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O Programa Bandeira Azul é um Programa de
Educação para o Desenvolvimento Sustentável
promovido em Portugal pela Associação Bandeira
Azul da Europa (ABAE), Secção portuguesa da
Fundação de Educação Ambiental (FEE).
Tem como objetivo educar para o desenvolvimento
sustentável em praias costeiras, fluviais e lacustres,
portos de recreio ou marinas e embarcações
ecoturísticas que se candidatam e que cumprem um
conjunto de critérios que envolvem a educação
ambiental, informação e de sensibilização do
público, a qualidade da água balnear, a gestão
ambiental da praia/marina/embarcação, segurança
e serviços e responsabilidade social.
A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade atribuído
anualmente às praias e marinas embarcações que
distingue o esforço de diversas entidades em tornar
possível a coexistência do desenvolvimento local a par
do respeito pelo ambiente, elevando o grau de
consciencialização dos cidadãos em geral, e dos
decisores em particular, para a necessidade de se
proteger o ambiente marinho, costeiro e lacustre e
incentivar a realização de ações condicentes à
resolução dos problemas aí existentes.
A ABAE implementa outros Programas da FEE que
colaboram entre si com o objetivo de educar para a
sustentabilidade como é o caso do Programa Green
Key que promove o Turismo Sustentável através do
reconhecimento de estabelecimentos turísticos,
alojamento local, parques de campismo e restaurantes
que implementam boas práticas ambientais e sociais,
que valorizam a gestão ambiental nos seus
estabelecimentos e que promovem a Educação
Ambiental para a Sustentabilidade. Para mais
informações consulte a página: www.abae.pt

The Blue Flag is an international award given to
beaches, marinas and sustainable boat tourism
operator that meet a specific set of criteria
concerning the sustainable development in the areas:
Environmental information and education –
coastal zone information an environmental education
activities; Water quality - Compliance with standards
for excellent bathing water quality; Environmental
management - Cleanliness and recycle; Safety and
services - lifesaving and emergency plans; Social
responsibility and nature protection.
The Blue Flag will only be flying during the official
bathing season and when all blue flag criteria are
upheld. The Blue Flag Program in Portugal is held by
Associação Bandeira Azul da Europa.
With members in 76 countries around the world, FEE
programs represent the absolute cutting edge in
Education for Sustainable Development and
Environmental Education. Eco-Schools, LEAF and
Young Reporters for the Environment programs
educate young people to cultivate a more
environmentally conscious approach in their lives,
Green Key and Blue Flag initiatives are known across
the world for their promotion of sustainable
business practices and the protection of our
valuable natural resources. It is the vision of the
Foundation for Environmental Education that his
programs empower people everywhere to live
sustainably and in an environmentally conscious
manner.
For more information and a full set of criteria please
log on to: fee.global

A ABAE implementa outros Programas da FEE que
colaboram entre si com o mesmo objectivo de Educar
para a Sustentabilidade:

ABAE implements other FEE Programmes that also
aim Education for Sustainability:

