
 

 
 

 

 
ANEXO I 

(a que se refere o n.º 1) 

Método de cálculo utilizado para definir a capacidade potencial de ocupação das praias e métodos e 

tecnologias que vão permitir estimar o estado da sua ocupação 

1 — Águas costeiras e de transição 

a) Definição da área de areal utilizável para a prática balnear com a profundidade possível, considerando 

as características biofísicas e faixas de salvaguarda ao risco costeiro e, tendo como referência, o limite 

lateral das praias definido nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira/Programas da Orla Costeira; 

b) Utilização de uma área de 8,5 m2/pessoa, considerando o distanciamento físico necessário por razões 

sanitárias; 

c) Em praias não urbanas, ponderação dos valores obtidos face aos equipamentos e infraestruturas 

existentes, em particular o estacionamento, e à sensibilidade ambiental da envolvente da praia; 

d) Identificação das praias de uso limitado, em que a área utilizável é fortemente condicionada por faixas 

de salvaguarda ao risco costeiro associadas a arribas ou acessos. 

 

2 — Águas interiores 

a) Definição da área utilizável para a prática balnear, considerando a extensão da frente da zona balnear e 

uma faixa com a profundidade passível de utilização contada a partir do limite do plano de água; 

b) Incluem-se, também, nesta área os espaços envolventes disponíveis para o uso balnear, como sejam: 

parques de merendas, esplanadas, relvados e piscinas com plataformas flutuantes para permanência dos 

utilizadores.  

 

 

O estado de ocupação das praias é determinado a partir de diversas fontes de informação: 

- Carregamento manual pelos concessionários, assistentes de praia, Câmaras Municipais, Autoridade 

Marítima, Guarda Nacional Republicana e Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.; 

- A que resultar da aplicação de algoritmos de processamento de imagem de câmaras de videovigilância 

sem registo de imagem ou a sensores de contagem ativos ou passivos, dando cumprimento ao disposto no 

artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 35-A/2021, de 18 de maio;  

- Ou outras que se venham a revelar fidedignas, quer sejam de iniciativa municipal ou crowdsource. 

 

  


