Bandeira Azul para
Embarcações de Ecoturismo

ECO LABEL exclusivo, voluntário, para reconhecer o cumprimento
de critérios determinados.

Objectivos:
– Elevar o grau de conscencialização dos cidadãos e decisores para a necessidade de
proteger o ambiente marinho, costeiro e fluvial
– Incentivar a realização de acções destinadas à resolução de disfunções ambientais

Fundação para a Educação Ambiental

• Programa Bandeira Azul: Praias, Marinas e

Embarcações de Recreio

• Programa Chave Verde: Unidades hoteleiras,
Turismo rural, Parques de campismo, …

• Programa ECOXXI: Municípios
• Programa Eco-Escolas: Escolas, todos os nívedis de
ensino

• Programa Jovens Repórteres para o

Ambiente:Escolas do Ensino Secundário

• Aprender sobre as Florestas:Escolas

Praias

Marinas

. Costeiras

. Portos de
Recreio

. Transição

Embarcações de
Recreio

Embarcações de
Ecoturismo

. Código de
Conduta

. Observação de Aves

. Interior

33

38

14

. Mergulho com jaula
. Mergulho recreativo
. Pesca recreativa
. Observação de focas
. Observação de
cetáceos

93

Estrutura de Funcionamento

Composição dos Júris
JÚRI NACIONAL ()
SRAM Açores - Secretaria Regional do Ambiente e do Mar dos Açores
OMA – Obeservatório do Mar dos Açores
DROTA Madeira Direcção Regional do Ambiente da Madeira
PNM – Parque Natural da Madeira
DGAM - Direcção Geral da Autoridade Marítima
TP – Turismo de Portugal, DRTAçores, DRT Madeira
ICNB - Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
MARE – Centro de Ciências do mar e do Ambiente
APECE – Assoc. Portuguesa para o estudo e conservação de Elasmobrânquios
Reserva Natural do Estuário do Sado
ABAE/Fee Portugal

JÚRI INTERNACIONAL (7)
Programa das Nações Unidas para o Ambiente – UNEP
Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas – UNWTO
Associação Internacional de Salvamento – ILS
União Europeia para a Conservação Costeira – EUCC
União Mundial para a Conservação – IUCN
Conselho Internacional das Associações de Indústrias Marítimas – ICOMIA
Fundação para a Educação Ambiental - FEE

Procedimentos
 Candidatura anual (renovável todos os anos) inicia em Maio e termina em Abril do ano seguinte;
 Processo de candidatura voluntário em plataforma eletrónica no sítio da Associação Bandeira
Azul da Europa;
 Preenchimento de todas as questões e pagamento do serviço de candidatura até 31 de janeiro
de acordo com tabela n.º tripulantes/n.º de embarcações
 Verificação do cumprimento de critérios entre Maio e Junho. A avaliação das candidaturas é
efetuada tendo em conta os critérios definidos, que se dividem em Imperativos e Guia, sendo que
os primeiros devem ser plenamente cumpridos.
 Entrega do galardão em Junho (Bandeira e/ou Placa), pela entidade regional responsável
mediante verificação do cumprimento dos critérios;
 Apresentação de relatório até 31 de dezembro de cada ano de candidatura;
 Legislação: A legislação nacional e/ou regional deve ser cumprida, como requisito mínimo de
candidatura. A BA só será entregue pela entidade regional responsável e mediante verificação do
cumprimento da respetiva legislação;
 Monitorização: Serão realizadas vistorias/fiscalizações em qualquer altura do ano para que possa
haver uma monitorização constante;
 Incumprimentos: Podem ser maiores ou menores e podem ou não levar ao arriar da Bandeira
Azul.

Critérios para as Embarcações de Ecoturismo

Critérios comuns

Informação e Educação
Ambiental

Gestão Ambiental
Segurança e Serviços
Responsabilidade Social
Turismo Responsável

EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AMBIENTAL
• 1. Informação sobre ecossistemas locais e fenómenos
ambientais e mapa sobre a área de operação, caso esta seja
protegida.
• 2. Código de Conduta.
• 3. Informação sobre o programa Bandeira Azul e Bandeira
Azul para embarcações de Ecoturismo.
• 4. Realização de pelo menos 3 atividades de educação
ambiental.
• 5. Formação regular sobre o ecossistema local.
• 6. Existência de um guia qualificado.
• 7. Informação sobre ambiente, em embarcações
ecoturísticas que funcionam como transfers entre áreas de
interesse ambiental.

GESTÃO AMBIENTAL
•

8. Existência de comité de gestão.

•

9. Existência de política e plano ambiental.

•

10. Cumprimento da legislação nacional.

•

11. Existência de recipientes adequados para o armazenamento de resíduos perigosos. Estes resíduos devem ser eliminados em
instalação licenciada, manipulada por um funcionário licenciado.

•

12. Existência de recipientes adequados para recolha de lixo, que deve ser armazenado em instalação licenciada e manuseada por
funcionário licenciado.

•

13. Existência de recipientes adequados para recolha de resíduos recicláveis.

•

14. Dar preferência a produtos recicláveis e materiais biodegradáveis, produtos de uso único devem ser evitados.

•

15. Deve ser proibido fumar nas embarcações (caso permitido, devem existir recipientes adequados à recolha de beatas/pontas de
cigarro).

•

16. Utilização de equipamentos de bombagem de água de esgoto, disponíveis no porto.

•

17. Existência de instalações sanitárias para os turistas, limpas, sinalizadas e de acesso seguro. As instalações sanitárias devem fornecer
água potável.

•

18. Existência de local adequado à eliminação de águas residuais.

•

19. Dar preferência à utilização de produtos ecológicos (ex. tintas, detergentes), devem ser tomadas precauções especiais quando são
usados detergentes nas secções exteriores dos barcos.

•

20. Existência de espaços adequados para reparações e pinturas.

•

21. Disponibilização aos funcionários e turistas produtos de higiene ecológicos.

•

22. Adoção de práticas ambientais nos edifícios e estruturas do operador turístico que não estão abertas ao público.

•

23. Promoção de meios de transporte sustentáveis

•

24. As autoridades locais deverão ser imediatamente informadas sempre que houver acidentes que possam causar problemas
ambientais.

•

25. A Manutenção e velocidade do motor devem maximizar a eficiência energética e minimizar a poluição.

•

26. Respeito pelas restrições de ancoragem.

•

27.Recolha de embarcações em final de vida de acordo com a legislação nacional

SEGURANÇA E SERVIÇOS
• 28. Existência de equipamentos salva-vidas, de
primeiros socorros e combate a incêndios adequados,
bem sinalizados d aprovados pelas autoridades
nacionais competentes.
• 29.Existência de Planos de emergência
• 30. Informações e precauções de segurança devem ser
apresentadas no barco.
• 31. Existência de instalações sanitárias para pessoas
com mobilidade reduzida.
• 32. Existência de um mapa com a indicação dos
diferentes serviços e equipamentos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
• 33. Ausência de discriminação baseada no sexo,
orientação sexual, deficiência, origem ou filiação
religiosa.
• 34. Pagamento de salários justos.
• 35. Cumprimento da idade legal de trabalho.
• 36. Defesa da economia local, de forma
sustentável, optando pela aquisição e utilização de
produtos locais.
•

TURISMO RESPONSÁVEL
• 37. Respeito pelas Áreas Protegidas e/ou Áreas Sensíveis
• 38. Observação/abordagem à vida selvagem a uma velocidade lenta. Os
animais não devem ser cercados, presos ou perseguidos.
• 39. Precauções especial com animais em reprodução ou com crias. Os
animais jovens não devem ser separados do seu grupo.
• 40. Redução do ruído na imediação de vida selvagem.
• 41. Animais e plantas não devem ser tocados ou colhidos.
• 42. Turistas e funcionários não devem alimentar os animais.
• 43. Aumento da distancia em relação aos animais caso exista qualquer
sinal de perturbação.
• 44. Colaboração com instituições de pesquisa
• 45. Avistamento de animais feridos, presos, retidos ou mortos deve ser
comunicado às autoridades locais.

Critérios específicos
Observação de aves
5 critérios
Mergulho com jaula
7 critérios
Mergulho recreativo
11 critérios
Pesca Desportiva
9 critérios
Observação de Focas
6 critérios
Observação de cetáceos
10 critérios

Consultar os critérios e guia de cumprimento no documento GUIA

Para candidatar:
1) ir á página da bandeira.azul.pt
2) Fazer o login (criar se ainda não estiver criado)

3) Iniciar Sessão depois do login criado

4) Depois da sessão iniciada entrar em Embarcações

5) Escolher o tipo de Embarcação e iniciar a candidatura

6) Tabela de valores do serviço de candidatura

Valores
Candidaturas

Até to 10
lugares

11 a 20
lugares

21 a 50
lugares

Mais 50 lugares

1º Embarcação

150€

300€

400€

500€

2ª Embarcação

75€

150€

200€

400€

3ªa Embarcação

50€

100€

150€

300€

Datas-chave
• Submissão da candidatura e processo de avaliação
2017:
• 1ª fase (nível nacional)
- Candidatura na Plataforma para Promotores :
- Avaliação das candidaturas a nível regional até 10 de Fevereiro
- Reunião do Júri Nacional 13 de Fevereiro

• 2ª fase (nível internacional):
•
•
•
•
•
•

Submissão das candidaturas ao Júri Internacional: até dia 15 Fevereiro
Envio da informação específica: até 23 de Fevereiro
Reunião do Júri Internacional 20 de Abril
Uma semana depois comunicação aos países da decisão
1ª data possível para hastear BA 2016: 1 de Maio
Publicação oficial dos resultados: 20 de Maio

Bandeira Azul para
Embarcações de Ecoturismo

