
BANDEIRA AZUL 2012



1. TEMA

TURISMO SUSTENTÁVEL

• Turismo sustentável é a atividade que satisfaz as
necessidades dos turistas e as necessidades
socioeconómicas das regiões recetoras, enquanto a
integridade cultural, a integridade dos ambientes naturais e
a diversidade biológica são mantidas para o futuro.a diversidade biológica são mantidas para o futuro.



2. DESENVOLVIMENTOS

•Prazos e procedimentos

•Atualizações e novos documentos

•Critério da qualidade da água balnear•Critério da qualidade da água balnear

•Comunicação



2.1 Datas-chave

• Submissão da candidatura e processo de 
avaliação 2012:

• 1ª fase (nível nacional)
- Candidatura na Plataforma: até 23 de Fevereiro
- Avaliação das candidaturas a nível local até 29 de 
Fevereiro
- Reunião do Júri Nacional 06 de Março

• 2ª fase (nível internacional): 

• Envio da informação específica : antes de 22 Março
• Reunião do Júri Internacional 27 Abril
• Uma semana depois comunicação aos países da decisão



3. Plataformas de candidatura



3. Plataformas de candidatura



3.1 Atualizações e novos documentos

Novos documentos a Anexar:

- Perfil de Praia;

- Avaliação de risco ou Plano de - Avaliação de risco ou Plano de 
salvamento (futuramente um novo critério)



4. Critérios da qualidade da água balnear -
esclarecimentos

• Critério 7: frequência das análises
• Critério 8: cumprimento dos métodos e requisitos

de análises
• Critério 9: Descargas não devem afectar a área• Critério 9: Descargas não devem afectar a área

da praia
• Critério 10: cumprimento dos parâmetros e 

valores limite estabelecidos
• Critério 11: cumprimentos dos valores dos 

parâmetros físico-químicos estabelecidos (G)



4. Critérios da qualidade da água balnear

• Os critérios da qualidade da água balnear no 
Programa Bandeira Azul é específico e difere da 
aplicação nacional da Directiva 7/2006 CE 

• Verificação da classificação “Excelente” com 
base no percentil 95

• Intervalo entre análises
• Número de análises
• Análise de pH (não é obrigatória)



4. Critérios da qualidade da água balnear

Critério anterior Critério atual

Para classificação 1 ano de amostragens 4 anos de amostragens

E candidatura BA

3 categorias de 
classificação 
Aceite para BA a 
máxima - BOA

4 categorias de 
classificação 
Aceite para BA a máxima -
EXCELENTE

Parâmetros e valores Parâmetros e valores iguais Parâmetros e valores 
iguais para praias 
costeiras , de transição 
e interiores

Parâmetros e valores iguais 
para praias costeiras, de 
transição e  interiores

Valor usado para a 
classificação da 
qualidade da água

Resultados de  
amostras individuais

Percentil 95 duma série de 
resultados de análises



4. Critérios da qualidade da água balnear

Critério anterior Critério atual

Frequência Quinzenal: não podia 
exceder os 15 dias de 
intervalo

Mensal: não pode 
ultrapassar os 30 dias entre
análises

1ª análise
15 dias antes da época 
balnear

Até 30 dias antes do início 
da época balnear

N.º de análises Dependia da frequência 
mas no mínimo 10

No mínimo deverão ser 
realizadas 5 análises durante 
a época balnear (4+1)

Total de análises na 
fase de candidatura

Pelo menos 10 análises Pelo menos 20 análises

Praias novas ou 
reentradas

= >10 análises no ano 
anterior

20 análises no ano anterior 
ou no conjunto de 2, 3 ou 4 
anos, respeitando a 
frequência.



4. Critérios da qualidade da água balnear

Comunicação ao público sobre a qualidade da água balnear e
procedimentos quando ultrapassados os valores limite
aceites pelo Programa Bandeira Azul – ARRIAR até
confirmação de reposição da qualidade de excelência.



8. Bandeira Azul/FEE comunicação

Facebook :
– Partilha de notícias, fotos, eventos

Newsletter e briefings
– Newsletter internas e pontuais
– “Site da ABAE”

Outros programas da FEE : Melhorar a comunicação relativa a Outros programas da FEE : Melhorar a comunicação relativa a 
outros programas desenvolvidos pela FEE e também ABAE que
cooperam e poderão ser uma mais valia quando apercebidos
conjuntamente tais como o ECO-ESCOLAS e o GREEN-KEY

Brochura comemorativa

Evento nacional comemorativo



A caminho de um 
Desenvolvimento 

sustentável do Turrismo!


