
Bandeira AzulAssociação Bandeira Azul da Europa

A Campanha Bandeira Azul é uma Campanha Internacional, 
desenvolvida para proteger o Ambiente e em especial o 
ambiente marinho e fluvial nas Marinas e Praias. 

Respeitando alguns critérios do Código de Conduta para 
Embarcações, elaborados pela Associação Bandeira Azul da 
Europa, poderá tornar-se membro da Campanha Bandeira 
Azul, e assim contribuir para oceanos e rios mais limpos. 

DESCUBRA AQUI COMO OBTER A 
BANDEIRA AZUL PARA O SEU 

BARCO!

Cupão de inscrição para Bandeira Azul

Nome

Morada

Telefone / Telemovel

E-mail

Nacionalidade

Marina:

a) b) c) as duas bandeiras

(10€) (20€) (25€)

¨ sócio da ABAE (desconto de 30%)

¨ substituição de a) 5€ substituição de b) 10€

Data ____/____/_____ Assinatura: 



Perguntas frequentes Código de Conduta Ambiental
De acordo com o Código de Conduta Ambiental o proprietário da embarcação consciente 
da necessidade em salvaguardar a qualidade da água do mar e dos recursos marinhos, 
compromete-se solenemente a fazer respeitar a bordo da embarcação que comanda o 
seguinte:

Ÿ Não lançar lixo para o mar ou ao longo da costa.

Ÿ Não esgotar água dos sanitários para o mar, junto à costa ou em zonas sensíveis.

Ÿ Não despejar resíduos venenosos ou tóxicos (óleos, tintas, baterias usadas, produtos 
de limpeza, etc.) no mar. Depositar todos esses resíduos nos contentores apropriados 
existentes na marina.

Ÿ Utilizar os receptáculos separadores destinados à reciclagem (vidro, papel, etc).

Ÿ Ao adquirir ou utilizar tintas, anti-vegetativos, decapantes, detergentes, etc., dar 
preferência àqueles que, de entre os vários produtos eficazes disponíveis no mercado, são 
os mais «amigos do ambiente».

Ÿ Reportar  imediatamente, aos responsáveis da Marina ou às autoridades, a ocorrência 
de poluição ou outras violações às regras de protecção ambiental.

Ÿ Não recorrer a práticas proíbidas de pesca e respeitar os períodos de defeso das 
espécies.

Ÿ Proteger a fauna e flora marítima, não perturbando a reprodução de pássaros ou de 
mamíferos marinhos.

Ÿ Respeitar as zonas naturais, vulneráveis ou protegidas.

Ÿ Evitar os danos no fundo do mar, por exemplo, quando se fundeia a embarcação.

Ÿ Não perturbar a faina da pesca, nem causar avarias nos aparelhos dos pescadores.

Ÿ Não comprar ou usar objectos feitos a partir de espécies protegidas, ou os provenientes 
de achados da arqueologia submarina.

Ÿ Encorajar outros navegadores a cuidarem do ambiente.

1) A quem se destinada esta iniciativa?
A todos os nautas nacionais ou internacionais, residentes ou visitantes na marina, que 
queiram contribuir para um ambiente mais limpo.

2) Quais as condições para obter a bandeira azul?
Cada nauta deverá cumprir o código de conduta ambiental presente neste folheto, assim 
como zelar pela protecção do meio ambiente envolvente, nomeadamente a reserva 
natural do estuário do Tejo.

3) Quem atribui a bandeira azul?
A Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

4) Quem fiscaliza o cumprimento do código de conduta ambiental?
A fiscalização é feita em parceria entre a Marina Parque das Nações e a ABAE.

5) Qual o custo associado à candidatura?
Poderá escolher qual a bandeira que quer hastear na sua embarcação, variando os 
valores entre 10€ e 20€, consoante as dimensões desejadas.

6) Existe algum desconto?
O único desconto existente, é para sócios da ABAE. Para mais informações sobre esta 
modalidade consulte o website da ABAE em http://www.abae.pt/home/socios.php

7) Quais os modos de envio e documentação necessária?
Poderá enviar a sua candidatura via ctt - correios de portugal ou por e-mail. Deverá 
enviar uma cópia do livrete da embarcação, cartão de identificação, morada de 
correspondência, contactos telefónicos e e-mail. Deverá também indicar para onde quer 
se seja enviada a bandeira azul, se para sua residência ou para a marina.

8) Para onde devo enviar a minha candidatura?
Para a morada ou e-mail em baixo indicados.

9) Quanto tempo demora a ser enviada a bandeira?
O processo é breve, após a recepção e avaliação da candidatura, a ABAE enviará de 
imediato a(s) bandeira(s) escolhidas.

Associação Bandeira Azul da Europa
Edifício Vasco da Gama
Rua General Gomes Araújo
Bloco C- Piso 1
1350-355 Lisboa

Tel: +351 21 394 27 40
Fax: +351 21 394 27 49
Tlm: +351 93 811 83 52
E-mail: bandeira.azul@abae.pt


