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Administração da Região Hidrográfica do Norte 

Per f i l  da  Água Ba lnear—Pedras Ru ivas 
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Código:  PTCW9H Tipologia:Transição 

Data de Publicação:  2021 Data de Revisão: 2022 

C	�	������	
�� G��������	 �	 Á��	 B	���	� 

Freguesia: Seixas 

 

Concelho: Caminha 

Distrito: Viana do Castelo 

País: Portugal 

Nome da Bacia Hidrográfica: Minho 

Nome da massa de Água: Minho-WB2 

Código da massa de Água: PT01MIN0018 

Mapa da água balnear com a 
localização do ponto de colhei-
ta: 
 
Longitude: -8,82548° 
Latitude:41,89059° 
Sistema de Coordenadas: 
ETRS89 
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Descrição: 

Praia rural com areal. É um espaço de recreio e lazer que se associa a 
prática de desporto em contacto com a natureza, assegurando a compati-
bilização com as atividades associadas à pesca tradicional. Tem condi-
ções para a prática de diferentes modalidades náuticas, como o windsurf. 

Tipo de Substrato: Areia 

Serviços disponíveis: 
Instalações sanitárias, estacionamento, parque de merendas, pontos de 
água, equipamentos de recolha de resíduos e espaços de convívio ao ar 
livre. 



 

2  Perfil de Água Balnear – Anexo III da Diretiva 2006/7/CE, de 15 de fevereiro Porto, abril 2022 

Administração da Região Hidrográfica do Norte 

C�	������	
�� �	 Q�	���	�� 

2018 2019 2020 2021 

 
 

Não Identificada 

 
 

Não Identificada 

 
 

Não identificada 

 

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006) 
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Cursos de água que desagu-
am 

na praia: - 

nas imediações: A jusante da praia localiza-se a foz do Rio Coura. 

Potenciais fontes de poluição 
  

na praia: - 

nas imediações: - 

Risco de ocorrência de episó-
dios de poluição de curta du-
ração: 

Improvável 
Em caso de descargas clandestinas não tratadas, fortes chuvadas e/
ou avaria de ETAR existente 7km a montante. 

Medidas de Gestão: Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim 
do episódio de poluição. 

Atividades Antropogénicas: Atividades turísticas e agrícolas. 
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 Temperatura da água*: 

 Hidrodinâmica:  Correntes alternadas de enchente e vazante. 

 Precipitação*:  Pouco frequente, pontual. 

  16 ºC 

* - durante a época balnear 
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Câmara Municipal de Caminha Telefone: 258 710 300  
email: geral@cm-caminha.pt  
website: www.cm-caminha.pt  

Capitania do Porto de Caminha: Telefone: 258 100 340/Piquete da Policia Marítima 916 353 052 
email: capitania.caminha@amn.pt; 
website: www.amn.pt  

Departamento de Saúde Pública 
da ARS-Norte, I.P. 

Telefone: 220 411 701  
email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt  
website: www.arsnorte.min-saude.pt  

 Entidade gestoras dos sistemas 
de saneamento: Águas do Norte, 
S.A. 

Telefone: 253 919 020 
email: geral@adnorte.pt  
website: www.adnorte.pt 

APA/ARH do Norte Telefone: 223400000 
email: arhn.geral@apambiente.pt 
website: www.apambiente.pt 
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www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt 
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Macroalgas: 

Risco de proliferação: Muito baixo 

Manifestações visíveis: Não há registo de ocorrência 

Cianobactérias: 

Risco de proliferação: Não há historial de ocorrência 

Manifestações visíveis: Não há registos de ocorrência 

Fitoplâncton: 

Risco de Proliferação: Não há historial de ocorrência 

Manifestações visíveis: não há registos de ocorrência 


