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ODEMIRA DISTINGUIDO COMO MUNICÍPIO MAIS AZUL 
 

O Município de Odemira foi distinguido, pelo segundo ano consecutivo, como “Município Mais Azul”, uma 

iniciativa da ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa para incentivar a melhoria das atividades de educação 

ambiental no âmbito do programa nacional Bandeira Azul. 

 

O título de “Município Mais Azul” foi atribuído em 2017 a Odemira e Mértola (Alentejo), ao Porto (Norte), 

Cantanhede e Aveiro (Centro), Horta (Açores), Vila Real de Santo António (Algarve), Lourinhã (Tejo) e Funchal 

(Madeira). 

 

Os prémios foram atribuídos no Seminário Nacional da Bandeira Azul, que decorreu nos dias 23 e 24 de 

novembro, em Vilamoura.   

 

O Município de Odemira recebeu também os Certificados Internacionais de 10 anos de adesão consecutiva ao 

programa Bandeira Azul, atribuído às praias do Carvalhal, Furnas e Zambujeira do Mar. Estes certificados 

internacionais são atribuídos ao perfazer 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos consecutivos de adesão ao programa e são 

uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos municípios nas zonas balneares com a distinção 

de Bandeira Azul. 

 

A Bandeira Azul é, acima de tudo, um programa de educação ambiental e como tal o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental é um critério imperativo para todas as entidades promotoras. A avaliação das 

atividades de educação ambiental é da responsabilidade do Departamento de Comunicação e Cidadania 

Ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

A Bandeira Azul é atribuída anualmente às praias e aos portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios 

de qualidade da água, gestão ambiental e equipamentos, de segurança e serviços, de informação e educação 

ambiental. 

 

 

 

Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

(Ricardo Cardoso) 

N.I. n.º 167 

28/11/2017 

ENVIO: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais 

ASSUNTO: Odemira distinguido como Município Mais Azul pela ABAE 

ANEXO: foto praia bandeira azul 

 

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
 

ODEMIRA EM AGENDA 


