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ESCLARECIMENTO APA 

Equipamento de apoio à praia do Ourigo 
 

 

A APA teve conhecimento da situação do Equipamento de Apoio à Praia (EAP) do Ourigo, em 2016, 

aquando da apresentação do pedido de reconstrução, tendo emitido um parecer favorável 

condicionado, no âmbito das competências que lhe são conferidas pela Lei da Água, relativamente 

às medidas de proteção contra cheias e inundações. 

 

Importa referir que, apesar do equipamento se situar em Domínio Público Marítimo, este se 

encontrava sob jurisdição da APDL, não sendo abrangido pelas regras previstas no atual Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho, cabendo a esta entidade o licenciamento 

dos apoios de praia. 

 

Só após a publicação do novo Programa da Orla Costeira Caminha Espinho, que se prevê para 

muito breve, as áreas sob jurisdição das autoridades portuárias passarão a estar obrigadas ao 

cumprimento das regras determinadas neste programa. 

 

Porém, podemos informar que de acordo com o disposto no Regulamento de Gestão das Praias 

Marítimas que integra o referido Programa da Orla Costeira Caminha Espinho, e cuja proposta pode 

ser consultada no site da APA, aqui, no areal só serão permitidas construções amovíveis com as 

seguintes características construtivas para apoios e equipamentos de praia:  

  

a) a base de suporte será constituída por elementos modulares amovíveis; 

b) a estrutura será em pilares e vigas prefabricadas em madeira; 

c) as paredes e divisórias: painéis em madeira com isolamento térmico - caixilharia em PVC ou 

madeira tratada - vidro ou policarbonato; 

d) a cobertura: painéis metálicos isolantes - telas com estrutura tênsil - material natural; 

e) área descoberta: toldos de correr em esplanada. 

  

Em conclusão, os equipamentos e os métodos construtivos que estão a ser utilizados 

presentemente naquela praia, não serão aceitáveis no futuro Programa da Orla Costeira entre 

Caminha e Espinho. 
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