
 

 

1 
 

 
   

CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DO 
DIREITO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DO DOMINIO 
PÚBLICO MARITIMO (DPM) 

Caderno de Encargos 
Cláusulas Técnicas  

2021 
 

 
 

10 FEVEREIRO  
 

 
 

Município da Figueira da Foz 
 



 

 

2 
 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO 

MARITIMO (DPM) NAS PRAIAS DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ 

Anexo I – Caderno de Encargos – Cláusulas Técnicas 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto e natureza jurídica 
 

1 - O presente documento estabelece as condições técnicas para a elaboração do projeto de execução dos 

Equipamento, Apoios de Praia Simples e Apoios Complementares anexo ao Concurso Público para a Concessão 

do Direito de Utilização Privativa do Domínio Público Marítimo (DPM) nas Praias Do Concelho Da Figueira Da Foz. 

2 - As demais Normas Técnicas devem respeitar o Programa da Orla Costeira para o troço Ovar-Marinha Grande, 

adiante abreviadamente designado por POC-OMG, e respetivo Regulamento de Gestão das Praias Marítimas do 

Troço Ovar-Marinha Grande, publicado em Diário da Républica, 2ªserie – Nº189 de 29 de setembro de 2017 sob 

o aviso n 11506/2017 de 18 de setembro de 2017.  

 

 
 
 

Cláusula 2ª 
Definições 

 
Para efeitos da aplicação do presente regulamento, são considerados os conceitos técnicos e as respetivas 
definições constantes do POC-OMG em vigor, entre os quais se destacam as seguintes definições e abreviaturas: 
(…) 
f) «Antepraia» - zona terrestre correspondente a uma faixa de largura variável, contada a partir do limite interior 
do areal; 
h) «Apoio complementar» (AC) - instalações tuteladas por entidade pública, destinadas a complementar o nível 
de serviços públicos nas praias, incluindo instalações sanitárias, balneários, postos de turismo, postos de 
informação, instalações recreativas e desportivas, entre outros; 
(…) 
k) «Apoio de praia simples» (APS) - núcleo básico de funções e serviços, infraestruturado, que integra sanitários, 
com acesso independente pelo exterior, posto de socorros, armazém de apoio à praia, uma linha de 
telecomunicações para comunicações de emergência, posto de informação e assistência a banhistas, esplanada 
descoberta, que assegura a limpeza de praia e recolha de lixo, podendo ainda assegurar funções comerciais e/ou 
de estabelecimento de restauração e bebidas nos termos da legislação aplicável; 
l) «Apoio de praia à prática desportiva» (APPD) - núcleo básico com as características e os serviços obrigatórios 
de apoio de praia mínimo, simples ou completo, consoante estabelecido na licença ou concessão balnear, 
podendo assegurar ainda funções comerciais, nomeadamente ensino de atividades desportivas de mar, aluguer 
de pranchas e/ou embarcações, e de estabelecimento de bebidas nos termos da legislação aplicável; 
(…) 
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o) «Areal» - zona de fraco declive, constituída por depósitos de sedimentos não consolidados, tais como areias e 
calhaus, sem ou com pouca vegetação e formada pela ação das águas, ventos e outros agentes naturais ou 
artificiais; 
q) «Cércea» - dimensão vertical da construção, contada a partir do ponto de cota média do terreno no 
alinhamento da fachada até à linha superior do beirado ou platibanda ou guarda do terraço; 
(…) 
s) «Construção mista» - construção com materiais ligeiros, integrando elementos ou partes de construção em 
alvenaria ou de betão armado; 
t) «Construção ligeira» - construção assente sobre fundação não permanente e construída com materiais ligeiros 
prefabricados ou modulados que permitam a sua fácil desmontagem e remoção; 
u) «Construção sobrelevada» - estrutura construída, sobrelevada em plataforma em relação ao meio em que se 
insere, mediante a colocação de estacas, permitindo a migração das areias; 
v) «Construção pesada» - construção assente em fundação permanente e dispondo de estrutura, paredes e 
cobertura rígidas não amovíveis; 
x) «Equipamento» (E) - núcleo de funções e serviços, que não correspondam a apoio de praia, situados na área 
envolvente da praia e destinados a estabelecimentos de restauração e bebidas; 
(…) 
dd) «Licença ou concessão balnear» - autorização de utilização privativa de uma praia, ou parte dela, destinada 
à instalação dos respetivos apoios de praia, apoios balneares, apoios recreativos, apoios complementares e 
equipamentos, com uma delimitação e prazo determinados, com o objetivo de prestar as funções e serviços de 
apoio ao uso balnear; 
(…) 
gg) «Pavimento permeável» - revestimento da superfície do solo com recurso a materiais inertes que lhe 
conferem natureza permeável; 
hh) «Pavimento semipermeável» - revestimento da superfície do solo com recurso a materiais inertes que lhe 
conferem natureza semipermeável; 
(…) 
jj) «Polígono de implantação das construções» - Linha poligonal fechada que delimita uma área do solo no 
interior da qual é possível edificar; 
ll) «Unidade balnear» - unidade de gestão de base territorial, ao qual pode estar associado um apoio de praia 
mínimo, simples ou completo; 
mm) «Uso balnear» - conjunto de funções e atividades destinadas ao recreio físico e psíquico do homem, 
satisfazendo necessidades coletivas que se traduzem em atividades multiformes e modalidades múltiplas, 
conexas com o meio aquático; 
(…) 
oo) «Zona de apoio balnear» - frente de costa constituída pela faixa de areal e plano de água adjacente ao apoio 
de praia, apoio balnear ou equipamento, a cujo titular de licença ou concessão é imposta a prestação de serviços 
de apoio, vigilância e segurança aos utentes da praia; 
pp) «Zona de banhos» - correspondente à área do plano de água associado reservada a banhistas, com uma 
largura mínima igual a 60 % da zona vigiada e uma distância máxima à frente de praia de 50 metros; 
qq) «Zona vigiada» - correspondente à área do plano de água associado sujeita a vigilância, onde é garantido o 
socorro a banhistas, com extensão igual à de frente de praia objeto de licença ou concessão; a zona vigiada inclui 
a zona de banhos e os canais para modos náuticos. 
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Cláusula 3ª 
Características gerais das construções 

 
De acordo com o disposto no POC OMG, em função da tipologia da praia e da sua localização as construções a 
erigir cuja concessão é objeto do presente concurso deverão ter as seguintes características:  

1-  Tipologia de Praia: 
a) Praia de Quiaios - Tipo I – Praia Urbana (2 APS) 

1. Antepraia — construção ligeira ou mista; 
b) Praia do Cabedelo - Tipo II – Praia Periurbana (1 APS, 2AC e 1E) 

1. Antepraia — construção ligeira ou mista. 
c) Praia da Costa de Lavos- Tipo I – Praia Urbana 

1. Areal — construção ligeira; (1APS) 
2. Antepraia — construção ligeira ou mista. (1APS) 

d) Praia da Leirosa - Tipo I – Praia Urbana 
1. Frente Marginal — construção ligeira, mista ou pesada. (1APS) 

 
2- A implantação de construções ligeiras deve ser feita sobre estacaria de fundação, em madeira tratada ou 

perfil de ferro metalizado, que não implique a construção de sapatas de fundação ou embasamento geral 
e salvaguarde um afastamento mínimo de 0,5 metros em relação ao nível médio do solo, respeitando 1 
metro em sistema dunar, tendo em atenção a morfologia existente no local em causa; 
 

3-  A implantação de construções mistas, deve processar-se sobre estacaria de fundação, em madeira 
tratada ou perfil de ferro metalizado, que não implique a construção de sapatas de fundação ou 
embasamento geral; 
 

4-  Em construções pesadas são admissíveis soluções de embasamento geral, com construção de 
ensoleiramento geral ou embasamento em enrocamento; 
 

5- É interdita a construção de caves, com exceção das situações em que as condições de implantação, 
designadamente a inclusão em obra marítima ou passeio marginal artificializado, permitam a construção 
de cave com um único piso para armazenagem;  
 

6- A cércea máxima de fachada é de 4 metros, contados a partir da cota de soleira; 
 

7- É permitida a utilização de coberturas com a função de esplanadas, desde que existam limitações de 
espaço e barreira visual, ou se tal solução se revelar mais adequada para a proteção dos sistemas 
biofísicos, e desde que garantidas as condições de segurança, estrutural e de utilização; 
 

8- Nas praias marítimas com sistema dunar associado só é permitida a construção ligeira e sobrelevada. 
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Cláusula 4ª 
Características especificas das construções 

 
1. Os Apoios complementares (AC) e Equipamento (E) localizados na Praça do Cabedelo (Praia do Cabedelo) 

deverão ser do tipo de construção ligeira e mista, obedecendo às seguintes características especiais: 
1.1.  Base de suporte – estrutura de madeira, metal ou betão; 
1.2.  Estrutura – madeira ou metal; 
1.3.  Paredes e divisórias: 

1.3.1 Exteriores: Madeira ou Contraplacados; 
1.3.2 Interiores. Madeira, Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e Materiais 

compósitos nos paramentos; 
1.4. Cobertura - Madeira, Material Natural com base impermeável, Painéis de alumínio termolacado e 

Materiais compósitos. 
 

2. O APS inserido em Areal (Praia da Costa de Lavos) deverá ser do tipo de construção ligeira e amovível, 
obedecendo às seguintes características especiais: 

2.1.  Base de suporte – estrutura sobrelevada de madeira ou metal; 
2.2.  Estrutura – madeira ou metal; 
2.3.  Paredes e divisórias  

1.3.3 Exteriores: Madeira, Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e Materiais 
compósitos nos paramentos; 

1.3.4 Interiores. Madeira, Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e materiais 
Compósitos nos paramentos; 

2.4. Cobertura - Madeira, Material Natural com base impermeável; Painéis de alumínio termolacado e 
Materiais compósitos. 

 
3. Os demais APS localizados em Antepraia deverão ser do tipo de construção ligeira ou mista, obedecendo às 

seguintes características especiais: 
3.1. – Base de suporte – estrutura sobrelevada de madeira ou metal; 
3.2.  - Estrutura – madeira ou metal; 
3.3. – Paredes e divisórias  

2.3.1 Exteriores: Madeira, Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e Materiais 
compósitos nos paramentos; 

2.3.2 Interiores. Madeira, Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e Materiais 
Compósitos nos paramentos; 

3.4. Cobertura - Madeira, Material Natural com base impermeável; Painéis de alumínio termolacado e 
Materiais Compósitos. 
 

4. O APS inserido em Frente Marginal (Praia da Leirosa) deverá ser do tipo de construção mista e fixa, 
obedecendo às seguintes características especiais: 

4.1.  Base de suporte – estrutura de madeira ou metal, ou estrutura de Betão 
4.2.  Estrutura – Madeira ou Metal; 
4.3.  Paredes e divisórias: 

4.3.1. Exteriores: Madeira, Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e Materiais compósitos; 
4.3.2. Interiores. Alvenaria de tijolo rebocado e/ou revestida com material cerâmico, Madeira, 

Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e Materiais Compósitos nos paramentos; 
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4.4. Cobertura - Painéis de alumínio termolacado e Materiais Compósitos, telha de barro vermelha ou 
lajetas de betão ou pedra em terraços. 
 
 

 Cláusula 5ª 
Serviços obrigatórios 

1- Os apoios de praia simples (APS) destinam-se a instalações que proporcionam os seguintes serviços 
obrigatórios: 

a) Assistência e salvamento de banhistas;  
b) Informação aos utentes;  
c) Posto de socorros;  
d) Comunicações de emergência;  
e) Recolha de lixo;  
f) Limpeza da praia;  
g) Instalações sanitárias de utilização gratuita e abertas ao público durante toda a época balnear. 

 
2- Os apoios de praia simples, com funções de apoio à prática desportiva, devem estar dotados com as funções 
estabelecidas no número anterior. 

3 - Os apoios de praia simples podem dispor de uma área máxima de construção coberta para funções 
comerciais de 65 m2, devendo cumprir com o programa funcional definido no Anexo I. 

 

 

Cláusula 6ª  
Sistemas de ensombramento 

 
1. Sistemas de ensombramento 

a) Não são admitidos sistemas de ensombramento ou obscurecimento interiores ou exteriores com 
caixa de estore. 

b) O sistema de ensombramento deverá garantir a proteção e segurança da instalação. 
c) As portadas não deverão ser salientes ao plano da fachada onde se inserem. 
d) Nas instalações da praça do cabedelo, todos os vãos deverão ter portadas em madeira, na face 

exterior da parede, em ripado vertical de madeira de pinho tratado em autoclave. 
e) No caso dos apoios de praia a construir, os sistemas de obscurecimento/ensombramento deverão 

ter o mesmo tipo de acabamento aplicado nas fachadas.  
 

2. Sistemas de ensombramento em esplanadas 
Nas esplanadas são admitidos os seguintes sistemas de ensombramento: 

a) Pérgula com estrutura em madeira, ocupando até 50% da área de esplanada; 
b) Individualizados, guarda sóis em tecido ou em material natural e outros que se mostrem adequados 
c) Toldos horizontais rebatíveis de um só plano. 
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Cláusula 7ª  
Publicidade 

 
 

1. A publicidade de cada estabelecimento deve estar enquadrada numa solução estética harmoniosa.  
2. Não deverá qualquer placa, tela ou outro elemento publicitário ser saliente ao pano da fachada onde se 

insere. 
3. Todos os elementos publicitários deverão ser em material resistente assim como o seu sistema de 

fixação 
4. São admitidos elementos luminosos desde que obedeçam à alínea b) 
5. Não são fixados paletes de cor ou materialidade, sendo que o município reserva o direito de rejeitar 

uma solução que não se enquadre nas alíneas anteriores.  
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Ficha técnica 1 
 

Apoio complementar (2 AC – Praia do Cabedelo) 
 

Identificação e dimensionamento das instalações 
Apoio complementar 

 
Área total da parcela:  Área máxima de construção 

360 m2 100 m2 
 

Características funcionais, arquitetónicas e construtivas 
 

Tipo de Uso 
 As construções destinam-se a instalações de apoio a atividades desportivas e recreativas relacionadas 

com a prática de deslize de ondas 
Tipo de construção 

 Base de suporte: estacaria de madeira, estrutura metálica ou betão 
 Estrutura: madeira ou metálica 
 As Paredes exteriores deverão ser revestidas a madeira, de ripado vertical em pinho tratado em 

autoclave. 
 A Caixilharia deverá ser em madeira à cor natural ou em alumínio anodizado à cor cobre 
 Todos os vãos deverão ter portadas em madeira, na face exterior da parede, em ripado vertical de 

madeira de pinho tratado em autoclave. 
 As caleiras e tubos de queda da rede pluvial deverão ser efetuadas pelo interior das fachadas. 
 As coberturas planas terão de ter platibanda de forma a ocultar o revestimento da mesma e, no caso 

de serem acessíveis, assegurar a proteção de pessoas e bens.  
Parâmetros urbanísticos  

 A implantação, cércea e alçados deverão seguir as indicações constantes do anexo II, sendo que o 
corpo A terá de ter sempre duas águas a 45 graus, e o corpo B deverá ter a cobertura plana. 

 A frente de cada lote deverá ser encerrada com parede de 4 metros de altura, independentemente 
de haver ou não construção, com igual acabamento exterior e de acordo com os alinhamentos 
constantes do anexo II 

 A porta de entrada principal deve ser introduzida no alçado lateral do corpo A. 
 Cada lote terá de ser vedado na sua totalidade em ripado de madeira de pinho tratado em autoclave 

com altura mínima de 1.20m, largura de 0,20m e espaçamento entre ripado de 0,09m.  
 
 



 

 

10 
 

Ficha técnica 2 
 

Equipamento (E) – Praia do Cabedelo 
 

Identificação e dimensionamento das instalações 
Equipamento (E) 

 
Área total da parcela: Área máxima de construção 

360 m2 189 m2 
 

Características funcionais, arquitetónicas e construtivas 
 

Tipo de Uso 
 A construção destina-se à instalação de estabelecimento de restauração e bebidas 

Tipo de construção 
 Base de suporte: estacaria de madeira, estrutura metálica ou betão 
 Estrutura: madeira ou metálica 
 As Paredes exteriores deverão ser revestidas a madeira, de ripado vertical em pinho tratado em 

autoclave. 
 A Caixilharia deverá ser em madeira à cor natural ou em alumínio anodizado à cor cobre 
 Todos os vãos deverão ter portadas em madeira, na face exterior da parede, em ripado vertical de 

madeira de pinho tratado em autoclave. 
 As caleiras e tubos de queda da rede pluvial deverão ser efetuadas pelo interior das fachadas. 
 As coberturas planas terão de ter platibanda de forma a ocultar o revestimento da mesma e, no caso 

de serem acessíveis, assegurar a proteção de pessoas e bens.  
 

Parâmetros urbanísticos  
 A implantação, cércea e alçados deverão seguir as indicações constantes do anexo II, sendo que o 

corpo A terá de ter sempre duas águas a 45 graus, e o corpo B deverá ter a cobertura plana. 
 A frente do lote deverá ser encerrada com parede de 4 metros de altura, independentemente de 

haver ou não construção, com igual acabamento exterior e de acordo com os alinhamentos 
constantes do anexo II. 

 O lote terá de ser vedado na sua totalidade em ripado de madeira de pinho tratado em autoclave 
com altura mínima de 1.20m, largura de 0,20m e espaçamento entre ripado de 0,09m.  
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Ficha técnica 3 
1 Apoio de Praia Simples (APS) na Praia do Cabedelo 

 
Identificação e dimensionamento das instalações 

Localização – UB10 CABEDELO 

 
Polígono de implantação  Área coberta Área descoberta 

28 x 28 
Comércio e armazém ≤ 65 m2 

Serviços de utilidade publica ≤ 35 m2  
Esplanada ≤ 50 m2 

 
Características funcionais, arquitetónicas e construtivas 

 
Tipo de Uso 

 A construção destina-se a apoio de praia podendo incluir funções de apoio à prática desportiva 
relacionadas com a prática de deslize de ondas. 

Tipo de construção 
 Base de suporte: estacaria de madeira, estrutura metálica  
 Estrutura: madeira ou metálica 
 Paredes deverão ser revestidas a Madeira, Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e 

Materiais compósitos; 
 A Caixilharia deverá ser em madeira à cor natural ou em alumínio anodizado à cor cobre 
 Todos os vãos deverão ter portadas exteriores à face da parede, em madeira e/ou material idêntico 

ao aplicado nas paredes exteriores. 
 As caleiras e tubos de queda da rede pluvial deverão ser efetuadas pelo interior das fachadas. 
 As coberturas planas terão de ter platibanda de forma a ocultar o revestimento da mesma e, no caso 

de serem acessíveis, assegurar a proteção de pessoas e bens.  
Parâmetros urbanísticos  

 A implantação, deverá ser efetuada dentro do polígono de implantação. 
 A área máxima de construção coberta para funções comerciais é de 65m2  
 A cércea máxima é 4 metros, contados a partir da cota de soleira 
 A área máxima de construção de funções de serviços de utilidade pública é de 35m 2 cujos 

compartimentos deverão respeitar as seguintes áreas mínimas: 5 m2 para posto de socorros, 10 m2 
para instalações sanitárias e 5 m2 para armazém de apoio à praia. 

 É interdita a construção de caves, com exceção das situações em que as condições de implantação, 
designadamente a inclusão em obra marítima ou passeio marginal artificializado, permitam a 
construção de cave com um único piso para armazenagem 
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Ficha técnica 4 
2 Apoios de Praia Simples (APS) na Praia de Quiaios 

 
Identificação e dimensionamento das instalações 

Localização –  UB02 e UB10  - QUIAIOS 

     
Polígono de implantação  Área coberta Área descoberta 

30x30 Comércio e armazém ≤ 65 m2 

Serviços de utilidade publica ≤ 35 m2  
Esplanada ≤ 50 m2 

 
Características funcionais, arquitetónicas e construtivas 

 
Tipo de Uso 

 A construção destina-se a apoio de praia podendo incluir funções de apoio à prática desportiva 
relacionadas com a prática de deslize de ondas. 

Tipo de construção 
 Base de suporte: estacaria de madeira, estrutura metálica  
 Estrutura: madeira ou metálica 
 Paredes deverão ser revestidas a Madeira, Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e 

Materiais compósitos; 
 A Caixilharia deverá ser em madeira à cor natural ou em alumínio anodizado à cor cobre 
 Todos os vãos deverão ter portadas exteriores à face da parede, em madeira e/ou material idêntico 

ao aplicado nas paredes exteriores. 
 As caleiras e tubos de queda da rede pluvial deverão ser efetuadas pelo interior das fachadas. 
 As coberturas planas terão de ter platibanda de forma a ocultar o revestimento da mesma e, no caso 

de serem acessíveis, assegurar a proteção de pessoas e bens.  
Parâmetros urbanísticos  

 A implantação, deverá ser efetuada dentro do polígono de implantação. 
 A área máxima de construção coberta para funções comerciais é de 65m2  
 A cércea máxima é 4 metros, contados a partir da cota de soleira 
 A área máxima de construção de funções de serviços de utilidade pública é de 35m 2 cujos 

compartimentos deverão respeitar as seguintes áreas mínimas: 5 m2 para posto de socorros, 10 m2 
para instalações sanitárias e 5 m2 para armazém de apoio à praia. 

 É interdita a construção de caves, com exceção das situações em que as condições de implantação, 
designadamente a inclusão em obra marítima ou passeio marginal artificializado, permitam a 
construção de cave com um único piso para armazenagem 
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Ficha técnica 5 
1 Apoio de Praia Simples (APS) na Praia da Costa de Lavos 

 
Identificação e dimensionamento das instalações 

Localização – UB02 e UB04 Costa de Lavos 

   
Polígono de implantação  Área coberta Área descoberta 

28 x 28 
Comércio e armazém ≤ 65 m2 

Serviços de utilidade publica ≤ 35 m2 * Esplanada ≤ 50 m2 

 
Características funcionais, arquitetónicas e construtivas 

 
Tipo de Uso 

 A construção destina-se a apoio de praia podendo incluir funções de apoio à prática desportiva 
relacionadas com a prática de deslize de ondas. 

Tipo de construção 
 Base de suporte: estacaria de madeira, estrutura metálica  
 Estrutura: madeira ou metálica 
 Paredes deverão ser revestidas a Madeira, Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e 

Materiais compósitos; 
 A Caixilharia deverá ser em madeira à cor natural ou em alumínio anodizado à cor cobre 
 Todos os vãos deverão ter portadas exteriores à face da parede, em madeira e/ou material idêntico 

ao aplicado nas paredes exteriores. 
 As caleiras e tubos de queda da rede pluvial deverão ser efetuadas pelo interior das fachadas. 
 As coberturas planas terão de ter platibanda de forma a ocultar o revestimento da mesma e, no caso 

de serem acessíveis, assegurar a proteção de pessoas e bens.  
Parâmetros urbanísticos  

 A implantação, deverá ser efetuada dentro do polígono de implantação. 
 A área máxima de construção coberta para funções comerciais é de 65m2  
 A cércea máxima é 4 metros, contados a partir da cota de soleira 
 A área máxima de construção de funções de serviços de utilidade pública é de 35m 2 cujos 

compartimentos deverão respeitar as seguintes áreas mínimas: 5 m2 para posto de socorros, 10 m2 
para instalações sanitárias e 5 m2 para armazém de apoio à praia. 

 É interdita a construção de caves, com exceção das situações em que as condições de implantação, 
designadamente a inclusão em obra marítima ou passeio marginal artificializado, permitam a 
construção de cave com um único piso para armazenagem 
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Ficha técnica 6 
1 Apoio de Praia Simples (APS) na Praia da Leirosa 

 
Identificação e dimensionamento das instalações 

Localização – UB04 Leirosa 

   
Polígono de implantação  Área coberta Área descoberta 

28 x 28 
Comércio e armazém ≤ 65 m2 

Serviços de utilidade publica ≤ 35 m2 * 
Esplanada ≤ 50 m2 

 
Características funcionais, arquitetónicas e construtivas 

 
Tipo de Uso 

 A construção destina-se a apoio de praia podendo incluir funções de apoio à prática desportiva 
relacionadas com a prática de deslize de ondas. 

Tipo de construção 
 Base de suporte: estacaria de madeira, estrutura metálica ou em betão 
 Estrutura: madeira e metálica 
 Paredes deverão ser revestidas a Madeira, Contraplacados, Painéis de alumínio termolacado e 

Materiais compósitos; 
 A Caixilharia deverá ser em madeira à cor natural ou em alumínio anodizado à cor cobre 
 Todos os vãos deverão ter portadas exteriores à face da parede, em madeira e/ou material idêntico 

ao aplicado nas paredes exteriores. 
 As caleiras e tubos de queda da rede pluvial deverão ser efetuadas pelo interior das fachadas. 
 As coberturas planas terão de ter platibanda de forma a ocultar o revestimento da mesma e, no caso 

de serem acessíveis, assegurar a proteção de pessoas e bens.  
Parâmetros urbanísticos  

 A implantação, deverá ser efetuada dentro do polígono de implantação. 
 A área máxima de construção coberta para funções comerciais é de 65m2  
 A cércea máxima é 4 metros, contados a partir da cota de soleira 
 A área máxima de construção de funções de serviços de utilidade pública é de 35m 2 cujos 

compartimentos deverão respeitar as seguintes áreas mínimas: 5 m2 para posto de socorros, 10 m2 
para instalações sanitárias e 5 m2 para armazém de apoio à praia. 

 É interdita a construção de caves, com exceção das situações em que as condições de implantação, 
designadamente a inclusão em obra marítima ou passeio marginal artificializado, permitam a 
construção de cave com um único piso para armazenagem 
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