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Destaque ABAE

Já são conhecidos os resultados dos desafios EcoEscolas no ano letivo de 2019/20
Ao longo do ano letivo 2019/20, o programa Eco-Escolas lançou, a toda a sua
rede, mais de 30 desafios, com o objetivo trabalhar diferentes temas
relacionados com a sustentabilidade. Em Julho, mais de 300 trabalhos foram
premiados.

Veja os Premiados em Cada Desafio

Premiados Jovens
Repórteres para o
Ambiente 2020

ONU destaca 4
Municípios ECOXXI
durante o Covid-19

Em 2020, foram submetidos para o

Lisboa e Vila Nova de Famalicão,

Concurso Nacional Jovens Repórteres

municípios reconhecidos como

para o Ambiente 219 trabalhos,

ECOXXI e ainda Braga e Sintra,

distribuídos por 6 categorias: artigo,

candidatos pela primeira vez à

fotografia, fotocampanha,

Bandeira Verde ECOXXI 2020,

videorreportagem,

desenvolveram medidas que a ONU

videocampanha e podcast. Em

considera inovadoras e que são

Julho, foram mais de 30 os trabalhos

recomendadas num documento

destacados e premiados no Concurso

publicado em Julho, com um conjunto

Nacional "Melhores

de políticas para a resposta à Covid-

Reportagens" 2020.

19 em áreas urbanas.

Veja os Trabalhos Premiados

Saiba mais aqui

Bandeira Azul | Época
Balnear 2020

Comissão Europeia lança
campanha "Open Your
Mind"

Durante a época balnear , sobretudo
neste ano particular, registam-se

A campanha “Open Your Mind”, a

ocorrências nas praias e pode haver

decorrer em Portugal, Espanha, Itália,

necessidade de hastear as Bandeiras

Roménia, Polónia e Alemanha,

Azuis mais tarde ou mesmo de as

pretende motivar jovens com menos

arriar temporariamente, devido a

de 30 anos a optar por carreiras em

incumprimentos. Para que os

sectores mais tradicionais. Para a CE,

banhistas estejam informados,

a captação de talento jovem torna-se

o balanço é feito diariamente e as

essencial numa altura em que a

ocorrências atualizadas e

inovação, as tecnologias e a

disponibilizadas na site Bandeira Azul.

sustentabilidade são cada vez mais
imprescindíveis nestas indústrias.

Veja Aqui
Saiba mais Aqui

Agenda
ABAE

Em Destaque
nas Redes ABAE

Consulte a nossa

Campanha de

agenda para ficar a

Comunicação nas
Redes Green Key em

saber todos os eventos
ABAE:

Consulte Aqui

Parceiro em
Destaque |
Hyundai
Em julho, foi assinado o
protocolo com a

promoção de um

Hyundai. Parceiro

Turismo Sustentável

exlusivo da ABAE na
área da Mobilidade.
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