View in browser

News ABAE
Setembro 2020
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Missão JRA: "Emissões Zero, Mobilidade para
Todos"
No próximo dia 21 de setembro decorre a iniciativa “Jovens Repórteres para o
Ambiente – Missão Emissões Zero, Mobilidade para Todos”. Esta Missão é
promovida pela Câmara Municipal da Amadora, município candidato ao
Programa ECOXXI desde 2008, em conjunto com a EcoMood Portugal.

Saiba mais Aqui

Dia Internacional de
Limpeza Costeira

Em 2020, 39
coordenadores visitam
praias Bandeira Azul

No terceiro sábado de Setembro
celebra-se o Dia Internacional de

Em julho e Agosto, no âmbito do

Limpeza Costeira. Este ano, o

Programa Nacional de Vigilância

Programa Bandeira Azul organiza duas

Bandeira Azul, 39 coordenadores

limpezas de praia, aceitando o desafio

regionais visitaram, semanalmente, as

da Fundação Oceano Azul,

praias galardoadas com Bandeira Azul.

transformando este dia numa

Das 360 bandeiras azuis atribuídas,

semana. Esta iniciativa tem como

foram hasteadas 353 nas praias que,

objetivo sensibilizar a comunidade

durante a época balnear, garantiram,

para a problemática do lixo marinho,

efetivamente, o cumprimento de

em especial no contexto em que se

todos os critérios imperativos do

vive.

programa.

Saiba mais Aqui

Concurso Internacional
Young Reporters for the
Environment
A Comissão Internacional JRA
anunciou os trabalhos selecionados
para o Concurso Internacional YRE.
Estes são os artigos, fotografias e
vídeos que, em setembro, serão
apresentados ao Júri Internacional
para decidir sobre os premiados. Na
lista de selecionados, constam 11
trabalhos portugueses: 2 artigos,
1 fotografia, 1 fotorreportagem, 3
videorreportagens e 4 colaborações
internacionais.

Saiba mais aqui

Rede de Docentes
Educação Ambiental
Alargada
Em 2020, passam a fazer parte da
“Rede de Professores Coordenadores

de Projetos de Educação Ambiental”
10 ONGAs, mais 4 do que em 2019.
Esta rede assume particular
importância na promoção da cidadania
interveniente, capacitando crianças,
jovens e restante sociedade civil para
responder aos desafios do
desenvolvimento sustentável.

Saiba como Votar Aqui

Leia Aqui

A Cozinha por António
Loureiro na RTP1

Dia das Bandeiras Verdes
- Eco-Escolas 2020

No dia 7 de setembro, o programa

Em 2020, o Dia das Bandeiras Verdes

"Mesa Portuguesa com Estrelas com

terá lugar em Lisboa, no dia 30 de

Certeza" visitou A Cozinha por António

outubro, estando a participação

Loureiro, em Guimarães, restaurante

presencial limitada a um número

Green Key desde 2017. Veja, no

restrito de convidados indo ao

episódio 18 na RTP Play, como o Chef

encontro das recomendações da

António Loureiro surpreende com as

DGS. O evento irá ser transmitido

suas saborosas escolhas ecológicas

online através dos canais Eco-Escolas

sem esquecer as suas tradições e

e conta com o apoio da C.M. de

legado.

Lisboa e a Junta de Freguesia do
Areeiro.

Mais Aqui
Mais Aqui

Selfie com a bicicleta vale prémios
Dia 18 de Setembro a Câmara da Amadora convida
todos
os
amadorenses,
residentes
ou
trabalhadores, que vão de bicicleta para o trabalho
ou escola a participar na iniciativa "Vamos de Bicla",
tirando uma fotografia engraçada e partilhem-na
nas redes sociais.
Saiba como Participar

Passeio Mistério Pedonal na Amadora
O Amadora Peddy Challenge irá decorrer no dia 20
de setembro (domingo) entre as 14.30h-19.00h e
constitui um Passeio Mistério Pedonal dedicado
exclusivamente a equipas de 3 amadorenses ou
seus convidados.
Saiba como Participar

World Clean Up Day na Lousã
No dia 19 de Setembro, a Câmara Municipal da
Lousã, Município ECOXXI, organiza uma ação de
limpeza no âmbito do World Clean Up Day, uma
iniciativa internacional que está presente em mais
de 180 países e conta, anualmente, com milhões
de voluntários.
Inscreva-se neste iniciativa

Hyundai marca presença nas praias
através do Programa Bandeira Azul
No decorrer da época balnear a Hyundai, através
do Programa Bandeira Azul, marcou presença em
ações de sensibilização e nas visitas de controlo
das Praias Bandeira Azul.

Saiba mais sobre esta Parceria

Trilhos de Água atravessam 9 praias BA
De 26 a 30 de agosto, o instagramer João
Bernardino, em parceria com a EPAL (Empresa
Portuguesa das Águas Livres, S.A.) e a AdVT –
Águas do Vale do Tejo,, percorreu uma rota de
trilhos da água, passando por 9 praias fluviais com
Bandeira Azul em promoção
Portugal.
Leia aqui a Notícia
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