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Municípios e praias da RAM no Programa BA 2017 

Palmeiras 

Reis Magos 

Porto Moniz 

Praia do Areeiro 

Praia Formosa 

Ponta Gorda - Poças do Governador 

Clube Naval do Funchal 

Lido – Complexo Balnear 

Fontinha 
Ribeiro Salgado Ribeira do Faial 

Cabeço da Ponta 

Ponta Delgada 



Praias de substrato fixo, rochoso, com solário e acesso ao mar por escadas 

Lido 
CNF 
 

Ponta Gorda 
Ponta Delgada  
Porto Moniz 



Praias de calhaus rolados associadas a áreas de solário 
(Palmeiras, Reis Magos, Ribeira do Faial) 



Praias de calhaus e areia negra 

Formosa 

Areeiro - Concessionário Hotel Green Key Orca Praia  



Praias de areia clara no Porto Santo 

          Fontinha 

          Ribeiro Salgado - Concessionário Hotel Green Key Pestana Porto Santo 

          Cabeço da Ponta - Concessionário Hotel Green Key Vila Baleira 



O Regulamento do Programa BANDEIRA 

AZUL estabelece que: 

 

a entrega da BA deve ser precedida pela 

verificação da conformidade dos critérios e 

demais condições (4. Cláusula 6ª - Atribuição e 

entrega) 
 

 

a entidade encarregue de proceder ao 

hastear da BA (em geral, o Coordenador 

Regional) deve verificar, antecipadamente, 

as condições exigidas para a entrega e o 

hastear da BA (5. Cláusula 6ª - Atribuição e entrega) 



Para verificação conjunta do cumprimento dos critérios 

de atribuição da BA, ou dos trabalhos conducentes a 

esse cumprimento, antes da entrega do galardão 
Calendário das vistorias 

Convocatórias 

As entidades que intervêm no Programa BA são 

convidadas a participar nas primeiras visitas (em 

geral 2) às praias galardoadas 

Antes da entrega da BA Hastear Época de BA 



Antes da entrega da BA Hastear Época de BA 

Visita das entidades promotoras da candidatura da praia, antes da entrega e 

hastear da BA 

Objetivos:  

- Verificar, em  conjunto, se os critérios de atribuição do galardão estão a ser 

cumpridos ou se, com grande probabilidade, vão ser cumpridos até ao hastear, 

pela evidência dos trabalhos, diligências e preparativos que, na altura da visita, 

estiverem em curso 

- Trocar experiências, conhecer as dificuldades e sugerir formas de as ultrapassar 



Antes da entrega da BA Hastear Época de BA 

Visita dos Promotores da candidatura da praia 

antes da entrega e hastear da BA 

Visita do Coordenador Regional 

Verificação regular do cumprimento dos critérios ao 

longo da época 

O Regulamento do Programa também estabelece que 

o direito de uso da BA numa praia galardoada 

é um direito precário e temporário, condicionado ao 

cumprimento dos critérios e das disposições do 

Regulamento do Programa Bandeira Azul 



Antes da entrega da BA Hastear Época de BA 

Visita do Coordenador Regional 

Verificação regular do cumprimento dos critérios ao longo 

da época 

Ficha de visita de controlo 

usada em todas as visitas 



Galo Mar, 21 de maio 2013 Galo Mar, 6 de junho 2013 

1ª Vistoria - obras  de reparação no solário 2ª Vistoria - Tudo pronto para hastear a BA 

Visita antes do hastear – normalmente na última quinzena de maio   

Não é exigido o cumprimento de todos os critérios, mas verificada a situação relativamente a cada 
um deles e nomeadamente … 

… o andamento dos trabalhos de limpeza, conservação e reparação de instalações e equipamentos 



Necessidade um ponto de água 
no posto de primeiros socorros 

Roca Mar Roca Mar 

… é verificada  a necessidade de alterações, de materiais e equipamentos novos ou 
reparação e melhoria dos já existentes 



… são verificadas as condições de segurança e os locais 
que requerem colocação de sinalização apropriada, 
quer para delimitar diferentes áreas de utilização, quer 
situações de perigo, proibições, etc. 



O Padrão-Mor verifica a existência, estado de 
conservação e operacionalidade do material e 
equipamentos de vigilância, salvamento e assistência 
aos banhistas 
 

confirma o posicionamento do(s) posto(s) de praia 
 

fornece indicações e recolhe elementos para clarificar as 
situações, as disposições legais e obrigações do 
concessionário 
 

verifica as condições para a concessão de praia e 
emissão do Edital 

Tentamos que  a vistoria que a Capitania efetua às praias de banhos coincida, nas praias BA, com a 
visita de verificação de conformidade dos critérios 



Verificação das condições do posto de primeiros socorros 

Palmeiras 

Ponta Gorda – Poças do Governador 

Ponta Delgada Lido - CB 



São verificadas as condições das instalações sanitárias, instalações adaptadas, acessos, 
limpeza, painel informativo … 



Vantagens e dificuldades das visitas conjuntas 

Dificuldades 

Dispor do tempo necessário para as visitas 

Conciliar disponibilidades de agenda 



Feedback da visita ao concessionário/gestor da praia  

Essencial para a correção de incumprimentos ou de aspetos menos bons  

Importante para reconhecer e valorizar o trabalho, o esforço 

e as soluções encontradas para a melhoria da praia               



Obrigada 


