
 
 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Zona Balnear dos Biscoitos pelo resultado alcançado nos 

Prémios “Praia + Acessível” em 2019 

Os Prémios “Praia + Acessível” distinguiram a Zona Balnear dos Biscoitos, no 

concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, como a segunda melhor “Praia + 

Acessível” a nível nacional em 2019. 

Foi a primeira vez que uma zona balnear da Região Autónoma dos Açores foi 

distinguida numa edição dos Prémios “Praia + Acessível”, atribuídos desde 2009 

pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, em parceria com a Agência 

Portuguesa do Ambiente, o Turismo de Portugal e a Direção-Geral da Autoridade 

Marítima, através do Instituto de Socorros a Náufragos. 

A finalidade do prémio é distinguir as praias nacionais, costeiras ou interiores 

que, sendo detentoras da bandeira de Praia Acessível durante a época balnear, 

demonstram ter as melhores condições de acessibilidade, servindo, assim, de 

referência nacional pela sua qualidade e pelo bem-estar que proporcionam aos 

frequentadores com mobilidade reduzida. 

Esta distinção comprova, assim, o investimento e o bom trabalho que a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, com o apoio dos seus parceiros, tem vindo a levar 

a cabo nas zonas balneares com o objetivo de melhorá-las e torná-las mais 

acessíveis. Para além da zona balnear dos Biscoitos, foram também 

classificadas como “Praia Acessível” as zonas balneares do Porto Martins, Praia 

Grande e Praia da Riviera, pela disponibilidade de equipamentos e 

infraestruturas específicas, como estacionamento ordenado, acesso pedonal 

adequado, nadador-salvador e cadeiras anfíbias. 



 
 

O prémio, que foi pela primeira vez atribuído nos Açores, é motivo de orgulho 

não apenas para a Autarquia praiense, mas para todas as entidades locais 

envolvidas no melhoramento das zonas balneares e que incluem as Juntas de 

Freguesia, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da 

Vitória e a Associação Bandeira Azul da Europa. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o grupo Parlamentar 

do Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa Regional da Região 

Autónoma dos Açores, reunida em sessão Plenária no periodo legislativo de 

janeiro de 2020, a aprovação de um Voto de Congratulação pela distinção da 

Zona Balnear dos Biscoitos como a segunda melhor “Praia + Acessível de 2019” 

em todo país. 

Do presente Voto de Congratulação deve ser dado conhecimento ao Instituto 

Nacional para a Reabilitação, à Câmara Municipal da Praia da Vitória, à Junta 

de Freguesia dos Biscoitos, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

da Praia da Vitória e à Direção Regional dos Assuntos do Mar. 

 

Horta, Sala das Sessões, 14 de janeiro de 2020. 

Os Deputados, 

 


