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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 - Do Rio ao Mar sem Lixo 

 

De acordo com as Nações Unidas, cerca de 80% do lixo marinho tem origem em atividades desenvolvidas 

em terra e, todos os anos, entre 1.15 e 2.41 milhões de toneladas de lixo chegam ao oceano através dos 

rios. 

Os rios percorrem longas distâncias e ligam quase todas as superfícies terrestres ao oceano, o que faz 

deles um dos mais importantes campos de batalha na luta contra a lixo marinho. De acordo com o Dr. 

Christian Schmidt, um dos autores do estudo do Helmholtz Centre for Environmental Research, está 

provada a ligação entre a quantidade de plástico que chega aos oceanos e o número de resíduos 

produzidos ao longo do leito dos rios, sobretudo devido à elevada densidade populacional das áreas 

envolventes e à insuficiência dos sistemas de tratamento de resíduos. 

 

O Lixo Marinho é qualquer material sólido descartado, persistente, manufaturado ou processado, 

eliminado, abandonado ou perdido no ambiente marinho e costeiro, incluindo materiais transportados 

para o ambiente marinho pelos rios, através dos sistemas de drenagem e de tratamento de águas 

residuais ou do vento; tem origem em diferentes fontes terrestres e marítimas e a sua tipologia tem por 

base os padrões de consumo predominantes. Do lixo marinho fazem parte uma vasta gama de materiais, 

incluindo plástico, metal, madeira, borracha, vidro e papel, no entanto, os estudos têm demonstrado que 

cerca de 80% é plástico. 

 

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

 

Em 2019, o desafio do Programa Bandeira Azul é continuar a sensibilizar para o facto do lixo marinho ter 

origem em atividades terrestres, para as consequências dos comportamentos humanos e para o papel dos 

rios enquanto ponte de ligação entre terra e mar. 

 

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

2019/ e https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/ 

 

 

 

 

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

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

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

Ambiental.  

O tema proposto privilegia a colaboração com Áreas Protegidas, Organizações não-governamentais de 

Ambiente, 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 15 de janeiro de 2019. 

Pelo menos 2 das seis atividades de Educação Ambiental devem, obrigatoriamente, trabalhar o tema 
do ano - Do Rio ao Mar sem lixo. 

https://bandeiraazul.abae.pt/candidatura/tema-do-ano-2019/
https://bandeiraazul.abae.pt/candidatura/tema-do-ano-2019/
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Todas as Praias, Portos de Recreio/Marinas 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) devem realizar as 

atividades de educação ambiental a que se propuseram e apresentar o relatório final, a documentar 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 de 

dificuldades que coloquem em causa as atividades, aconselha-se um contato com a APA ou com a ABAE. 

 

Mais esclarecimentos sobre o critério de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul podem 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, à  

Coordenação Regional (APA) ou às Direções Regionais do Ambiente no caso das Regiões Autónomas dos 

Açores e Madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os relatórios das Atividades de Educação Ambiental de Praias, Portos de Recreio/Marinas e Operadores 

de Embarcações de Ecoturismo têm de ser submetidos na plataforma até 31 de outubro de 2019. 

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! 

Mar & Floresta…as nossas fábricas de Oxigénio, CM Pombal 
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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  

 

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

escrita, spots na rádio ou na TV, mensagens 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 aquelas 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 à 

realização do percurso constituem uma única atividade. 

 

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

distribuição maciça de folhetos.  

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

como AEA. 
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B - Com Participação Passiva do Público  

 

Atividades 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 e 

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

temas ambientais, 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  

 

Nota: pelo menos 1 das atividades de tipo C deve ser realizada na zona balnear 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 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservar a sorrir, CM Mértola Pequenos, mas importantes, CM Torres Vedras 

Praia Mais, CM Esposende 
A Albufeira que respiramos, CM Macedo de Cavaleiros 

Os Suspeitos do Costume, CM Vila Franca do 
Campo 

Guerra às invasoras, CM Lousã 
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• Atividade lúdico-educativas com conteúdo educativo e ambiental (ex. jogos de ambiente, 

gincanas), que 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. 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.). 

Uma atividade que seja subdividida em evento é 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. 

 

 

 

O Livro dos Compromissos, CM Silves 
Faz tu mesmo cuidar, preservar e relembrar, CM Arganil 

PNVBA, CM Castro Marim PNVBA, CM Pombal 
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Os Suspeitos do Costume  

Atividade de educação Ambiental obrigatória de tipologia C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: Todos os promotores devem realizar “Os Suspeitos do Costume”, obrigatoriamente, 2 vezes (1 

antes e outra durante a época balnear), em pelo menos uma das praias galardoadas com Bandeira Azul. 

 

Com esta atividade, num primeiro momento, pretende-se que cada praia encontre os seus suspeitos, ou 

seja, que os participantes identifiquem os 10 itens de lixo marinho mais encontrados na praia onde for 

realizada a campanha. Numa segunda fase, devem ser trabalhadas as formas de reduzir esses resíduos, 

após compreensão dos seus impactos. 

 

Nota: Esta atividade tem metodologias definidas, que devem ser seguidas, pois permitem a análise 

nacional e regional dos dados das campanhas de monitorização. Os participantes na atividade devem 

consultar os documentos de apoio, disponíveis em https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/  

• “Os suspeitos do costume –Do Mar ao Rio, Sem lixo” 

•  “Os suspeitos do Costume – Ficha de Registo”  

 

Como operacionalizar a atividade: 

1- Descarregar os documentos de apoio em https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/; 

2- Fazer a campanha de monitorização, de acordo com a metodologia definida (definir a equipa, a 

área da praia e registar todos os resíduos encontrados nos 100m); 

3- Expor os 10 suspeitos, modelo disponível 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/.) 

7- Submeter o relatório da atividade, até dia 31/10/2018 e anexar o exel com os resultados das 

monitorizações, o top 10 dos suspeitos e o trabalho efetuado para a redução dos resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Se a atividade “Os Suspeitos do Costume” for integrada numa limpeza de praia com muitos 

participantes, devem ser selecionados, no máximo, 6 para registar os resíduos encontrados nos 100 m e os 

restantes fazem a limpeza do areal. 

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. 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.  

https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/
https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/
https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/
https://bandeiraazul.abae.pt/sobre/documentacao/
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Os Suspeitos do Costume 2018 
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D - Com Efeito Multiplicador  

 

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

competências que permitam 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, etc.), ações desenvolvidas pelos jovens integrados no Programa 

Nacional de Vigilância da Bandeira Azul, que decorre com a colaboração do IPDJ/OTLJ. 

 

Nota: Conferências, debates ou seminários não se incluem nesta tipologia, uma vez que não são ações de 

formação. As formações não devem ter mais do que 20 formandos. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Bandeira Azul da Europa - Critérios, Vantagens, 
Opções e Valorização Económica, CM Sesimbra 

Workshop “Casa Sustentável”, Vila Nova de Gaia 
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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 nas praias ou marinas galardoadas e 

dirigidas os banhistas (pelo menos 1 delas deve ser de tipologia C). 

                                                                                     

 QUANTAS?  

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

No máximo são aceites 12 atividades, reservando-se à Coordenação e ao Júri Nacionais o direito de 

selecionar as que consideram 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 às 

condições meteorológicas 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 tipologia, periodicidade e 

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, para que o público-alvo possa ser o mais numeroso e diversificado possível, 

incluindo a população sénior e cidadãos portadores de deficiência. 

DIVULGAÇÃO 

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

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

local e tipo de atividade). 

Podem ser usados vários meios: rádio, brochuras com informação sobre o Programa e o calendário das 

atividades, Boletins Municipais, Agendas Culturais, website ou página de redes sociais, jornais locais etc. A 

divulgação das atividades não é considerada uma AEA, pois é parte integrante de cada atividade. 

 

~ 
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NOME OU TÍTULO DAS ATIVIDADES 

O nome, ou título da atividade, também contribui para o sucesso da divulgação e para mobilizar o público-

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

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” 

 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável - Para transformar o Mundo em nome dos Povos e do 
Planeta 

As atividades de educação ambiental devem relacionar-se com os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, uma vez que estes “visam resolver as necessidades das pessoas, tanto nos países 

desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, enfatizando que ninguém deve ser deixado para 

trás” 

 
Nota: na plataforma de candidatura das AEA, cada promotor deve assinalar os ODS trabalhados em cada 
uma das atividades realizadas no âmbito do Programa Bandeira Azul. 

Mais informações em https://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_pages.pdf 

     

Estratégia Nacional para a Educação Ambiental 

As atividades de educação ambiental realizadas no âmbito do Programa Bandeira Azul devem ter em 

consideração os eixos temáticos da Estratégia Nacional para a Educação Ambiente: descarbonizar a 

sociedade, tornar a economia circular e valorizar o território. 

 

Nota: na plataforma de candidatura das AEA, cada promotor deve assinalar os eixos da ENEA trabalhados 
em cada uma das atividades. 

  

                                                                                                                                         

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

https://rea.apambiente.pt/ 

Eco-Frases -Funchal 

 

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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Novidade 2019 - Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade 

Para desenvolver as atividades de educação ambiental os promotores podem consultar a novo Referencial de Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade, disponível em 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Educacao_Ambiental/documentos/referencial_ambiente.pdf 

 

3- Plataforma das Atividades de Educação Ambiental 

 

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

2. Escolher AEA e Criar Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Preencher todos os campos com a informação sobre cada atividade (em português e em inglês) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gravar e submeter as atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bandeiraazul.abae.pt/plataforma


Programa Bandeira Azul – 2019                                                                                                                                       

              

_________________________________________________________________________________ 

Documento de Apoio às Atividades de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul 

13 

*Informações a preencher na plataforma sobre cada uma das AEA. 

 

Nome da atividade 

Para facilitar a avaliação e a divulgação, cada atividade tem um nome. 

 

Descrição sumária da atividade 

Na descrição da atividade deve fazer-se um resumo da metodologia e dos principais objetivos a alcançar, 

bem como indicar quaisquer outras informações relevantes. 

O promotor deve fornecer o máximo de informação sobre as atividades, para permitir uma avaliação mais 

correta. Neste ponto é importante incluir, por exemplo, o resumo ou os tópicos das palestras nas escolas, 

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

 

Parcerias na realização da atividade 

O promotor deve identificar as parcerias com outras entidades ou organizações.  

Nota: o desenvolvimento de parcerias é um dos aspetos levados em consideração na avaliação das 

atividades. 

 

Entidade que implementa a atividade  

Nem sempre é o promotor que desenvolve as atividades, por vezes são ONGAs, escolas ou 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. 

 

Contacto do promotor/entidade que desenvolve a atividade 

Na avaliação das atividades pode haver necessidade de contactar o promotor para esclarecimentos, por 

isso é imprescindível a designação de uma pessoa de contacto que coordene o programa. 

Mesmo quando as atividades são realizadas em parceria com outras entidades, é importante que técnicos 

da autarquia possam dar informações acerca de todas as atividades e consigam fazer acompanhamento 

das mesmas, assegurando que as entidades parceiras cumprem os objetivos definidos. 

 

Local, data e periodicidade 

Deve(m) ser indicado(s) o(s) local(ais) concreto(s) onde se vai realizar a atividade, bem como as datas e a 

periodicidade em que ela vai decorrer. 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”.  

O promotor deve também indicar o n.º de dias e/ou período (s) de tempo em que a atividade vai 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”. 

 

Duração por ação 

O promotor deve indicar o número total de horas dedicado a cada ação, ou seja, o número de horas que 

a ação efetivamente durou, bem como o número de horas que a atividade demorou a preparar. 

Nota: na plataforma de candidatura das AEA este ponto passa a ser de resposta obrigatória e apenas 

possível de responder em número de horas. 

 

Verba prevista 

Cada promotor deve indicar os custos diretos e indiretos (dentro do possível) alocados a cada uma das 

AEA. 

Nota: na plataforma de candidatura das AEA este ponto passa a ser de resposta obrigatória e apenas 

possível de responder em número de euros. 

 

Recursos humanos 

Para cada uma das AEA o promotor deve indicar quantos recursos humanos foram necessários para 

preparar e para realizar a atividade. 

Nota: na plataforma de candidatura das AEA este ponto passa a ser de resposta obrigatória e apenas 

possível de responder em número de pessoas. 
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Número de participantes 

Para cada uma das AEA o promotor deve indicar o número participantes, se não for possível o número 

exato, devem indicar o número estimado/aproximado de pessoas envolvidas na atividade. 

Nota: na plataforma de candidatura das AEA este ponto passa a ser de resposta obrigatória e apenas 

possível de responder em número de pessoas. 

 

✓ A duração da ação, a verba prevista, os recursos humanos e o número de participantes passam a 

ser de resposta obrigatória e fechada, uma vez que, se pretende aferir com o máximo de exatidão 

possível os recursos utilizados no desenvolvimento das atividades de educação ambiental. 

 

Público-alvo 

As atividades devem ser planeadas tendo em consideração o público a que se dirigem. Os promotores 

devem desenvolver ações que cheguem a públicos diversificados e abrangentes. 

Nota: os promotores devem demonstrar especial atenção pelos cidadãos seniores e portadores de 

deficiência e o envolvimento desses públicos é um dos aspetos considerados na avaliação das AEA. 

 

✓ Apesar de não serem de resposta imperativa, todos os restantes pontos da candidatura devem ser 

preenchidos, pois são fundamentais para o sucesso da atividade e levados em consideração na 

avaliação das AEA: objetivos, metodologia, conteúdos, divulgação e materiais a enviar para 

documentar a atividade. 

 

Relatórios das Atividades de Educação Ambiental 

 

Cada promotor tem de submeter os relatórios das atividades de educação ambiental até dia 31 de 

Outubro de 2019. 

 

Informação a submeter nos relatórios: 

✓ Número de participantes 

✓ Público-alvo  

✓ Materiais produzidos para a realização da atividade (exemplo folhetos, cartazes de divulgação…) 

✓ Fotografias das atividades (Alerta: ter em consideração o Regime Geral de Proteção de Dados) 

✓ Avaliação da atividade (Alerta: é imperativo que as atividades sejam avaliadas pelos participantes) 

✓ Autoavaliação da atividade 

 

Avaliação da atividade 

“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 

Para avaliar se os objetivos delineados foram alcançados, há uma série de conceitos e metodologias sobre 

os quais é necessário que todos os intervenientes tenham o mesmo entendimento. 

• Relevância  

• Eficiência  

• Eficácia  

• Utilidade 

• Sustentabilidade 

Relevância 

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

análise é central na fase de planeamento, mas de igual forma determinante na fase de implementação, 

para aferir se a atividade, bem como os seus objetivos, ainda estão em harmonia com as necessidades e 

com as prioridades identificadas.  
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As prioridades definidas pelo promotor podem mudar com o decorrer do tempo, como resultado de 

mudanças sociais, políticas, demográficas ou ambientais. Assim, uma atividade pode perder relevância 

face ao momento em que foi programada. 

Eficiência 

Corresponde à medida da relação económica entre os recursos despendidos 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 (sejam financeiros, temporais, humanos ou materiais).  

Sugestões para determinar a eficiência da atividade: 

• Comparar os recursos afetos à atividade com outras atividades que sejam do mesmo tipo e que 

sejam comparáveis; 

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

• 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 

Uma atividade é eficaz quando são atingidos os objetivos propostos no momento em que foi planeada. 

Deste modo, é importante que, desde o início, exista uma clara e inequívoca definição dos objetivos e das 

metas a atingir.  

Sugestões para determinar a eficácia da atividade: 

• 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 

Uma AEA é considerada útil quando se verifica alguma alteração face à situação inicial (antes da atividade 

ser realizada), ou seja, a utilidade avalia-se pelo impacte ou pelo resultado obtido. O impacte da atividade 

é, assim, a medida de todos os efeitos e mudanças, positivos ou negativos, provocados pelo 

desenvolvimento da atividade, planeados ou não. 

A utilidade é, talvez, componente de avaliação mais exigente, uma vez que é necessário estabelecer 

condições causais complexas, que muitas vezes são difíceis de comprovar. 

As perguntas que se colocam na avaliação da utilidade da atividade passam por: 

• A estratégia concebida foi útil e eficaz? 

• Quais são os resultados efetivos da atividade? 

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

• Que tipos de efeitos sociais, económicos, técnicos, ambientais se verificaram nos indivíduos, nas 

comunidades ou nas instituições? 

• Que efeitos, positivos e negativos, previstos e inesperados, resultaram 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, iniciativas de desenvolvimento concretizadas, 

muitas vezes com afetação de uma grande quantidade de recursos financeiros, de recursos humanos ou 

de equipamento, falharem logo que termina a fase de implementação, quer por não haver meios, 

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 
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ineficazes. As dimensões ambientais, financeiras, institucionais e sociais são essenciais na avaliação da 

sustentabilidade das atividades. 

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

que vão continuar depois da conclusão do financiamento externo, os quais não devem ser ignorados na 

medida em que está em causa a utilização racional dos recursos. Esses fatores são: 

• Económicos (despesas futuras, especialmente custos correntes); 

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

• Sociais (interesse da comunidade, vontade política); 

• Fatores relacionados com benefícios ambientais de um modo geral. 

A quem se destina a avaliação? 

A todos os intervenientes na atividade: promotor/autor, público-alvo e envolvidos no processo do 

Programa Bandeira Azul, quer seja via formal (plataforma), quer seja via comunicação social, de acordo 

com os interesses do autor e a utilidade da sua divulgação. Num contexto de transparência de 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, correspondem 

a dois momentos organizacionais distintos, relacionados, mas não idênticos. 

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

evolui; é baseada em metas e em atividades estabelecidas e permite que a atividade seja acompanhada e 

reportada qualquer situação que não esteja a correr de acordo com o previsto. 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. 

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. 

A Monitorização e a avaliação têm em comum o facto de ambas procurarem retirar conclusões sobre a 

atividade e sobre a forma como é desenvolvida, centrando-se na eficácia, eficiência e impacte. São 

instrumentos de gestão diferentes, mas estão diretamente relacionados e apoiam-se de forma interativa. 

Alguns exemplos de instrumentos de avaliação: 

• Inquéritos de satisfação; 

• Registo de testemunhos/mensagens de satisfação; 

• Inquéritos para averiguação dos conteúdos transmitidos/assimilados; 

• Imagens para averiguação dos conteúdos transmitidos/assimilados; 

• 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 

 

Nota: todos os dados aferidos através destes instrumentos de avaliação devem ser devidamente tratados. 
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Exemplos de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, aos 

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 se estão a atingir os resultados 

esperados, numa perspetiva de aprender como fazer melhor. 
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4 - Avaliação das atividades de educação ambiental pelo Júri Nacional do Programa Bandeira Azul 

 

A realização de, pelo menos, 6 atividades de educação ambiental é um dos critérios imperativos do 

programa Bandeira Azul e como tal, é necessário que as atividades sejam avaliadas, para verificar se os 

promotores cumprem este critério. As atividades são avaliadas em 2 momentos, em Janeiro, quando é 

efetuada a candidatura e em Outubro, quando são submetidos os relatórios. 

 

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

também: 

• Classificação/Tipologia das Atividades; 

• Conteúdo informativo, formativo e educativo; 

• Atividades de EA realizadas, efetivamente na praia e durante a época balnear; 

• Presença do Tema Anual nas atividades; 

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

Reduzida; 

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

• Parcerias desenvolvidas; 

• Avaliação e Autoavaliação das atividades (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; 

 

Nota: o Município de cada região com melhor classificação nas atividades de educação ambiental recebe o 

prémio de Município + Azul. 

 

5 - Equipamentos de Educação Ambiental  

Os Equipamentos de Educação Ambiental são aqueles que, com instalações apropriadas e equipas 

educativas especializadas, oferecem programas e atividades neste âmbito. 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 os Centros de Educação Ambiental, os Centros de Interpretação 

de Áreas Protegidas, as Quintas Pedagógicas, as 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 indicadores da 

capacidade que a sociedade tem para criar formas alternativas e diversificadas de desenvolvimento 

ambientalmente sustentável, socialmente mais justas e equitativas para todos os cidadãos. 

Os equipamentos para a educação ambiental e para o desenvolvimento sustentável devem: 

• 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 mantém-se disponível para atualização contínua no 

portal da APA.  

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


Programa Bandeira Azul – 2019                                                                                                                                       

              

_________________________________________________________________________________ 

Documento de Apoio às Atividades de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul 

19 

CENTRO AZUL/ POSTO DE INFORMAÇÃO BANDEIRA AZUL 

  
 

Os funcionários de um Centro Azul / Posto de Informação devem ter formação prévia para poderem 

informar corretamente os utentes.  

 

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.  

Um CA/PI tem de possuir um programa de atividades próprio, deve estar situado junto a uma zona 

balnear, num local de fácil acesso para os banhistas e a sua localização deve estar devidamente assinalada. 

Durante época balnear deve ter, em permanência, pelo menos um funcionário, assegurando um horário 

adequado e alargado, especialmente nos períodos de maior afluência. 

 

As candidaturas dos Centro Azuis/Postos de Informação são realizadas na plataforma Bandeira Azul, 

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

 

Das ações realizadas pelos Centros Azuis/Postos de Informação desatascam-se: 

 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; 

• A pesca ou a indústria 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. 

https://bandeiraazul.abae.pt/plataforma/
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6 - Sugestões temas/ atividades de educação ambiental   

Além do tema anual do Programa Bandeira Azul, apresentam-se algumas sugestões de temas que podem 

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

utilizados como guia durante o desenvolvimento das atividades ou de parceiros para as AEA. 

➢ Dias festivos relevantes 

 

✓ Dia Mundial dos Oceanos - 8 de junho 

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, o tubarão, o peixe-espada e o merlin. 

✓ Dia Nacional do Mar – 16 de Novembro 

 

A celebração do Dia Nacional do Mar teve origem na "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar", que entrou em vigor a 16 de Novembro de 1994. Portugal ratificou o documento em 1997. 

 

✓ Dia Internacional da limpeza de praias – 22 de Setembro 

✓ Dia Internacional do Mar  - 27 de Setembro 

✓ Dia Mundial do Turismo – 27 de Setembro 

✓ Dia Nacional da água – 1 de Outubro 

✓ Dia Internacional da Prevenção das Catástrofes Naturais – 13 de Outubro 

✓ Dia Mundial da Monitorização da água – 18 de Outubro 

✓ Dia Internacional para a prevenção da exploração do ambiente em tempo de Guerra e 

Conflito armado – 6 de Novembro 

✓ Dia Internacional das Eco-Escolas – 7 de Novembro 

✓ Dia da Floresta Autóctone – 23 de Novembro 

✓ Dia Mundial da Floresta ou da árvore – 21 de Março 

✓ Dia Mundial da água – 22 de Março 

✓ Dia Mundial da Terra – 22 de Abril 

✓ Dia Internacional da Biodiversidade – 22 de Maio 

✓ Dio Nacional de combate à desertificação de à Seca – 17 de Junho 

✓ Dia Nacional da Conservação da Natureza – 28 de Julho 

✓ … 

             

➢ Portugal e o Oceano  

 

• 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 

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
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• Estratégia Nacional para o mar 

• http://www.infoeuropa.eurocid.pt/opac/?funcd=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.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/ 

➢ ONGs ou Movimentos relacionados com o Mar 

 

O promotor de atividades de educação ambiental deve trabalhar em parceria com organizações ou 

movimentos que desenvolvam atividades relacionadas com ambiente, o mar, o lixo marinho, etc, tais como: 

✓ Plasticus Maritimus                   

✓ Brigada do Mar 

✓ Ocean Alive 

✓ Feel 4 Planet 

✓ Ajude a Limpar a Praia 

✓ Missão Beatão 

✓ Litter Hero 

✓ Straw Patrol 

✓ Claro Sintra / Claro Cascais 

✓ Lixo Zero 

http://www.cienciaviva.pt/img/upload/Estrategia_Nacional_Mar%282%29.pdf
http://www.infoeuropa.eurocid.pt/opac/?funcd=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.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/
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✓ Não lixes 

✓ No more plastic for the Azores 

✓ APLM 

✓ WWF 

✓ Surf Rider Foudation 

✓ … 

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- 
 
 

➢ Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

         A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania foi apresentada publicamente em Setembro de 

2017. Nesta estratégia os diferentes domínios da Educação para a Cidadania estão organizados em três 

grupos com implicações diferenciadas:  

1.º Grupo - obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade 

•Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade); 
•Igualdade de Género; 
•Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa); 
•Desenvolvimento Sustentável; 
•Educação Ambiental; 
•Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação, exercício físico). 

2.º Grupo - pelo menos em dois ciclos do ensino básico: 
•Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva); 
•Media; 
•Instituições e participação democrática; 
•Literacia financeira e educação para o consumo; 
•Segurança rodoviária; 
3.º Grupo - aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade 

•Empreendedorismo (nas suas vertentes económicas e sociais); 

•Mundo do Trabalho; 

•Risco; 

•Segurança, Defesa e Paz; 

•Bem-estar animal; 

•Voluntariado; 

•Outras (de acordo com as necessidades de educação para a cidadania diagnosticadas pela escola 

e que se enquadre no conceito de EC proposto pelo Grupo). 

Todos os domínios a trabalhar na Cidadania e Desenvolvimento devem ser vistos como 

intercomunicantes, tendo na base uma visão holística da pessoa. 

Relativamente a estas áreas, têm vindo a ser produzidos, por parte da Direção-Geral da Educação, 

http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas, em colaboração com diversas entidades parceiras 

públicas e da sociedade civil, nomeadamente, da APA e da ABAE, documentos que se podem 

constituir como referenciais na abordagem dos diferentes domínios de cidadania. 

 

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

