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Ao longo dos últimos meses, a ABAE desenvolveu um conjunto de atividades com o
objetivo de apoiar todos aqueles que, há mais de 30 anos, nos têm ajudado a trabalhar,
todos os dias, em prol da educação para o desenvolvimento sustentável. Em junho, este
período culmina numa semana dedicada à sustentabilidade, cujos desafios diários
abrangem temáticas que vão da alimentação ao mar, da biodiversidade  à mobilidade
sustentável.

Destaques ABAE

o dia 5 de Junho, celebre o Dia do
Ambiente num encontro online ABAE
Numa época em que a resiliência de todos é
posta à prova, a ABAE decidiu, no Dia
Mundial do Ambiente 2020, juntar pessoas e
instituições que têm em comum um trabalho
continuado na educação para a
sustentabilidade, em articulação com os
diversos Programas ABAE.  Conheça os
intervenientes e fique a saber mais sobre o
WEBINAR ABAE

Junte-se à ABAE na Celebração do
Dia do Ambiente

No dia 5 de Junho celebra-se o Dia Mundial
do Ambiente!  De forma a assinalar esta
data especial, a ABAE convida toda a

comunidade e todos os parceiros a participar
na #SemanadoAmbienteABAE.

 

Saiba Mais Aqui

Candidaturas Eco-Freguesias XXI
abrem em Junho 

A partir de 5 de junho, freguesias inscritas
no programa terão a oportunidade de

candidatar-se ao Eco-Freguesias XXI, que
visa trabalhar o desenvolvimento de eco-

comunidades ou comunidades sustentáveis.
 

Conheça o programa

Ainda pode votar no melhor
desenho: "O Mar Começa Aqui"

A votação no melhor desenho para o projeto
O Mar Começa Aqui termina no dia 30 de
maio. Vote no seu desenho favorito, para

que possa ser pintado nas sarjetas do
município.

 

Vote Aqui

Resultados Bandeira Azul: Época
2020

No dia 20 de Maio, Dia Europeu do Mar,
teve lugar no Aquário Vasco da Gama a

conferência de imprensa sobre os
resultados, alterações e novidades para o

programa Bandeira Azul 2020
 

Conheça os Resultados Aqui

#EcoEscolasFicaEmCasa

A iniciativa #EcoEscolasFicaEmCasa foi
lançada face ao contexto de estado de

emergência devido ao Covid-19. 
Entre Março e Maio foram lançadas oito

atividades de forma a promover uma
aprendizagem em família de acordo com os

valores do programa.
 

Desafios e Trabalhos realizados

Este Sábado: Último Quiz ABAE

No dia 30 de maio, realiza-se o último Quiz
"ABAE 30 Anos". Este sábado as perguntas

são sobre: "Sintra: Património da
Humanidade".  Participe e teste os seus

conhecimentos sobre o tema desta semana.
  
 
 

Saiba mais sobre o Quiz ABAE

Alimentação Saudável e Sustentável
No âmbito do projeto Alimentação Saudável e
Sustentável, do programa Eco-Escolas, foram
organizadas duas formações online com o objetivo de
promover uma alimentação saudável, equilibrada e
sustentável junto das famílias. Veja as formações.

Encontros Semanais com Jovens Repórteres
Nos últimos meses, o Programa JRA organizou, às
quartas feiras, conversas informais com o objetivo de
partilhar experiências sobre diversos tópicos, que podem
servir de inspiração aos jovens repórteres.
Oiça as conversas

Green Key Challenge
No âmbito do webinar organizado pelo Green Key em
Abril, convidamos os estabelecimentos Green Key a
partilharem iniciativas relacionadas com a adaptação ao
contexto atual, uma vez que é uma das áreas mais
afetada pela situação que vivemos. Veja as Atividades

 
Agenda ABAE: 

Próximos Eventos
(Online)

 

 
Visite o nosso canal no
youtube e veja diversos

conteúdos ABAE 
 

 
Parceiro em Destaque:

ERP - European
Recycling Platform
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