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Destaque ABAE

Fórum Eco-Escolas
No dia 14 de outubro, às 14h30, tem lugar uma sessão online, cujo principal
objetivo é esclarecer dúvidas sobre a implementação do Programa Eco-Escolas,
com especial atenção para as novidades a desenvolver durante o ano letivo de
2020/2021.

Saiba mais Aqui

De 10 a 18 de Outubro:
"Alerta Invasoras!"

Autarquias Livres de
Invasoras

No âmbito da Semana Nacional Sobre

A Associação Bandeira Azul da

Espécies Invasoras (SNEI), iniciativa

Europa, através dos programas

coordenada pela INVASORAS.PT e que

ECOXXI e Eco-Freguesias XXI, convida

decorre entre os dias 10 e 18 de

todas os autarquias a participar numa

outubro, o Programa Eco-Escolas

sessão online sobre Espécies

lança o desafio "Alerta Invasoras!".

Invasoras, no dia 15 de Outubro, pelas
14h30.

Saiba mais Aqui e Participe
Saiba mais aqui

#YREStaysActive
Desafios WASH até 30 de
Out.

#EcoSchoolsStaysActive
Desafios WASH até 30 de
Out.

A Comissão Internacional YRE - Young

Saneamento e água; gestão de

Reporters for the Environment, que

resíduos; saúde e nutrição e

coordena a nível internacional o

biodiversidade são os temas dos

programa JRA, lança para o ano letivo

desafios organizados para as Eco-

de 2020/2021 uma série de desafios

Escolas, durante o ano letivo

para os JRA. Aberto a todos os jovens

2020/2021, pela Fundação para a

entre os 11 e 25 anos, esta

Educação Ambiental (Foundation for

campanha pretende desafiar os JRA a

Environmental Education – FEE),

trabalharem 4 temas.

coordenadora internacional do
programa.

Saiba como Participar
Saiba mais Aqui

ABAE no Planetiers World Gathering
O Planetiers World Gathering promoveu, este ano,
uma série de Conversas Online.Veja o episódio
número 35, com a participação de José Archer,
Presidente da ABAE, que também estará presente
no evento no dia 23 de outubro, na Altice Arena,
em Lisboa.

Resultados da Semana Internacional de
Limpeza de Costeira
Durante

a Semana Internacional da Limpeza

Costeira, que decorreu entre os dias 19 e 27 de
setembro foram organizadas 160 AÇÕES DE
LIMPEZA em todo o país.

A Lei das Beatas já Entrou em Vigor
Desde 3 de setembro que deitar beatas para o
chão dá multa. A nova lei estabelece uma coima
de 25 a 250 € e pretende chamar a atenção para
comportamentos que desrespeitam o ambiente e
os outros.

Parceiro em
Destaque:
Invasoras.pt

Em Destaque
nas Redes ABAE

Agenda
ABAE

Alertar para o problema
das espécies Invasoras
e estimular a
participação ativa do
público no mapeamento
das mesmas são os
principais objetivos do

Quiz ABAE

Consulte a nossa

No âmbito Dia Nacional
da Água, que se celebra

agenda para ficar a
saber os eventos ABAE:

no dia 1 de outubro, a

Fórum Eco-

ABAE lançou um quiz
interativo para testar os

Escolas
Autarquias sem

conhecimentos sobre a

Invasoras

Projeto Invasoras.pt

ÁGUA

Saiba mais Aqui

Veja o Quiz da
Água

Desafio "Alerta
Invasoras!"
Consulte Aqui
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