
Destaques: 

• 352 Praias com Bandeira Azul  em 2019 

• 17 Marinas/Portos de Recreio 

• 9 Embarcações Ecoturismo 
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Distribuição Gratuita 

Abril de 2019 

Repense, recuse, reduza, reutilize e recicle! 

Diariamente, os resíduos que produzimos viajam por 

terra, riachos e rios até chegarem ao oceano, onde con-

tinuam o seu caminho, de milhares de quilómetros, até 

aos lugares mais remotos. O lixo marinho mata milhares 

de animais marinhos, compromete os ecossistemas e 

contamina as nossas praias. 
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Bandeira Azul 2019  

 

352 praias, 17 Marinas e 9 Embarcações de Ecoturismo foram galardoadas com Bandeira Azul em 2019, ou 
seja, mais 20 Praias, mais 2 Embarcações de Ecoturismo e menos 1 Marina do que em 2018.  

No que diz respeito às praias, as que integram pela primeira vez o grupo das galardoadas são: Parque Doutor 
José Gama, Mirandela; São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia; Cabo Mondego, Cova Gala-Hospital, Tamar-
gueira e Murtinheira, Figueira da Foz; Avô, Oliveira do Hospital; Areinho, Ovar; Fontes, Abrantes; Salgado, Na-
zaré; Santa Amaro e Torre, Oeiras; Almograve Sul, Furnas Mar e Malhão Sul, Odemira; Ribeira dos Pelames, 
Povoação; Ribeira do Natal, Machico. 

Reentraram no Programa: Rainha, Almada; Janeiro de 
Baixo, Pampilhosa da Serra; Salgueiros, Angra do Heroís-
mo; Almoxarife, Horta; Vinha da Areia, Vila Franca do 
Campo; Barreirinha, Funchal; Calheta, Porto Santo. 

Em relação aos Municípios, Mirandela e Oeiras fazem 
parte do Programa Bandeira Azul pela primeira vez. 

As praias Prainha, Angra do Heroísmo e Barro Vermelho, 
Graciosa não submeteram candidatura em 2019 e a das 
praias Senhora da Graça, Lousã, e Pintadinho, Lagoa Al-
garve, não cumpria a totalidade dos critérios do progra-
ma e como tal estas praias não propostas ao Júri Inter-
nacional. 

Nas Marinas e Portos de Recreio, apenas a da Marina da Quinta da Lorde optou por não se recandidatar. 

As Embarcações de Ecoturismo novas são Esperança III, Lisboa; Ontales, Calheta e Bennu, Nazaré. A Megapte-

ra, Lisboa, não renovou a candidatura em 2019.  

Lista Bandeira Azul 2019 completa em https://bandeiraazul.abae.pt/galardoados/galardoados-2019/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O concurso lançado, em 2019, é dirigido aos concessio-
nários de praia e procura reconhecer as melhores práti-
cas desenvolvidas, nomeadamente aquelas que visem 
diminuir o consumo de plástico descartável.  O regula-
mento vai estar disponível, a partir de 1 de Junho, em 
https://bandeiraazul.abae.pt  

https://bandeiraazul.abae.pt/galardoados/galardoados-2018/
https://bandeiraazul.abae.pt/
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Projetos Bandeira Azul 2019 

PetFlag 

 

5 praias portuguesas vão hastear durante a época Bandeira Azul 2019 Petflags, ou seja, Bandeiras Azuis sus-
tentáveis, produzidas a partir de garrafas de plástico, 100% recicladas, 100% recicláveis e com a mesma dura-
bilidade. 

Neste projeto piloto da Semaphore (empresa que fornece as Bandeira Azuis para todos os países) são utilizadas 
garrafas PET (polyethylene terephthalate), 100% polyester, uma vez que são 100% recicláveis. Para fazer 1m2 de 
fibra com 110gr/m2 são utilizadas 3 garrafas de 1,5L. 

As garrafas são fragmentadas em milhares de pequenos pedaços, que, quando aquecidos a altas temperaturas, 
derretem e se transformam em plástico líquido. A partir desse líquido, as garrafas são transformadas em me-
tros de fio, usados para tecer as bandeiras. As tampas das garrafas também são utilizadas neste processo. 

Estas Bandeiras Azuis estão identificadas com um selo, que atesta a produção sustentável e o facto de serem 
produzidas a partir de garrafas de plástico. 

Apesar deste processo ainda não ser viável para produzir todas as Bandeiras Azuis, representa um compromis-
so com o futuro, ou seja, é o início do caminho a percorrer até se conseguir que as Bandeiras Azuis hasteadas 
nas praias, marinas e embarcações sejam 100% recicladas e recicláveis. 

Mais informações sobre estas bandeiras e o processo de fabrico em www.pet-flag.com 

 

 

 

Programa Nacional de Vigilância Bandeira Azul, apoiado pela Fundação Vodafone Portugal desde 
2005, no âmbito do Projeto Praia Saudável, procura garantir que  os critérios Bandeira Azul são 
cumpridos, através de uma equipa de mais de 30 Coordenadores Reginais que em Julho e Agosto 
visita as praia semanalmente. 

Praia Mais Limpa com…destina-se a empresas ou associações que coloquem entre as suas pri-
oridades o ambiente ou a sustentabilidade e que reconheçam a importância de proporcionar 
aos seus colaboradores a possibilidade de participar em experiências de educação e desenvol-
vimento social e pessoal. 

Blue Flag Med Week, na primeira semana de Julho, os vários países de desen-
volvem o Programa Bandeira Azul na zona do Mediterrâneo juntam-se em 
ações de limpeza de praia para mostrar o Mar que os Une e que o lixo não co-
nhece fronteiras. 

Cada Coisa no Seu Lugar, apoiado pela Tabaqueira, tem como objetivo sensibi-
lizar para o facto de que tudo o que é lançado ao chão acaba no mar. Esta cam-
panha é desenvolvida, ao longo do ano,  em estações de comboio, praias ou 
festivais. 

Transformar, apoiado pelo Lidl, pretende sensibilizar os banhistas para a urgência de reciclar 
o plástico e mostrar-lhes que é uma matéria prima que pode ser transformada em equipa-
mentos uteis para a comunidade. 

http://www.pet-flag.com
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Ficha Técnica 

 

1 de Junho   

Praia Grande, Praia da Vitória 

 

26 de Junho  

Porto de Recreio da Calheta, 

Calheta 

Cerimónias Oficiais de Hastear de Primeira Bandeira Azul 2019 

5 de  Junho  

Praia Fluvial de Valhelhas, 
Guarda  


