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Destaques ABAE
 

Dia das Bandeiras Verdes 2019
 

No dia 18 de outubro vai decorrer o Dia das Bandeira Verdes Eco-Escolas, onde
se pretende reconhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo pelas
Eco-Escolas. Em 2019 este evento tem lugar no Pavilhão Multiusos de
Guimarães, iniciando-se pelas 9h00 com a Eco-Mostra, onde estarão presentes
dezenas de parceiros proporcionando diversas atividades aos participantes
nesse dia.

 
Seminário Jovens Repórteres para o Ambiente

Já se conhece a data e local para o Seminário JRA 2019. Entre os dias 8 e 10
de novembro, Ílhavo recebe este evento que tem como principal objetivo reunir
alunos e professores coordenadores do Projeto Jovens Repórteres para o
Ambiente, de forma a incentivar a comunicação, possibilitar uma partilha de
objetivos comuns e troca de experiências. 
Os interessados em participar neste seminário devem inscrever-se até 15 de
outubro através do formulário AQUI.
 

Programa Eco-Escolas 2019/20 | Inscrições abertas 

As inscrições para o novo ano letivo já se encontram abertas. As escolas que
pretendem participar no Eco-Escolas e nos desafios 2019/20 devem realizar a
inscrição no programa através da plataforma online até 31 de outubro.
Note-se que esta inscrição é feita por um(a) dos(as) professores(as)
coordenadores(as) e deve ser validada pela Direção da Escola.
 

Lançamento da 3ª Edição do
Eco-Freguesias XXI | 20 de

outubro no Greenfest

A ABAE está a recrutar
Assistente para projetos de

Educação Ambiental
 

Boletim ECOXXI,  Práticas
Sustentáveis em Municipios

ECOXXI - Lousã em destaque

Rede ABAE
 

Green Key participa na
sessão sobre Certificação

Ambiental para Turismo em
Sintra | 24 de setembro

Missão JRA entre os dias 18 e
22 de setembro durante a

semana europeia da mobilidade
na Amadora

Marriott assume
o compromisso de um

consumo mais responsável
dentro da cadeia

Espaço ABAE
 

Agenda ABAE
 

24 de Setembro |
Certificação Ambiental |
Sintra + Verde
18 de outubro | dia das
bandeiras verdes
20 de outubro |
Lançamento da 3º Edição
Eco-Freguesias

Parceiro em Destaque
Lidl

Desde 2018 que o Lidl se associou
ao programa Bandeira Azul através
da campanha TransforMar que tem

como objetivo durante a época
balnear sensibilizar para a

importância de um comportamento
mais responsável em relação ao

uso de plásticos e para os
princípios da economia circular.

 
 

Loja ABAE | Destaque
Caderno JRA

Bloco de folhas brancas em
tamanho A5 com o logotipo, a

verde no centro, do
programa Jovens Repórteres para o

Ambiente.

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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