Campanha Bandeira Azul em Vila Nova de Gaia – Gestão das Zonas Balneares
Um Percurso de 6 Anos

Resumo:

A Empresa Municipal Águas de Gaia, EM tem como área complementar de
intervenção, integrada no objecto social da Empresa, a gestão da orla costeira de Vila
Nova de Gaia.
A orla costeira de Vila Nova de Gaia tem uma extensão de cerca de 15 km e
dispõe de 17 zonas balneares. A orla costeira de Vila Nova de Gaia beneficiou de
grandes transformações e melhorias, acompanhando o objectivo estabelecido pelo
Município de todas as zonas balneares reunirem as condições para ostentarem o
galardão Bandeira Azul.
A concretização deste objectivo tem vindo a contribuir e potenciar importantes
melhorias nas zonas balneares e áreas envolventes, salientando-se:


o alargamento e requalificação da via marginal marítima que integra cerca de 3 km
de ciclovias, zonas de estacionamento e passeios;



a construção de um percurso pedonal no areal ao longo de toda a extensão da orla
marítima, paralelo à linha de costa;



a construção de 10 apoios de praia e passadiços de acesso, de forma a proteger o
cordão dunar;



a instalação de sanitários e chuveiros em todas as praias;



a recolha selectiva de lixo e limpeza diária dos areais.
Outra importante componente na melhoria e gestão da zona costeira é a promoção

de actividades de educação e sensibilização ambiental, nomeadamente na época balnear
nas praias e durante todo o ano, no Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia,
como estrutura vocacionada para a educação para o ambiente, sensibilizando os
visitantes para os problemas ambientais, particularmente para questões relacionadas
com a água e conservação da natureza.
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Em simultâneo, o Município tem, nos últimos anos, conseguido proceder à
demolição na orla costeira de várias construções indevidamente localizadas,
clandestinas ou degradadas.
Uma referência ainda é devida ao reforço da segurança para os frequentadores das
zonas balneares, através da colaboração e intervenção diária da Polícia Municipal.
Todas estas intervenções desenvolvidas nas mais diversas vertentes contribuíram
para a desejada obtenção, na época balnear de 2006, do galardão Bandeira Azul para
todas as zonas balneares do concelho de Vila Nova de Gaia, objectivo que esperamos
manter na próxima época balnear de 2007.
As zonas balneares de Canide Norte, Miramar e Aguda foram ainda dotadas com
um conjunto de equipamentos e serviços adaptados a pessoas com mobilidade reduzida,
o que permitiu serem galardoadas com a bandeira identificadora de “Praia Acessível –
Praia para Todos”.
Este ano, o Município aderiu também ao Programa de Monitorização da
Qualidade das Areias, promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa em
colaboração com o Instituto do Ambiente e com o Instituto Ricardo Jorge.
A obtenção do galardão da Bandeira Azul nas zonas balneares de Vila Nova de
Gaia resulta da vontade e do esforço empenhado do Município e da colaboração estreita
de várias entidades parceiras neste projecto, só possível com a transparência, rigor e
acreditação da Associação Bandeira Azul da Europa, parceiro fundamental que nos tem
acompanhado ao longo deste percurso de seis anos.
Esta atitude de cooperação tem-se traduzido numa melhoria contínua da qualidade
das praias através da introdução de critérios cada vez mais exigentes, tendo em vista a
salvaguarda da qualidade ambiental, do conforto e da segurança dos frequentadores das
zonas balneares.

José Miranda de Sousa Maciel
Vila Nova de Gaia, 9 de Outubro de 2006
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