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O programa Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas costeiras, fluviais e lacustres, a 

partir do desafio lançado aos gestores de praias para alcançar padrões de excelência num conjunto de critérios 

que envolvem a educação ambiental, a qualidade da água balnear, a gestão da praia e os serviços e a 

segurança, numa ótica de melhoria contínua. A zona balnear costeira da praia de Porto Pim tem sido 

galardoada nos últimos anos no âmbito do programa com a Bandeira Azul. Ao nível da gestão ambiental e 

equipamentos, no âmbito da candidatura à edição 2019, foi elaborado o plano de gestão automóvel pela 

DRAM/DSGCL, PNI Faial e OMA (elaboração do mapa constante da Figura 11). 

 

1. Objetivos 

 

Os objetivos do plano de gestão automóvel da praia de Porto Pim são: 

a) Incentivar o acesso pedonal à zona balnear; 

b) Incentivar a utilização de meios de transporte sustentáveis (tais como transportes públicos, 

transportes partilhados, etc.) à zona balnear; 

c) Diminuir o impacto negativo do tráfego automóvel no uso do solo, nos ecossistemas e na poluição do 

ar na zona balnear e sua envolvente; 

d) Contribuir para a segurança e conforto dos banhistas e outros utentes da zona balnear e sua 

envolvente; 

e) Contribuir para a melhoria estética e paisagística da zona balnear e envolvente dada a sua integração 

em área protegida do Parque Natural da ilha do Faial; 

f) Contribuir para a atratividade turística e para a sustentabilidade da zona balnear.  

 

2. Vias de circulação automóvel 

 

Uma vez que não é permitida a circulação de automóveis no areal da Praia de Porto Pim, as vias de circulação 

automóvel correspondem às vias de acesso à zona balnear que se encontram também dotadas de condições 

para a circulação pedonal. Desta forma, o acesso à Praia de Porto Pim é efetuado em 2 sentidos: 

 

Pela zona sul (acesso principal): 

Este acesso à Praia de Porto Pim é efetuado pela estrada municipal 1037, que contorna o Monte Queimado, 

passando pelo parque de contentores, e dando acesso viário ao Monte da Guia. Este acesso é privilegiado uma 

vez que possui passeios elevados destinados à circulação de peões, uma via de circulação em ambos os 

sentidos e estacionamento para automóveis ligeiros junto das imediações da praia. 
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Figura 1: O acesso viário privilegiado à zona balnear é feito pelo lado sul  

(com pormenor do passeio) 

 

Pela zona norte  

O acesso norte à zona balnear é efetuado pela Rua da Areinha Velha, por uma rampa de acesso diretamente 

ligada ao areal, sendo que o acesso de viaturas está barrado, pelo que apenas se poderá fazer de forma 

pedonal. É também de frisar que este local poderá ser principalmente utilizado por banhistas que venham até 

à praia através de transportes públicos (MiniBus). 

 

É também pela zona norte que é efetuado o acesso a veículos de emergência, por possuir condições de acesso 

mais privilegiadas ao areal por meio de viaturas, tornando o transporte da vítima mais cómodo e rápido do 

balneário, onde são prestados os primeiros socorros. 

 

 

Figura 2: O acesso viário e pedonal à zona balnear pelo lado norte 

 

 

 



 

Plano de gestão automóvel da zona balnear costeira da praia de Porto Pim, concelho da Horta 

 

 

Data de atualização 06 de junho de 2019                                                                                                                                                                3/9 

 

3. Estacionamento  

 

No acesso sul à zona balnear existe um parque de estacionamento público para veículos ligeiros com 58 lugares 

de estacionamento, ao que acrescem 2 lugares de estacionamento destinados a veículos de pessoas com 

mobilidade condicionada. Este encontra-se devidamente sinalizado, e sua utilização é gratuita. 

 

 

Figura 3: Parque de estacionamento do acesso sul à praia de Porto Pim 

 

 

 

Figura 4: Lugares de estacionamento (dois) para pessoas com mobilidade reduzida no parque de 

estacionamento do acesso sul à praia de Porto Pim 

 

No sul da praia, para evitar o estacionamento abusivo e o acesso por viaturas automóveis quer ao acesso 

pedonal, quer às dunas foram colocados impedimentos físicos para evitar a destruição destes habitats naturais 

classificados como sensíveis pelo Parque Natural da ilha do Faial. 
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Figura 5: Impedimentos físicos no acesso pedonal à praia de forma a não permitir o estacionamento abusivo 

e o acesso por viaturas automóveis às dunas 

 

 

Figura 6: Entrada para o acesso pedonal à praia através do passadiço 

 

 

Figura 7 – Impedimentos físicos de acesso às dunas  
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4. Transportes públicos 

 

Da iniciativa da Câmara Municipal da Horta, o Minibus é um transporte prático e económico com 4 percursos 

na cidade da Horta. As linhas “Verde” e “Azul” têm uma paragem na Rua do Pasteleiro que dá acesso à praia 

de Porto Pim. Nas paragens pode ser consultada informação turística. Existem diversas modalidades de 

aquisição de bilhetes: 

Tabela de preços  

Bilhete Preço (Euro) 

Pré-comprado (10 viagens) 4,50 € 

Pré-comprado (10 viagens) 

3ª idade e pensionistas 
2,50 € 

Passe mensal 17,00 € 

 

Nota: os bilhetes pré-comprados e o passe mensal devem ser adquiridos na agência de viagens AEROHORTA, 

sito na rua Conselheiro Medeiros nº 2, Horta, contacto telefónico 292 208 130. 

 

     

Figura 8: Percursos do MiniBus na cidade da Horta 

 

Os horários e os percursos do MiniBus na cidade da Horta estão disponíveis em anexo e na internet no 

endereço http://turismo.cmhorta.pt/images/HorariosMiniBUS.pdf 

 



 

Plano de gestão automóvel da zona balnear costeira da praia de Porto Pim, concelho da Horta 

 

 

Data de atualização 06 de junho de 2019                                                                                                                                                                6/9 

 

Figura 9: Paragem do MiniBus “Rua do Pasteleiro (Porto Pim)” na Horta 

 

 

 

Figura 10: Informação turística na paragem do MiniBus “Rua do Pasteleiro (Porto Pim)” na Horta 
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5. Mapa da zona balnear da praia de Porto Pim 

 

O mapa da zona balnear da praia de Porto Pim distingue (Figura 11): 

a) Os espaços destinados à circulação rodoviária e de estacionamento público, incluindo estacionamento 

acessível;  

b) O local da paragem do transporte público MiniBus da “Rua do Pasteleiro (Porto Pim)”; 

c) Os espaços destinados à circulação de peões, desde o estacionamento público e a paragem do MiniBus 

até ao solário, incluindo o passadiço pedonal. 

 

O mapa da praia de Porto Pim constante do painel informativo afixado na zona balnear inclui a informação 

acima referida. 

 

 

Figura 11: Mapa da praia de Porto Pim 

 

 

 

Anexo: Os horários e os percursos do MiniBus na cidade da Horta  
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