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Primórdios da Praia da Nazaré



Beleza Natural e extenso areal



Maior Procura, ao longo dos anos



Candidatura a Praia Acessível pela primeira vez em 2009, tendo sido instalada a
primeira rampa, fazendo a ligação aos estrados e restantes equipamentos já
existentes.



Aposta em tornar a Nazaré um destino turístico para todos.



Ao longo dos anos, vislumbraram-se constantes melhorias das condições disponibilizadas
na praia, com a colocação de mais rampas, mais estrados, cadeira anfíbia e melhores
condições para os utentes que nos visitam



Nos últimos anos, o município tem feito um elevado investimento para 
tornar a Praia da Nazaré efetivamente uma Praia para Todos

Em 2016, adesão ao sistema ColorAdd (sinalização para daltónicos) com colocação de 3 postes para 
as bandeiras e colocação de sinalização em todos os ecopontos



Em 2017, o Município gerou um projeto para tornar a Praia da Nazaré efetivamente uma Praia 
Para Todos



Requalificação da Marginal da Nazaré, apostando na pedonalidade e ciclovias, limitação de
trânsito e supressão de barreiras físicas para detentores de incapacidade motora, como as
passadeiras elevadas.



Aposta na pedonalidade e na limitação de trânsito automóvel



Candidatura do projeto “Nazaré Praia para Todos” ao “Programa Valorizar” do Turismo de Portugal

Investimento elegível de 100,920,91€ para melhoria das condições de acessibilidade da Praia da 
Nazaré

Este projeto foi implementado em 2018, e consiste na instalação de diversos equipamentos 
com o objetivo de tornar a Praia Acessível para todos



Colocação de 10 painéis informativos: mapa de serviços com localização das rampas 
e dos acessos ao areal, assim como os restantes serviços disponíveis

Assim como placas de direção com indicações dos acessos



E porque o acesso não é uma preocupação só para a mobilidade reduzida, foi instalado um 
painel tátil, em relevo 3D, com a indicação em braille dos equipamentos e serviços



Passadeiras e rampas com sinalizadores para invisuais detetarem passadeiras e 
rampas



11 rampas de acesso ao areal, que ajudam a vencer o desnível da marginal



Essas rampas ligam a um caminho de estrados que corre paralelo à marginal

Estes estrados são feitos de plástico reciclado, ligados por cordas, não usando pregos, tendo por isso 
uma menor manutenção e uma menor probabilidade de gerar danos físicos nos utentes



Ecopontos acessíveis a utilizadores de cadeiras de rodas



Lava-pés acessíveis a utilizadores de cadeiras de rodas 



Caminho de estrados paralelo à marginal



Dois destes caminhos, que estão devidamente assinalados, um na zona norte e um na zona 
central da praia, que levam até uma zona de sombreamento



Zonas de sombreamento, exclusivas a utentes com mobilidade reduzida, próximas da 
zona de banhos com serviço de banho assistido



O Município já detinha uma cadeira anfíbia, mas adquiriu uma segunda cadeira para 
dotar ambas as zonas



Nestas duas zonas de sombreamento faz-se também a transição dos estrados para um tapete 
Mobimat,  que permite o acesso à zona de banhos de forma autónoma, tendo cada tapete 25m de 

comprimento



Possuímos também uns tapetes mais pequenos que são colocados para apoio à 
concessão, permitindo acesso também à zona de barracas



Criação de nova página, “praiaparatodos.cm-nazare.pt” com toda a informação 

útil acerca dos serviços e infraestruturas que a Praia da Nazaré tem ao dispor



Mas tivemos o cuidado de construir a página segundo as normas para a acessibilidade para todos:

Permite mudar o contraste da páginaPermite aumentar o tamanho da letra

Foi construída de forma a que os leitores de ecrã para invisuais, consigam ler toda a 
informação disponibilizada.



Também fazemos também essa divulgação noutras plataformas.

Facebook do Município

MEO Beachcam



Ações de Formação a interessados

Pagina de facebook da Associação de Nadadores
Salvadores da Nazaré.

Alguns participantes e formadores da acção.



FICHA DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS



Certificação Ambiental ISO 14001:2015



Reconhecimento do trabalho desenvolvido



PRAIA MAIS ACESSÍVEL DE PORTUGAL 
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