




Está provada a influência que a natureza tem na 
nossa saúde mas hoje sabe-se que duas horas 
semanais de contacto com a natureza podem fazer 
toda a diferença no equilíbrio emocional de uma 
pessoa. A linha do horizonte, o cintilar da água têm 
um efeito tremendo. O murmurar das ondas vibra 
numa frequência que tem um poder enorme sobre 
nós, os nossos corpos libertam endorfinas, uma 
maneira química de dizerem que estão felizes. 



Então o que queremos? 
 

Que as pessoas vivam mais o mar, as praias, os cursos 
de água e que isso as motive, as torne defensoras de 
espaços que lhes fazem tão bem. Pretendemos que o 
activismo passe das redes sociais para o terreno e que 
as pessoas tomem consciência do seu lugar na 
Natureza, entendam que é ela, e não o consumo, que 
determina a nossa qualidade de vida. E só por esse 
motivo, já merece ser preservada. 
 

Bem-estar é um lugar à beira mar 



• 1ª fase (nível nacional) 
 - Abertura da Plataforma: 2 de Dezembro   

 - 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 4 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 2020 



This October, the Blue 

Flag family welcomes a 

new member: Terry the 

Turtle!🐢  

 

Terry is not an everyday 

turtle. 

Our #TurtleWithoutBorders

 has been handmade by 

Moses Rombayi (Friend of 

Moses), a South African 

doll-maker coming from 

Zimbabwe. Its love for toys 

guided its desire to own its 

business and create a 

unique kind of handmade 

dolls: thanks to him, an 

original Blue Flag flag 

became an amazing turtle 

who will travel around the 

world to help fight plastic 

pollution. 

https://www.facebook.com/hashtag/turtlewithoutborders?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/turtlewithoutborders?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/friendofmoses/?__xts__[0]=68.ARBJwxDrinIs1AKahAeijRsAeAAhYFuigwbiFoqVHqbuzgibBPAiqisZ1ApXTVUWBSPjD9oSR5WPzurVyegpICIkngJfsaLnikCFGnVXz9qjlvAiaTLNIKF8sAc6w_nroWCwMRigwGk_ctPmUgDPvYZ-Gpr8r223jDPMOsReyWspjUUSAEA9yHJERpQfsIQWGrF0BADsAxsesvOrZ26HiOQjnPDsNPKl6uYoar2Zvknqamt87aQ1RWvQUQCpo0t44xhMaESuWLcy7Mvb25_BiSeFpJZ4DK2olIqZ6g8xMYXY5E0M958GbuxMvJzrPrvTYY1si96k6I55UKshDExktUXb8t84uOwysM_lwG49yFssmsODl_BsfUNu4aLxJwMj3kiYE5lBxLD_gNK9SEfzteFbohrXGIz90sG__c26oDZtC0JuDRwyRW-An0WXI7-SSawuFeBUg7nqzv9-c54JqbS-Q37ALaMKn4vugW3rBWgKRC3ZnGpHCAo&__tn__=,dK*F-R&eid=ARCHDQd_0uNUQvhEleuByiU2Pg9hb_DkiFVjpjkzGwl0rcp4uhTiQ6VWW8XfW-3mDEVyhqbRkwOUXCPZ
https://www.facebook.com/friendofmoses/?__xts__[0]=68.ARBJwxDrinIs1AKahAeijRsAeAAhYFuigwbiFoqVHqbuzgibBPAiqisZ1ApXTVUWBSPjD9oSR5WPzurVyegpICIkngJfsaLnikCFGnVXz9qjlvAiaTLNIKF8sAc6w_nroWCwMRigwGk_ctPmUgDPvYZ-Gpr8r223jDPMOsReyWspjUUSAEA9yHJERpQfsIQWGrF0BADsAxsesvOrZ26HiOQjnPDsNPKl6uYoar2Zvknqamt87aQ1RWvQUQCpo0t44xhMaESuWLcy7Mvb25_BiSeFpJZ4DK2olIqZ6g8xMYXY5E0M958GbuxMvJzrPrvTYY1si96k6I55UKshDExktUXb8t84uOwysM_lwG49yFssmsODl_BsfUNu4aLxJwMj3kiYE5lBxLD_gNK9SEfzteFbohrXGIz90sG__c26oDZtC0JuDRwyRW-An0WXI7-SSawuFeBUg7nqzv9-c54JqbS-Q37ALaMKn4vugW3rBWgKRC3ZnGpHCAo&__tn__=,dK*F-R&eid=ARCHDQd_0uNUQvhEleuByiU2Pg9hb_DkiFVjpjkzGwl0rcp4uhTiQ6VWW8XfW-3mDEVyhqbRkwOUXCPZ


• BA de PET; 

• Plataforma com historial de ocorrências; 

• EE continuam com o tema Mar 

• 2ª edição do Lado Verde da Bandeira Azul 

• Continuam as parcerias de 2019 

•  Organização da RON (50 países) 



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

solução dos problemas ambientais, o PBA 2020 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). 
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