
Critérios Bandeira Azul 
para as Praias



Critérios Bandeira Azul

Informação e Educação 
Ambiental - 6

Qualidade da Água 
balnear – 5/6

Gestão Ambiental e 
Equipamentos - 15

Segurança e Serviços - 7



I Informação e Educação 
Ambiental



1- ( I ) Existência de informação sobre o Programa
Bandeira Azul numa forma facilmente
compreensível pelo público



2 - ( I ) O Promotor da candidatura à Bandeira
Azul deve assegurar a realização de pelo menos 6
atividades de educação ambiental, que direta ou
indiretamente abordem o ambiente marinho e
costeiro, fluvial ou lacustre.



3 - ( I ) Existência, na zona balnear de informação
atualizada sobre a qualidade da água balnear
numa forma facilmente compreensível pelo
público.



4 - ( I ) Existência de informação afixada na zona
balnear sobre áreas ecologicamente sensíveis da
costa, rio, lago, bem como sobre o
comportamento a assumir nessas áreas em que a
praia de insere ou na sua zona envolvente.



5 - ( I ) Existência de um mapa da zona balnear
galardoada com localização dos vários serviços e
equipamentos disponíveis.



6 - ( I ) Afixação na zona balnear e em todos os
seus acessos das normas que regulamentam a sua
utilização, bem como de um Código de Conduta
para essa área. Esta informação deverá estar
disponível noutros locais de informação ao público.





7 - ( I ) A praia deverá cumprir os requisitos da
qualidade da água balnear no que respeita
recolha e frequência de amostragem



9- (I) Garantia que as eventuais
descargas de águas residuais
industriais ou urbanas na área da zona
balnear , assim como nas zonas
envolventes não afetam a qualidade
desta. Na eventualidade de existirem
deve ser comprovado que elas não
afetam a qualidade da praia.

8- ( I ) A praia deverá cumprir os requisitos da água
balnear no que respeita a padrões e métodos das
análises.



12- (G) A praia deverá realizar a
monitorização da qualidade das areias
de acordo com os parâmetros e
metodologias definidas e percentagem
de praias estabelecida anualmente.

11- (G) A praia deverá cumprir os requisitos do programa
Bandeira Azul relativos à qualidade da água balnear no que
respeita a outros parâmetros (PH, óleos, etc.)

10 - (I) A praia deverá cumprir os requisitos da
Bandeira Azul relativos à qualidade da água balnear
no que respeita os parâmetros microbiológicos:
Eschirichia coli e Enterococus intestinais.



III Gestão Ambiental



13- (G) Deve ser estabelecido um comité
encarregue da gestão da zona balnear e realização
de auditorias frequentes.

14- (I) Existência Plano de Ordenamento da zona balnear
(POC se se tratarem de praias costeiras)



15- ( I ) Colaboração na conservação/proteção de
Áreas Protegidas ou sensíveis

16- ( I ) A praia deve ser mantida limpa com frequência
adequada ao número de utentes e altura do ano



17 - ( I ) Inexistência de acumulação anormal
de algas ou de restos de materiais vegetais
arrastados pelo mar na zona balnear.

18- ( I ) Na zona balnear deve existir equipamento para
recolha seletiva de materiais recicláveis.



19- ( I ) Existência na zona balnear de recipientes
para recolha dos resíduos sólidos urbanos ,
seguros, em boas condições de manutenção e
regularmente esvaziados. Destino final adequado.

20- (I) Existência de instalações sanitárias em número
suficiente.



21 – (I) Existência de instalações sanitárias em 
boas condições de higiene.

22 – (I) Existência de instalações sanitárias com destino 
final adequado das suas águas residuais.



24 - (I) Interdita a permanência e
circulação de animais domésticos ou outros
fora das zonas autorizadas.

23 - (I) Na área da zona balnear e na envolvente
não podem existir as seguintes atividades:

- circulação e estacionamento de veículos não
autorizados ou for adas zonas autorizadas;
- Competições de automóveis ou de outros
veículos motorizados;
- descarga de entulho;
- campismo não autorizado.



26 - (I) Habitats Marinhos e Fluviais (recifes de corais,
Prados Marinhos) nas proximidades da praia deverão ser
monitorizados.

25 - (I) Todos os edifícios e equipamentos
existentes na praia têm de se encontrar em boas
condições de conservação.



27 - (I) A comunidade local deve promover a
utilização de meios d transporte sustentáveis na
zona da praia, tais como bicicleta, transporte público
e zonas pedonais.





28- ( I ) Existência de um serviço de assistência a
banhistas, de acordo com as normas do ISN.



29 – (I) Existir um local de prestação de primeiros 
Socorros devidamente assinalado e/ou maleta dos 
Primeirtos Socorros verificada pelas autoridades



31- (I) Deve existir uma gestão dos diferentes usos e utentes 
da zona balnear, de modo a prevenir conflitos e acidentes.

30- ( I ) Existência de Planos de emergência locais 
ou regionais relativamente a acidentes de poluição 
na praia.



33- (G) Existência de fonte de água potável devidamente
protegida

32- ( I ) Existência de
acessos seguros à praia

34 - (I) Pelo menos uma das praias do
município tem de estar equipada com
rampas e instalações sanitárias para
pessoas com mobilidade reduzida.
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