Nota Justificativa da alteração dos planos de Intervenção nas Praias do Cabedelinho – PP27 e do
Cadebelo – PP28 – Anexo IV do Regulamento de Gestão das Praias Marítimas do troço OvarMarinha Grande foi aprovado pelo Aviso n.º 11506/2017, de 29 de setembro

O Regulamento de Gestão das Praias Marítimas do troço Ovar-Marinha Grande foi aprovado pelo
Aviso n.º 11506/2017, de 29 de setembro.
Na fase de aprovação do POC-OMG e do referido regulamento, foi aprovado o PDM da Figueira
da Foz, publicado em anexo ao Aviso n.º 10633/2017, de 15 de setembro de 2017. Para a UOPG
15 - Área de Reabilitação Urbana do Cabedelo, a CM desenvolveu, entretanto, e em articulação
com a APA, I.P., um projeto de intervenção com o objetivo de reforçar o cordão dunar, qualificar
a ocupação existente, privilegiando o uso público, a acessibilidade local e priorizando a utilização
de modos suaves, e promover, simultaneamente, os desportos de onda, com destaque para a
atividade do surf. A área a requalificar incide parcialmente sobre as áreas abrangidas pelos Planos
de Intervenção nas Praias do Cabedelinho - PP27 e do Cabedelo - PP28.
Desta forma, e considerando que o projeto desenvolvido concorre, de forma integrada e
abrangente, para a requalificação ambiental da área em causa, torna-se necessário proceder a
uma reavaliação da área de intervenção dos planos, que permita abranger as áreas dunares
costeiras a reabilitar, bem como da localização e tipologia de equipamentos e apoios,
estacionamentos e acessos.
Por Despacho do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. de 7 de fevereiro
de 2019, foi aprovado o procedimento de alteração dos referidos Planos de Intervenção nas
Praias, de modo a considerar as ações referidas que concorrem para a requalificação ambiental
desta área e que permita abranger as áreas dunares costeiras a reabilitar, bem como da
localização e tipologia de equipamentos e apoios, estacionamentos e acessos.
As alterações aos referidos Planos de Intervenção nas Praias, e as ações que extravasam as áreas
destes PIP, incluídas na proposta agora apresentada, são as seguintes:
1. PP Cabedelinho – PP27
i) Foi prolongada a mancha da Duna Costeira a Reabilitar para nascente (que inclui parte
do atual parque de campismo), mantendo-se as construções existentes de maior
dimensão como AC - Apoios Complementares.
ii) Foi eliminado o estacionamento proposto anteriormente (passou a estar inserido em
duna costeira a reabilitar) e criadas duas novas manchas afetas a estacionamento a
criar/requalificar.
iii) O erro de localização, e ação “A criar”, do APS no PP 27 em vigor foi corrigido, passando
a coincidir com o apoio de praia já existente.

iv) Foram criados 2 acessos sobrelevados a construir/reconstruir que se interligam na
ligação final à praia.
2. PP Cabedelo – PP28
i) Os edifícios existentes na praça, identificados como APC- Apoio de Praia Completo e o
E-Equipamento, localizado mais a nascente, mantêm-se.
ii) Considerando a reconversão do edifício existente na praça para APC, não é criado o novo
APC mais a Norte, conforme proposto no PIP em vigor.
iii) Os restantes edifícios, AC 1, 2 e 3, e o E localizado na praça mais a poente, são
provenientes de construções existentes e objeto de relocalização, com sequente
demolição das existentes, mantendo as áreas licenciadas à data de entrada em vigor do
POC-OMG.
iv) A obra de defesa costeira identificada na transição da praça com o mar, é uma obra
existente a reabilitar.
v) São propostos novos passadiços, sobrelevados a criar, que resultam da necessidade de
acessibilidade de pessoas dos estacionamentos à praia, constituindo também uma ação
de proteção dos sistemas costeiros, por impedirem o pisoteio desordenado das dunas.
3. Outras ações
i) A rodovia existente será reconfigurada para nascente, mais afastada do mar e no tardoz
do sistema dunar objeto de recuperação, reduzindo o risco e pressão sobre os sistemas
costeiros. Tal proposta, permite a reabilitação de um sistema natural costeiro mais
resiliente e adaptado à dinâmica costeira.
ii) Os estacionamentos propostos refletem os polígonos de implantação/zonamento no
solo, sendo indicados, nas fichas, os n.ºs mínimos de lugares calculados com base na
capacidade de carga das praias. Poderá ser definido um número superior de lugares de
estacionamento, em função da execução do projeto desenvolvido para o local, desde
que não extravase os limites propostos.
O projeto de alteração do regulamento 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 número 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.

