Administração da Região Hidrográﬁca do Norte

Per f i l da Á gu a B a ln ear — S al gu e iro s
I

Á

B

Código: PTCN9X

Tipologia:Costeira

Data de Publicação: 2011

Data de Revisão: 2022
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Freguesia:

Canidelo

Concelho:

Vila Nova de Gaia

Distrito:

Porto

País:

Portugal

Nome da Bacia Hidrográfica:

Douro

Nome da massa de Água:

CWB-II-1A

Código da massa de Água:

PTCOST3

B

Mapa da água balnear com a
localização do ponto de colheita:
Longitude:-8,66639°
Latitude:41,12083°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89
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Descrição:

Praia urbana, com morfologia arenosa com areal considerável. Engloba
as concessões de Estrela do Mar e Salgueiros

Tipo de Substrato:

Areia e rocha

Serviços disponíveis:

1 Apoio Simples e 3 equipamentos com funções de apoio de praia.
Parque de estacionamento.
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Temperatura da água*:

18 ºC

Hidrodinâmica:

Correntes alternadas de enchente e vazante.

Precipitação*:

Pouco frequente, pontual.

* - durante a época balnear

C

Q
(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)

2018

I

2019

2020

2021
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Cursos de água que desaguam

na praia:

pequena linha de água.

nas imediações:

-

Potenciais fontes de poluição

na praia:

-

nas imediações:

Rede de saneamento.
Proximidade de Estações Elevatórias.

Risco de ocorrência de episó- Improvável
dios de poluição de curta du- Em caso de descargas clandestinas não tratadas, rutura da rede se
ração:
saneamento, avaria das estações elevatórias.
Medidas de Gestão:

Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim
do episódio de poluição.
Manutenção e monitorização regular da rede de saneamento. Em
caso de rutura, delimitação da área afetada e reparação da estrutura. Ativação do plano de emergência, com divulgação de informação
e aviso à população.
Manutenção e monitorização regular das estações Elevatórias. Sistema de telemetria com envio de alarmes por GSM. Em caso de
avaria, avaliação, delimitação da área afetada e reparação da estrutura. Ativação do plano de emergência, com divulgação de informação e aviso à população.
Monitorização regular da qualidade das linhas de água e, em caso
de poluição, ativação do plano de emergência, com divulgação de
informação e aviso à população.

Atividades Antropogénicas:

Atividades comerciais.

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

A

%-

Macroalgas:
Risco de proliferação:

Moderado, há historial de ocorrência de blooms.

Manifestações visíveis:

Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia.

Cianobactérias:
Risco de proliferação:

Baixo, não há historial de ocorrência.

Manifestações visíveis:

Coloração azul-verde na água.

Fitoplâncton:
Risco de Proliferação:

Baixo, não há historial de ocorrência.

Manifestações visíveis:

Coloração da água e presença de espumas.
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Águas de Gaia, E.M., SA

Telefone: 223 770 460
email: info@aguasgaia.pt
website: www.aguasgaia.pt

Capitania do Porto do Douro

Telefone: 222 070 970
email: capitania.douro@marinha.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

Águas de Gaia, E.M., SA

Telefone: 223 770 460
email: info@aguasgaia.pt
website: www.aguasgaia.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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