


O Lixo Marinho e, em particular, a acumulação de plástico tem vindo a ser identificada

como um dos maiores problemas globais dos nossos tempos. O lixo pode ser

transportado pelas correntes dos oceanos, desde a sua origem até longas distâncias, e

pode ser encontrado em todos os compartimentos marinhos, mesmo em zonas remotas,

tais como ilhas desertas no meio do oceano ou no mar profundo. Literalmente, esta

poluição está presente em todos os ecossistemas oceânicos. O lixo marinho tem uma

vasta e adversa gama de impactos, quer para a fauna e flora marinhas, quer a nível social,

económico e de saúde.

A Diretiva Quadro da Estratégia Marinha da União Europeia, a declaração da Nações

Unidas “Nosso Oceano, Nosso Futuro: Convite para Ação” e muitas outras iniciativas

internacionais têm vindo a reconhecer o lixo marinho como uma matéria que requer

ação urgente.

Algumas fontes indicam que cerca de 80% do lixo marinho é proveniente dos rios. Os

resíduos não biodegradáveis e persistentes são aqueles cujo impacto é negativo na

qualidade do ambiente marinho, muitos deles são plásticos, mas também produtos de

vidro e de metal. Estes últimos, embora com um menor impacto visual na superfície dos

rios, estão acumulados no fundo do mar, conforme imagens que o comprovam.



O PBA 2019 pretende enquadrar diferentes ações que vão da

monitorização da presença de lixo/detritos nas praias, rios e

mar, à sensibilização para o problema junto de diferentes

públicos e ao aprofundamento científico e tecnológico no

combate ao lixo marinho.

Em termos operacionais pretende estabelecer parcerias com

diferentes atores interessados nesta temática, entidades da

administração pública central e local, organizações não-

governamentais e empresas, sem esquecer o papel

fundamental dos cidadãos a título individual.





Assente na capacitação cívica e de participação ativa na prevenção e na

solução dos problemas ambientais, o PBA 2019 visa a prossecução de todos

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos na Agenda

2030, nomeadamente no que respeita os objetivos 4 (Educação De

Qualidade), 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), 14 (Vida Na Água)

e 15 (Vida Terrestre).



Procurar desenvolver um conjunto alargado de atividades dirigidas a alunos,
professores e toda a comunidade escolar, técnicos de municípios, gestores, utentes,
visa ser facilitador da aquisição de conhecimentos e competências necessárias para
promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da
educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis.

Em linha com a Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 recentemente

aprovada através do tratamento de todos os eixos identificados na mesma

nomeadamente Descarbonizar a Sociedade, Valorizar o Território e Tornar a Economia

Circular incidindo particularmente nos dois primeiros. Estrutura-se ainda através do

estabelecimento de parcerias e do trabalho em rede na “cooperação local, nacional e

internacional na solução dos problemas ambientais” (página 9 da ENEA).



• 1ª fase (nível nacional)
- Candidatura na Plataforma para Promotores : até 15 de Janeiro

- Avaliação das candidaturas a nível regional até 21 de Janeiro

- Reunião do Júri Nacional 28 de Janeiro

• 2ª fase (nível internacional): 

• Submissão das candidaturas ao Júri Internacional: até dia 5 Fevereiro

• Envio da informação específica: até 19 de Fevereiro

• Reunião do Júri Internacional 9 de Abril

• Uma semana depois comunicação aos países da decisão

• 1ª data possível para hastear BA 2019: 1 de Maio

• Publicação oficial dos resultados: 20 de Maio

Submissão da candidatura e processo de avaliação 2019 (praias, 

marinas e portos de recreio e embarcações ecoturísticas)





Blue Flag brand

Brand registration by FEE

•Protected in the EU (Paris Convention)

•+ (Madrid Protocol): Australia, China, Colombia, Iceland, India, 

Israel, Japan, Mexico, Montenegro, Morocco, New Zealand, Norway, 

Republic of Korea, Russian Federation, Serbia, Sint Maarten (Dutch 

part), Tunisia, Turkey, Ukraine, United States of America

•Ongoing in other places



Blue Flag brand
Name registered in English by FEE

“Stronger together”

•Competition / public visibility – continuously need to strengthen our 

brand

• Currently…32 different Blue Flag brands – diluting the 

brand



Example…

•Spanish version of Blue Flag is also advertising one of our 

competitors in South America “Bandera Azul Ecologica”, run by the 

Government of Costa Rica



• Gradually, Old countries to adopt the English with the national 

version

• Future goal = all countries to use the English version

• Stronger brand, we all benefit from it



São solicitados novas fotos 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

Atenção



Secção da 

informação 

geral

obrigatório 

estar 

atualizada 

novos dados 

solicitados 

(contactos 

entidades, 

dados de 

população, 

frequências)



blueflag.global

fee.global

.org .global

Atualização dos contactos da FEE e da Coordenação 

Internacional no painel informativo.



Atualização da informação disponibilizada no site bandeiraazul.pt



???
monitorização de resíduos





OS SUSPEITOS DO COSTUME da praia…

IMPACTOS…

O QUE FAZER 

PARA OS 

EVITAR

???









CONCURSO DE BOAS PRÁTICAS DE CONCESSIONÁRIOS



Os suspeitos do Costume O mar começa AQUI

Caça às Microesferas Calendário do mar

da minha escola vê-se o mar…



Calendário do Mar

Collage -composição, de imagens, 
frases etc através da colagem de 
diversos tipos de materiais, com 
texturas diferentes, formando um 
motivo ou uma nova imagem

• 12 meses
• 12 páginas
• Collage
• biodiversidade 

marinha (no 
mar, ar e costa)



Os suspeitos do Costume
- Monitorização de lixo marinho

Limpeza de praia seguindo o protocolo recomendado (área e distância intertidal)

- Separação , contagem e análise dos resíduos
- Representação do lixo recolhido por tipologia
- Reflexão sobre a origem e representação do tempo de degradação e formas de os 

reduzir



Caça às Microesferas

• Investigar sobre 
as microesferas.

• Verificar os 
produtos usados 
em casa com 
base na lista 
existente em 
http://www.bea
tthemicrobead.o
rg/product-lists/

• Criar uma 
campanha 
informativa

http://www.beatthemicrobead.org/product-lists/


O mar começa AQUI 
“O que cai no chão, cai no mar”

• Criar uma imagem 
/slogan 

• Propôr uma 
campanha

- Sarjetas 

• Sinalizar sarjetas em 
torno da escola 
(tintas eco)

• Criar um “carimbo” 
por freguesia

Campanha a ser lançada pela ABAE aos municípios (29 de novembro) 
para desenvolverem com as suas Eco-Escolas





SPONSORS

AccessRec – manufactures and supplies five types of affordable ADA 

/ ABA beach access surfaces, a grass access mat and three different beach access 

wheelchairs - ongoing long-term agreement with them (presentation tomorrow)

2018 Sponsorship to 

Blue Flag International € 

10.000 + 1% sales 

(approx 500 € )

Special prices on their 

products for all Blue Flag sites



APP Bandeira Azul

Facebook:
– Partilha de notícias, fotos, eventos

Newsletter e briefings
– Newsletter internas e pontuais

– “Site da ABAE”

Registo de ocorrências

Conferência de Imprensa

Cerimónias

Enviem-nos as vossas notícias e partilhamos as vossas 

melhores práticas e eventos e estejam atentos a:






