
O concurso “Códigos de Conduta” promovido pela Bandeira Azul para o ano de 2015 

tem como tema Faz da Mudança a tua Praia!

O concurso visa reconhecer e valorizar os Municípios, Concessionários de Praia, Marinas 

e Portos de Recreio que incentivem boas práticas ambientais, através da produção de 

um Código de Conduta que seja amplamente divulgado junto da comunidade.

Vamos Educar e Agir para a Sustentabilidade!

O Código de Conduta tem por objetivo identificar um conjunto de princípios, práticas 

e regras a serem cumpridas por todos nos diferentes locais que frequentamos. Dar a 

conhecer os locais  (ecossistemas, espécies, património edificado) é um primeiro passo 

para ensinar como assumir um comportamento adequado quer seja nas praias, marinas 

ou portos de recreio galardoadas, com Bandeira Azul em 2015.



Regulamento

JÚRI:

1. O presente concurso é destinado em exclusivo aos 

Municípios, Concessionários de Praia, Marinas, e outras 

entidades que de alguma forma estão relacionados com a 

gestão e manutenção de zonas balneares e náuticas galar-

doadas com a Bandeira Azul em 2015.

2. O período de submissão das candidaturas ao concurso 

termina a 30 de Setembro de 2015.

3. É obrigatório que o código de conduta seja apresentado 

em formato A3, na vertical ou horizontal, e que conste o 

logotipo da Bandeira Azul sem alterações no seu formato.

4. Preencher a ficha de inscrição em www.abae.pt. Enviar a 

ficha de incrição e o Código de Conduta (ficheiro PDF) para 

bandeira.azul@abae.pt

5. O Júri atribuirá a cada trabalho uma pontuação, tendo em 

atenção os seguintes critérios de avaliação:

• criatividade e originalidade;

• qualidade e estética da imagem (composição e mensa-

gem transmitida com impacte na promoção de boas práti-

cas ambientais);

• adequação ao tema;

• memória descritiva.

6. Os 3 melhores classificados receberão os seguintes 

prémios:

• 1º classificado - Bicicletas + Parque/suporte;

• 2º classificado - Filtro de tratamento de água

• 3º classificado - Viagem de observação da Natureza

Todos os participantes receberão como prémio de partici-

pação uma pinça para recolha de resíduos.

7. A observação dos aspetos acima descritos será analisa-

da pelo Júri Nacional, sendo o vencedor aquele que obtiver 

maior pontuação. Em caso de empate, os membros da ABAE 

têm voto de qualidade.

8. O Júri é constituído pela ABAE, Fundação Vodafone Por-

tugal, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto de Con-

servação da Natureza e das Florestas, Escola Profissional 

de Imagem, Federação Portuguesa de Concessionários de 

Praia, Direção Geral da Autoridade Marítima e Associação 

Portuguesa do Lixo Marinho.

9. A decisão do Júri será soberana e não poderá ser alvo de 

recurso.

10. A divulgação dos resultados e entrega dos prémios 

serão comunicados na nossa página em www.abae.pt, a 

partir de 31 de Outubro.

11. Os Códigos de Conduta a concurso estarão em Exposi-

ção durante a realização do Seminário Bandeira Azul e Ceri-

mónia de atribuição dos Prémios em local e data a confirmar.



Organização: Apoio:Para quaisquer esclarecimentos, contactar:
Associação Bandeira Azul da Europa - FEE Portugal
Rua General Gomes Araújo - Edifício Vasco da Gama
Bloco C – Piso 1, 1350-355 Lisboa
Tel. 213 942 740  |  Fax: 213 942 749  |  Tlm. 938 118 351
bandeira.azul@abae.pt   |  www.abae.pt

Ficha 
de Inscrição

Entidade:

Morada:

Telefone ou Telemóvel de Contacto: Email:

Código Postal

Declaro que tomei conhecimento do regulamento da edição de 2014 do I Concurso de Práticas Sustentáveis promovido pela Associação da 
Bandeira Azul da Europa e pretendo participar. Autorizo a sua publicação e uso em todo o tipo de publicidade (promoção do concurso, eventos 
futuros organizados pela ABAE ou para divulgação na página electrónica, panfletos informativos) não sendo a entidade promotora da iniciativa 
obrigada a qualquer remuneração ao autor.

Data: Assinatura:


