15 JUN A 15 SET
9h30 às 19h30

A BEACH FOR EVERYONE
praia de carreço
carreço

Praia Bandeira Azul
Blue Flag Beach

Primeiros socorros
First aid point

chuveiros
Showers

Praia Acessível
Beach for everyone

Acessibilidade
Accessibility

Água potável
Drinking water

Você está aqui
You are here

Sanitários públicos
Sanitary facilities

Ponto recolha amostra água balnear
Water sampling point

Áreas Sensíveis
Protected areas

Posto nadador-salvador
Lifesaving equipement

Área vigiada
Swimming area

Informação e Bandeira Azul
Information and Blue Flag

Restaurante/Café
Restaurant/Coffe

Recolha Seletiva
Recycling facilites

Parque automóvel
Carpark

Canadianas Anfíbias Amphibian Crutches
15 JUN a 15 SET
Cadeira Anfíbia Tiralô
1 a 31 AGO

SOB MARCAÇÃO

UNDER MARKING

APPACDM
Viana do Castelo Serviços Centrais
Rua Gago Coutinho, 43
4900-510 VIANA DO CASTELO
Tef.: +351 258 806 500
Tlm: +351 910 303 227
scentrais@appacdm-viana.pt
www.appacdm-viana.pt

Para mais informações contacte / For more information please contact
Município de Viana do Castelo
Passeio das Mordomas
4904-877 Viana do Castelo
Tel: 258 809 300 /258 809 347
cmviana@cm-viana-castelo.pt
www.cm-viana-castelo.pt

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585
2610-124 Amadora | Tel.: 214 728 200
geral@apambiente.pt
www.apambiente.pt
Para mais informações contacte:

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
Av. Conde de Valbom, 63
1069-178 Lisboa | Tel.: 217 929 500
inr@inr.msess.pt
www.inr.pt

Turismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, Lote 6
1050-124 Lisboa | Tel.: 211 140 200
info@turismodeportugal.pt
www.turismodeportugal.pt

A 28

Viana do
Castelo

ÍNSUA
AFIFE

GPS W 8º 52’ 9,70’’ N 41º 46’ 44,79’’

ARDA

AFIFE

GPS W 8º 52’ 17,30’’ N 41º 46’ 5,50’’

A 28

PAÇO
GPS W 8º 52’ 30,10” N 41º 45’ 32,90”

CARREÇO

CARREÇO

GPS W 8º 52’ 28,01” N 41º 44’ 23,37”

EN 13

CANtO MARINHO

A 27

GPS W 8º 52’ 21,85” N 41º 44’ 4,02”

AREOSA

S.TA MARIA MAIOR

A BEACH FOR EVERYONE

MONSERRATE

PRAIA NORTE

RIO LIMA

GPS W 8º 50’ 56,08” N 41º 41’ 31,91”

DARQUE

CABEDELO

GPS W 8º 49’ 58,32” N 41º 40’ 45,26”

ANHA

A 28

RODANHO

GPS W 8º 49’ 20,09” N 41º 38’ 40,76”

CHAFÉ

AMOROSA

EN 13

GPS W 8º 49’ 31,09” N 41º 38’ 40,76”

CASTELO DO NEIVA

Praia Bandeira Azul
Blue Flag Beach

GPS W 8º 81’ 74,03” N 41º 62’ 54,52”

Praia Dourada
Golden Beach

Praia Acessível
Acessibility Beach

segurança balnear
batch security

CASTELO
DO NEIVA

contactos de emergência
emergency contacts

ATENÇÃO: Os banhistas que não respeitarem
a sinalização podem ser multados
ATTENTION: Swimmers who do not respect
the safety signals may be fined

Número Nacional de Emergência
National Emergency Number

NADAR

swimming allowEd
Tomar banho à vontade respeitando
as regras de segurança
You are allowed to swim but alaways
respect safety rules

verde / green

CUIDADO

PERIGO

Proibição de nadar
Do not swim

Proibição de tomar banho
Water closed to public use

Program | ColorADD Inclusive Beach

A integração do código ColorADD nas bandeiras
de praia, nos contentores de recolha seletiva e
outros suportes de comunicação balnear pela
cor, pretende tornar as praias em locais mais
seguros e inclusivos para os daltónicos.

Integrating the ColorADD Code in beach warning
flags, waste collection containers and other
beach communication supports based on color
differentiation intends to turn beaches into a more
accessible and inclusive place for colorblind people.

A Cor é para Todos!

Color is for All!

Existem no Mundo aproximadamente 350
Milhões de Daltónicos!

There are about 350 Million Colorblind people
worldwide!

vermelho / red

112

+ 00 351 917 761 367

Bombeiros Municipais de Viana do Castelo
Municipal Fire Department
of Viana do Castelo

Polícia de Segurança Pública (PSP)
Public Security Police (PSP)

+ 00 351 258 840 400
Polícia Marítima
Maritime Police

+00 351 258 070 571
+00 351 916 352 353

DANGER

medium hazard

AMARELO / yellow

Programa | ColorADD Praia Inclusiva

ColorADD® Sistema de Identifição das Cores Color Identification System | www.coloradd.net

VIATURA SOS
CAR HELP

+ 00 351 258 809 880
Guarda Nacional Republicana (GNR)
Republican National Guard

+ 00 351 258 840 470

112

O programa “Praia Acessível – Praia para Todos!” tem por objetivo promover o cumprimento
da legislação sobre acessibilidade em vigor nas praias portuguesas, de modo a assegurar
as condições que viabilizem a sua utilização e desfrute, com equidade, dignidade, segurança,
conforto e a maior autonomia possível, por todas as pessoas, independentemente da sua
idade, de possíveis dificuldades de locomoção, ou de outras incapacidades que condicionem
a sua mobilidade, tornando-as, assim, destinos de férias adequados a todos.
Este programa abrange todo o país, incluindo as ilhas da Madeira e Açores.

The “Praia Acessível – Praia para Todos!” (“Accessible Beach – Beach for Everyone!”) program
aims to promote compliance with national accessibility legislation in Portuguese beaches,
therefore providing conditions that allow their use and enjoyment, with equality, dignity, safety,
comfort and the highest possible autonomy by all people, regardless of their age, possible
mobility difficulties or other disabilities which restrict their mobility, and so making them vacation
destinations appropriate to everyone.
This program covers the whole country, including Madeira and Azores Islands.

O que é o programa “Praia Acessível – Praia para Todos!”?
É um programa criado em 2004 com o objetivo de promover a acessibilidade das pessoas com mobilidade
condicionada às praias, costeiras e interiores.

What is “Praia Acessível - Praia para Todos!” program?
It is a program created in 2004 with the aim of promoting accessibility for persons with restricted mobility to
coastal and inland beaches.

Quem o promove e divulga?
O Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e o Turismo de Portugal, I.P.,
em colaboração com municípios do litoral ou do interior onde existam praias.

Who promotes and publicizes it?
The National Institute for Rehabilitation, IP, the Portuguese Environment Agency, IP and Tourism of Portugal, IP,
in collaboration with coastal or inland municipalities where there are beaches.

Onde se desenvolve?
Em praias oficialmente designadas como águas balneares, no Continente e nas Regiões Autónomas dos Açores
e da Madeira.

Where does it develop?
In officially designated beaches, in the whole country and in Madeira and Azores Islands.

Como reconhecer as praias acessíveis?
As praias acessíveis são assinaladas por uma bandeira branca com o logótipo do programa “Praia Acessível Praia para Todos!”, junto à entrada acessível da praia.
O que é uma praia acessível?
As praias acessíveis garantem condições de utilização seguras, dignas e confortáveis às pessoas com mobilidade
condicionada:
• Acesso pedonal fácil e livre de obstáculos, a partir da via pública envolvente
• Estacionamento reservado a viaturas ao serviço das pessoas com deficiência, condicionadas na sua
mobilidade
• Acesso pedonal fácil até ao areal/ zona de banhos de sol e até próximo da água
• Instalações sanitárias adaptadas, com acesso pedonal fácil
• Posto de primeiros socorros acessível, com acesso pedonal fácil
• Presença de nadador salvador
Pode ainda encontrar...
• Acesso pedonal fácil a restaurantes, bares e lojas
• Duches, vestiários e bebedouros acessíveis
• Equipamentos para facilitar o usufruto da praia por pessoas com mobilidade condicionada, como cadeiras de
praia anfíbias, canadianas anfíbias, etc.
• Serviço de apoio a banhos em cadeira de praia anfíbia
• Área de permanência com sombreamento reservada a pessoas com mobilidade condicionada

How to recognize the accessible beaches?
Accessible beaches are identified by a white flag with the “Praia Acessível – Praia para Todos!” logo, placed at the
accessible entrance to the beach.
What is an accessible beach?
Accessible beaches ensure safe, dignified and comfortable conditions for people with restricted mobility to use:
• Easy and free of obstacles pedestrian access, from the surrounding public roads
• Reserved parking for vehicles transporting people with mobility restrictions
• Easy pedestrian access leading to the sunbathing area and close to the water
• Adapted toilet facilities, with easy pedestrian access
• Accessible first-aid post with easy pedestrian access
• Presence of lifeguards
You may also find...
• Easy pedestrian access to restaurants, bars and shops
• Adapted showers, changing facilities and accessible drinking fountains
• Equipments meant to facilitate the enjoyment of the beach by people with disabilities, such as amphibious
beach chairs, amphibious crutches, etc.
• Support service to the use of amphibious beach chair
• Shaded area reserved for people with disabilities
Accessibility conditions of classified bathing areas are checked every bathing season.

As condições de acessibilidade das zonas balneares classificadas são verificadas em cada época balnear.
Para mais informações contacte / For more information please contact
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585
2610-124 Amadora | Tel.: 214 728 200
geral@apambiente.pt
www.apambiente.pt
Para mais informações contacte:

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
Av. Conde de Valbom, 63
1069-178 Lisboa | Tel.: 217 929 500
inr@inr.msess.pt
www.inr.pt

Turismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, Lote 6
1050-124 Lisboa | Tel.: 211 140 200
info@turismodeportugal.pt
www.turismodeportugal.pt

Município de Viana do Castelo
Passeio das Mordomas da Romaria
4904-877 Viana do Castelo
Tel: 258 809 300 /258 809 347
cmviana@cm-viana-castelo.pt
www.cm-viana-castelo.pt

