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O programa “Bandeira Azul” promove o desenvolvimento sustentável em áreas costeiras, 

fluviais, entre outras, a partir do desafio de alcançar padrões de excelência com base em 

critérios que envolvem a qualidade da água balnear, gestão da praia, os serviços, a segurança 

da mesma e a educação ambiental, de forma a existir uma melhoria contínua. 

No caso do concelho de Avis, a praia em causa é a do Clube Náutico de Avis. Esta possui uma 

dimensão reduzida e está situada no Complexo do Clube Náutico de Avis com a proximidade das 

piscinas municipais, café/restaurante, solário e parque de campismo da Albufeira do Maranhão, 

hangar e outros serviços. 

 

1. Objetivos 

 

Os objetivos do plano de gestão automóvel da praia fluvial do Clube Náutico de Avis são: 

1) Incentivar o acesso pedonal; 

2) Incentivar o uso de meios de transporte sustentáveis (tais como o uso de 

bicicleta, transportes partilhados pela família ou amigos); 

3) Diminuir o impacto negativo do tráfego automóvel nos ecossistemas e na 

poluição do ar na zona balnear e envolvente; 

4) Usufruir do corredor ciclável e pedonal para as deslocações da vila à praia e vice-

versa; 

5) Contribuir para a segurança e conforto dos banhistas e outros utentes da zona 

balnear e sua envolvente; 

6) Contribuir para a atratividade turística e para a sustentabilidade da zona 

balnear. 

 

2. Vias de circulação automóvel  

As vias de circulação automóvel correspondem às vias de acesso à zona balnear, no qual o acesso 

é executado em 2 sentidos:  

 Ligação entre a vila de Avis à área do Complexo do Clube Náutico, através da EN244, 

indo em direção ao Caminho Municipal 1067 e virar no cruzamento para a CM 1067-1 

(estrada e a via lateral pedonal e ciclável em direção ao Complexo do Clube Náutico de 

Avis); 
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 Ligação de quem vem do Pisão pelo Caminho Municipal 1067, indo em direção ao 

cruzamento acima indicado (Caminho Municipal 1067-1 que liga ao Complexo do Clube 

Náutico de Avis). 

 

3. Estacionamento 

A área de estacionamento do Complexo do Clube Náutico de Avis está repartida por 3 seções: 

Em frente ao Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão existe um parque de 

estacionamento automóvel para veículos ligeiros com 30 lugares; 

Na parte junto ao café/restaurante, o parque de estacionamento possui 23 lugares; 

Em frente e nas partes laterais do Hangar existem 34 lugares para ligeiros e mais 2 lugares 

próprios destinados a autocarros.  

Ao todo, temos 87 lugares de estacionamento para veículos ligeiros e 2 para autocarros. 

Devemos salientar que os estacionamentos são gratuitos. 

Também no Complexo do Clube Náutico de Avis devemos salientar a existência de um 

parqueamento de bicicletas com 10 lugares (mobilidade sustentável).  

Posteriormente, irão existir 2 lugares destinados a veículos de pessoas com mobilidade 

condicionada. 

 

4. Transportes públicos 

Não possuímos até ao presente momento transportes públicos na área do Complexo do Clube 

Náutico de Avis que liga o mesmo à vila, porém existe um corredor ciclável e pedonal para o 

efeito. 

 

5. Ações de sensibilização ambiental sobre mobilidade sustentável 

Estamos a preparar ações de sensibilização ambiental sobre a mobilidade sustentável onde o 

caso prático será o uso de bicicleta e o transporte partilhado entre família e amigos. 

Estas ações serão direcionadas à comunidade escolar. 

Devemos salientar que, na vila de Avis e arredores, existem em quase todos os espaços verdes, 

parqueamentos de bicicleta.  

O presente documento diz respeito a linhas de orientação para a realização do Plano de Gestão 

Automóvel (em estudo/realização) pelo Município e faz parte integrante do processo de 

candidatura ao Programa Bandeira Azul 2021. 
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