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NORMAS MUNICIPAIS DE GESTÃO DAS PRAIAS DE USO BALNEAR NO 

MUNICÍPIO DE LOULÉ 

 

PREÂMBULO 

A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, aprova a Lei-quadro da transferência de competências para as 

autarquias locais e entidades municipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da 

descentralização administrativa e da autonomia do poder local. 

Neste âmbito, visando incrementar uma política de maior proximidade e prosseguir de uma forma 

mais eficiente, os interesses legítimos dos utentes e dos operadores económicos, bem como a 

integridade dos seus recursos naturais, veio o Governo através do Decreto-Lei n.º 97/2018, de 

27 de novembro, concretizar a transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio público hídrico 

do Estado. 

Considerando a delegação de competências para os Municípios no âmbito da gestão das praias de 

uso balnear, através do referido Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, compete aos órgãos 

municipais, designadamente: concessionar, licenciar e autorizar infraestruturas, equipamentos, 

apoios de praia ou similares nas zonas balneares, bem como o fornecimento de bens e serviços e 

a prática de atividades desportivas e recreativas nas praias identificadas como águas balneares 

e criar, liquidar e cobrar as taxas e tarifas devidas pelo exercício destas competências. 

Nessa conformidade o Município de Loulé, no uso da competência que lhe é conferida pelo 

supracitado Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro estabelece as presentes normas para 

atribuição de licenças para a realização de atividades nas águas balneares do Concelho de 

Loulé. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente normativo tem por legislação habilitante o artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa, bem como o artigo 19.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; o Decreto-Lei n.º 97/2018, 

de 27 de novembro; e a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º conjugada com a alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º e a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual. 

 

Artigo 2.º 

Objeto e âmbito 

O presente documento tem como objetivo a definição das normas a aplicar no procedimento de 

licenciamento de atividades nas zonas balneares no município de Loulé. 

 

Artigo 3.º 

Considerações gerais 

1. O requerimento deverá ser efetuado em formulário próprio, disponibilizado no site www.cm-

loule.pt, através do link http://portalmunicipe.cm-loule.pt/formulario/20192/pedido-de-licenca-

para-o-exercicio-de-atividades-em-dominio-publico-maritimo.aspx ou na Loja do Munícipe de 

Loulé, sita na Rua 1.º de Dezembro (traseiras do Mercado Municipal), até às 17:00 horas, no 

prazo máximo de 15 dias úteis antes da data pretendida para o início da atividade. 

2. O requerimento deverá ser entregue pessoalmente, nos dias úteis, das 9h00 às 17h00, no 

Serviço de Expediente da Câmara Municipal de Loulé, Travessa de S. Pedro ou remetido 

para o correio eletrónico cmloule@cm-loule.pt. 

3. A Câmara Municipal de Loulé não se responsabiliza pelo indeferimento dos pedidos que 
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deem entrada fora do prazo mencionado no ponto anterior. 

4. O requerente fica sujeito à apresentação de informação e/ou documentos adicionais, se 

a Câmara Municipal de Loulé, enquanto entidade licenciadora, o solicitar para uma melhor 

análise do pedido. 

5. Devem ser cumpridas todas as demais normas legais e orientações das autoridades e 

cumpridas todas as medidas tomadas no âmbito da Saúde Pública que incidam sobre as 

zonas balneares. 

 

CAPÍTULO II 

O LICENCIAMENTO 

Artigo 4.º 

Apoio Balnear 

1. Constituem apoios balneares as instalações amovíveis localizadas no areal, 

nomeadamente: barracas e toldos para banhos, arrecadações de material balnear, chapéus-

sol e passadeiras de acesso. 

2. A instalação de apoios balneares está condicionada a obtenção da licença, não obstante a 

necessidade das demais autorizações a emitir por outras entidades licenciadoras. 

3. O exercício desta atividade deverá seguir as linhas de orientação que constam no Anexo I. 

 

Artigo 5.º 

Apoio Recreativo  

1. A instalação de apoios recreativos ou similares está condicionada à obtenção de licença, não 

obstante a necessidade das demais autorizações a emitir por outras entidades licenciadoras. 

2. As embarcações de recreio só podem ser utilizadas na atividade marítimo-turística depois 

de devidamente vistoriadas pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), devendo o 
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requerente enviar à entidade licenciadora o comprovativo de aprovação da vistoria, no 

prazo de três dias úteis antes do início da data pretendida para iniciar a atividade, ficando 

a emissão da licença pendente até à sua apresentação.  

3. O exercício desta atividade deverá seguir as linhas de orientação que constam no Anexo I. 

 

Artigo 6.º 

Apoio de Praia Mínimo 

1. Constituem apoios de praia mínimos as instalações amovíveis, não infraestruturadas com 

execução de rede elétrica, que integram posto de informação e assistência/vigilância a 

banhistas, esplanada descoberta e recolha de lixo. 

2. O exercício das funções deste equipamento deverá seguir as linhas de orientação 

constantes do processo de atribuição da concessão. 

3. A instalação de apoios de praia mínimos está condicionada a obtenção da licença, não 

obstante a necessidade das demais autorizações a emitir por outras entidades 

licenciadoras. 

 

Artigo 7.º 

Apoio de Praia 

1. 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. 

2. O exercício das funções deste equipamento deverá seguir as linhas de orientação 

constantes do processo de atribuição da concessão. 
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3. A instalação de apoios de praia está condicionada a obtenção da licença, não obstante a 

necessidade das demais autorizações a emitir por outras entidades licenciadoras. 

 

Artigo 8.º 

Equipamentos ou Plataformas amovíveis  

1. Apenas é permitida a instalação de um equipamento de praia à pratica desportiva amovível 

por zona balnear, quando tenha por objeto complementar o apoio recreativo. 

2. O previsto no ponto 1 carece de prévia autorização por parte da Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), Autoridade Marítima Nacional (AMN) e 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

3. A instalação deste equipamento está condicionada a obtenção da licença, não obstante a 

necessidade das demais autorizações a emitir por outras entidades licenciadoras. 

 

Artigo 9.º 

Venda ambulante tipo “Saco às costas” 

1. A venda ambulante nas praias concessionadas, durante a época balnear, apenas é 

autorizada após adjudicação da candidatura proposta por Edital. A licença emitida apenas é 

válida para a sua frente de praia. 

2. A licença para venda de produtos alimentares “Saco às Costas” não contempla a venda de 

produtos alimentares pré-confecionados, gelados, água e refrigerantes. 

3. A venda de bebidas alcoólicas não está considerada para efeitos do estabelecido nas 

presentes normas. 

4. Os produtos alimentares têm que ser provenientes de estabelecimentos devidamente 

licenciados e dotados de sistema de segurança alimentar. 

5. O requerente deve fazer-se acompanhar de uma tabela de preços dos artigos para venda. 
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6. O exercício desta atividade deverá seguir as linhas de orientação que constam no Anexo I. 

 

Artigo 10.º  

Eventos, cerimónias e filmagens 

1. A realização de eventos recreativos, culturais, desportivos, cerimónias e filmagens está 

condicionado à obtenção de licença, não obstante a necessidade das demais autorizações 

a emitir por outras entidades licenciadoras. 

2. Os eventos recreativos, culturais, desportivos e cerimónias carecem de um parecer dos 

termos de segurança a emitir pela Autoridade Marítima Nacional. A análise do requerimento 

fica condicionado ao parecer dos termos de segurança. 

3. Mediante o pretendido podem ser mencionadas outras interdições a constar na licença. 

4. O exercício desta atividade deverá seguir as linhas de orientação que constam no Anexo I. 

 

Artigo 11.º 

Massagens 

1. A prestação de serviço de massagens está condicionada à obtenção de licença, não obstante 

a necessidade das demais autorizações a emitir por outras entidades licenciadoras. 

2. O layout do espaço para a prestação desta atividade deverá seguir as linhas de orientação 

que constam no Anexo I. 

 

Artigo 12.º 

Outros pedidos 

1. Os pedidos de licenciamento que não se enquadrem nos artigos do Capitulo II deverão ser 

alvo de análise pela Câmara Municipal de Loulé. 

2. A instalação de estruturas e/ou equipamentos recreativos ou similares, está condicionada à 
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obtenção de licença, não obstante a necessidade das demais autorizações a emitir por outras 

entidades licenciadoras. 

 

Artigo 13.º 

Interdições 

1. São interditas as seguintes atividades: 

a. Circulação de veículos motorizados fora das vias de acesso estabelecidas e além 

dos limites definidos dos parques e zonas de estacionamento, com exceção das 

viaturas de socorro e das viaturas associadas à atividade em operação; 

b. Atividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao transporte de material 

sólido para o meio hídrico ou que induzam alterações ao relevo existente; 

c. Uso de fogo; 

d. Largada de balões ou similares; 

e. Projeção de focos de luz para a linha de água; 

f. Rejeição de águas, derrames de óleos, combustíveis ou outro efluente no areal; 

g. Atividades e eventos não licenciados pela Câmara Municipal de Loulé; 

h. Circulação de animais domésticos, de acordo com o POOC de Vilamoura- Vila Real 

de Santo António.  

2. Atendendo ao pedido em análise podem ser impostas outras proibições a mencionar 

na licença.  

 

Artigo 14.º 

Taxas e Licenças 

As taxas e licenças a cobrar relativas à realização de atividades nas águas balneares, são as 
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constantes do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Loulé. 

 

CAPÍTULO III 

OBRIGAÇÕES DOS TITULARES E PENALIDADES 

Artigo 15.º 

Regras para o Cumprimento da Atividade 

1. O titular da autorização ou licença obriga-se a cumprir todas as leis e regulamentos 

aplicáveis e a munir-se de todas as autorizações ou licenças exigíveis por outras entidades 

e legislação em vigor. 

2. As atividades a realizar nas águas balneares do Concelho de Loulé, regem-se pelas regras 

definidas no Anexo I. 

 

Artigo 16.º 

Obrigações e Penalidades 

1. Os titulares das autorizações ou licenças para a realização de atividades nas águas 

balneares do Concelho de Loulé ficam obrigados a: 

a. Proceder ao pedido de licenciamento da atividade na Loja do Munícipe ou através 

das plataformas digitais; 

b. Não transmitir ou sub-rogar a terceiros qualquer autorização ou licença emitida pelo 

município de Loulé. 

2. O incumprimento de quaisquer obrigações estabelecidas para o cumprimento da atividade, 

determinará a imediata suspensão da autorização ou licença atribuída, assim como a 

impossibilidade de lhe ser concedida nos dois anos seguintes, sem prejuízo de outro 

enquadramento sancionatório que possa resultar em função do incumprimento verificado. 
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Artigo 17.º 

Segurança e Fiscalização 

Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, a competência para a 

verificação do cumprimento das obrigações legais constantes das presentes normas pertence à 

Autoridade Marítima Nacional e à Fiscalização Municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 18.º 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e os casos omissos que surjam na interpretação e aplicação das presentes normas 

serão resolvidos por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Loulé ou no Vereador do 

Pelouro, no uso da competência delegada neste. 

 

Artigo 19.º 

Entrada em Vigor 

O presente normativo entra em vigor 15 dias após a sua aprovação em Reunião de Câmara.  
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ANEXO I 

Regras para o Cumprimento da Atividade 

 

Apoio Balnear 

a) O titular de licença deve cumprir com todas as obrigações decorrentes do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Vilamoura – Vila Real de Stº António, em particular 

as regras constantes nas alíneas a), c) e e) do n.º 2 do artigo 70.º e artigo 76.º; 

b) Conforme disposto nas presentes normas, nas praias onde não exista Apoio de Praia, o 

titular de licença deve cumprir as exigências em matéria de salvamento e assistência a 

banhistas, em especial, a resultante da Lei n.º 44/2004, de 19 de agosto, Portaria n.º 

311/2015, de 28 de setembro, Decreto Regulamentar n.º 16/2008, de 26 de agosto, todos 

na sua atual redação, e demais legislações aplicáveis; 

c) O titular de licença tem a obrigação de manter o apoio balnear em funcionamento durante 

toda a época balnear; 

d) Deve ser garantida a boa manutenção das estruturas e equipamentos de acordo com a sua 

proposta e de forma a manter a qualidade estética e paisagística, devendo o espaço 

ser mantido em perfeito estado de higiene e salubridade e não decorrer quaisquer 

episódios de poluição do ambiente; 

e) Quaisquer obras ou circunstâncias que impliquem alteração das áreas ocupadas ou 

alterações à proposta inicial, carecem de autorização prévia; 

f) No final da época balnear, deverão ser removidas todas as instalações e equipamentos 

amovíveis, deixando o local livre e limpo de todos os resíduos; 

g) O titular da licença obriga-se a cumprir todas as leis e regulamentos respeitantes à 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, bem como a observar o cumprimento da 

legislação laboral. 
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Apoios Recreativos 

a) Criação e manutenção de um corredor marítimo de acesso à praia destinado à navegação 

das embarcações utilizadas na concessão; 

b) Localização da área licenciada para estacionamento das embarcações numa zona 

adjacente ao corredor no seu enfiamento, devendo a dimensão do areal ocupado cumprir 

o limite máximo previsto no POOC; 

c) A localização das áreas a utilizar para o desenvolvimento da atividade deverá ser validada 

por Comissão de Vistoria do Município de Loulé, devendo ser previamente agendada a data 

e hora de visita ao local; 

d) Os corredores delimitam a zona reservada ao exercício da atividade e deverão ser 

asseguradas as seguintes disposições: 

a. No período em que estiver a ser exercida a atividade, os limites laterais do corredor 

deverão ser sinalizados em terra, em cada um dos extremos. 

e) Utilização de embarcações devidamente autorizadas e vistoriadas, em bom estado de 

conservação e apresentação; 

f) Não permissão do governo de embarcações a quem não provar possuir a habilitação 

adequada, de acordo com a legislação em vigor; 

g) Instruções dos praticantes sobre a obrigatoriedade de respeitarem uma distância mínima 

de 300 metros à praia (entre os 200 e os 300 metros quando utilizarem embarcações sem 

motor); 

h) Manutenção da área licenciada irrepreensivelmente limpa e arrumada; 

i) Cumprimento escrupuloso das normas contidas na legislação que regula a atividade 

marítimo-turística e a navegação de recreio; 

j) A segurança dos participantes, bem como qualquer dano causado a terceiros, que decorra 

da realização da atividade, são da inteira responsabilidade do promotor. 
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Equipamentos ou Plataformas amovíveis 

a) Criação e manutenção de um corredor marítimo de acesso à praia destinado para o acesso 

dos utentes à estrutura/plataforma aquática ou em caso de necessidade para situações de 

emergência; 

b) Criação e manutenção de um perímetro de segurança em volta da estrutura/plataforma 

aquática; 

c) Manutenção da área licenciada irrepreensivelmente limpa, higienizada e em perfeitas 

condições; 

d) Sinalização de fácil compreensão para os utentes, no acesso e retorno da 

estrutura/plataforma; 

e) Todos os equipamentos de utilização individual para os utentes (ex.: coletes salva-vidas), 

devidamente homologados e vistoriados, assim como, em bom estado de conservação e 

apresentação; 

f) Não permissão do governo de embarcações a quem não provar possuir a habilitação 

adequada, de acordo com a legislação em vigor; 

g) Instruções aos praticantes sobre a obrigatoriedade de respeitarem as normas de 

segurança, a sinalização existente e os respetivos corredores; 

h) Deverá ser assegurada a vigilância dos utentes da plataforma/estrutura aquática, assim 

como o cumprimento das normas de segurança; 

k) A segurança dos participantes, bem como qualquer dano causado a terceiros, que decorra 

da realização da atividade, são da inteira responsabilidade do promotor. 
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Venda Ambulante tipo “Saco às Costas” 

a) A venda ambulante e a comercialização de produtos alimentares na praia, deve obedecer 

às regras que asseguram a qualidade dos produtos e cumprir as exigências da autoridade 

de fiscalização do setor alimentar, devendo: 

a. Manter todos os utensílios, unidades móveis e objetos intervenientes na 

venda em rigoroso estado de apresentação, arrumação, asseio e higiene; 

b. Conservar e apresentar os produtos que comercializem nas condições de 

higiene e sanitárias impostas ao seu comércio por legislação aplicável. 

b) Para o caso da venda de produtos alimentares, o requerente deverá garantir que estes são 

transportados e acondicionados em equipamento adequado próprio para transporte de 

alimentos, que devem ser mantidos limpos e em boas condições, a fim de proteger os 

géneros alimentícios de contaminação; 

c) Os produtos comercializados devem ser provenientes de estabelecimentos de fabrico 

devidamente licenciados pelo sistema de segurança alimentar (HACCP); 

d) O titular da licença obriga-se a cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis e a 

munir-se de todas as licenças e autorizações exigíveis por outras entidades e legislação 

em vigor, nomeadamente, o cumprimento da legislação laboral e quando aplicável, 

obtenção de licença para exercício da atividade comercial; 

e) Os vendedores ambulantes e os seus colaboradores devem ser portadores, nos locais de 

venda, da licença de autorização e demais documentações previstas na lei para a 

atividade em questão, devendo exibi-la sempre que solicitada por autoridade 

competente; 

f) Qualquer produto exposto para venda ao consumidor deve exibir o respetivo preço, sendo 

a sua afixação regulada pelo Decreto-Lei n.º 138/90, de 26 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio; 

g) No final do exercício de cada atividade, não deixar na praia, ou área imediata, detritos, 

restos, caixas, materiais ou resíduos semelhantes, depositando-os nos recipientes 
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destinados a esse efeito. 

Eventos e Filmagens 

a) Sem prejuízo das competências de outras entidades administrantes, a realização de 

eventos de natureza recreativa, desportiva, cultural, cerimónias e filmagens fica sujeita a 

parecer prévio de: 

a. Autoridade Marítima - Capitania do Porto de Faro, sendo que no âmbito das suas 

competências, o Capitão do Porto estabelecerá as condições que a realização dos 

eventos deve cumprir, nomeadamente o eventual acompanhamento por Agentes da 

Polícia Marítima e as condições técnicas e de segurança dos equipamentos 

desportivos, culturais ou outros utilizados; 

b. Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

c. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), enquanto autoridade 

de conservação da natureza e da biodiversidade, se a atividade decorrer em zona de 

Parque Natural da Ria Formosa (PNRF); 

d. Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), em caso de utilização de UAS/Drones. 
 

b) A existirem, as tendas, estrados ou bancadas provisórias, deverão obedecer ao devido 

licenciamento e ao seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais; 

c) As entidades que promovam ou organizem provas ou manifestações desportivas abertas 

ao público devem celebrar um contrato de seguro desportivo temporário a favor dos 

participantes não cobertos pelo seguro dos agentes desportivos; 

d) As condições técnicas e de segurança a observar na instalação e manutenção de 

equipamentos utilizados no âmbito da atividade, não devem ser suscetíveis de colocar em 

perigo a saúde e segurança do utilizador ou terceiros; 

e) De forma a garantir a segurança da navegação, caso exista, a iluminação dos recintos 

deverá ser planeada de modo a que não seja dirigida para o espelho de água e que não 

interfira, ou gere confusão, com o assinalamento marítimo; 
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f) Para utilização de UAS/Drones deverá ser cumprida a legislação e regulamentação 

especifica da ANAC; 

g) Devem ser tidas em conta todas as disposições do POOC Vilamoura – Vila Real de Stº 

António, em particular a interdição das atividades conforme descritas no artigo 11.º. 

Massagens 

a) O local de prestação do serviço de massagens deve ser fixo, no espaço atribuído para 

esse efeito e não deve impedir a passagens dos banhistas aos/nos acessos existentes; 

b) O espaço de massagens deve estar dotado de cobertura (por exemplo palhinha), poderá 

possuir pavimento (por exemplo madeira), ou ter superfície de areia e possuir barreira 

física lateral (por exemplo cortinas ou biombo), que assegure a privacidade do utilizador/ 

banhista e o proteja contra as intempéries; 

c) O espaço de massagem deve estar dotado de todos os equipamentos e utensílios 

necessárias para a prática das massagens, no mínimo: 

a. marquesa, ou equipamento similar; 

b. armário fechado (para acondicionamento de produtos necessários à massagem 

como cremes ou óleos, toalhas lavadas, revestimento descartável para colocar na 

marquesa, luvas, produtos de desinfeção das mãos e da marquesa); 

c. recipiente para deposição de resíduos produzidos, com tampa acionada por pedal 

e revestido com saco plástico; 

d. cesto para deposição de toalhas utilizadas. 

d) O espaço de massagem deve possuir água para lavar as mãos entre sessões, sem 

escorrências para o areal, ou solução equivalente; 

e) O requerente/massagista deverá garantir o cumprimento das normas higiossanitárias na 

prática da atividade e a utilização de produtos normalizados para esse efeito, 

nomeadamente: 



 
Município de Loulé 

Página 16 de 16  

a. os produtos terapêuticos utilizados que careçam de meios de conservação 

adequada, deverão ser devidamente conservados e resguardados da exposição 

solar; 

b. as fichas técnicas dos óleos utilizados deverão estar disponíveis nas instalações. 

f) Deverá estar afixada no local a lista dos trabalhadores, respetivo horário de trabalho e 

preço dos serviços prestados; 

g) O titular da licença obriga-se a cumprir todas as leis e regulamentos respeitantes à 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, bem como a observar o cumprimento da 

legislação laboral; 

i) Cumprimento escrupuloso das normas contidas na legislação que regula a atividade 

marítimo-turística e a navegação de recreio; 

j) A segurança dos participantes, bem como qualquer dano causado a terceiros, que decorra 

da realização da atividade, são da inteira responsabilidade do promotor. 

 

 


