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“Praias de Excelência de Torres Vedras” 

O litoral do concelho de Torres Vedras, com cerca de 20 quilómetros de extensão, é 
particularmente rico em caraterísticas geo-ecológicas, apresentando um interessante perfil 
costeiro, de praias rochosas e arenosas, arribas e dois importantes sistemas dunares. A 
diversidade do modelo costeiro é elevada e as comunidades de organismos existentes são 
consideráveis e ricas.  

Ano após ano são visíveis as boas práticas no que à gestão das praias diz respeito. Este ano 
são 11 as praias com Bandeira Azul, símbolo da qualidade nas zonas balneares, 8 praias com 
o projeto Praia Acessível – Praia para Todos, que identifica condições para acolher utentes 
com mobilidade condicionada, 2 praias com o projeto Praia Saudável, que contribui para a 
segurança, qualidade e acessibilidade das praias. Além dos projetos são ainda realizadas 
campanhas anuais de monitorização da Qualidade das Areias das Praias. 

O trabalho contínuo, que se tem verificado, levou ao reconhecimento mundial através do 
Galardão Quality Coast atribuído desde 2009, tendo sido um dos primeiros territórios nacionais 
a exibir este galardão de abrangência europeia. Em 2011 foi atribuído ao Município a distinção 
de ouro do Quality Coast, relativamente às áreas de ambiente e de identidade. Também o 
prémio “European Green Leaf”, em 2015, foi um forte reconhecimento do trabalho dos autarcas 
e dos técnicos locais e municipais no sentido de alcançar melhores resultados ambientais, 
sobretudo no que concerne à estratégia de mobilidade, esforço de preservação da 
biodiversidade e gestão da água. 

O trabalho integrado e de excelência levou a que este ano Torres Vedras tenha sido 
reconhecido como o concelho português com mais praias sem poluição, com sete praias onde 
não foi detetado qualquer indício de poluição nas análises efetuadas às águas durante as 
últimas três épocas balneares. As praias do Amanhã, Centro, Física, Mirante, Navio, Pisão e 
Santa Helena são as praias torrienses que colocam o Concelho no topo da classificação 
nacional. 

A classificação é atribuída pela ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, que tem 
como base dados da Agência Portuguesa do Ambiente. Para alcançar o registo ZERO 
poluição, as praias têm de apresentar classificação “Excelente” ao longo das três últimas 
épocas balneares, assim como apresentar valores zero ou inferiores ao limite de deteção em 
todas as análises efetuadas aos dois parâmetros microbiológicos controlados e previstos na 
legislação. 

Ao todo, 44 praias portuguesas apresentam o registo, traduzindo-se em mais 11 zonas 
balneares sem poluição do que no ano passado. À agência Lusa o presidente da Associação 
ZERO, Francisco Ferreira, disse que "É um número significativo, representa cerca de 7% do 
total das 608 zonas balneares em funcionamento este ano. (…) Os concelhos com maior 
número de praias com zero poluição são Torres Vedras, com sete, Grândola, com quatro, 
Aljezur e Tavira com três cada um". 

O Grupo Municipal do PS reconhece e saúda todos os envolvidos que colocaram as praias 
torrienses no topo da qualidade, conferindo aos munícipes mais e melhor qualidade de vida, 
uma das grandes prioridades do Partido Socialista de Torres Vedras. 
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