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Destaques ABAE
Cerimónia Nacional Green Key 2019
A Cerimónia Nacional Green Key 2019 realiza-se no próximo dia 3 de junho, no
Hotel Pestana Alvor Praia, Portimão, às 10h30. Neste dia são divulgados os
Hóteis, Alojamentos Locais, Turismos em Espaço Rural, Restaurantes e
Parques de Campismo galardoados com Green Key, de acordo com o
deliberado pelo júri nacional, que reuniu no passado dia 10 de maio.

Cerimónia de Entrega do Galardão Eco-Freguesias XXI 2019
A cerimónia Eco-Freguesias XXI 2019 tem lugar no próximo dia 6 de junho, às
14h30, integrada no programa do GreenFest, cuja primeia edição deste ano
decorre no Mosteiro de Tibães, em Braga. O Eco-Freguesias XXI visa contribuir
para a sensibilização, educação e mudança dos gestores autárquicos,
evidenciando a importância e as oportunidades associadas a uma gestão
territorial participada e responsável das suas comunidades.

Concurso Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente
O Concurso Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente é uma competição
anual que premeia os trabalhos jornalisticos submetidos na plataforma online.
Este concurso está aberto, até 15 de junho, a todos os jovens repórteres
interessados. As reportagens submetidas a concurso têm de ser inéditas, nas
modalidades de escrita, fotografia ou vídeo, e versar o desenvolvimento
sustentável. Existe ainda a modalidade campanha, formato fotografia e/ou
vídeo, criada a partir de uma montagem da imagem/história.

Concurso Poster Eco-Código
A partir do dia 1 de junho Campanha "Cada Coisa no Seu
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em Concessionários de Praia
Portugal
| Bandeira Azul 2019

Rede ABAE

Fórum de Hotelaria e Turismo
Greenfest em Braga |
com enfoque na
Atividades e Conferência Ecosustentabilidade da indústria |
Escolas, Cerimónia Eco31 de maio no Porto
Freguesias XXI e Conferência
Green Key

Ainda pode doar 0,5 do seu
IRS à Associação Bandeira
Azul da Europa

Espaço ABAE

Agenda ABAE

Parceiro em Destaque
Prio

Loja ABAE | Destaque
Caderno Eco-Escolas 20182019

No ano letivo 2018-2019 a Prio
31 de maio | Fórum de
entrou em parceria com a ABAE | Caderno branco de folhas lisas com
Hotelaria e Turismo
Eco-Escolas promovendo o desafio o logotipo do ano letivo de 20181 de junho | Primeiro
"Uma Gota de Água, Uma Gota de
Hastear Bandeira Azul
2019
3 de junho | Cerimónia Óleo" com o objetivo de sensibilizar
para a importância
Nacional Green Key
6-9 de junho | Greenfest do correto encaminhamento dos
óleos alimentares usados como
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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.

