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Destaques ABAE
 

Dia das Bandeiras Verdes 2019 em Guimarães
No dia 18 de outubro celabra-se o Dia das Bandeira Verdes, onde as Eco-
Escolas são reconhecidas pelo trabalho desenvolvido ao longo do último ano
letivo. O galardão  Eco-Escolas, que este ano se realiza no Pavilhão Multiusos
de Guimarães, inicia às 9h00 com a Eco-Mostra, onde estarão presentes
dezenas de parceiros, que vão dar a conhecer o seu trabalho e fazer atividades
com os participantes.
 

Cerimónia ECOXXI dia 25 de Outubro na Lousã
 

No dia 25 de outubro, no Lousã Boutique Hotel | Palácio da Lousã, tem lugar a
cerimónia de entrega do galardão ECOXXI 2019. Este galardão visa reconhecer
o trabalho realizado, em 2018, pelos municípios candidatos em prol do
desenvolvimento sustentável.

 

Seminário JRA dias 8, 9 e 10
de novembro em Ílhavo |

Inscrições até 15 de Outubro

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

outubro em Carcavelos
 

Seminário Bandeira Azul | Dias
14 e 15 de novembro no Parque

Biológico de Gaia

Rede ABAE
 

ABAE vai estar presente
no Aqua Porto | Festival

dedicado à Água e Ciência
nos dias 11, 12 e 13 de out.

4 e 5 de Out. - Fim de
Semana Europeu de

Observação de Aves |
Atividades por todo o país

 

Eco-Escolas aderiram ao
movimento #fridaysforfuture

dia 27 de setembro |
#ecoescolasfazpeloclima

Espaço ABAE
 

Agenda ABAE

18 de outubro | dia das
bandeiras verdes
20 de outubro |
Lançamento da 3º Edição
Eco-Freguesias
25 de outubro |
Cerimónia ECOXXI 2019

Parceiro em Destaque
Greenfest

 
O Greenfest é um evento

dedicado à sustentabilidade. Este
ano o Greenfest tem lugar em

Carcavelos pela primeira vez, no
Campus da Nova SBE entre os

dias 17 e 20 de outubro

Loja ABAE | Destaque
Coletes Eco-Escolas

Coletes de alta visibilidade com o
logotipo do programa 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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