
I CONCURSO 
DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
O Programa Bandeira Azul tem por objetivo educar para a sustentabilidade da biodiversidade 
marinha, da orla costeira e lacustre e incentivar à adoção de comportamentos sustentáveis que 
respeitem a Natureza.

A Bandeira Azul é um galardão ambiental atribuído anualmente às praias e portos de recreio que 
cumpram um conjunto de critérios de gestão ambiental, educação ambiental, informação, qualidade 
da água balnear, serviços e segurança dos utentes. Em Portugal, o galardão é desenvolvido pela 
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e conta com o apoio técnico da Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA). 

O “I Concurso Práticas Sustentáveis”, promovido pelo Programa Bandeira Azul com o patrocínio 
da Fundação Vodafone Portugal, pretende premiar e dar visibilidade às boas práticas ambientais 
implementadas por Municípios, Concessionários de Praia e Marinas, e outras entidades que de 
alguma forma estão relacionados com a gestão e manutenção de zonas balneares e náutica,  que 
contribuem para a Sustentabilidade, com inovação, na resolução de problemas ambientais. 

O concurso apresenta duas categorias: 1 - Folheto; 2 - Vídeo. Em ambas as categorias preten 
de-se o registo sucinto de uma Prática Sustentável que poderá corresponder ao cumprimento de 
um dos critérios da BA ou a uma prática inovadora e com sucesso, descrevendo o processo de 
implementação e a avaliação/impacte positivo na comunidade.

As entidades interessadas em participar, deverão tomar conhecimento do regulamento do concurso 
e participar até ao dia 30 de Setembro de 2014.



REGULAMENTO
1. O presente concurso é destinado em exclusivo 
aos Municípios, Concessionários de Praia, Marinas, 
e outras entidades que de alguma forma estão 
relacionados com a gestão e manutenção de zonas 
balneares e náuticas galardoadas com a Bandeira 
Azul na edição de 2014.

2. O período de análise das candidaturas ao 
concurso termina a 30 de Setembro de 2014.

3. Categorias:
1. Folheto: Apresentação da Prática Sustentável 
com recurso a texto e 6 imagens. O texto 
apresentado não poderá exceder os 1500 
caracteres;
2. Vídeo:  Registo de 3 minutos acompanhado de 
texto com limite de 1500 caracteres.

4. Participação: 
1. Folheto: Enviar a ficha de inscrição e o 
documento em PDF para bandeira.azul@abae.pt;
2. Vídeo: Carregar o vídeo no Youtube, enviar 
a ficha de inscrição e o link URL do vídeo para 
bandeira.azul@abae.pt.

5. Para atribuição dos prémios serão classificados 
os seguintes aspetos:
• 6 Imagens/ 1 Vídeo (5 pontos);
• Divulgação/Comunicação (4 pontos);
• Inovação/Criatividade (3 pontos);
• Qualidade da Informação(3 pontos);
• Avaliação/Impacte nos Utentes (3 pontos)
• Informação disponibilizada (2 pontos).

6. Serão premiados os dois 1ºs classificados em 
cada uma das duas categorias:

Categoria Folheto: 
1º classificado - Compactador de latas; 
2º classificado - Forno solar 

Categoria Vídeo: 
1º classificado - Poste de iluminação solar;  
2º classificado - Ecoponto de praia

Prémio de participação - uma pinça para recolha 
de resíduos.

7. A observação dos aspetos acima descritos 
será analisada pelo Júri, sendo o vencedor aquele 
que obtiver maior pontuação. Em caso de empate, 
os membros da ABAE têm voto de qualidade.

8. O Júri é constituído pela ABAE, Fundação 
Vodafone Portugal, Agência Portuguesa do 
Ambiente, Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas , Escola Profissional de Imagem, 
Federação Portuguesa de Concessionários de 
Praia, Direção Geral da Autoridade Marítima e 
DocaPesca.

9. A decisão do Júri será soberana e não poderá 
ser alvo de recurso.

10. A divulgação dos resultados e entrega dos 
prémios serão comunicados na nossa página em 
www.abae.pt a partir de 31 de Outubro.

JÚRI:



Organização: Apoio:Para quaisquer esclarecimentos, contactar:
Associação Bandeira Azul da Europa - FEE Portugal
Rua General Gomes Araújo - Edifício Vasco da Gama
Bloco C – Piso 1, 1350-355 Lisboa
Tel. 213 942 740  |  Fax: 213 942 749  |  Tlm. 938 118 351
bandeira.azul@abae.pt   |  www.abae.pt

FICHA DE INSCRIÇÃO

Declaro que tomei conhecimento do regulamento da edição de 2014 do I Concurso de Práticas Sustentáveis promovido pela Associação 
da Bandeira Azul da Europa e pretendo participar. Autorizo a sua publicação e uso em todo o tipo de publicidade (promoção do concurso, 
eventos futuros organizados pela ABAE ou para divulgação na página electrónica, panfletos informativos) não sendo a entidade promo-
tora da iniciativa obrigada a qualquer remuneração ao autor.

Entidade:

Morada:

Categorias:

1- Título do Folheto:

2- Título do Vídeo:

Telefone ou Telemóvel de Contacto: Email:

Código Postal

Data: Assinatura:


