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“Se não soubermos o valor dos oceanos, também não saberemos o 

valor das oportunidades que nos poderão dar no futuro se os 

conservarmos, bem tão pouco o valor que arriscamos perder com a sua 

degradação e destruição” 
IN O VALOR DOS OCEANOS 2013-2017, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 
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1 – Educação Ambiental 2018 - O Mar que Respiramos 

 

Em 2018, o programa Bandeira Azul vai trabalhar o tema “O Mar que Respiramos”, uma vez que, 50% do 

dióxido de carbono lançado na atmosfera é absorvido pelos oceanos e 70% do oxigénio da Terra é 

produzido pelo plâncton marinho. O Papel das florestas marinhas é fundamental, são as algas mais 

pequenas que, literalmente, nos dão o ar que respiramos.  

 

É inegável que as florestas terrestres são fundamentais para os ecossistemas, são habitat de 80% da 

biodiversidade terrestres e são elas que garantem a água doce de que todos os seres vivos dependem. E, 

infelizmente, acontecimentos recentes mostraram, da pior forma, a necessidade urgente da sua 

preservação. No entanto, se considerarmos que 71% da superfície da Terra é constituída por água e que, 

há apenas algumas décadas, o Homem conhecia melhor a superfície da Lua do que o fundo dos mares, 

percebemos porque fomos induzidos numa versão redutora do ciclo do carbono. 

 

Hoje, graças ao despertado interesse científico, conhecemos um pouco mais os oceanos e 

compreendemos o papel que estes têm numa escala global. Sabemos o quanto eles influenciam o clima 

terrestre e de que forma as correntes oceânicas têm contribuído para a regulação da temperatura na 

Terra. Mas repor a verdade científica não nos deve fazer respirar de alívio. Pelo contrário. Se à superfície 

as florestas são vulneráveis a todo o tipo de ameaças, nas profundezas, os grandes pulmões do planeta 

também estão sujeitos a catástrofes provocadas por mão humana: podemos comprovar que 80% da 

poluição marinha resulta de atividades terrestres. O plástico que se acumula nos oceanos e se deposita no 

fundo, por exemplo, é um registo das más práticas ambientais do Homem nos últimos anos. Conta-nos 

uma história triste de consumo e desperdício a uma grande escala, mas sobretudo mostra o resultado de 

más escolhas no nosso quotidiano. 

 

Em 2018, procuraremos despertar consciências para a influência que os oceanos exercem em todos os 

aspetos da vida no planeta, de que forma afetam e são afetados pelas alterações climáticas e o que isso 

significa a longo prazo. Mas não só. Vamos demonstrar a ligação existente entre ecossistemas terrestres e 

marinhos e como a vida no mar está tão dependente de pequenos gestos em nossas casas. O caminho 

passa pela educação ambiental e pela adoção de comportamentos mais racionais e eficientes na utilização 

de recursos. Uma educação para a conservação, proteção e melhor gestão, que começa nas nossas 

florestas e termina no mar. Uma educação por uma sociedade de baixo carbono. Uma sociedade mais 

inspirada! 

 
Nota: mais informações sobre o tema do ano em: https://bandeiraazul.abae.pt/candidatura/tema-do-ano-2018/ e 

https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/ 

 

 

 

 

Para rentabilizar esforços aconselha-se uma coordenação entre os vários Pelouros do Município (p.e. 

Educação, Ambiente, Juventude e Turismo), bem como a colaboração com as demais entidades e 

organizações locais, que, de algum modo, possam ajudar a desenvolver Atividades de Educação Ambiental 

(AEA).  

O tema proposto privilegia a colaboração com Áreas Protegidas (AP), Organizações não-governamentais 

de Ambiente (ONGA), Equipamentos de Educação Ambiental para a Sustentabilidade (Centros de 

Educação Ambiental, Centros de Interpretação de Áreas Protegidas, Quintas Pedagógicas, Ecotecas, ou os 

Parques Ambientais etc.), Escolas e ainda com outros programas desenvolvidos pela ABAE, 

nomeadamente, o Eco-Escolas e os Jovens Repórteres para o Ambiente.  

 

 

 

Nota: plataforma disponível em: https://bandeiraazul.abae.pt/plataforma 

Atividades de Educação Ambiental candidatas por Praias, Portos de Recreio/Marinas ou Operadores de 

Embarcações de Ecoturismo têm de ser submetidas na plataforma até 26 de janeiro de 2018. 

Pelo menos 2 das seis atividades de Educação Ambiental devem, obrigatoriamente desenvolver este 
tema e estar, inequivocamente, identificadas com as siglas T.A. 

https://bandeiraazul.abae.pt/candidatura/tema-do-ano-2018/
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Todas as Praias ou Operadores de Embarcações de Ecoturismo cuja candidatura seja aceite pelo Júri Nacional do 

Programa (mesmo que a Bandeira Azul não venha a ser hasteada) deverão realizar as atividades de educação 

ambiental a que se propuseram e apresentar o  relatório final documentando a realização e a avaliação das 

mesmas. 

 

, o qual deverá dar entrada na plataforma até ao dia 31 de outubro de 2018. 

 

É essencial que se cumpram os prazos mencionados quer na fase de candidatura, quer na de entrega dos 

relatórios finais, de modo a não ser colocada em causa a atribuição do galardão.  

As atividades inicialmente propostas na candidatura não podem ser alteradas sem conhecimento prévio 

da APA ou da ABAE. Assim, caso seja necessário substituir atividades ou proceder a alguma alteração 

relativamente às atividades inicialmente propostas (alteração da periodicidade, do público alvo, etc.) é 

necessário um contacto prévio com a APA ou com a ABAE. 

 

Estas contingências visam assegurar a manutenção da Bandeira Azul e não dificultar a sua atribuição. Por 

isso, em caso de dúvida, ou na ocorrência de problemas que coloquem em causa as atividades, aconselha-

se um contato com a APA ou com a ABAE para apoio técnico. 

 

Mais esclarecimentos sobre o critério de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul deverão ser 

solicitados, preferencialmente, à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Dr. Jorge Neves Departamento 

de Comunicação e Cidadania Ambiental - Divisão de Cidadania Ambiental, à Associação Bandeira Azul ou à 

respetiva Coordenação Regional (APA) ou Direções Regionais do Ambiente no caso das Regiões 

Autónomas dos Açores e Madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatórios das Atividades de Educação Ambiental de Praias e Operadores de Embarcações de Ecoturismo 

têm de ser submetidos na plataforma até 31 de outubro de 2018; de Portos de Recreio/Marinas até 31 de 

dezembro de 2018. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é desde o primeiro momento parceira institucional 
do Programa Bandeira Azul da Europa, que se iniciou à escala europeia em 1987, integrada no 

programa do Ano Europeu do Ambiente. 
 

A APA é responsável, entre outros critérios, pela análise, validação e monitorização das 
atividades de educação ambiental para as praias (critério 2) e atividades de educação 

ambiental para as marinas e portos de recreio (critério 4), que ascendem, aproximadamente, a 
10.000 AEA nestes 30 anos! 
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2 - As Atividades de Educação Ambiental 

 

 CLASSIFICAÇÃO/TIPO 

 

As atividades consideram-se distribuídas por 4 grupos/tipos - A - B - C – D 

 
A - Sensibilização Ambiental - (1 atividade em 6) 

 

Atividades de tipo A: mensagens de sensibilização / material impresso em anúncios e artigos na imprensa 

escrita, spots na rádio ou na TV, mensagens em avionetas, em asa delta, ou em mobiliário urbano (ex. 

MUPI), folhetos, autocolantes, postais, sacos de lixo, palas para o sol, camisolas, livros ou brochuras com 

informações para sensibilizar e informar o público sobre as questões do ambiente e do desenvolvimento 

sustentável. 

 

Apenas são consideradas como atividades de tipo A as AEA que não forem parte integrante de outras. Por 

exemplo, um percurso pedestre implica a realização/distribuição de um folheto ou de uma brochura com 

informações sobre o trajeto. Neste caso, a produção do material informativo respeitante ao percurso e a 

realização do percurso constituem uma única atividade. 

 

Como as mensagens visam sensibilizar para o desenvolvimento sustentável desaconselha-se, vivamente, a 

distribuição maciça de folhetos, o que apenas contribui para aumentar o volume de resíduos sólidos na 

zona balnear ou nos outros locais de distribuição. De acordo com outros critérios, é obrigatório que haja 

material de divulgação sobre a BA nos Postos de Informação e nos Centros Azuis. 

Nota: As mensagens que apenas divulgam o facto de determinada praia ter a Bandeira Azul não serão 

consideradas. 

 

 

 

 

 

 

Mensagens de Sensibilização Ambiental   

 

 

 

Mensagens de Sensibilização Ambiental - Pombal Mensagens de Sensibilização Ambiental - Pombal 
Tempo de degradação dos resíduos- Cantanhede 
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B - Com Participação Passiva do Público - (2 atividades em 6) 
 

Ações de tipo B: programas de rádio (com ou sem a participação do público, com conteúdo informativo 

sobre a qualidade das águas da zona balnear ou outros problemas ambientais do concelho, dando 

sugestões aos ouvintes sobre formas de comportamento ambientalmente corretas, concursos sobre 

temas ambientais que apelem à participação dos ouvintes, etc.), exposições, projeções de vídeos sobre o 

Ambiente, espetáculos de teatro (com enfoque especial para o tema anual), conferências / debates ( para 

o público em geral, para professores e alunos, industriais, concessionários das zonas balneares, 

pescadores, agricultores, etc.). 

 

 
 
 

 

 

C - Com Participação Ativa do Público - (2 em 6, sendo, pelo menos, uma realizada nas zonas 

balneares e dirigida aos banhistas) 

 

Atividades de tipo C:  

 

 Projetos com participação ativa do público-alvo, realizados em parceria com escolas ou outros 

estabelecimentos de ensino, entidades locais, ONGA (ex. Projeto “Coastwatch” do GEOTA). 

 

 Visitas guiadas e percursos que envolvam aprendizagem, orientados por um guia qualificado que 

transmita informações de natureza ambiental e suscite a discussão das situações observadas, 

numa ótica de Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eventos especiais com participação ativa do público, tais como o dia de limpeza do areal, de rios, 

ribeiras e matas, coordenados por voluntários devidamente informados sobre a importância 

dessas atividades e dos locais onde se realizam. É fundamental que os dados recolhidos sejam 

divulgados à comunidade (exposição, debate, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Marionetas com os pés na areia - Espinho 
A Importância da Água em Aveiro- Aveiro 

Historias na Horta- Figueira da Foz 

Passeio Interpretativo – Oliveira do Hospital 
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 Atividade lúdico-educativas com componente ambiental (ex. jogos de ambiente, gincanas) - é 

necessário que o conteúdo destes seja educativo e com temas ambientais. Devem privilegiar a 

vertente educativa e não a competitiva. É imprescindível que se dê uma explicação prévia aos 

participantes sobre os objetivos da atividade e que seja feita uma reflexão final sobre os 

resultados. 

 

 

 

 

 Criação de grupos de jovens devidamente formados, identificados, constituindo os Fiscais do 

Ambiente ou Amigos da Praia. Nas praias onde existam problemas de segurança, não se aconselha 

a realização desta atividade, pois convém prevenir atos de violência contra as crianças/jovens 

fiscais, algo que nunca deverá ocorrer. Estes grupos de jovens devem ser voluntários, banhistas, 

utentes das zonas balneares e não jovens integrados nos programas OTL ou OTJ. Devem ser 

facilmente identificados por exemplo através de bonés, camisolas, etc.  Os Amigos da Praia devem 

alertar os prevaricadores, de um modo diplomático, para colocarem o lixo nos contentores, 

explicar as razões pelas quais não devem levar os animais de estimação para a praia, elucidando 

ainda sobre o significado do galardão Bandeira Azul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Oficinas de teatro, com peças de conteúdo ambiental /educativo e adereços imaginados e 

elaborados pelos participantes; de trabalhos manuais com possibilidade de reutilização de 

materiais (RSU, materiais naturais não vivos, etc.). 

 
 
 
 
 
 

Eco Praias 2017 - Limpeza das Praias - Penacova 
Praia Limpa - Vagos 

A tua Pegada - Grândola Jogos Aquáticos - Mértola 

Brigada Areias - Caminha PNVBA - Esposende 
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Uma atividade que seja subdividida em “eventos” será considerada como uma única atividade e os 

eventos não podem ser apresentados em separado. Se numa atividade de participação ativa forem 

distribuídos folhetos ou materiais de sensibilização, essa distribuição é parte integrante da atividade e não 

considerada como uma ação individualizada.  

 

Exemplos:  

 - Atividade de limpeza de uma mata (C). 

Se os participantes limparem uma mata, pesarem o lixo, fizerem um vídeo e uma exposição fotográfica 

sobre essa atividade, não é possível submeter um relatório para as ações de pesagem, outro para as de 

limpeza, outro para a projeção do vídeo e ainda outro para a exposição. 

- Férias Ambientais (C). 

Quando um grupo de jovens desenvolver várias ações no âmbito das férias ambientais, considera-se um 

único projeto no conjunto e não as ações parciais. 

 

NOVIDADE  
 

 

Todos os promotores deverão realizar obrigatoriamente numa das suas praias a seguinte Atividade de 

Educação Ambiental: Os suspeitos do costume. Do rio ao mar, sem lixo! 

 

Com esta atividade pretende-se que cada praia encontre os seus suspeitos (resíduos mais frequentes nas 

praias) e identifique/trabalhe as origens, os impactos e as formas de os reduzir. Contudo, esta atividade 

deve ser desenvolvida de acordo com metodologias definidas e uniformes, que permitem a análise dos 

dados das campanhas de monitorização efetuadas.  

 

Dadas as especificidades da atividade, foram criados dois documento de apoio “Os suspeitos do costume –

Do Mar ao Rio, Sem lixo” e “Os suspeitos do Costume – Ficha de Registo”, que podem ser consultados em 

https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/.  

Destes documentos fazem parte a ficha para identificação da praia, a listagem para monitorização dos 

resíduos, a explicação do método a adotar e as imagens dos resíduos mais frequentes e como devem ser 

registados. 

 

 

 

 

Dia da árvore e da água – Lagoa (Açores) 

Jogos Ambientais - Lourinhã 

https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/
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Como operacionalizar a atividade: 

1- Descarregar os documentos de apoio na página 

https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/; 

2- Fazer a campanha de monitorização, de acordo com a metodologia definida; 

3- Expor no painel os 10 suspeitos da praia (o painel está disponível para download em 

https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/); 

4- Identificar as origens dos resíduos mais encontrados; 

5- Compreender os impactos dos resíduos; 

6- Trabalhar as formas de redução dos resíduos (consultar o folheto Boas Práticas, disponível em 

https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta atividade surge no âmbito da exposição do Programa Bandeira Azul Os Suspeitos do Costume, 

constituída por 8 painéis em PVC, que mostram os resíduos mais encontrados, os mais invulgares e 

mesmo os habitantes naturais das praias nacionais. Os resíduos são acompanhados por peças que ilustram 

o tempo de degradação desses resíduos, ou seja, as penas dos suspeitos, bem como por folhetos com 

Boas Práticas, que visam sensibilizar para a necessidade de mudança de comportamentos. A exposição 

pode ser requisitada mediante contacto com a Coordenação Nacional do Programa Bandeira Azul. 

Nota: Todos os documentos/informações estão disponíveis nos documentos de apoio na Página Bandeira Azul e podem ser 

solicitados mediante contacto com a Coordenação Nacional do Programa Bandeira Azul.  
 

D - Com Efeito Multiplicador (1 atividade em 6) 
 

Ações de tipo D: atividades de formação que permitam ao público-alvo adquirir conhecimentos e 

competências para que possa posteriormente, como elemento multiplicador, desenvolver outras 

atividades; cursos de formação sobre ambiente (dirigidos a professores, monitores de colónias de férias, 

responsáveis e membros de ONG, ou outras pessoas que, posteriormente, e ainda durante o Programa, 

possam desenvolver, mais atividades que promovam a participação das populações na melhoria da 

qualidade ambiental); ações desenvolvidas pelos jovens integrados no Programa Nacional de Vigilância da 

Bandeira Azul, que decorre com a colaboração do IPDJ/OTLJ. 

 

Conferências, debates ou seminários não se incluem neste grupo, nas atividades de formação o número de 

formandos não deverá ultrapassar os 20. Relembra-se que seminários, encontros ou palestras não são 

ações de formação. Também não é considerada a formação dada aos jovens que vão limpar as zonas 

balneares, que estão nos Postos de Informação ou nos Centros Azuis, visto que esta é essencial para que 

aquelas estruturas funcionem.  

 

 

 

 

 

 

 

https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/
https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/
https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/
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 ATIVIDADES ONDE? 

 

O cumprimento dos critérios do Programa Bandeira Azul não se limita ao espaço físico das praias, no 

entanto, é obrigatório que pelo menos 2 atividades sejam realizadas em cada uma das praias ou marinas 

galardoadas e dirigidas os banhistas. 

                                                                                     

 QUANTAS?  

 

É obrigatória a realização de seis (6) atividades de EA por município (1-A, 2-B, 2-C, 1-D). 

No máximo, serão aceites 12 atividades, reservando-se à Comissão de Avaliação o direito de selecionar as 

que considera de maior interesse e relevância, no caso de serem apresentadas mais. 

 

Duas das atividades propostas devem, obrigatoriamente, trabalhar o tema anual.  

 

Por vezes surge a necessidade de cancelar ou adiar atividades previstas para as zonas balneares, devido a 

condições meteorológicas adversas ou à falta de banhistas, como tal, é importante estabelecer um plano 

exequível que permita realizar essas atividades, numa outra data, sem colocar em causa a tipologia, 

periodicidade o número de atividades. 

 

QUANTAS VEZES CADA? 

As atividades não devem ser pontuais, ou seja, uma visita guiada, uma atividade de limpeza ou uma 

exposição não se devem realizar num único dia. Deste modo, rentabiliza-se o investimento efetuado na 

produção de materiais de divulgação e de apoio, na delimitação de percursos de descoberta, na obtenção 

de materiais para as “oficinas ambientais”, na montagem de exposições, etc.  

A distribuição das atividades ao longo do ano e a sua periodicidade devem permitir abranger o maior 

número possível de meses, principalmente durante a época balnear e na praia, para que o público-alvo 

possa ser o mais numeroso e diversificado possível, incluindo a população sénior e cidadãos portadores de 

deficiência, inequivocamente, assinalados na plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Merenda saudável – Odemira 

 
A tua praia é o teu quintal - Funchal 

Partilha de Saberes – Vila Real de Santo António 

 

Dos  8 aos 80: brincar, partilhar e integrar - Odemira 
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DIVULGAÇÃO 

Para assegurar o sucesso das atividades é imprescindível apostar na divulgação, que tem de ser apelativa, 

criativa, com imagens, cor e grande impacto visual. A descrição deve ser breve e precisa (dia, hora, local e 

tipo de atividade). 

Podem ser usados vários meios: a rádio (várias autarquias têm protocolos com rádios locais), brochuras 

com informação sobre o Programa e o calendário das atividades, inserção de informação no Boletim 

Municipal, nas Agendas Culturais, no website ou páginas de redes sociais da edilidade, notícia no jornal da 

freguesia etc. 

A divulgação das atividades não é considerada uma atividade de EA, pois é parte integrante de cada 

atividade. As atividades devem realizar-se em locais frequentados por muito público e/ou aproveitando 

datas festivas, p. ex. as efemérides municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas sugestões: 

- Plásticos Maritimus - Projeto de Ana Pêgo, que, por exemplo, criou um esqueleto de uma baleia com o 

plástico que vem dar à costa e utiliza o restante lixo para criar exposições e ensinar os mais novos 

- APLM e Brigada do Mar - vídeos sobre o plástico nos oceanos, http://smack.pt/atualidade/2017-11-09-Plastico-

nos-oceanos-uma-verdadeira-catastrofe-ambiental--parte-I- / http://smack.pt/atualidade/2017-11-09-Plastico-nos-oceanos-uma-

verdadeira-catastrofe-ambiental--parte-III- 

 

NOME OU TÍTULO DAS ATIVIDADES 

O nome ou título da atividade é também decisivo para o sucesso da divulgação, contribuindo para 

mobilizar o público-alvo motivando-o, desta forma, para a sua colaboração e/ou participação. 

 

A estratégia é levar as atividades ao público e não o público às atividades. 

Assegurar o cumprimento das regras de segurança é fundamental para o êxito de uma campanha com 

elevado número de participantes. 

Utilizar sempre o equipamento adequado e procurar locais cuja utilização não seja suscetível de causar 

qualquer dano à integridade física dos participantes. 

Na zona balnear, realize atividades calmas e à sombra nas horas de maior calor. 

 

A Minha Praia – Nazaré 

 

Atividades Educação Ambiental - Pombal 

 Atividades Educação Ambiental - Lourinhã 

 

http://smack.pt/atualidade/2017-11-09-Plastico-nos-oceanos-uma-verdadeira-catastrofe-ambiental--parte-I-
http://smack.pt/atualidade/2017-11-09-Plastico-nos-oceanos-uma-verdadeira-catastrofe-ambiental--parte-I-
http://smack.pt/atualidade/2017-11-09-Plastico-nos-oceanos-uma-verdadeira-catastrofe-ambiental--parte-III-
http://smack.pt/atualidade/2017-11-09-Plastico-nos-oceanos-uma-verdadeira-catastrofe-ambiental--parte-III-
http://smack.pt/atualidade/2017-11-09-Plastico-nos-oceanos-uma-verdadeira-catastrofe-ambiental--parte-III-
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Exemplos: 

        

 

 “Bichos do mar com Histórias para contar”        X “Venha conhecer a biodiversidade costeira” 

 “O Chorão papão”    X “Atividade de remoção de invasora” 

 “Cristais do mar”    X “Visita guiada às salinas” 

 “Deixa apenas a pegada”   X “Não suje a praia, campanha de limpeza areal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

NOVIDADE 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 
Mais informações em https://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_pages.pdf 

 
 

 

 

 

 
      Estratégia Nacional para a Educação Ambiental 

Eixos Temáticos:  

 

                                                                                                                                         
Mais informações em http://www.apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2017/ENEA/AF_Relatorio_ENEA2020.pdf  

https://rea.apambiente.pt/ 

Eco-Frases -Funchal 

 

 Descarbonizar a sociedade 

 Tornar a economia circular 

 Valorizar o território 

 

As atividades de educação ambiental de 2018 têm obrigatoriamente de integrar as seguintes temáticas: 

 

https://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_pages.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2017/ENEA/AF_Relatorio_ENEA2020.pdf
https://rea.apambiente.pt/
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Além do tema anual do Programa Bandeira Azul, apresentamos algumas sugestões de temas que podem 

ser abordados nas atividades de educação ambiental e de suportes que podem ser consultados ou ser 

utilizados como guia durante o desenvolvimento das atividades. 

 Dia Mundial dos Oceanos - 8 de junho de 2018 

Os Oceanos cobrem dois terços da superfície da Terra e por meio da interação com a atmosfera, litosfera e 

biosfera desempenham um papel importante na configuração das condições climáticas que tornam a vida 

possível no nosso planeta. Os oceanos não são somente o habitat de um vasto número de plantas e 

animais, mas também fornecem comida, energia e múltiplos recursos aos seres humanos.  

Em 1992 durante a conferência «RIO 92» foi estabelecida a data de 8 de Junho como o Dia dos Oceanos. 

Em 1994 a comunidade internacional deu um passo importante para a proteção dos oceanos, 

particularmente através de um decreto oficial da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Um 

dos principais assuntos, além da preservação da fauna e da flora, é a proteção das populações de algumas 

espécies como o atum, tubarão, peixe-espada e merlin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poluição dos mares e oceanos 

 

O mar foi desde sempre considerado como um vazadouro natural e durante milénios os ciclos biológicos 

asseguravam em larga medida a absorção dos dejetos e a purificação das águas. Atualmente, graças à 

sociedade industrializada e ao mundo militarizado, chegámos a um estado de desequilíbrio do meio 

marinho. Nele atuam diversos fatores químicos, físicos e biológicos. O mar possui uma grande capacidade 

de autodepuração e constitui um meio pouco favorável ao desenvolvimento da maioria dos germes 

patogénicos. Contudo, o lançamento incontrolado de águas utilizadas, provenientes de zonas urbanas, e 

os resíduos industriais tornaram as águas costeiras num meio propício ao desenvolvimento de 

microrganismos patogénicos. 

 

Embora os microrganismos não representem, em regra, um grande perigo para os indivíduos que se 

banhem nas praias, com exceção do caso de elevadas poluições fecais, constituem um risco indiscutível 

para quem se alimenta de seres vivos criados nesse meio. Por exemplo, a presença de abundante matéria 

orgânica favorece o desenvolvimento e crescimento de bancos de moluscos comestíveis que absorvem e 

retêm numerosos microrganismos patogénicos para os humanos. Este fenómeno explica a frequência de 

salmoneloses humanas e outras doenças provocadas por ingestão de moluscos (ostras, amêijoas, 

berbigão, etc.). Contaminações semelhantes podem ocorrer com os peixes que entram na cadeia 

alimentar dos humanos. 

 

A poluição química dos mares e oceanos reveste uma importância muito maior do que a poluição por 

microrganismos. Numerosos detergentes e pesticidas arrastados pelas águas fluviais têm efeitos muito 

nocivos sobre a fauna e a flora litorais.  

 

Outros produtos de origem industrial podem ter efeitos catastróficos nas comunidades costeiras. Os 
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agentes poluentes, em geral, percorrem toda a cadeia trófica marinha, iniciando-se no fitoplâncton e 

zooplâncton, para se concentrarem finalmente nos moluscos e peixes que são comidos pelos humanos. 

 

Os produtos petrolíferos têm um efeito nefasto sobre toda a vida marinha e litoral onde atuam. As 

correntes marinhas facilitam a formação de marés negras, que se abatem sobre as praias e outras zonas 

costeiras. Os hidrocarbonetos espalhados nos mares e oceanos provêm sobretudo dos petroleiros que 

limpam os seus depósitos no alto mar e descarregam assim em cada viagem cerca de um por cento do seu 

carregamento. Esta percentagem pressupõe, ao fim de alguns anos, a existência de muitos milhares de 

toneladas de produtos petrolíferos espalhados pelos oceanos. 

 

Entre as águas mais gravemente poluídas destacam-se as do Mar Mediterrâneo (também, por isso, 

designado a "fossa da Europa"), atravessado por milhares de petroleiros, as do Mar do Norte, o Canal da 

Mancha e os mares próximos do Japão. 

 

A contaminação do ambiente por produtos petrolíferos tem como efeito a diminuição da fotossíntese, 

dificulta a oxigenação das águas devido à camada de hidrocarbonetos e a intoxicação de muitos animais.  

 

As aves são particularmente afetadas. Em 1963, um acidente com o navio Ger-Maersk, na embocadura do 

Rio Elba, foi responsável pela morte de cerca de 500 000 aves de 19 espécies diferentes. Calcula-se que na 

Grã-Bretanha o número de aves vítimas de intoxicação por hidrocarbonetos seja de 250 000 por ano. Além 

das aves, são afetados os moluscos, os crustáceos costeiros e os peixes. 

 

Quanto mais elevado for o nível do organismo na cadeia alimentar, maior é a concentração de poluentes 

que podem acabar por afetar os humanos, pois estes também são um elo da cadeia alimentar.  

 
Fonte http://www.infopedia.pt/$poluicao-dos-mares-e-oceanos 

 

 Portugal e a relação com o Oceano 

O Oceano é um meio de comunicação e de transporte, uma fonte de alimentos e de medicamentos, de 

energia e de recursos vivos. O Oceano gera empregos e é promotor da economia do País.  

Paralelamente, o Oceano e as zonas costeiras têm um papel essencial no bem-estar e qualidade de vida da 

sociedade, quer através das atividades de desporto e de lazer, quer através dos serviços de ecossistema 

que prestam.  

Fonte http://www.cienciaviva.pt/oceano/home/principiosematriz_posterA2.pdf 

Alguns dados dados sobre a importância do Oceano para Portugal poderão ser encontrados nos seguintes 

links e fontes de consulta: 

 Portugal:Uma nação oceânica 

 http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/nacao.asp 

 O Oceano e os serviços dos ecossistemas 

http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/ecossis.asp 

 O Oceano e a economia portuguesa: oportunidades e desafios 

http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/economia.asp 

 Preservar os recurso oceânicos 

http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/recursos.asp 

 Estratégia Nacional para o mar 

 http://www.infoeuropa.eurocid.pt/opac/?func=direct&doc_number=000006201 

 http://www.cienciaviva.pt/img/upload/Estrategia_Nacional_Mar%282%29.pdf 

 http://www.oceanario.pt/cms/1255/ 

 http://www.stateoftheocean.org/ 

 

http://www.infopedia.pt/$poluicao-dos-mares-e-oceanos
http://www.cienciaviva.pt/oceano/home/principiosematriz_posterA2.pdf
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/nacao.asp
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/nacao.asp
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/ecossis.asp
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/ecossis.asp
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/economia.asp
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/economia.asp
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/recursos.asp
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/recursos.asp
http://www.cienciaviva.pt/img/upload/Estrategia_Nacional_Mar%282%29.pdf
http://www.infoeuropa.eurocid.pt/opac/?func=direct&doc_number=000006201
http://www.cienciaviva.pt/img/upload/Estrategia_Nacional_Mar%282%29.pdf
http://www.oceanario.pt/cms/1255/
http://www.stateoftheocean.org/
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 http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/oceano-esta-mais-quente-mais-acido-e-com-menos-

oxigenio-1607932#/0 

 http://www.youtube.com/watch?v=GhJAQ_RJR9s 

 http://www.infopedia.pt/$poluicao-dos-mares-eoceanos jsessionid=VmAnx1mfDdTgniv2hBw18w__ 

 http://www.online24.pt/quantos-oceanos-existem-2/ 

 http://www.cienciaviva.pt/oceano/home/ 

 http://www.cienciaviva.pt/oceano/escola/recursos/index.asp 

 http://www.cienciaviva.pt/oceano/noticias/kitmar.asp 

 http://www.gulbenkian.pt/section244artId4361langId1.html 

 http://oceanos.com.sapo.pt/ 

 http://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-dos-oceanos/ 

 http://www.cienciaviva.pt/img/upload/4_ficha_quemvivenosoceanos.pdf 

 http://www.emepc.pt/ 

 http://www.emepc.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=193 

 http://www.cienciaviva.pt/oceano/noticias/kitmar.asp 

 

O projeto Kit do Mar é resultado do trabalho da Estrutura de Missão para Extensão da Plataforma 

Continental (EMEPC) e da Agência Cascais Atlântico, ao qual se juntaram vários outros parceiros tais como 

a Agência Ciência Viva, a Aporvela, o Aquário Vasco da Gama, a DOCAPESCA, a Esri Portugal, Fórum 

Empresarial da Economia do Mar, o Ministério da Educação, o Oceanário de Lisboa e o Zoomarine, que 

contribuem para a sua divulgação, inovação e enriquecimento através da elaboração de novos conteúdos 

relacionados com o tema “Mar”.  

 A Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental  

Foi criada pela Resolução de Conselhos de Ministros n.º 9/2005, com a missão de preparação e submissão 

da proposta de extensão da plataforma continental de Portugal. O Projeto de Extensão da Plataforma 

Continental prevê o alargamento dos limites da plataforma continental portuguesa para lá das 200 milhas 

marítimas. A proposta portuguesa já foi submetida à Comissão de Limites da Plataforma Continental, que 

funciona junto das Nações Unidas, em 11 de maio de 2009. O território Português passa a ser de cerca de 

4 milhões de km2, equivalente a 91% da área emersa da União Europeia. Prevê-se que a proposta 

portuguesa seja avaliada na segunda metade da presente década. Os trabalhos que estão a ser 

desenvolvidos pela EMEPC de continuação de recolha de dados têm por objetivo o enriquecimento da 

proposta portuguesa, no sentido de fortalecer a respetiva fundamentação e eventualmente justificar o 

aumento da área a estender. http://www.emepc.pt/ 

 

 2018 – Ano Europeu do Património Cultural 

 

A União Europeia escolhe todos os anos um tema de ação destinado a sensibilizar o cidadão europeu e a 

chamar a atenção dos governos nacionais para essa questão. Estes temas, durante um ano, estão no 

centro das preocupações das instituições europeias e dos Estados-Membros.  

2018 foi designado Ano Europeu do Património Cultural, através da Decisão (UE) 2017/864 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de maio. O objetivo do primeiro Ano Europeu do Património Cultural é 
incentivar a partilha e a apreciação do património cultural da Europa enquanto recurso partilhado, 
sensibilizar para a história e os valores comuns e reforçar o sentimento de pertença a um espaço europeu 
comum. 

Os objetivos gerais do Ano Europeu passam em incentivar e apoiar os esforços da União, dos Estados-
Membros e das autoridades regionais e locais para, em cooperação com o setor do património cultural e 
da sociedade civil em geral, proteger, salvaguardar, reutilizar, valorizar e promover o património cultural 
da Europa.   
 
 
 
 

http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/oceano-esta-mais-quente-mais-acido-e-com-menos-oxigenio-1607932#/0
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/oceano-esta-mais-quente-mais-acido-e-com-menos-oxigenio-1607932#/0
http://www.youtube.com/watch?v=GhJAQ_RJR9s
http://www.infopedia.pt/$poluicao-dos-mares-eoceanos%20jsessionid=VmAnx1mfDdTgniv2hBw18w__
http://www.online24.pt/quantos-oceanos-existem-2/
http://www.cienciaviva.pt/oceano/home/
http://www.cienciaviva.pt/oceano/escola/recursos/index.asp
http://www.cienciaviva.pt/oceano/noticias/kitmar.asp
http://www.gulbenkian.pt/section244artId4361langId1.html
http://oceanos.com.sapo.pt/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-dos-oceanos/
http://www.cienciaviva.pt/img/upload/4_ficha_quemvivenosoceanos.pdf
http://www.emepc.pt/
http://www.emepc.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=193
http://www.cienciaviva.pt/oceano/noticias/kitmar.asp
http://www.emepc.pt/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0864&from=PT
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
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Mais informações em: 

 https://www.portugal2020.pt/Portal2020/2018-sera-o-primeiro-ano-europeu-do-patrimonio-

cultural 

 https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/noticias/ano-europeu-do-patrimonio-cultural-2018 

 http://www.e-cultura.sapo.pt/artigo/22332 

 
 Outros temas/projetos 

 

 Gestão de águas residuais e efluentes domésticos, industriais e agrícolas  

 Proteção das dunas e das zonas sensíveis; 

 Ambiente/ sustentabilidade e a literatura; 

 Seres vivos marinhos do litoral;  

 O ambiente litoral e o turismo sustentável; 

 Os resíduos das zonas balneares, identificação e origens 

 As algas e as suas utilidades 

 30 Anos de Bandeira Azul 

 Limpezas de praia, Ex.#2minutesbeachclean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/2018-sera-o-primeiro-ano-europeu-do-patrimonio-cultural
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/2018-sera-o-primeiro-ano-europeu-do-patrimonio-cultural
https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/noticias/ano-europeu-do-patrimonio-cultural-2018
http://www.e-cultura.sapo.pt/artigo/22332
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3- Plataforma das Atividades de Educação Ambiental 

 

1. Fazer Login em https://bandeiraazul.abae.pt/plataforma 

2. Escolher AEA e Criar Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Preencher os campos com a informação de cada atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gravar e submeter as atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bandeiraazul.abae.pt/plataforma
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Para cada uma das atividades de EA tem de ser submetido um conjunto de questões. Para um correto 

preenchimento das mesmas é essencial a leitura das indicações inframencionadas: 

 

Nome da atividade 

Para facilitar a avaliação e a divulgação, cada atividade deve ter um nome que permita identificá-la com 

facilidade. 

 

Descrição sumária da atividade [...] 

É indispensável que seja fornecido o máximo de informação sobre as atividades a realizar, para permitir 

uma avaliação mais correta das mesmas. Aqui devem incluir-se aspetos que os organizadores considerem 

relevantes em termos de Educação Ambiental e que permitam uma correta compreensão da atividade.  

 

Devem referir-se os objetivos ambientais e educativos que se pretendem alcançar. É importante incluir 

informações sobre a atividade, tais como o resumo ou tópicos das palestras nas escolas, guiões, textos dos 

spots, folhetos ou outro material, descrição dos jogos e conteúdos das exposições.  

 

Atividades da autarquia em parceria com outra (s) entidade (s) 

Assinalar se a atividade é realizada em parceria com outras entidades ou organizações. Em caso afirmativo 

devem identificara(s) entidade(s).  

 

Entidade que implementará a atividade  

Nem sempre é a autarquia que desenvolve as atividades, nalguns casos mesmo sem parcerias, são as 

ONGAs, as escolas ou os concessionários que as implementam, por isso a sua identificação é necessária. 

Igualmente deve(m) ser identificada(s) a(s) empresa(s) que desenvolvam atividades por aquisição de 

serviços. 

 

Elemento de contacto na autarquia ou PR/Marina [...] 

Dado que poderá haver necessidade de contactar a autarquia para esclarecer pormenores, é 

imprescindível a designação de um técnico que coordene todo o Programa. 

Deverão, assim, ser indicados nome, telefone, fax e se possível e-mail, que possam ser usados durante as horas 

de expediente. 

Mesmo em atividades realizadas em parceria com outras entidades é importante que existam técnicos na 

autarquia que possam dar informações acerca de todas as atividades, que consigam fazer algum 

acompanhamento das mesmas, assegurando que as entidades parceiras cumprem aquilo a que se 

comprometeram com a autarquia, aquando da candidatura.  

 

Local de realização [...] e Datas/meses previstos [...] 

Deve (m) ser indicado (s) o (s) local (ais) concreto (s) onde se realizará a atividade e as datas em que ela 

decorrerá. Por exemplo, para uma atividade que se realize na praia ou marina “X” nos dias 6 de Junho, 10 

de Julho, 15 de agosto e 3 de Setembro e na escola “Y” nos dias 3 de Março e 5 de Abril deve indicar-se: 

“Zona balnear X – 6/6, 10/7, 15/8, 3/9; Escola Y – 3/3 e 5/4”.  

No caso das visitas guiadas bastará referir alguns dos locais a visitar. Na descrição da atividade devem ser 

fornecidos mais pormenores (ex. escolas envolvidas). 

 

Periodicidade (número de vezes que se realiza em cada local) 

Por vezes, na fase de candidatura, é difícil indicar datas concretas, portanto este item completa o anterior. 

É importante saber o n.º de dias e/ou período (s) de tempo em que a atividade irá decorrer. Assim, p.e. 

uma atividade que se realize em três dias diferentes, em cada mês, de Março a Junho poderá indicar-se: “3 

dias por mês de Março a Junho”. 

 

 

 

É obrigatória a tradução em inglês das candidaturas e relatórios das AEA 
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Duração por ação 

Se uma atividade se realiza várias vezes, considera-se cada uma dessas vezes como sendo uma Acão. Se 

uma exposição se realizou duas vezes (2 ações) durante 15 dias cada, assinala-se a duração de cada Ação 

como sendo de 15 dias. Se um jogo educativo teve lugar na zona balnear 6 vezes, em semanas diferentes 

e, em cada dia, se desenrolou durante 2 horas, assinala-se as 2h. 

 

Verba prevista 

Com este item pretende-se tentar determinar a relação qualidade/investimento. É importante para os 

municípios fazerem a sua própria avaliação deste item. 

 

Dirigida a... 

Público-alvo a quem se dirige a atividade. Podem ser assinaladas várias opções para uma melhor 

caracterização. Se for dirigida a outro público não discriminado na ficha, assinalar “Outros” e especificar. 

 

Modo de divulgação da atividade a priori e a posteriori 

Deve indicar-se a forma como se prevê realizar a divulgação da atividade, visto que uma boa divulgação é 

essencial para que haja uma maior adesão do público e sucesso informativo e educativo. A divulgação dos 

resultados e do sucesso (ou insucesso) de uma atividade é muito importante, pois permite motivar as 

pessoas que não participaram a aderirem em futuras ações. Para além disso, a divulgação de alguns dos 

resultados das atividades permite não só fornecer mais informações às pessoas, bem como dar uma maior 

visibilidade do trabalho da autarquia em prol do ambiente para o desenvolvimento sustentável. 

 

Material a enviar no final do Programa para documentar a atividade 

Indicar o tipo de materiais que preveem enviar/anexar no final. Este item serve também para lembrar aos 

responsáveis pela atividade (Em alguns casos não pertencentes às autarquias), que é imprescindível 

obterem elementos ilustrativos. 

 

É fundamental que aquando da submissão do relatório na plataforma todas as atividades tenham, em 

anexo, os documentos produzidos ou utilizados para realização das respetivas atividades. 

 

Todo o registo fotográfico deverá impreterivelmente estar devidamente datado (Fotografia do antes, 

durante e depois bem como dos pormenores considerados importantes e pertinentes). 

 

  

Avaliação da atividade 

 

É obrigatória a descrição do tipo de avaliação planeada. Para cada atividade proposta deverá ser 

equacionada a avaliação mais adequada (com inquéritos orais, escritos, número de participantes, etc.) 

Aquando da submissão do relatório final de atividades de EA, utilizando a plataforma criada para o efeito, 

toda a documentação relativa à avaliação, deverá, obrigatoriamente, ser inserida (fotos datadas, materiais 

utilizados, etc.  
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4 - Equipamentos de Educação Ambiental  

Os Equipamentos de Educação Ambiental (EqEA) correspondem a todas as iniciativas que, contando com 

instalações apropriadas e equipas educativas especializadas, oferecem programas e atividades neste 

âmbito.  

Mais informações em:  http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142&sub2ref=698 

Estes equipamentos assumem um elevado potencial enquanto centros dinamizadores de educação 

ambiental para a sustentabilidade nas regiões onde estão inseridos, funcionando ainda como importantes 

recursos complementares para o sistema educativo formal. 

Exemplos deste tipo de equipamentos são Centros de Educação Ambiental, Centros de Interpretação de 

Áreas Protegidas, Quintas Pedagógicas, Ecotecas, ou os Parques Ambientais etc. 

A existência de equipamentos para a educação ambiental, a sua distribuição territorial, a crescente e 

necessária diversificação de destinatários numa perspetiva de educação ao longo da vida, o tipo de 

recursos de que dispõem e as atividades educativas que neles se desenvolvem, constituem um indicador 

da capacidade que a sociedade tem para criar condições culturais que tornem possíveis formas 

alternativas e diversificadas de desenvolvimento ambientalmente sustentável e socialmente mais justas e 

equitativas para todos os cidadãos. 

Os elementos base que devem fazer parte de um equipamento para a educação ambiental e para a 

educação para o desenvolvimento sustentável são: 

 Ter um Projeto Educativo orientado a partir das diretrizes que caracterizam a educação ambiental 

e a educação para o desenvolvimento sustentável; 

 Ser um espaço físico com infraestrutura e recursos de forma a concretizar as atividades destinadas 

aos vários públicos-alvo (escolar e outros sectores da população); 

 Oferecer um funcionamento regular ao longo do ano (mais de 120 dias/ano). 

Em 2011 foi lançado um inquérito online que permitiu georreferenciar os equipamentos existentes no 

SNIAMB, consultáveis no Geovisualizador. O inquérito mantem-se disponível para atualização contínua no 

portal da APA. Em 2018 prevê-se que esteja disponível uma plataforma relacionada com os EqEA na 

página da APA.  

CENTRO AZUL/ POSTO DE INFORMAÇÃO BANDEIRA AZUL 

  
 

As pessoas que vão trabalhar num Centro Azul / Posto de Informação deverão ser formadas previamente 

de modo a que possam informar corretamente os utentes. Não constituindo, estas estruturas, um critério 

imperativo, as entidades locais não são obrigadas a implementá-las.  

 

O QUE SÃO? 

Um CA/PI é uma estrutura na qual se prestam informações e se realizam atividades de Educação 

Ambiental especificamente para a Bandeira Azul.  

 

A Dinamarca foi o país que primeiramente implantou os Centros Azuis (CA) e que, genericamente, definiu 

o que deve ser uma estrutura deste tipo. Um CA/PI pode estar aberto durante todo o ano e oferecer uma 

grande variedade de atividades, dirigidas essencialmente a crianças e jovens.  

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142&sub2ref=698
http://sniamb.apambiente.pt/portalmetadados/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10&lang=pt
http://sniamb.apambiente.pt/sniambviewer/
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Um CA/PI tem de possuir um programa de atividades próprio. Para a apresentação deste programa pode 

ser preenchida a mesma ficha tipo - Centro Azul/ Posto de Informação. O CA/PI deve estar situado junto a 

uma zona balnear, num local de fácil acesso para os banhistas. A sua localização deverá estar devidamente 

assinalada. Na época balnear, deverá ter, em permanência, pelo menos um funcionário assegurando um 

horário adequado e alargado, especialmente nos períodos de maior afluência. 

 

ASSINALAR  

 

Tipo de estrutura 

No primeiro item deve assinalar-se o tipo de estrutura. 

 

Praia onde funciona 

O Centro Azul ou o Posto de Informação para a Bandeira Azul devem estar situados junto à praia 

galardoada. 

 

Entidade responsável pelo seu funcionamento 

Em geral, são as autarquias, mas, por vezes, existem ONGA que ficam responsáveis por estas estruturas. 

 

Nome do funcionário da autarquia para contacto 

Deve haver um funcionário na autarquia que saiba fornecer informações sobre o CA/PI. Os seus contactos 

(incluindo o endereço eletrónico) devem ser os usados em horário de serviço. 

 

Localização da estrutura 

No caso de ser uma estrutura permanente e que exista por ocasião da candidatura, devem ser anexadas 

fotos datadas dos aspetos exteriores e interiores da estrutura. 

 

Período de funcionamento 

Apenas se exige que funcionem durante a época balnear. 

 

Horário 

O horário deve ser de cerca de 7 horas por dia, devendo estar aberto também aos fins de semana. 

 

Verba prevista 

A instalação, a manutenção e o funcionamento desta estrutura, em termos financeiros, são da inteira 

responsabilidade da autarquia ou entidade que assegura o seu funcionamento.,  

Lembramos que, dado não ser um critério imperativo, este é um investimento facultativo por parte dos 

municípios. 

 

Número de funcionários 

Deverá ter pelo menos um funcionário em permanência, O número total de funcionários deverá ser 

equacionado em função do bom funcionamento da estrutura e das atividades de EA a realizar. 

 

Formação específica dos funcionários 

Os funcionários dos Centros Azuis e dos Postos de Informação da Bandeira Azul deverão ter uma formação 

específica em Educação Ambiental, bem como na componente que diz respeito ao Programa Bandeira 

Azul.  

 

Finalidade, objetivos da estrutura a implementar, equipamentos e listagem das atividades de EA: 

Devem ser referidos os objetivos da criação da estrutura e os equipamentos que possuem, de modo a 

poder ser avaliada a exequibilidade das atividades.  

Entre as atividades desatascam-se, exposições/atividades sobre:  

 Algas e animais marinhos;  

 A vida nos oceanos, não apenas sobre a biodiversidade mas também sobre os ciclos 

biogeoquímicos e o papel dos oceanos no clima; 
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 A pesca ou a indústria com ela relacionada (p. ex. nos Açores poderão ser sobre a produção de 

óleo de baleia e sobre a indústria de conserva de atum); 

 Aquários para mostrar a vida no oceano; 

 Mostra de vídeos acerca dos mares e do ambiente local; 

 Atividades de laboratório; 

 Análises da água; 

 Observação dos microrganismos que interferem com a qualidade da água (ver p. ex. água de 

esgotos e água do mar limpa). 

 

Visitas guiadas: 

 Ao longo da zona balnear ou do porto com um pescador; 

 Ao longo da zona balnear com um guarda ou vigilante da natureza (em zona balneares incluídas 

em Áreas Protegidas) ou com ambientalistas ou especialistas em áreas como a Biologia, a 

Geografia, a geodinâmica do litoral e a História. Temas a abordar (entre outros) – erosão, aspetos 

de geologia, conchas, algas, biodiversidade, ecossistemas dunares. 

 

Atividades mais lúdicas: 

 Arte com resíduos apanhados nas zonas balneares; 

 O oceano como uma despensa – com um cozinheiro local – se o ambiente na despensa for mau os 

alimentos são de má qualidade; 

 Caça ao tesouro na zona balnear, sendo as perguntas de carácter ambiental e os prémios: livros, 

brochuras ou outro material com informação sobre o ambiente marinho e costeiro; 

 Faça o seu próprio postal – com papel reciclado, algas ou corantes naturais. 
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5 - AVALIAÇÃO 

 “A avaliação é um processo sistemático, continuo e integral, destinado a determinar até que ponto os 

objetivos educacionais foram alcançados”  - FERMIN 

 

“ A Avaliar é obter e tratar informações que se vão utilizar em seguida para tomar decisões ou para 

modificar uma decisão já tomada” – Y.TOURNER e C. VASAMILLET 

 

Na avaliação da candidatura e do relatório final serão considerados não só o número de atividades mas 

também a sua qualidade e periodicidade. 

 

Assim, na avaliação da qualidade de uma atividade são analisados os seguintes pontos: 

 

 Classificação/Tipologia das Atividades; 

  Conteúdo informativo, formativo e educativo; 

 Atividades de EA realizadas, efetivamente na praia e durante a Época balnear 

  Tema Anual; 

 Preocupação/Descrição com População Sénior/Cidadãos Portadores Deficiência/Mobilidade 

Reduzida; 

 Materiais produzidos (adequação da atividade realizada/público alvo); 

 Autoavaliação (instrumentos utilizados); 

 Programas, projetos e Ações de EA enquadrados na Estratégia Nacional de Educação Ambiental 

(ENEA);  

 Integração/Promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas AEA; 

 

 A autoavaliação das atividades de educação ambiental 

  

O momento de pensar a avaliação de uma atividade de educação ambiental é o momento de 

definição da própria atividade. Isto é, quando é definida uma atividade deve ser prevista a sua 

autoavaliação de acordo com o tipo de atividade, público-alvo, local de realização, etc. 

 

Assim, na preparação da atividade e da sua autoavaliação é preciso: 

 Decidir o que se pretende acompanhar e/ou avaliar (por ex. n.º de participantes, adaptabilidade 

dos conteúdos, quantidade de informação que foi veiculada e apreendida, alteração efetiva de 

comportamentos, satisfação do utente, quantidade de lixo removido, etc.); 

 Eleger os indicadores a serem utilizados e os instrumentos mais adequados (por ex. n.º de 

participantes, quantidade de lixo removido, etc. recorrendo a inquéritos, questionários, 

observação, registos, instalações); 

 Organizar a recolha de informação: Como se pode fazer? Quem deve fazer? Quando?  

 Analisar e interpretar os dados; 

 Utilizar a informação. 

A autoavaliação das AEA permite uma apreciação sistemática e objetiva das atividades em preparação, em 

desenvolvimento ou concluídas, relativamente à sua conceção, ao seu desenvolvimento e aos seus 

resultados. Com a autoavaliação pretende-se reanalisar as atividades relativamente às suas metas, 

objetivos e aos meios para os alcançar, aos processos de implementação e aos seus resultados. Visa 

também melhorar os processos de aprendizagem obtendo e encontrando as explicações quanto aos 

sucessos e aos insucessos das diferentes atividades.  

A autoavaliação tem como principal finalidade verificar como se está a evoluir face aos objetivos 

inicialmente definidos. Saber se se está a trabalhar de forma eficiente, se estão a ocorrer os resultados 

esperados numa perspetiva de aprender como fazer melhor. 
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Para medir o sucesso ou o insucesso no cumprimento dos objetivos que foram inicialmente delineados 

existe uma série de dimensões interrelacionadas sobre as quais é importante que tenhamos um 

entendimento semelhante, na medida em que todos os intervenientes nestes processos devem ter uma 

mesma perceção sobre os conceitos e metodologias adotados e que estão a ser postos em prática: 

 Relevância  

 Eficiência  

 Eficácia  

 Utilidade 

 Sustentabilidade 

Relevância 

Medida utilizada para determinar até que ponto os objetivos da atividade são adequados à realidade. 

Esta análise deve ser central na fase de planeamento, mas durante a fase de implementação deve também 

estar presente no sentido de saber se as intervenções da atividade, bem como os seus objetivos, estão 

ainda em harmonia com as necessidades e prioridades que tinham sido identificadas para os beneficiários 

no início das atividades ou na altura do planeamento inicial. As prioridades que existem e vão sendo 

definidas pelo promotor podem mudar com o decorrer do tempo, como resultado de mudanças sociais, 

politicas, demográficas ou ambientais. Assim, uma atividade pode já não ter tanta importância como na 

altura em que foi concebida. 

Eficiência 

Corresponde à medida da relação económica entre os recursos afetos e os resultados obtidos através da 

atividade (custo/benefício). É uma medida de produtividade para verificar até que ponto os resultados 

gerados derivam de custos aceitáveis. Inclui o uso eficiente dos recursos financeiros, humanos e materiais. 

Por outras palavras a análise de eficiência quer verificar se o uso de recursos afetos é justificável 

relativamente aos resultados gerados. Estes recursos podem ser financeiros, temporais, humanos, ou de 

equipamento. 

Existem algumas sugestões a seguir para este exercício de medida da eficiência: 

 Comparar os recursos afetos à atividade específica que estamos a implementar com outras 

atividades que sejam do mesmo tipo e que sejam comparáveis; 

 Usar elementos de “boas práticas” já conhecidos e referenciados; 

 Usar critérios para julgar com a objetividade possível o que for razoável; 

 Encontrar respostas para determinadas perguntas: Poderia a atividade ter chegado aos mesmos 

resultados com custos mais baixos? Poderia a atividade ter atingido mais e melhores resultados 

com os mesmos custos? 

Eficácia 

Equivale à medida do grau em relação ao qual foram atingidos os objetivos enunciados inicialmente. Deste 

modo, é importante que, desde o início, exista uma clara e inequívoca definição de objetivos e metas a 

atingir. Existem algumas sugestões a seguir para este exercício de medida da eficácia: 

 As realizações atingiram os objetivos enunciados? 

 Existiram efeitos de sinergia internos e externos da atividade em termos de “valor acrescentado” 

setorial, regional, nacional e comunitário? 

 Quais as razões que justificam que os níveis de eficácia atingidos sejam diferentes dos esperados? 

Utilidade 

Diz-nos em que medida as ações realizadas produziram alterações face à situação inicial, ou seja, julga o 

impacte obtido pela atividade. O impacte da atividade é, assim, a medida de todos os efeitos e mudanças, 

quer positivos, quer negativos, provocadas pelo desenvolvimento da atividade, planeadas ou não. 
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É talvez a mais exigente componente da avaliação uma vez que é necessário estabelecer condições 

causais complexas que são às vezes difíceis de comprovar. 

Vale a pena ter em conta que aqui se entrecruzam várias vertentes que dizem respeito ao planeamento, 

quer geral, quer estratégico, quer ainda ao planeamento das ações. 

As perguntas para as quais se procuram respostas podem ser do seguinte tipo: 

 A estratégia concebida foi útil e eficaz? 

 Quais são os resultados efetivos da atividade que implementámos? 

 Que diferenças se obtiveram junto dos beneficiários e como foram eles afetados? 

 Que tipos de efeitos sociais, económicos, técnicos, ambientais, existiram em relação aos 

indivíduos, comunidades e instituições? 

 Que efeitos, positivos e negativos, previstos e inesperados, resultaram das atividades da 

atividade? 

Sustentabilidade 

Corresponde à medida da continuidade da implementação da atividade ou dos seus resultados positivos, 

após a conclusão de intervenção. 

Acontece, com frequência, que as iniciativas de desenvolvimento concretizadas, muitas vezes com 

afetação de uma grande quantidade de recursos financeiros, de recursos humanos ou de equipamento, 

falham logo que termina a fase de implementação, quer por não haver meios ou a capacidade e motivação 

para fornecer os recursos necessários para a sua continuação, quer ainda por outras razões, não excluindo 

a hipótese de terem existido sistemas de monitorização e de avaliação ineficazes. 

As dimensões ambientais, financeiras, institucionais e sociais tornaram-se matérias essenciais de análise 

na apreciação da sustentabilidade. 

Existe um conjunto de fatores que pode ser utilizado para garantir que as atividades serão sustentáveis e 

continuarão depois da conclusão do financiamento externo, os quais não devem ser ignorados na medida 

em que está em causa a utilização racional dos recursos. Entre estes fatores incluem-se: 

 Económicos (despesas futuras, especialmente custos correntes); 

 Institucionais (capacidade administrativa, capacidade técnica, motivação institucional); 

 Sociais (interesse da comunidade, vontade politica); 

 Fatores relacionados com benefícios ambientais de um modo geral; 

A quem se destina a avaliação? 

A todos os intervenientes no processo da atividade: promotor/autor, público-alvo e restantes envolvidas 

no processo do Programa Bandeira Azul quer seja via formal (plataforma) quer seja via comunicação social 

de acordo com os interesses do autor na utilidade da sua divulgação. Num contexto de transparência na 

aplicação dos recursos públicos são também destinatários os cidadãos em geral. 

Como se distingue avaliação de monitorização? 

Apesar dos termos monitorização e avaliação serem por vezes utilizados indiferentemente, eles 

correspondem a dois momentos organizacionais distintos, relacionados mas não idênticas. 

A monitorização é uma recolha e análise sistemática de informação operada á medida que a atividade 

evolui. É baseada em metas e atividades estabelecidas e contribui para manter o acompanhamento dos 

trabalhos, informando os decisores quando algo corre mal. Se realizada de forma adequada é um 

instrumento essencial para uma boa gestão e fornece uma boa base para a avaliação. Permite saber se os 

recursos disponíveis são suficientes e se estão a ser bem utilizados, se a capacidade instalada é suficiente 

e adequada e se se está a fazer o que foi planeado. 
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A avaliação on-going analisa o que se está a realizar, o que se conseguiu e como se conseguiu, e interpreta 

as razões de eventuais desvios e/ou problemas. Nesta perspetiva é levada a cabo durante a fase de 

implementação dos Programas com a finalidade de melhorar a estratégia ou o modo de funcionamento. 

O que ambas têm em comum é o facto de estarem direcionadas para retirar lições sobre o que se está a 

fazer e como se está a fazer, focalizando a atenção nos seguintes conceitos já por nós abordados: 

 Eficiência 

 Eficácia 

 Impacte 

A monitorização e a avaliação são, pois, dois instrumentos diferentes de gestão que estão diretamente 

relacionados e que se apoiam de forma interativa. 

Alguns exemplos de instrumentos de avaliação: 

 

 Inquéritos e tratamento de satisfação na realização das atividades; 

 Registo de testemunhos/mensagens de satisfação na realização de atividades e respetivo 

tratamento; 

 Inquéritos e tratamento de averiguação de assimilação de conteúdos; 

 Imagens de averiguação de assimilação de conteúdos e tratamento; 

 Apresentação de resultados finais (quantas equipas venceram/perderam) depois da realização de 

jogos com conteúdos ambientais (jogos da glória, estafetas, peddypapers, etc.); 

 Contabilização do número, idade, nacionalidade de visitantes/participantes nas exposições, 

ateliês, conferências, seminários); 

 Contabilização dos materiais produzidos/distribuídos no âmbito das atividades 

 

Exemplos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lagos  
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Albufeira  

Vila Real de Santo António 

Torres Vedras 


