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Guia excecional de apoio às Atividades de Educação Ambiental 2020 
 

1. Introdução  
 
O presente guia tem como objetivo ajudar os promotores do Programa Bandeira Azul a 
repensarem as atividades de educação ambiental, considerando o contexto atual.  
 
A educação ambiental e a sensibilização para a alteração de comportamentos fazem ainda mais 
sentido numa altura em que estamos confinados em casa, a produzir mais resíduos, que devem 
ser devidamente descartados; num período em que os produtos descartáveis/de utilização única 
voltaram a ser aconselhados e se vêem produtos de proteção individual nas ruas.  
 
Perante as medidas de restrição, distanciamento ou confinamento, as atividades de educação 
ambiental inicialmente programadas, provavelmente já foram, ou vão ser canceladas. No 
entanto, isso não significa que as mesmas não se possam realizar de outra forma. Existem, por 
exemplo, ferramentas digitais que permitem chegar a um maior número de pessoas, 
nomeadamente, as redes sociais ou os meios de comunicação locais ou nacionais (rádios, jornais, 
revistas, canais de televisão). As atividades de educação ambiental devem ser repensadas, 
considerando que é fundamental adotar todas as estratégias possíveis para ajudar a mitigar os 
efeitos da pandemia, sejam de ordem social, económica ou ambiental. 
 
No que diz respeito às Atividades de Educação Ambiental, qualquer alteração à planificação inicial 
deve ser mencionada na plataforma. Se a atividade de educação ambiental for substituída ou 
alterada devido às contingências do Covid-19, esse facto deve ser claramente indicado no 
relatório final, para que essa informação seja considerada na avaliação e também para que 
possamos ter noção dos impactos da pandemia nas AEA. E, sobretudo para que se possa ver e 
partilhar a forma como as novas atividades foram desenvolvidas e quais as estratégias utilizadas 
para continuar a sensibilizar a comunidade para a importância de se alterarem comportamentos.  
 
As iniciativas/campanhas cujo objetivo seja alertar a comunidade para os comportamentos 
adequados perante o COVID-19 consideram-se atividades de educação ambiental e podem ser 
inseridas na plataforma, aquando da submissão dos relatórios finais (até 31 de Outubro). 
 
Mas, com este guia pretendemos deixar claro que a segurança está acima de qualquer atividade 
e que estas só devem ser realizadas quando estiverem totalmente garantidas as medidas 
determinadas pela Direção Geral de Saúde, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Marinha 
Portuguesa ou qualquer outra entidade responsável. 
 
Em caso de dúvida, devem ser consultados a Coordenação Nacional ou o Júri Nacional do 
Programa Bandeira Azul. 
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2. Tema Anual 
 
A beira-mar continua a ser, indiscutivelmente, um lugar de bem-estar, mas este ano, devido à 
pandemia, não podemos voltar à praia da mesma forma. Este regresso implica restrições, 
distâncias de segurança e aumentar as medidas de proteção individual.  
 
Assim, estamos “De volta ao Mar, Com Atitude de Mudar”: mudar a forma como nos relacionamos 
com o Mar e com os outros; mudar a forma como usufruímos da praia; mudar a forma como nos 
comportamos socialmente e como nos comportamos ambientalmente. Pois precisamos de 
interiorizar que, para além de não podermos estar próximos dos outros, não é possível continuar 
a esquecer o impacto que os nossos comportamentos têm no Mar, nas espécies que nele 
habitam, no Planeta e na nossa Vida. 
 
Afirmamos que a influência que a Natureza tem na saúde está provada e os conceitos de Blue 
Health e Slow Living estudados; que duas horas semanais de contacto com a Natureza podem 
fazer toda a diferença no equilíbrio emocional de uma pessoa; que a linha do horizonte e o cintilar 
da água têm um efeito tremendo; que o murmurar das ondas vibra numa frequência que leva os 
nossos corpos a libertar endorfinas, uma maneira química de dizerem que estão felizes. E, nada 
disso perdeu o sentido, mas é imperativo adequar o comportamento às novas regras, para que, 
o mais brevemente possível, possamos usufruir do Mar e da Natureza sem medos e sem 
restrições. 
  
Continuamos a querer que as pessoas vivam o Mar, as praias, os cursos de água e que isso as 
motive para se tornarem defensoras dos espaços que lhes fazem bem.  E, queremos reforçar que 
não são só os comportamentos na praia que têm de mudar: “O Mar Começa Aqui- O Mar Começa 
em Ti”! o que fazemos em casa, na escola, no trabalho, na rua tem impacto no Mar e mesmo não 
indo `a praia, podemos, todos os dias, proteger o Mar.  
 
Os resíduos que vão para o esgoto, o cano ou a sarjeta comprometem, em primeiro lugar, as 
Estações de Tratamento de Águas Residuais, cujo trabalho é essencial para a excelência da 
qualidade da água balnear, forçando-as a aumentar os recursos, humanos, materiais e financeiros 
utilizados no tratamento das águas. E, quando os resíduos chegam ao Oceano acentuam os graves 
problemas associados à poluição das águas balneares marítimas e fluviais e impedem o Oceano 
de realizar as suas funções essenciais para a sobrevivência do Planeta. 
 
Principalmente numa fase em que, para nos protegermos, as autoridades de saúde recomendam 
a utilização de materiais descartáveis (tais como luvas, máscaras, embalagens, copos e talheres 
de utilização única), não podemos deixar de adotar boas práticas de gestão dos resíduos 
domésticos, dando-lhes o encaminhamento adequado.  
 
Continua a ser imperativo que o Tema Anual esteja refletido em, pelo menos, 2 das 6 atividades 
de educação ambiental realizadas. Excecionalmente, para este ano serão considerados três 
Temas Anuais: Bem-Estar é um lugar à Beira Mar, De Volta ao Mar com Atitude de Mudar e O 
Mar Começa Aqui – O Mar Começa em Ti.  
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3.Classificação 

 
 
De acordo com o Regulamento do Programa Bandeira Azul, os promotores de candidaturas de 
praia devem realizar, pelo menos, 6 atividades de educação ambiental, divididas em 4 tipologias: 
Atividades de Sensibilização e Publicação de Informação, Participação Passiva, Participação Ativa 
e Efeito Multiplicador. 
 
No entanto, este ano, excecionalmente, a realização das atividades de Participação Ativa não vai 
ser obrigatória. Ou seja, será imperativa a realização de 6 atividades, mas estas podem ser apenas 
de Sensibilização e Publicação de Informação, Participação Passiva e Efeito Multiplicador. Além 
disso, excecionalmente, também não vão ser penalizados os promotores que não realizarem, 
pelo menos, 2 atividades na zona balnear. Cada promotor deve avaliar as condições e as medidas 
necessárias para a realização destas atividades, mas será sempre desaconselhado qualquer 
aglomerado nas zonas balneares. 
 
Continua a ser imperativo que o Tema do Ano esteja refletido em, pelo menos, 2 das atividades 
realizadas. Consideram-se Temas anuais: Bem-Estar é um lugar à Beira Mar, De Volta ao Mar com 
Atitude de Mudar e O Mar Começa Aqui – O Mar Começa em Ti. 
 
Considerando as limitações desta época balnear, as parcerias (com outras organizações, 
atividades, programas) revelam-se ainda mais pertinentes e aconselháveis. 
 
A - Sensibilização Ambiental e Publicação de Informação   
 
Mensagens de sensibilização, campanhas nas redes sociais, anúncios em artigos na imprensa 
escrita, spots na rádio ou na TV, mensagens em mobiliário urbano (ex. MUPI), folhetos, 
autocolantes, postais, sacos de lixo, camisolas, livros ou brochuras com informações para 
sensibilizar e informar o público sobre as questões do ambiente e do desenvolvimento 
sustentável.  
 
B - Com Participação Passiva do Público  
 
Programas de rádio, concursos sobre temas ambientais, exposições, projeções de vídeos sobre o 
Ambiente; conferências/debates online, podcasts. 
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C - Com Participação Ativa do Público  
 
Conforme referido, estas atividades podem não ser realizadas, embora aconselhemos que sejam 
adaptadas e que se privilegiem, por exemplo, jogos e desafios através de plataformas digitais, 
que permitam participação ativa. As redes sociais são uma mais valia para chegar a um maior 
número de pessoas.  
 
D- Efeito multiplicador  
 
Atividades que posteriormente se possam replicar, tais como cursos de formação sobre ambiente 
(dirigidos a professores, monitores de colónias de férias, responsáveis e membros de ONG, apoios 
de praia, nadadores salvadores).  Estas sessões devem ser realizadas através de plataformas 
online.  
 
4 - Avaliação  

 

Após a apresentação do Relatório Final de Atividades de Educação Ambiental, serão levados em 

linha de conta os seguintes parâmetros de avaliação com as inerentes adaptações que venham a 

ser impostas perante o COVID-19: 

 

• AEA enquadradas nas 4 Tipologias (exceção para a Tipologia C); 

• AEA enquadradas na ENEA; 

• AEA enquadradas nos ODS; 

• AEA enquadradas na ENEC; 

• AEA enquadradas com o Tema Anual (Bem-Estar é um lugar à Beira Mar, De Volta ao Mar 

com Atitude de Mudar e O Mar Começa Aqui – O Mar Começa em Ti.); 

• Criatividade e originalidade; 

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

(desaconselhadas, sem penalização, para quem as não conseguir realizar); 

• Preocupação com População Sénior/Cidadãos com Deficiência/Mobilidade Reduzida (é 

desaconselhada qualquer atividade presencial que inclua população de risco); 

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

• Parcerias desenvolvidas; 

• Conteúdo informativo, formativo e educativo; 

• Avaliação e Autoavaliação das AEA (instrumentos utilizados); 


