O TEU PLANETA É A TUA TERRA
CONCURSO BANDEIRA AZUL 2017
A Bandeira Azul é um programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, promovido em Portugal pela
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), seção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental (FEE).
Nos trinta anos da BA muitos têm sido os temas das campanhas anuais. Do turismo sustentável à biodiversidade, da
poluição dos oceanos às alterações climáticas. Neste momento, o conhecimento do problema é global, as causas
estão identificadas e a mudança de comportamentos é uma batalha que tem vindo a ser ganha. Depois de sabermos
o que fazer pelo ambiente em nossas casas, devemos saber o que fazer nas nossas terras.
O desafio é levar a quem já tem boas práticas ambientais a mobilizar a sua comunidade, a sua terra.
Este ano vamos dizer que para cuidar do Planeta devemos começar por cuidar da nossa terra.
O concurso O Teu Planeta é a tua Terra promovido pelo Programa Bandeira Azul com o apoio da Fundação Vodafone Portugal, pretende premiar e dar visibilidade a projetos ambientais sustentáveis, inovadores, que envolvam a
comunidade e que visem mitigar as alterações climáticas ou que procurem uma adaptação às novas realidades.
Procuram-se projetos que se destaquem pela inovação, originalidade, pertinência e envolvimento.

REGULAMENTO
1.

O presente concurso é destinado a Municípios, Concessionários de Praia, Marinas, Empresas de Ecoturismo e outras entidades que de
alguma forma estejam relacionadas com a
gestão e manutenção de zonas balneares e náuticas, galardoadas com a Bandeira Azul em 2017.

2. Cada entidade pode apresentar no máximo 2
projetos.

3. As candidaturas devem ser enviadas até 30 de
setembro de 2017, para bandeira.azul@abae.pt
e marcia.vieira@abae.pt.

4.

Cada um dos projeto a concurso deve ser
acompanhado por uma memória descritiva.

5. Os projetos devem ser submetidos em formato cartaz A3.

6. Para atribuição dos prémios são classificados
os seguintes aspetos:
• Inovação (5 pontos)
• Pertinência (5 pontos)
• Envolvimento (5 pontos)
• Apresentação (5 pontos)

Júri

7. O Júri, constituído pela ABAE, Fundação Vodafone Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente,
Direção Geral da Autoridade Marítima, e Associação Portuguesa de Lixo Marinho, pontua cada
um dos aspetos indicados no ponto anterior,
sendo vencedor o projeto que obtiver maior
pontuação. Em caso de empate, os membros da
ABAE têm voto de qualidade.

8. Serão premiados os 3 primeiros classificados:
•1º classificado - Compactador de latas
•2º classificado - 2 Bicicletas + Parque Bicicletas
•3º classificado - Ecoponto de Praia

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

10.

O presente concurso fica sem efeito caso
não haja um mínimo de 10 projetos submetidos.

11. Os resultados são comunicados em
bandeiraazul.abae.pt, a partir de 31 de Outubro
de 2017.
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Entidade:

Morada:

Código Postal

Telefone de Contacto:

Email:

Declaro que tomei conhecimento do regulamento da edição de 2017 II Concurso de Práticas Sustentáveis promovido pela Associação Bandeira
Azul da Europa, no qual pretende participar. Autorizo a sua publicação e uso em todo o tipo de publicidade (promoção do concurso eventos futua qualquer remuneração ao autor.

Data:

Assinatura:

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

ORGANIZAÇÃO:

APOIO:

