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Distribuição Gratuita 

Novembro 2019  

Todos procuramos o mesmo: tranquilida-
de, saúde, felicidade, bem-estar emocio-
nal. O mundo moderno oferece-nos per-
sonal trainers, life coaches ou shopping 
influencers, que nos fazem acreditar que 
se nos esforçarmos mais, empreender-
mos mais e consumirmos mais, isso nos 
trará felicidade e alívio, quem sabe, uma 
consciência tranquila.  

Vivemos em modo wireless, obtemos to-
da a nossa informação em 5G, mas per-
demos o fio que nos liga à terra. Pode-
mos saber como salvar os oceanos, mas 
só damos o primeiro passo se soubermos 
dar valor ao que queremos salvar.  

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 dife-
rença no equilíbrio emocional de uma 
pessoa. A linha do horizonte ou o cintilar 
da água têm um efeito tremendo. O mur-
murar 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 ativismo 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 pre-
servada. 

 

Bem-estar é um lugar à beira mar 
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VII Seminário Nacional Bandeira Azul 

O VII Seminário Nacional Bandeira Azul, que se realiza nos próximos dias 14 e 15 de Novembro, é uma base importante de trabalho multidis-
ciplinar, onde se procura refletir sobre a implementação dos critérios Bandeira Azul para praias, marinas e embarcações; esclarecer e plane-
ar estratégias de educação para a sustentabilidade; integrar experiências e apresentar competências de vários interlocutores responsáveis 
pela gestão e manutenção de praias, marinas e embarcações.  

Objetivos do Seminário Nacional: 

•  Analisar a contribuição do Programa Bandeira Azul para o trabalho desenvolvido em prol da  sustenta-
bilidade; a importância de desenvolver esforços conjuntos com vista à conservação e proteção dos ecos-
sistemas marinhos e terrestres e a necessidade de aplicar medidas que contribuem para a gestão susten-
tável do território interface terra/mar; 

• Formar os participantes sobre a importância dos oceanos na saúde do planeta e, consequentemente, 
na saúde física e mental dos seres vivos, enfatizando a importância da sua conservação e da gestão sus-
tentável  dos ecossistemas terrestres e marinhos; 

• Dar a conhecer projetos de investigação relacionados com alterações climáticas (monitorização, adapta-
ção, mitigação), com especial enfoque para as questões que se prendem, por um lado, com o ordenamento do território, espaços florestais 
e biodiversidade e, por outro, com a gestão sustentável dos oceanos; o seu papel no balanço carbónico do planeta e na regulação do clima, 
uma vez que mais de 70% da superfície do planeta está coberto de água 

Neste seminário pretende-se igualmente lançar o tema para 2020 – “Bem-estar é um lugar à beira mar”, relacionados com os conceitos de 
“Espaço Azul” e “Blue Health”. Queremos que as pessoas vivam mais o mar, as praias, os cursos de água e que isso as motive, as torne de-
fensoras dos espaços que lhes fazem tão bem. Pretendemos que o ativismo passe das redes sociais para o terreno, que as pessoas tomem 
consciência do seu lugar na Natureza e entendam que é Ela, e não o consumo, que determina a nossa saúde e a qualidade de vida. E que, só 
por esse motivo, já merece ser preservada. Este tema é o mote para as atividades de educação ambiental a desenvolver em 2020.  

Programa Nacional de Vigilância Bandeira Azul 2019 

 

Em Julho e Agosto de 2019, as 352 praias galardoadas com Bandeira Azul foram visitadas, pelos 37 Coordenado-
res Regionais do Programa Nacional de Vigilância Bandeira Azul, mais de 1950 vezes . Durante a época balnear, 
296 das praias mantiveram, ao longo das semanas, o cumprimento generalizado dos critérios Bandeira Azul; 48 
apresentaram pequenos aspetos a melhorar e em 8 a Bandeira Azul não foi hasteada, devido incumprimento de 
critérios imperativos do Programa. 

 

O PNVBA é apoiado pela Fundação Vodafone desde 2005, no âmbito do “Projeto Praia Saudável”. Este 
projeto resulta de uma parceria entre a Direção Geral da Autoridade Marítima/Instituto de Socorros a 
Náufragos, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto Nacional para a Reabilitação e a Associação 
Bandeira Azul da Europa e tem como objetivo “contribuir para o aumento da segurança e da  qualida-
de do ambiente nas praias, assim como da acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada e da 
sensibilização de todos para estas questões”. 

Através do Programa Nacional de Vigilância Bandeira Azul, a Coordenação Nacional está representada 
nas praias galardoadas e, dessa forma, assegura que são cumpridos os critérios do Programa ao longo da época balnear. Com o PNVBA 
procura-se aumentar a quantidade e a qualidade de informação recolhida, possibilitando uma melhor gestão das zonas balneares; 
estimular o contato direto dos jovens com a natureza e melhorar o conhecimento da realidade onde se inserem; promover a ocupação 
saudável dos tempos livres dos jovens; contribuir para a formação de cidadãos participativos e sensibilizar a comunidade para a neces-
sidade da preservação das zonas balneares e envolventes. 

Das visitas realizadas no âmbito do PNVBA, em 1471 não houve situações  a registar. Em relação às ocorrências mais frequentes, desta-
cam-se: decréscimo da qualidade da água balnear; situações relacionadas com a ausência de nadadores-salvadores; questões relacio-
nadas com o estado dos equipamentos da praia e informação desatualizada ou insuficiente. 

 

Em 2019 colaboraram ativamente na implementação do PNVBA 21 Municípios parceiros, 19 
outras entidades e 95 jovens voluntários. 

Em relação à “Caça à Beata”, desafio lançado aos Coordenadores PNVBA e aos Municípios”, 

foram realizadas 13 campanhas, que envolveram cerca de 670 participantes e 21 entidades, 

(Municípios, Juntas de Freguesia, ONGs, IPSS) e retiraram da praia 16 garrafões de 5L de água 

de beatas. 
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Praia Mais limpa com 

Clínica Dentária Santa Madalena, Escola Básica do Lumiar, Escola de Vendas Novas, Escola Básica de Telheiras, Helm Portugal,  Introsys, Jobi-
fran, L’Agence, Lufi Surf School, OM Pharma, Prime IT, Solvay ou Universal McCann Connections  Zippy deixaram a Praia Mais Limpa em 2019. 

 

O projeto “Praia Mais Limpa com…” destina-se a empresas ou associações que coloquem entre as suas prioridades a sustentabilidade e que 
reconheçam a importância de proporcionar aos seus colaboradores a possibilidade de participar em experiências de desenvolvimento social 
e pessoal. Desta forma, o “PML com…” alia as mais-valias do trabalho de equipa à responsabilidade social e incentiva a partilha de conheci-
mento e de boas práticas. Este projeto tem como objetivo consciencializar para a necessidade premente de mudança de comportamento 
perante os resíduos e mostrar o impacto  que estes têm na biodiversidade marinha e nos oceanos  

Em 2020 pretende-se continuar a ajudar os colaboradores de empresas, de escolas, de associações a conhecer o seu papel no que diz respei-
to ao lixo marinho e a deixar as praias mais limpas.  

 

 

 

 

 

 

 

Blue Flag Med Week  

Município Lagoa (Açores); Centro D. João Novais e Sousa (Braga); Férias Jovens em Santiago e Vertigem Azul; Município de Tavira, Centro de 
Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde; ETAP-Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal e Município de Pom-
bal; Agrupamento de Escuteiros de Alcobaça e Município de Alcobaça; CORAL – Nadadores Salvadores Júnior e Município de Reguengos de 
Monsaraz; OTL da Biblioteca Municipal e Município de Mértola; ATL Educar com Arte, voluntários Helm e Zippy , ou seja, mais de 1180 volun-
tários participaram na Blue Flag Med Week 2019. 

 

Na primeira semana de Julho, pelo terceiro ano, 11 países do Mediterrâneo 
juntaram-se pelo “Mar que (n)os Une” e durante a Blue Flag Med Week, 
organizaram limpezas de praia, de Norte a Sul do país. 

Os Coordenadores Nacionais do programa Bandeira Azul dos países do Me-
diterrâneo uniram-se de novo, não só para consciencializar, mas para agir. 
O Programa Bandeira Azul, tal como os restantes programas da Foundation 
for Environmental Education (FEE), procuram envolver cidadãos, autorida-
des locais, turistas e todos os banhistas e incentivá-los a ter um papel ativo.  

Juntos, como região, estes países podem fazer a diferença no que diz respeito aos recursos, à economia e ao ambiente e, em mais uma “Blue 
Flag Med Week”, mostraram ao resto do mundo o compromisso da Bandeira Azul com os oceanos e com a costa. Para cuidar do Mar que nos 
Une é preciso conhecer o lixo marinho, saber as origens, as consequências e, sobretudo, saber o que fazer para o evitar (repensar, recusar, 
reduzir, reutilizar e reciclar). 

Lagoa, Açores, no Dia Internacional sem Sacos de Plásticos (3 de julho), o Município distribuiu aos banhistas 100 sacos de plástico reutilizá-

veis, nas zonas balneares galardoadas com Bandeira Azul, nomeadamente Caloura e Zona Balnear de Lagoas; em Braga, 30 utentes e monito-

res do Centro D. João Novais e Sousa recolheram das ruas da cidade cerca de 5L de beatas; a Vertigem Azul levou 51 crianças das Férias Jo-

vens em Santiago a bordo do Esperança, com Bandeira Azul para embarcações de Ecoturismo e recolheram embalagens, caixas de peixe, 1 

capacete, 1 rede de pesca,  garrafas; O Município de Tavira organizou um grupo de vo-

luntários, todos os dias da semana, para recolher sacos de lixo entregues pelos banhis-

tas, ao longo dos 5 dias, em 4h por dia, recolheram 500 sacos; em Vila do Conde , o 

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental organizou 4 ações, onde participa-

ram 117 voluntários e recolheram cerca de 5 kg de resíduos; em Pombal, na praia do 

Osso da Baleia, alunos da ETAP-Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal e 

outros voluntários, 62 no total , deixaram a praia mais limpa; em Alcobaça, 32 voluntá-

rios do Agrupamento de Escuteiros de Alcobaça recolheram mais de 3000 itens de resí-

duos; em Reguengos de Monsaraz, 120 voluntários juntaram-se à CORAL – Nadadores 

Salvadores Júnior; em Mértola jovens voluntários do OTL da Biblioteca Municipal partici-

param na Blue Flag Med Week. 

Solvay L’Agence Universal McCann Connections 
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Ficha Técnica 
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Blue Flag NOM 2020  

Portugal vai receber, em 2020, a Reunião 
de Operadores Nacionais do Programa 
Bandeira Azul. Durante este encontro, os 
representantes de mais de 50 países que 
desenvolvem o Programa Bandeira Azul 
trocam experiências; partilham boas práti-
cas; debatem os critérios BA e, sobretudo, 
enfrentam os desafios, não só dos opera-
dores nacionais, mas da própria FEE. 

Agenda Bandeira Azul 2020 

02/12 -Inicio período candidaturas BA 

15/01 - Fim período candidaturas  

28/01 -Reunião Júri Nacional  

04/02 - Submissão Júri Internacional  

30/04 -Conferência de imprensa  


