de impressão a 
cores. 

PRÉMIO 2022: 
10.000 Cópias/Impressões, no valor de 1.000€.



Empresa especializada em intervenções em rios e ribeiras 
constituída por uma equipa multidisciplinar com âmbito de 
atuação na consultoria, formação, monitorização, 
desenvolvimento de projeto e implementação de projetos de 
reabilitação em linhas de água com destaque na aplicação de 
técnicas de Engenharia Natural.

PRÉMIO 2022: 
Implementação do Projeto Erios+ que consiste 
em 4h de consultoria, 2h de palestra/reunião de 
sensibilização à comunidade escolar e técnicos 
do município + 50 folhetos de boas práticas de 
limpeza/reabilitação de rios, no valor de 1.000€.



Empresa Spinoff  da Universidade do Minho, 
especializada no desenvolvimento de ferramentas 
pedagógicas, conteúdos educativos e implementação de 
projetos junto dos mais diversos públicos, no âmbito da 
Educação para o Empreendedorismo, Educação 
Ambiental e Igualdade de Género e Cidadania. 

PRÉMIO 2022: 
Apresentação musical do projeto de Educação 
Ambiental “O Planeta Limpo do Filipe Pinto” e 
sessão de autógrafos, no valor de 1.500€.



A Altice, através da marca MEO, atua no mercado das 
telecomunicações. Trata-se de uma operadora de voz 
que oferece também serviços de televisão e internet, 
usando uma infraestrutura tecnológica revolucionária: a 
Fibra Ótica.

PRÉMIO 2022: 
Instalação de duas estações de medição de 
qualidade ambiental (ar e ruído) e utilização da 
respetiva solução de gestão, no valor de 5.000€.


