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Lagoa de Albufeira - Mar

Lagoa de Albufeira - Sesimbra

Delegação Marítima

Porto de Setúbal

21 228 85 40

Dra. Carla Macedo

Gabinete de Turismo de Sesimbra - Fortaleza de Santiago

Câmara Municipal . Town Hall
GATELP - Turismo . Tourism Office
Largo da Marinha, 26
2970 - 657 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 228 85 40 
turismo@cm-sesimbra.pt

Bombeiros . Fire Brigade 
Largo dos Bombeiros Voluntários
Apartado 65 
2970-663 Sesimbra
Tel.: (ph.) Sesimbra 21 228 84 50 
Fax: 21 228 84 58
abvsesimbra@mail.telepac.pt

Centro de Saúde . Hospital 
Largo 5 de Outubro 
2970-652 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 228 96 00

Proteção Civil . Civil Protection 
Largo dos Bombeiros Voluntários
2970-663 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 228 05 21

Delegação Marítima
Maritime Delegation  
Largo da Marinha 
2970-657 Sesimbra
Tel. (ph.) 21 193 85 71 / Fax: 21 193 85 71
delegmar.sesimbra@marinha.pt

GNR. POLICE
Rua 4 de Maio
2970-653 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 765 77 00 / 21 765 78 36

policia marítima
maritime police
Posto da Polícia Marítima - Porto de Abrigo
2970-152 Sesimbra
Tel.: (ph.) 91 849 80 53/ 91 849 80 49

Farmácias . Pharmacies 
• Sesimbra (Lopes) 

Rua Cândido Reis 21, 
2970-724 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 223 30 28
lopes.ssb@farmalink.pt
lopes.ssb@gmail.com

• Sesimbra (Leão) 
Av. da Liberdade 13, 2970-635 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 228 80 78
farmacialeao@mail.sofarida.pt

• Santana
Estrada Nacional 378, Santana 
2970-868 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 268 83 70
farmaciadesantana@sofarida.pt

• Cotovia 
Avenida João Paulo II 52, Cotovia 
2970-868 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 268 16 85
farmaciadacotovia@gmail.com

• Alfarim 
Estrada de Alfarim, Lote 3, Alfarim
2970-095 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 268 85 47
emvmmartins@gmail.com

CONTACTOS ÚTEIS . Useful telephones

EMERGÊNCIA  112

PROGRAMA BANDEIRA AZUL | BLUE FLAG PROGRAM

0 Programa Bandeira Azul é um Pro-
grama de Educação para o Desenvol-
vimento Sustentável promovido em 
Portugal pela Asso ciação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE), Secção portu-
guesa da Fundação de Educação Am-
biental (FEE). 

Tem como objetivo educar para o de-
senvolvimento sustentável em praias 
costeiras, fluviais e lacustres, portos 
de recreio ou marinas e embarcações 
ecoturísticas que se candidatam e 
que cumprem um conjunto de critérios 
que envolvem a educação ambien-
tal, in formação e de sensibilização do 
público, a qualidade da água balnear, 
a gestão ambiental da praia/marina/
embarcação, segurança e serviços e 
responsabilidade social. 

A Bandeira Azul é um símbolo de quali-
dade atribuído anualmente às praias e 
marinas embarcacões que distingue o 
esforço de di versas entidades em tor-
nar possível a coexistência do desen-
volvimento local a par do respeito pelo 
ambiente, elevando o grau de cons-
ciencialização dos cidadãos em geral, 
e dos decisores em particular, para a 
necessidade de se proteger o ambiente 
marinho, costeiro e lacustre e incenti-
var a realização de ações condicentes a 
resolução dos problemas aí existentes. 

A ABAE implementa outros Programas 
da FEE que colaboram entre si com o 
objetivo de educar para a sustenta-
bilidade como é o caso do Programa 
Green Key que promove o Turismo 
Sustentável através do reconheci-
mento de estabelecimentos turísticos, 
alojamento local, parques de campis-
mo e restaurantes que implementam 
boas práticas ambientais e sociais, 
que valorizam a gestão ambiental nos 
seus es tabelecimentos e que pro-
movem a Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade. 

Para mais informações consulte a pa-
gina: www.abae.pt.

The Blue Flag is an international award 
given to beaches, marinas and sustain-
able boat tourism operator that meet a 
specific set of criteria con cerning the 
sustainable development in the areas: 
Environmental information and educa-
tion - coastal zone information an en-
vironmental education activities; Water 
quality - Compliance with standards for 
excellent bathing water quality; Envi-
ronmental management - Clean liness 
and recycle; Safety and services - life-
saving and emergency plans; Social re-
sponsibility and nature protection. 

The Blue Flag will only be flying dur-
ingthe official bathing season and when 
all blue flag criteria are upheld. The Blue 
Flag Program in Portugal is held by As-
sociac;ao Bandeira Azul da Europa. 

With members in 76 countries around the 
world, FEE programs represent the abso-
lute cutting edge in Education for Sus-
tainable Develop ment and Environmental 
Education. Eco-Schools, LEAF and Young 
Reporters for the Environment programs 
educate young people to culti vate a more 
environmentally conscious approach in 
their lives, Green Key and Blue Flag initia-
tives are known across the world for their 
pro motion of sustainable business prac-
tices and the protection of our valuable 
natural resources. It is the vision of the 
Foundation for Environ mental Educa-
tion that his programs empower people 
everywhere to live sustainably and in an 
environmentally conscious manner. 

For more information and a full set of 
criteria please log on to: fee.global

Delimitação de Praia
com Bandeira Azul
Blue Flag Limit

Delimitação de Praia
com Bandeira Azul
Blue Flag Limit

1

1000m

Painéis de informação da Bandeira Azul, 
qualidade da água, código de conduta, ac-
tividades de educação ambiental, edital de 
praia, mapa da zona balnear e zonas sensí-
veis.
Blue Flag Information Board, Water Quality, 
Code of Condut, Environmental Education 
Activities, Information for Beach Users, 
Beach Map and Sensative Areas.

Duches Privados
Private Showers

Ecoponto
Recycling facilities

Parque de estacionamento
Parking Area

Localização da Bandeira Azul
Blue Flag Location

Estacionamento para deficientes
Parking facilities for disabled

Recolha de amostragem
Water Sampling Point

Escada / rampas de acesso
Access Points

Você está aqui
You are here

Sanitários públicos
Public Toilets

Concessionários e nadadores salvadores
Concessionaires e Lifeguards

Restaurante
Restaurant

Posto de primeiro socorros
First Aid Equipments

Praia naturista
Official naturist beach

1
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Praia do Moinho de Baixo (Meco)

Praia da Lagoa de Albufeira (Mar)

Lagoa de Albufeira

Alfarim

Aldeia do Meco

Fornos

Santuário de Nossa
Senhora do Cabo

Forte do Cavalo

Arrá
bida / 

Setú
bal 

Tem cerca de 53 quilómetros quadrados, correspondentes 
aos 38 quilómetros de costa entre a Praia da Figueirinha, na 
saída do estuário do Sado, e a Praia da Foz, a Norte do Cabo 
Espichel. Apresenta uma grande variedade de fundos de na-
tureza rochosa e arenosa, que chegam a atingir cem metros 
de profundidade, entre zonas muito abrigadas, como é o caso 
das numerosas enseadas existentes na base das escarpas 
costeiras, e zonas de forte ondulação, como o Cabo Espichel.

É uma área com elevadíssima biodiversidade conhecendo-
-se cerca de 1350 espécies de fauna e flora marinhas. Desde 
sempre é conhecida por ter suportado importantes pesca-
rias, estando ainda associada ao despertar da oceanografia 
biológica em Portugal, nos finais do séc. XIX pela mão do rei 
D. Carlos e de outros naturalistas locais das grandes univer-
sidades da altura.

It has about 53 square kilometers, corresponding to the 38 
kilometers of coastline.

It stands between Praia da Figueirinha (Figueirinha Beach), 
just off the Sado estuary, and Praia da Foz, north of Cabo 
Espichel.

The coast has a wide variety of rocky and sandy bottoms, 
reaching up to 100 meters deep.

Also the whole area has extremely high biodiversity, with 
about 1350 known species, of marine flora and fauna.

It has always been Known for having supported iimportant 
fisheries, and it is also associated to the awakening of biolo-
gical oceanography in Portugal

A instalação do Parque Natural da Arrábida 
(Decreto-Lei n.º 622/76, de 28 de julho) vi-
sou proteger os valores geológicos, florísticos, 
faunísticos e paisagísticos locais bem como 
testemunhos materiais de ordem cultural e 
histórica. O valor da fauna e flora marinhas 
da costa Arrábida foi contemplado através de 
uma Reserva Marinha contígua. Na zona do 
Cabo Espichel a proteção visa as arribas ma-
rinhas, espécies vegetais endémicas, a nidifi-
cação de aves e a preservação de icnofósseis.

Esta área destaca-se pela sua relevância pai-
sagística. É caracterizada particularmente 
pela presença de espécies da flora da região 
macaronésica.

A Serra da Arrábida é um local fundamental 
para espécies calcícolas e para comunidades 
vegetais sobre “terra rossa”. É ainda um dos 
dois locais conhecidos para Chaenorrhinum 
serpyllifolium subsp. lusitanicum (endemis-
mo lusitânico, considerado “vulnerável”).

O cabo Espichel, caracterizado pela presença 
de espécies da flora macaronésica, é o único 
local conhecido para Convolvus fernandesii 
(espécie prioritária, endemismo lusitânico e

considerado “em perigo”) que caracterizam 
de forma particular este local.

Em relação à fauna, engloba um abrigo de 
criação de morcegos muito relevante para o 
morcego-de-peluche (espécie classificada 
“vulnerável”), sendo igualmente importante 
para outras espécies de quirópteros, durante 
o resto do ano. In ICNF.pt

Arrábida Nature Park (around 17,653 ha being 
5,000 marine area) is on a small limestone mas-
sif falling towards the sea in large cliffs - Pínca-
ro, on the top of Risco Mountain is 400 m high - 
suggesting a wall before the Atlantic, dotted with 
small coves and hiding small sandy patches. 180 
million years ago, when this mountainous chain 
began to form, this entire area was submerged.

The current morphology results from violent phe-
nomena related to tectonics and erosion. 

The vegetation is characterized by the presence 
of Mediterranean flora associations including the 
maquis - understory of the ancient forest - and 
the garrigue - a low open scrubland - representing 
a relevant botanical set.
In Natural.pt

Áreas Protegidas | PROTECTED AREAS
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Parque Natural da Arrábida
Arrabida’s Natural Park

Protecção Complementar

Protecção Parcial

Protecção Total
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Passagem inofensiva

Fundeação

Actividades recreativas

Pesca lúdica

Pesca comercial

Navegação

Fundeação

Actividades recreativas

Pesca lúdica

Pesca comercial

Parque Marinho
Zonamento Maritime park

ZPE - Zona de Proteção Especial
Special Protection Areas (SPA)

Lagoa Pequena

Praia das Bicas

Praia do Rio da Prata

Praia da Foz

Monumentos Naturais
Natural Monument

Pedreira do Avelino

Santana

Cotovia

Carrasqueira

Fernão Ferro

Marco do Grilo

EN 378

EN 378
EN 379

Maçã

EN 378

Sesimbra

Zambujal
EN 377

EN 377

Cabo Espichel

Quinta do Conde

Chã dos Navegantes

Forte da Baralha

Baleeira

Serra da Azóia

Azóia

Cova da Mijona
Praia do Ribeiro do Cavalo

Praia do Ouro

Praia da Califórnia

Porto de Abrigo

Parque Natural da Arrábida
Special Protection Areas (SPA)

Arrabida’s Natural Park

Monumentos Naturais
Natural Monument

Pedra da Mua e Lagosteiros

ZPE - Zona de Proteção Especial
Special Protection Areas (SPA)

Cabo Espichel

Distância à costa 200m

Distância à costa 1/4 milha

Distância à costa 200m

Distância à costa 1/4 milha

Fonte: ICNB/ Projeto Biomares

Psetta Maxima
Pregado

Miniopterus Schreibersii
Morcego-de-Peluche

Rostroraja Alba
Raia Branca
(Espécie vulnerável)

Tursiops Truncatus
Golfinho

Octopus Dofleini
Polvo

Sepi Officinalis
Choco

Quercus Coccifera 
Carrasco

Rosmarinus Officinalis
Alecrim

Pistacia Lentiscus
Aroeira

Olea Europaea. Var. 
Sylvestris - Zambujeiro

Quercus Suber
Sobreiro

Pinus Pinea
Pinheiro Manso

Dahpne Gnidium
Trovisco

Quercus Faginea
Matas de Carvalho

Praia dos Lasgoteiros

Parque Natural da Arrábida /Arrábida Nature Park

Parque Marinho Professor Luiz Saldanha
Professor Luiz Saldanha Marine Park

Em sintonia
com a natureza
- aulas de yoga
Yoga classes
 Listening the nature
PRAIAS | BEACHES: 

 Ouro 
8 e 11 JUL  • 4 e 18 AGO | 9h
July 8th and 11th
August 4th and 18th

 Califórnia 
10 e 24 JUL e 7 e 14 AGO | 9h
July 10th and 24th
August 7th and 14th

 Moinho de baixo 
15 e 29 JUL e 11 e 25 AGO | 19h
July 15th and 29th 
August 11th and 25th

 Lagoa-mar 
17 e 21 JUL e 14 e 28 de AGO | 19h
July 17th and 21st
August 14th and 28th

A influência que a Natureza tem na saúde 
está provada e os conceitos de Blue 
Health e Slow Living estão estudados e 
comprovados. Sabe-se que duas horas 
semanais de contacto com a Natureza 
podem fazer toda a diferença no equilíbrio 
emocional de uma pessoa. A linha do ho-
rizonte e o cintilar da água têm um efeito 
tremendo; o murmurar das ondas vibra 
numa frequência que leva os nossos cor-
pos a libertarem endorfinas, uma maneira 
química de dizerem que estão felizes.
Então Desacelere e Conecte-se com a 
natureza!

AÇÕES DE
SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL ACTIONS

2020

It’s proven, that good health, is also related 
to Nature. As well as the concepts of Blue 
Health and Slow Living, have been studied 
and confirmed, it is known, that two hours 
a week of contact with Nature, can make 
all the difference, in a person’s emotional 
balance. There is a tremendous effect, in 
the horizon line, and the sparkling water. The 
waves murmur, vibrates at a frequency, that 
makes our bodies, endorphins release. This is 
a chemical way of saying they are happy.
So, slow down and be connected to Nature!

Informações e inscrições | More information: 
turismo@cm-sesimbra.pt | 212 288 540

Projeto All and One
PRAIA | BEACH: 

 Ouro 
1 JUL a 31 AGO | das 9h às 17h30
July 1st and August 31st
Trata-se de um projeto de apoio especializado 
aos utentes com mobilidade reduzida na praia.
Its a projet that provid human especialized 
support to the users with reduced mobility 
on the beach.

Vamos Reciclar
à Beira Mar
Recycling by the sea
AMARSUL Ecopraias

PRAIAS | BEACHES: 

 Ouro e Califórnia 
4 JUL a 30 AGO
from the 4th of July
to the 30th of August

Sábados e domingos
das 10h às 12h e das 15h às 17h
every weekend
from 10h00 to 12h00 am
and from 15h00 to 17h00 pm
Promover a separação correta de embala-
gens enviadas para reciclagem
Promote recycling by waste separation

Higiene
e Segurança Alimentar
Food hygiene
and safety
Outubro/October

Ação de formação dirigida a conces-
sionários de praia, restauração e hotelaria.
Tem como objetivos, identificar proced-
imentos de prevenção e controlo dos 
microrganismos na produção e confeção 
alimentar, bem como divulgar as normas 
e procedimentos de higiene no manusea-
mento e manipulação dos alimentos.
This is a training action directed to beach 
restaurante and others in order to Identify 
risk-based priorities and the most effec-
tive control procedures in food prodution, 
as well as Standards for hygiene in food 
prodution.
Sala de formação/ Trainning room CAES 
– Santana 
Informações e inscrições | More information: 
turismo@cm-sesimbra.pt | 212 288 540

Conselhos úteis /  Helpful advices

 >Coloque protetor solar e tenha especial 
cuidado com as crianças. 
 >O protetor solar é pouco resistente às 
suas brincadeiras. 
 > Renove-o várias vezes ao dia!

> Use sun protection and have special 
care with children. 
> The sunscreen has low resistance to 
their games.
> You must apply it several times per day!

 > Durante a permanência na praia ingira 
comidas leves, e bastantes líquidos. Evite 
bebidas alcoólicas.
> Não tome banho nos períodos de digestão.

> While on the beach have little snacks 
and drink as much liquids as you can.
Avoid alcoolic drinks.
> You must not have a bath during the
digestion period.

 > Tente nadar acompanhado, não se afaste 
demasiado e nade paralelamente à costa. 
 > Se sentir frio saia de imediato da água.
 > Em caso de aflição, não hesite em pedir 
socorro.

> If possible swim with a friend, not far 
from the beach and along the coast.
> If you feel cold, get immediately out of 
the water.
> In case of trouble don´t hesitate to ask 
for help.

 > Jogar à bola e praticar surf, windsurf, 
etc., são óptimas actividades de praia 
mas pratique-as em zonas definidas para 
o efeito.
 > Respeite também o espaço dos outros.

> Playing football and practise surf and 
windsurf are excellent beach activities, 
but do them at the respective areas.  
> You must respect the others space.

 > Não estacione a sua viatura em locais 
proíbidos nem difiiculte a circulação de 
outros veículos.
 > Não obstrua a normal circulação de 
pessoas, crianças, idosos, deficientes e 
veículos de emergência.

> Do not park on forbidden places and do not 
obstruct the circulation of other vehicles.
> One must allow the normal flow of peo-
ple, elders, children, handicapped and 
emergency vehicles.

 > Preserve os sons naturais. 
 > Evite o ruído. 

> Preserve natural sounds
> Avoid making noise

 > Durante as ondas de calor aumente a 
ingestão de líquidos sem açúcar mesmo 
sem ter sede, elimine bebidas alcoólicas.
 > Deve diminuir os esforços físicos e 
repousar frequentemente em locais à 
sombra.
 > Sobretudo as pessoas idosas e as 
crianças não devem ir à praia nos dias de 
grande calor, as radiações solares podem 
provocar graves queimaduras de pele 
mesmo que estejam protegidos.

> During heat waves,  you must increase 
the intake of sugar-free liquids, even if 
you are not thirsty. Do not take alcoholic 
drinks.
> It’s  advisable to decrease physical ef-
forts and rest often, in shady places.
> In days of great heat, especially the el-
derly and children, should not go to the 
beach. Even if they are protected, solar 
radiation, can cause serious skin burns.

> Não entre na água de forma repentina, 
especialmente após exposição ao sol. 
> Dê tempo a que o corpo se habitue à 
mudança de temperatura.
> O choque térmico pode causar lesões 
graves ao organismo.

> Don’t get quickly into the water, espe-
cially after sun exposure.
> Give your body the needed time to get 
used to the change of temperature. 
> The shock might cause damage to your 
body.

 > Não deite beatas para o areal, estas 
são plásticos que mata a vida selvagem e 
entrarão na sua cadeia alimentar 

> Do not throw your cigarettes to the 
sand, this are plastics wich keals the wild 
life and became part of your alimentation.

 > Utilize os caminhos e passagens 
criadas para o acesso à praia, preserve 
as dunas e a vegetação natural. 
 > Não circule também com viaturas na 
praia e nas dunas.

> Cooperate in the protection and con-
servation of the sand dunes and their 
vegetation. Only use the acess paths 
that are marked.
> Don’t  use any motorized transports on 
the beach and dunes.

Bandeira vermelha | Red flag
Perigoso tomar banho
Bathing dangerous

Bandeira amarela | Yellow flag
Perigoso nadar 
Swimming dangerous

Bandeira verde | Green Flag
Tomar banho à vontade respeitando as 
regras gerais de segurança
Bathing freely permitted within the gen-
eral rules of safety

 > Respeite os sinais das bandeiras e as 
instruções dos nadadores salvadores.
 > Frequente praias vigiadas.

> Respect the signal flags and the life-
guard instructions. 
> Frequent beaches with surveillance.


