
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A brincar também se aprende! 

“30 anos  

da bandeira azul” 

 

Centro de Monitorização e Interpretação  

Ambiental de Vila do Conde 

 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

Tel. 252 637 002 

cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://www.cmia-viladoconde.net 

http://www.facebook.com/cmia.viladoconde 

Coordenadas GPS:                

41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 

 



 

Em 2016 o Programa Bandeira Azul começa a 

celebrar os seus 30 Anos. Desde o primeiro 

critério que muita coisa mudou, desde a forma 

como se vê o ambiente, os recursos naturais 

ou mesmo o usufruto que fazemos deles, 

sobretudo num contexto balnear. 

Portugal foi um dos Países fundadores do 

Programa Bandeira Azul a nível mundial. 

Conseguindo assim perceber melhor a evolução 

que aconteceu com o decorrer dos anos, 

como por exemplo a capacidade de responder à 

maior exigência e especificidade dos critérios 

de atribuição do galardão. 

Nestas três décadas a qualidade e a segurança 

das praias, marinas e portos de recreio 

aumentou exponencialmente sendo que a 

Bandeira Azul é neste momento um símbolo 

nacional e internacional desses mesmos critérios.  

Informar, sensibilizar, envolver e agir em prol 

dos oceanos e das praias é a missão da 

Bandeira Azul. 

Descrição do jogo 

Esta atividade consiste num jogo didático em que 

os participantes terão que responder a um 

conjunto de questões sobre a Bandeira Azul e os 

critérios. Ganha a equipa que chegar primeiro ao 

fim do jogo. 

 

Objetivo 

Sensibilizar para a importância da Bandeira Azul 

nas praias informando quais os seus critérios de 

atribuição. 

 

Conteúdos a abordar 

 Definição de Bandeira Azul 

 Critérios da Bandeira Azul 

 Comemoração dos 30 anos  

 

Custo 

Gratuito 

Informações/Marcações através de 

Tel: 252637002  

E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

 

Labruge 

20 de junho | 10h30 - 11h30  

4 de julho | 10h30 - 11h30 

12 de julho | 10h30 - 11h30 

Mindelo 

21 de junho  | 10h30 - 11h30 

11 de julho  | 10h30 - 11h30 

14 de julho | 10h30 - 11h30 

Frente Urbana Sul 

23 de junho | 10h30 - 11h30 

8 de julho | 10h30 - 11h30 

15 de julho | 10h30 - 11h30 

Vila Chã 

22 de junho | 10h30 - 11h30 

1 de julho | 10h30 - 11h30 

7 de julho | 10h30 - 11h30 

Frente Urbana Norte 

17 de junho | 10h30 - 11h30 

27 de junho | 10h30 - 11h30 

13 de julho | 10h30 - 11h30 

CMIA Vila do Conde 

15 de julho a 15 de setembro  

10h00 - 12h30 | 14h00 - 18h00 


