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“As melhores praias de Portugal” 
ODEMIRA TEM 12 PRAIAS COM BANDEIRA AZUL 
 

Em 2020 o concelho de Odemira conta com 12 praias com Bandeira Azul, o símbolo de qualidade e excelência, 

atribuído pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa. As praias do Malhão Norte, Malhão Sul, Franquia, 

Farol, Furnas Rio, Furnas Mar, Almograve Norte, Almograve Sul, Zambujeira do Mar, Alteirinhos e Carvalhal e a 

praia fluvial de Santa Clara vão hastear a Bandeira Azul. 

 

Pelo segundo ano consecutivo, o concelho de Odemira conta com o maior número de praias com Bandeira Azul, 

bem como cinco praias acessíveis (Franquia, Furnas Rio, Furnas Mar, Zambujeira do Mar e Carvalhal) e duas 

praias naturistas (no Malhão Norte e Alteirinhos Sul). 

 

Foram aprovadas as 12 candidaturas apresentadas pela autarquia à Bandeira Azul, o que comprova a qualidade 

das praias odemirenses e o empenho do Município no trabalho de infraestruturação e preservação, no âmbito 

da marca “As Melhores Praias de Portugal”.  

 

A ABAE anunciou, no dia 20 de maio, Dia do Mar e da Marinha Portuguesa, no Aquário Vasco da Gama, as 360 

praias, 18 Portos de Recreio/Marinas e 9 Embarcações Ecoturísticas galardoadas com Bandeira Azul pelo Júri 

Internacional em 2020, o que significa um aumento de 9 Bandeiras Azuis em relação a 2019. 

 

No ano em que o acesso às praias obriga a uma adaptação e definição de novas regras devido à pandemia do 

Covid-19, a ABAE, em conjunto com a Coordenação Internacional e o Júri Nacional do programa, adaptou os 

critérios, na certeza “que a Bandeira Azul tem um papel relevante durante esta crise, sobretudo no que diz 

respeito à informação e à sensibilização.” Para a ABAE “ além de repensar os usos da orla costeira, temos o 

dever de continuar o trabalho de Educação Ambiental para a sustentabilidade, com mais de 30 anos, e que 

encontra nesta pandemia um enorme desafio no que respeita às zonas balneares, criando as condições para 

podermos continuar a disfrutar das nossas praias de uma forma segura e sustentada.”  

 

Em 2020, o tema do programa Bandeira azul é “De volta ao Mar, com Atitude de Mudar”, na lógica de mudar a 

forma como nos relacionamos com o Mar e com os outros; mudar a forma como usufruímos da praia; mudar a 

forma como nos comportamos social e ambientalmente. 
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