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ARRÁBIDA
SEM CARROS!

Praias de Setúbal para todos
ORGANIZAÇÃO PARCEIROSAPOIO ESPECIAL

O programa “ARRÁBIDA 
SEM CARROS – Praias de Se-
túbal para todos”, desenvol-
vido pela Câmara Municipal, 
destina-se a resolver um pro-
blema que subsiste há largos 
anos, com a implementação 
de um plano de mobilidade 
segura e sustentável e de um 
projeto de requalificação das 
zonas balneares.
Mais de 350 mil pessoas 
passam todos os anos pelas 
praias da Arrábida e a Segu-
rança das pessoas está em 
primeiro lugar. Conheça as 
razões para uma Arrábida 
sem carros durante esta épo-

ca balnear. Há alternativas 
reais para que todos possam 
beneficiar das nossas praias.
A estratégia inclui a melhoria 
das condições de circulação, 
com uma aposta no trans-
porte público e nos modos 
suaves de circulação e na li-
mitação do uso do transporte 
individual, a par do combate 
ao estacionamento irregular.
Estas medidas são suportadas 
na realização de um conjunto 
de intervenções, as quais che-
gam igualmente às praias com 
um pacote de investimentos 
requalificadores das zonas 
balneares da Arrábida. 

ARRÁBIDA SEM CARROS
ÉPOCA BALNEAR 2018
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PARQUES GRATUITOS
Parque Alegro P4 – 600 lugares* 
Parque Várzea – 200 lugares 
Parque SECIL – 300 lugares 

PARQUES PAGOS
TARIFAS ENTRAM EM VIGOR A PARTIR DE 1 DE JULHO
Parque Praia da Figueirinha – 250 lugares 
Parque Creiro – 200 lugares 
Tarifas conforme época.

ÉPOCA BAIXA – JUNHO E SETEMBRO
Valor mínimo 0,40€  (por hora)
e valor máximo 5€ (dia)

ÉPOCA ALTA – JULHO E AGOSTO
Valor mínimo 0,80€ (cada hora)
e valor máximo 9€ (dia)

a)  Possibilidade de acesso à Praia da Figueirinha, nos dois sentidos, 
para tomada e largada de passageiros.

b)  Interdição total da circulação de automóveis entre a Figueirinha     
e o Creiro, com exceção dos transportes públicos, veículos 
autorizados, de duas rodas, autoridades e de emergência. 

c)  Painéis informativos eletrónicos à saída da cidade com informação 
sobre lugares de estacionamento disponíveis

d)  A proibição de acesso ao Portinho da Arrábida,  a partir da zona sinalizada
e)  Fiscalização do estacionamento                                                 

ilegal pela GNR
e)  Pessoas com mobilidade reduzida não pagam            

nos lugares devidamente sinalizados

PARQUES DE ESTACIONAMENTO TRANSPORTES PÚBLICOS
PARA A PRAIA DA FIGUEIRINHA

PRINCIPAIS MEDIDAS
– MAIS SEGURANÇA E MELHOR AMBIENTE

722: PARQUE DA SECIL – PRAIA DA FIGUEIRINHA (VAIVÉM)
1€ – bilhete de ida e volta

723: SETÚBAL (ESTAÇÃO RODOVIÁRIA) – PRAIA DA FIGUEIRINHA
4,10€ – bilhete de ida e volta*

723 A: SETÚBAL (ESTAÇÃO RODOVIÁRIA VIA ESTAÇÃO DE COMBOIOS) 
– PRAIA DA FIGUEIRINHA
4,10€ – bilhete de ida e volta*

725: SETÚBAL (ALEGRO) – PRAIA DA FIGUEIRINHA
4,10€ – bilhete de ida e volta*

726: AVª LUÍSA TODI (CASA DA BAÍA) – PRAIA DE ALBARQUEL
1,40€- bilhete de ida e volta

727: BREJOS DE AZEITÃO – CREIRO
4,70€ – bilhete de ida e volta*
* Valor para bilhete inteiro com início e fim nos locais indicados.
Reduz nas paragens intermédias.
Bilhetes pré-comprados: 1,77€ por viagem. 
Crianças até 3 anos: gratuito. Crianças dos 4 aos 12 anos: pagam meio bilhete

VAIVÉM GRATUITO DA PRAIA DA FIGUEIRINHA 
PARA AS RESTANTES PRAIAS
PRAIA DA FIGUEIRINHA – PRAIA DO CREIRO 
Paragem em Galapos, Galapinhos e Creiro

DO CRUZAMENTO PARA PORTINHO DA ARRÁBIDA
– PORTINHO DA ARRÁBIDA 

* Sem regime de exclusividade.


