
 
 

Nota justificativa 
Alteração do Plano de Intervenção na Praia da Murtinheira 

(PIP23) – Anexo IV do Regulamento de Gestão das Praias 

Marítimas do troço Ovar - Marinha Grande, publicado pelo 

Aviso n.º 11506/2017, 29 de setembro 

 

O Regulamento de Gestão das Praias Marítimas do troço Ovar - Marinha 

Grande foi publicado através do Aviso n.º 11506/2017, de 29 de setembro.  

Na sequência da aprovação do Programa da Orla Costeira Ovar – Marinha 

Grande (POC-OMG), através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2017, 

de 10 de agosto, vieram a Câmara Municipal da Figueira da Foz e a Junta de 

Freguesia de Quiaios manifestar a necessidade de melhorar a oferta de 

estacionamento em virtude da incapacidade de resposta deste tipo de 

infraestruturas nesta praia, assim como, a necessidade de melhorar o acesso 

pedonal à praia face ao elevado fluxo de banhistas que se tem verificado.  

Tal necessidade de melhoramento das infraestruturas visa, também, 

promover o ordenamento em termos de infraestruturas e de fluxos automóveis e 

de veraneantes, face à desordem que se verifica no local, em particular no limite 

sul da praia da Murtinheira, em que o estacionamento desordenado tem vindo a 

provocar diversos constrangimentos em termos de fluxo automóvel e a destruição 

do sistema biofísico costeiro.  

Tratando-se de uma praia periurbana, e considerando a “Metodologia de 

Cálculo da Capacidade de Carga das Praias Marítimas” do POC-OMG, a capacidade 

de carga teórica máxima é de 1675 utentes. Contudo, aquando da elaboração do 

Programa, considerou-se, com base nas características biofísicas e condições 

específicas da praia, que a capacidade de carga seria de 1450 utentes, definida 

atendendo ao estacionamento existente e no pressuposto de que metade dos 

utentes de praia proveem do aglomerado urbano.  

Assim, face à necessidade de aumento da área destinada a estacionamento 

e acessos, propõe-se o aumento para norte do polígono existente nas proximidades 

da unidade balnear 02, por se encontrar em área predominantemente artificializada, 

de acordo com o modelo territorial do POC-OMG, bem como, ao longo da estrada 

existente para sul, desde a UB05 até à UB08, por forma a permitir a correta 



 
 
requalificação da estrada e, consequentemente, ordenar o estacionamento nesta 

zona. 

Por outro lado, constata-se que os passadiços longitudinais e transversais 

existentes neste PIP se encontram obsoletos e desadequados, uma vez que o 

traçado existente não permite a distribuição uniforme dos utentes de praia por toda 

a frente de praia nem a sua ligação às áreas de estacionamento, pelo que se propõe 

a criação de um passadiço longitudinal em sistema dunar e ligações transversais 

das infraestruturas à praia. 

As alterações ao referido Plano de Intervenção na Praia, incluídas na proposta 

agora apresentada, são as seguintes: 

 Aumento para norte do polígono de estacionamento nas proximidades 

da unidade balnear 02; 

 Criação de um polígono ao longo da estrada existente para sul, em 

área já ecologicamente comprometida pela estrada existente, desde a 

unidade balnear 05 até à unidade balnear 08; 

 Atualização da capacidade de carga para a máxima teórica, ou seja, 

para 1675 utentes, resultante do aumento da área de estacionamento; 

 Criação de um passadiço longitudinal em sistema dunar e ligações 

transversais das infraestruturas à praia; 

 Criação de um acesso de emergência a veículos motorizados na 

unidade balnear 08. 

O projeto de alteração do Regulamento de Gestão das Praias Marítimas do 

troço Ovar – Marinha Grande e a nota justificativa são sujeitos a discussão pública, 

por um período de 30 dias, nos termos do disposto no Código do Procedimento 

Administrativo, conjugado com o previsto no n.º 4 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial. 

 


