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Destaques ABAE
 

Divulgação de Resultados Bandeira Azul 2019

A Conferência de Imprensa do Programa Bandeira Azul, onde irão ser
divulgados os resultados oficiais das Praias Costeiras e Fluviais, Portos de
Recreio e Marinas e Embarcações de Ecoturismo galardoados com Bandeira
Azul em 2019, tem lugar no próximo dia 30 de Abril (terça-feira), às 11 horas, na
Fábrica de Água de Alcântara, Avenidada de Ceuta, em Lisboa.
 

Prova Final do Desafio Eco-Cozinheiros em Lisboa
 

Realizam-se no dia 30 de Abril, terça-feira, a partir das 9h00, as 3 provas
finais dos Eco-Cozinheiros, na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Os
alunos das escolas que venceram as provas regionais vão cozinhar durante
a manhã, enquanto que da parte da tarde competem 12 escolas profissionais do
país. Saiba mais sobre a fase final deste desafio AQUI
 

Portugal participa
no Concurso Internacional
YRE 2019 com 9 trabalhos

 

Apoie a ABAE com 0,5 % do
seu IRS

 

Municípios portugueses podem
candidatar-se ao ECOXXI até

junho

Rede ABAE
 

Em Maio, 7 workshops
organizadas pela APA:

"Melhor Cidadania Ambiental"

Até 3 de Maio celebram-se
os 25 Anos Eco-Escolas

Internacional com a Vídeo-
Campanha I've Got the Power

 

Relatório Anual da Foundation
for the Environmental

Education

Espaço ABAE
 

Agenda ABAE
 

30 de Abril | Prova Final
Eco-Cozinheiros em
Lisboa
30 de Abril  | Conferência
de Imprensa Bandeira
Azul 2019
Até 3 de
maio | Submissão do
Vídeo "I've Got the
Power"

Parceiro em Destaque
Mobinteg

 
A Mobinteg é uma empresa

especializada no
desenvolvimento de soluções

mobile e de Internet das Coisas
(IoT), tendo desenvolvido uma
app para cidades inteligentes

chamada SMIITY (SMart
Interactive cITY) cuja finalidade

é permitir que cidadãos e
turistas interajam com as

cidades.
 

Loja ABAE | Destaque
Coletes Eco-Escolas

Coletes de alta visibilidade do
Programa Eco-Escolas,

desenhados para atividades de
limpeza ou brigadas Eco-Escolas.

ABAE nas
Redes Sociais

A Associação Bandeira Azul da Europa é uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), sem fins
lucrativos, dedicada à educação para o desenvolvimento sustentável e à gestão e reconhecimento de boas práticas
ambientais. Faz parte da Fundação para a Educação Ambiental (FEE), da qual fazem parte mais de 70 países. A nível
nacional desenvolve os seguintes programas: Bandeira Azul, Eco-Escolas, Jovens Repórteres para o Ambiente, Green
Key e ECOXXI.
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