


• Trinta anos, trinta critérios. Um só objectivo. 

 
• A bandeira azul faz trinta anos e desde o primeiro critério muita coisa mudou 

na forma como vemos o ambiente, os recursos naturais e o usufruto que 

fazemos deles, sobretudo num contexto balnear.  

• Portugal foi um dos países fundadores da Bandeira Azul, conhece bem esta 

evolução e soube responder à cada vez maior exigência e especificidade 

dos critérios de atribuição do galardão.  

• Nestas três décadas, a qualidade e segurança das nossas praias, portos de 

recreio e marinas aumentou, e no ano em que “casamos” o nosso 

aniversário com o número de critérios, fazemos a retrospetiva que se 

impunha para descobrir um denominador comum desde o primeiro dia.  

• O rigor e o respeito escrupuloso pelos critérios que garantem a excelência 

de uma zona balnear são os mesmos. 
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2.  Datas-chave 

• Submissão da candidatura e processo de 

avaliação 2016: 

• 1ª fase (nível nacional) 
 - Candidatura na Plataforma para Promotores : até 29 de Janeiro 

 - Avaliação das candidaturas a nível regional até 05 de Fevereiro 

- Reunião do Júri Nacional 12 de Fevereiro 

 

• 2ª fase (nível internacional):  

• Submissão das candidaturas ao Júri Internacional: até dia 18 

Fevereiro 

• Envio da informação específica: até 26 de Fevereiro 

• Reunião do Júri Internacional 09 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 

 

 



3. Documentos de Candidatura 

Não são solicitados novos documentos a anexar contudo é 

fundamental consultar a informação disponibilizada pela 

Coordenação: 

- Regulamento do Programa Bandeira Azul (e respetivos anexos) 

 
-Anexo I – Critérios: praias e marinas 

-AnexoII – Júri e Estrutura de funcionamento 

-Anexo III – Processo de candidatura 

-Anexo IV – Serviço de Candidatura 

-Anexo V – Procedimentos Orientadores para as visitas de controlo 

-Anexo VI - Declaração das entidades responsáveis 

 

- Guias de cumprimento dos critérios 

 
-Guia dos critérios das praias e marinas 

-Guia dos critérios das marinas 

-Guia de apoio às Atividades de Educação Ambiental 

 



4.Plataforma de Candidatura 

Secção da 

informação 

geral 

obrigatório 

estar 

atualizada 

novos dados 

solicitados 

(contactos 

entidades) 



4.1 Plataformas de candidatura 

 

 

Secção de 

cumprimento dos 

critérios é obrigatório 

preencher. A 

candidatura não pode 

ser submetida sem 

colocar 

documentos/fotos 

solicitadas 



4.2 Plataformas de candidatura 

 

 

NOVA Secção Indicar 

uma Prática 

Sustentável! 



4.3 Plataformas de candidatura 

 

 

É obrigatório a 

tradução em inglês das 

candidaturas  e 

relatórios das AEA e os 

relatórios não poderão 

ser submetidos sem 

avaliação pré-definida. 



5. Desenvolvimentos 

No âmbito do Tema será lançado um 

 Concurso de Inovação 

Serviços 

Equipamentos 

Acessos 

Transportes 

Informação 

Atividades 

Proteção 

Gestão 

Etc. 



6. Desafio! 

Uma iniciativa para 

inspirar todos nós – os 

que passeiam, 

navegadores, surfistas, 

mergulhadores, banhistas 

e amantes de praia- a 

gastar 2 minutos a 

proteger o que amamos! 

E divulgar em 

fcb   # 2minutebeachclean  

https://www.facebook.com/hashtag/2minutebeachclean?source=feed_text&story_id=923981677694702
https://www.facebook.com/hashtag/2minutebeachclean?source=feed_text&story_id=923981677694702
https://www.facebook.com/hashtag/2minutebeachclean?source=feed_text&story_id=923981677694702
https://www.facebook.com/hashtag/2minutebeachclean?source=feed_text&story_id=923981677694702
https://www.facebook.com/hashtag/2minutebeachclean?source=feed_text&story_id=923981677694702
https://www.facebook.com/hashtag/2minutebeachclean?source=feed_text&story_id=923981677694702


6.1 Desenvolvimentos futuros 

Os critérios do Programa Bandeira Azul não 

tomam em consideração o consumo responsável 

apesar de ser fundamental na gestão ambiental                         

 

 

 

Assim torna-se uma evolução natural que alguns 

critérios do programa Green Key venham a ser 

adaptados para serem implementados no 

galardão Bandeira Azul num futuro próximo tal 

como começam a ser nas Marinas. 



8. Bandeira Azul/FEE comunicação 

APP Bandeira Azul 

 

Conferência de Imprensa 

 

Cerimónias 

 

Facebook: 
– Partilha de notícias, fotos, eventos 

 

Newsletter e briefings 
– Newsletter internas e pontuais 

– “Site da ABAE” 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

Boa época 2016! 

Catarina Gonçalves 

ABAE/FEE Portugal 


