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Bandeira Azul 2021 atribuída, pelo Júri Internacional, a 372 Praias, 16 Marinas e 11 Embarcações de Ecoturismo.
Na época balnear 2021 vão hastear a Bandeira Azul
mais 12 praias, apesar de todas as dificuldades que a
pandemia trouxe, em particular, para as entidades que
gerem as zonas balneares e para aquelas que estão relacionadas com o sector do turismo.
O aumento das candidaturas ao Programa Bandeira
Azul, considerando todas as contingências, representa
para a ABAE um voto de confiança adicional, bem como
o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, mas,
realça sobretudo, a importância da educação ambiental
e demonstra que os promotores reconhecem que merece, cada vez mais, atenção e investimento.
A evolução do número de Bandeiras Azuis atribuídas é
também a consequência do excelente desempenho,
que os vários promotores tiveram na época balnear de
2020, que requereu um envolvimento e um empenho
excecionais no cumprimento de regras de segurança,
para que todos pudessem usufruir de um local tão saudável como são as nossas Praias.
Das 372 praias, 330 são costeiras e 42 fluviais, o que
reflete a tendência, dos últimos anos, de crescimento
do número das praias interiores, bem como do investimento realizado nestas zonas balneares. Assim, considerando os restantes países da FEE, que desenvolvem o
Programa Bandeira Azul, Portugal é o segundo com
mais praias fluviais galardoadas.
As 372 praias estão distribuídas por 98 Municípios, com
destaca para os 5 novos: Fafe, Oleiros, Óbidos, Avis e
Beja. Nesta edição do PBA de assinalar a região do Tejo,
com 6 praias novas e as 7 praias que reentraram na
Bandeira Azul.
A nível internacional, em 2021, Portugal mantém o 6º
lugar, atrás de Espanha, França, Itália, Grécia e Turquia.
No que diz respeito a Marinas e Portos de Recreio, em
2021 vão hastear a Bandeira Azul 16, menos duas do
que em 2020.

Em 2021, são 11 as embarcações de ecoturismo galardoadas com Bandeira Azul, de 6 empresas, situadas na Nazaré,
em Setúbal, em Lisboa, no Funchal e na Calheta. Em relação a 2020, a empresa Adventure Made, Unipessoal Lda
apresentou, pela primeira vez, a candidatura de 2 embarcações: Pampero e Cetos.
No âmbito do trabalho da Sail Training International, a
Bandeira Azul está, ainda, hasteada em 3 Tall Ships Portugueses: o NRP Sagres, o Veleiro Santa Maria Manuela e
Caravela Vera Cruz.
Neste ano, de assinalar, também, o aumento de 104 atividades de educação ambiental propostas pelos vários promotores de praias, marinas e embarcações, no total de
964, das 4 tipologias (Informação e Educação, Participação
Passiva, Participação Ativa e Efeito Multiplicador).
Os Centros Azuis, estrutura onde se prestam informações e
se realizam atividades de Educação Ambiental, com um
programa, deve estar situado junto a uma zona balnear ou
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.
Os 15 Centros Azuis de 2021: Lagoa (Açores), Praia da
Quarteira (Loulé); Praia de Pedrogão-Centro (Leiria); Praia
da Barreirinha, Clube Naval Ponta Gorda - Poças do Governador e Lido – Complexo Balnear (Funchal); Praia Frente
Azul (Espinho); Centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental de Vila do Conde (Vila do Conde); Centro de
Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia (Vila Nova de
Gaia); Centro de Educação Ambiental de Esposende
(Esposende); Pavilhão da Água (Porto); Navio Gil Eannes Centro de Mar (Viana do Castelo); Praia da Nazaré
(Nazaré); Centro de Educação Ambiental de Torres Vedras
(Torres Vedras) e Praia Areia Branca – Foz (Lourinhã).
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Desafio “A Biodiversidade começa em ti”
No âmbito do projeto “O Mar Começa Aqui” e considerando o tema do Programa Bandeira Azul 2021, Recuperação de Ecossistemas, em 2021, o Programa Bandeira Azul lança o desafio “A Biodiversidade Começa em Mim”.
A Biodiversidade é resultado de ecossistemas saudáveis e todos podemos
contribuir, seja através de: plantação de árvores/espécies autóctones; recuperação de sistemas dunares; limpeza da margem de um rio; plantação de
flores para ajudar na polinização; identificação e remoção de espécies invasoras; sensibilização e proteção de animais ameaçadas; identificação e valorização de fauna e flora local ou promoção de agricultura sustentável.
Este é o desafio: mostra-nos o fazes pela Biodiversidade, partilha nas redes
sociais com #aBiodiversidadeComeçaEmMim e identifica a página Bandeira
Azul.

Monitorização da Qualidade das Areias em Zonas Balneares
Na praia deixe apenas a sua pegada
A ABAE, no âmbito do Programa Bandeira Azul, pretende retomar, na época balnear
2021, a Monitorização da Qualidade das areias das praias. Este projeto iniciado em
2001, com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e o, na altura, Instituto do
Ambiente, atual Agência Portuguesa do Ambiente, mantém a colaboração e o apoio
dos mesmos parceiros.
Apesar de, nos últimos anos, fruto de investimentos eficazes, se registarem melhorias
significativas, relacionadas com o ordenamento da costa e o tratamento das águas
residuais, o indicador de qualidade relacionado com a saúde pública, que permite aos
utentes uma escolha orientada, é, até agora, a qualidade da água balnear.
Pioneiros na investigação sobre a importância da aferição da qualidade das areias das
praias, os parceiros envolvidos na gestão das zonas balneares encontram-se, neste
momento, preparados para implementar, não só a recomendação da OMS para a gestão de águas balneares e recreativas, como o critério Guia do Programa Bandeira Azul,
que inclui esta monitorização.
Para que este projeto cumpra os objetivos a que se propõe, a fase inicial, passou por um processo de investigação aprofundada; pela seleção dos indicadores de qualidade que melhor caracterizam a contaminação microbiológica das areias
das praias; pela aferição dos respetivos valores de referência, bem como dos métodos de análise mais adequados para a
determinação dos indicadores selecionados, que permitiram a publicação de artigos científicos, nos quais se baseiam as
recomendações da OMS para a gestão das águas balneares.
Os promotores do Programa Bandeira Azul vão receber novidades sobre os desenvolvimentos deste projeto em breve.

Cerimónias Hastear Bandeira Azul 2021

1 de Junho

5 de Junho

15 de Junho

Praia de Moledo

Marina de Vila do Porto

Albufeira de Santa Clara

Caminha

Ilha de Santa Maria

Odemira
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“Ir à Praia em Segurança”
Em 2021, “Ir à praia em Segurança” continua a significar mais do que ter cuidado com o mar ou com o sol, mantém-se a
necessidade de cumprir todas as normas associadas ao combate à COVID-19, definidas pela Direção Geral de Saúde.
Resumo das regras básicas definidas pela DGS:
¨ Distanciamento físico
¨ Limpeza frequente das mãos
¨ Etiqueta respiratória
¨ Limpeza e higienização dos espaços
¨ Utilização de máscara ou viseira, quando tal for obrigatório
¨Consultar a app InfoPraia, para verificar quais as praias com menor afluência

PETFLAG - Bandeiras Azuis 100 % recicladas
Na época balnear 2021, as Bandeiras Azuis hasteadas nas praias, marinas e embarcações de ecoturismo são produzidas a
partir de garrafas de plástico, 100% recicladas, 100% recicláveis e com a mesma durabilidade.
Depois do sucesso do ano piloto, a Semaphore (empresa que fornece as Bandeira Azuis para todos os países) avançou para
a produção de todas as bandeiras com 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, 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 metros 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.
A Semaphore, ao apostar na produção destas bandeiras, tem como objetivo “tornar a organização e [os] produtos ainda
mais sustentáveis [e criar] oportunidades e possibilidades que minimizem o impacto das atividades empresariais no
ambiente” e maximizem o compromisso com o desenvolvimento sustentável.
https://www.pet-flag.com/
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Projetos 2021
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 40 Coordenadores, que em Julho e Agosto,
visita todas as praia semanalmente e reporta as ocorrências.
Blue Flag Med Week, entre 5 e 11 de Julho, os países de desenvolvem 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 conhece fronteiras. Em 2021, são
retomas as ações presenciais.
O Mar Começa Aqui - O Mar Começa em Ti, em parceria com os Programas Eco-Escolas,
EcoXXI e com as empresas Águas do Algarve, Águas do Centro Litoral, Águas do Tejo
Atlântico, Águas do Vale do Tejo e Águas de Portugal e Tintas Sotinco, tem como objetivo
que os participantes compreendam a necessidade de preservar os ecossistemas e a biodiversidade em geral.
Praia Mais Limpa com…destina-se a empresas ou associações que coloquem entre as suas prioridades
o ambiente ou a sustentabilidade e que reconheçam a importância de proporcionar aos seus colaboradores a possibilidade de participar em experiências de educação e desenvolvimento social e pessoal.

O Projeto TransforMar, apoiado pelo Lidl Portugal, pretende sensibilizar os banhistas para a
urgência de reciclar o plástico e mostrar-lhes que é uma matéria prima que pode ser transformada em equipamentos uteis para a comunidade.

Parcerias 2021

Parceiros 2021

TERRAZUL
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Vantagens de ser sócio ABAE

Vantagens de ser voluntário ABAE

►Pertencer a uma comunidade internacional
que trabalha em prol da Educação Ambiental
e da Sensibilização para a Sustentabilidade;

►Adquirir consciência sobre a forma como a
ABAE desenvolve os seus Programas e Projetos
de Educação Ambiental;

►Participar ativamente nos programas desenvolvidos pela ABAE, com benefícios em inscrições e eventos;

►Adquirir uma ideia da realidade quotidiana e
de como com estes Programas podem ajudar a
mudar comportamentos e atitudes nos locais
onde são implementados;

►Benefícios fiscais ao abrigo da Lei do Mecenato Ambiental;
►Descontos nos produtos da loja online, tanto da ABAE como dos parceiros;
►Descontos nas atividades desenvolvidas
pelas várias organizações que colaboram com
os programas da ABAE;
►Possibilidade de participar em todas
as atividades que a ABAE organiza para os
seus associados.
https://abae.pt/junte-se-a-nos/

Os Suspeitos do Costume

►Aumentar a compreensão cultural, social,
geográfica e ambiental;
►Aumentar capacidade de trabalho de equipa;
►Desenvolver autoconfiança e resiliência;
►Adquirir novas competências;
►Fazer parte de uma equipa dinâmica e multidisciplinar;
►Contribuir para o desenvolvimento sustentável.
https://abae.pt/junte-se-a-nos/

A exposição Os Suspeitos do Costume é o resultado das várias
campanhas de monitorização efetuadas nas praias portuguesas,
no âmbito das atividades do Programa Bandeira Azul. Durante
essas ações foi notória a predominância de certos itens e impôsse uma reflexão sobre as suas origens, os seus impactos, os seus
tempos de degradação e as formas de os reduzir.
Assim, nesta exposição apresentamos os resíduos mais encontrados em limpezas de praia, promovendo uma reflexão sobre as
suas origens e sobre o impacto na nossa vida.
Os suspeitos são acompanhados pelas suas “penas de prisão”, ou
seja, por peças em PVC, que indicam o tempo de duração dos
resíduos no mar. Estas peças devem ser colocadas junto à exposição e ajudam a sensibilizar para o impacto dos resíduos.
https://bandeiraazul.abae.pt/recursos/exposicoes-bandeira-azul/os-suspeitos-docostume/

