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NOTA À IMPRENSA

Sete bandeiras azuis no Verão de Sines
A excelência das praias do concelho de Sines voltou a ser reconhecida com a atribuição de
bandeiras azuis. Conforme anúncio feito no dia 6 de Maio pela Associação Bandeira Azul, todas
as seis praias candidatadas vão ostentar o galardão europeu de qualidade balnear em 2010:
Praia Grande de Porto Covo, Praia da Ilha do Pessegueiro, Praia de Vale Figueiros - Vieirinha,
Praia de Morgavel e Praia de São Torpes, candidatadas pela Câmara Municipal de Sines, e Praia
Vasco da Gama, candidatada pela Administração do Porto de Sines.
O Porto de Recreio de Sines (APS) foi também galardoado com uma bandeira azul, na categoria
“portos de recreio e marinas”.
A atribuição da Bandeira Azul a uma praia traduz o respeito por critérios como qualidade da
água, informação e educação ambiental, gestão ambiental e de equipamentos e segurança. Em
relação aos portos de recreio, este galardão significa a observância de critérios referentes à
qualidade do porto, gestão, informação, educação ambiental e segurança. A verificação de todos
os critérios é efectuada por um júri nacional constituído por entidades do sector público e
privado, sendo o resultado da análise escrutinado por um júri internacional.
Em Sines, a época balnear 2010 começa no dia 1 de Junho nas praias Vasco da Gama, São Torpes
e Grande do Porto Covo e no dia 1 de Julho nas praias de Morgavel, Vale Figueiros e Ilha do
Pessegueiro. A época balnear termina em todas as praias no dia 15 de Setembro.
O programa de educação ambiental desenvolvido pela autarquia no âmbito da Campanha
Bandeira Azul te rá como tema a biodiversidade nos sistemas aquáticos. As primeiras actividades
realizam-se na Praia de Morgavel (22 de Junho, às 10h00) e na Praia de São Torpes (29 de Junho,
às 10h00), tendo como destinatário o público infantil.
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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