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Notícia 
 

 

Desde 2008 que as praias do Porto, através da empresa municipal 
Águas do Porto, garantem o hastear da bandeira azul.  
A bandeira azul é um certificado de qualidade ambiental que 
distingue o esforço de diversas entidades, nas áreas de educação 
ambiental e informação, gestão e segurança, qualidade da água 
e meio costeiro. 
Neste sentido, desde 2011, o Pavilhão da Água é responsável pelo 
desenvolvimento do programa anual de atividades de educação 
ambiental (AEA), respeitando todos os padrões exigidos, 
cumprindo desta forma um dos critérios fundamentais para o 
hastear da bandeira azul.  
 
Sendo o Pavilhão da Água considerado pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE) como um espaço privilegiado para a 
realização das atividades de sensibilização e educação ambiental, 
funciona desde 2012 como Centro Azul. 
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Educação Ambiental nas Praias do 
Porto 
 

 
 

As AEA (Atividades de Educação Ambiental) no âmbito 
do Programa Bandeira Azul são da responsabilidade da 
Unidade Orgânica (UO) Educação Ambiental. Todos os 
anos, a EA através do Pavilhão da Água, anima as praias 
do Porto e o parque da cidade, sensibilizando para a 
alteração de comportamentos durante a época balnear. 
Sendo realizado com vários parceiros, demonstra 
igualmente uma preocupação explícita com a 
população sénior e portadora de deficiência.  

Em 2020, considerando o contexto atual de pandemia e 
perante as medidas de restrição, nomeadamente 
distanciamento e confinamento, as AEA inicialmente 
programadas, não podem ser realizadas da mesma 
forma que em anos anteriores, ou seja, presencialmente 
nas praias. Desta forma, serão realizadas através de 
vídeos e lives, transmitidas através das nossas redes 
sociais, podendo ser assistidas/participadas nas praias, 
dado estar disponível Wi-Fi.  
 

Consulte o Programa de Atividades e Participe! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sabia que… 
 

O Programa Bandeira azul, anteriormente designado 
de Campanha Bandeira Azul teve início em França, em 
1985, e tem sido desenvolvido na Europa desde 1987.  
 
Sabia que… 
 

Em 2008 foi hasteada a primeira Bandeira Azul nas 
praias do Porto, na praia do Homem do Leme. 
 
Sabia que… 
 

Todos os anos é definido pela ABAE, um tema anual 
para as atividades de educação ambiental. E pelo 
menos duas das atividades propostas, devem 
obrigatoriamente desenvolver esse tema. 
 
Sabia que… 
 

Nas praias com Bandeira Azul existem sempre os 
seguintes equipamentos: instalações sanitárias, 
serviços de primeiros socorros e nadadores salvadores.  
 
Sabia que… 
 

A Bandeira Azul só tem validade para uma única época 
balnear, devendo ser revalidada todos os anos. 

 
 

“Água e ar, os dois 
fluidos essenciais a toda 

a vida no planeta, 
tornaram-se em caixotes 

de lixo globais” 
 

Jacques Yves Cousteau 
 

 
  

https://issuu.com/soniacarvalho.pt/docs/programa_das_aea_2020_-_praias_do_porto
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Programa Bandeira Azul 
 

A Bandeira Azul é um galardão que  tem como objetivo 
educar para o desenvolvimento sustentável em praias 
costeiras, fluviais e lacustres, portos de recreio e 
marinas, bem como para embarcações de recreio e 
ecoturísticas que se candidatem e cumpram um 
conjunto de critérios relacionados com Informação e 
Educação Ambiental, Qualidade da Água Balnear, 
Gestão Ambiental, Segurança e Serviços, 
Responsabilidade Social e Envolvimento Comunitário. 
 

 
 

Este é um projeto desenvolvido pela ABAE- Associação 
Bandeira Azul da Europa, organização não 
governamental sem fins lucrativos, que se preocupa 
com o desenvolvimento de boas práticas ambientais. A 
ABAE desenvolve os seguintes programas: Programa 
Bandeira Azul, Programa Eco Escolas, Programa Jovens 
Repórteres para o Ambiente, Programa ECOXXI, 
Programa Green Key. 
 

Este projeto iniciou-se à escala mundial há 33 anos, mais 
precisamente em 1987, tendo em Portugal evoluído de 
forma muito positiva. Começou-se a apostar cada vez 
mais na criação de métodos para tratar a poluição das 
águas balneares, melhoramento das infraestruturas, 
limpeza, segurança e acessos às praias, sensibilização 
dos utentes das praias, entre outras. 
 

Este ano no Porto, a Praia do Castelo do Queijo 
obteve a Bandeira Azul, o que faz com que na nossa 
orla costeira todas as praias sejam detentoras do 
galardão Bandeira Azul. 
 

 

 

Bandeira Qualidade de Ouro 
 

 
 

Esta bandeira é atribuída pela Quercus - Associação 
Nacional de Conservação da Natureza e premeia todas 
as praias que ao longo de 5 anos consecutivos, tenham 
as suas águas balneares com a avaliação de excelente 
qualidade. 
Para obterem esta bandeira as praias que concorrem 
devem seguir os seguintes critérios: 
 Qualidade excelente nas cinco últimas épocas 

balneares; 
 Mostrar, em todas as análises realizadas na última 

época balnear, valores melhores do que os 
definidos para o percentil 95 do anexo I da diretiva 
relativa às águas balneares. 

Este ano foram classificadas em Portugal, 386 praias 
com Bandeira Qualidade de Ouro, sendo no Porto as 
praias da Luz, Ingleses, Ourigo, Carneiro e Pastoras. 
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Bem-estar em Segurança à Beira Mar 
 

Neste momento de pandemia que o país está a viver, 
todos devemos ser responsáveis pelos nossos 
comportamentos. Para podermos aproveitar e sair de 
casa, apanhar sol ou até dar um mergulho no mar, estas 
são algumas das regras de segurança que devemos 
respeitar: 
 Evitar as praias que estejam com uma ocupação 

elevada; para isso ter em conta a informação 
colocada na entrada da praia; 

 Proceder à desinfeção das mãos regularmente, 
sendo obrigatória a desinfeção à chegada à praia; 

 Assegurar o distanciamento físico na zona de 
banhos; 

 Manter o distanciamento de 1,5 metros entre 
pessoas que não façam parte do mesmo grupo; 

 Não é permitido a prática de atividades 
desportivas com mais de duas pessoas, com 
exceção das aulas de surf;   

 
 

 

 

Praias Mais Seguras da Europa 
https://bit.ly/PraiasMaisSegurasEuropa  

 

 

 

10 Experiências Fantásticas 
https://bit.ly/10ExperiênciasFantásticas  

 

 

 

Sugestão de Filme 
Mamma Mia! Here We Go Again 

 

 

 

To Build a Home 
https://bit.ly/ToBuildHome  

 

 
Atividade em Família – Dia 
Internacional Sem Sacos de Plástico  
 

Hoje, dia 3 de julho, comemora-se o Dia Internacional 
Sem Sacos de Plástico, uma iniciativa que alerta e 
sensibiliza para a utilização excessiva por parte do 
Homem. Segundo as estatísticas, cada cidadão 
europeu utiliza em média cerca de 500 sacos de 
plástico por ano, sendo muitas vezes de uso muito 
rápido. 
 

Vamos em família ser mais conscientes, optando por 
sacos de pano ou vime. Estamos a poupar o nosso 
orçamento familiar e acima de tudo estamos a proteger 
o ambiente.  
Cerca de 100 
000 mamíferos 
marinhos e aves 
morrem por ano 
por confundir o 
plástico com 
alimentos. 
Usem por favor a 
imaginação e 
reutilizem os 
sacos de pano 
ou vime.  
Para tal, envie-nos fotos sobre o vosso dia sem sacos de 
plástico para o nosso email geral@pavilhaodaagua.pt. 
 

Proteger o ambiente é uma missão de cada um de nós! 
 

 
 
 
 
 

App Info Praia 
 
 
 
 

Visite o Pavilhão da Água! Marque a sua visita 
através dos números 934 440 072 / 225 190 888 ou 

do email geral@pavilhaodaagua.pt 

 
 

https://bit.ly/PraiasMaisSegurasEuropa
https://bit.ly/10Experi%C3%AAnciasFant%C3%A1sticas
https://www.youtube.com/watch?v=jkA2IR2q7_o
https://bit.ly/ToBuildHome
http://apambiente.pt/?ref=19&subref=906&sub2ref=1587
http://apambiente.pt/?ref=19&subref=906&sub2ref=1587
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/embed/4wYUMakmGYA?feature=oembed
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