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2.1 O Domínio Público Marítimo

As áreas territoriais perto da água, especialmente dos leitos e as margens do mar 

e dos rios, exerceram um papel muito importante na fixação das populações e na 

criação de riqueza. Estes espaços naturais permitiram, desde sempre, vários usos e 

diferentes funções, tendo sido necessário desenvolver instrumentos legais com vista 

à sua gestão e proteção territorial e ambiental (Antunes, 2015).

Por isso, desde muito cedo Portugal entendeu que estes espaços deveriam ser de 

usufruto livre para todos os cidadãos. Ao contrário de outros países, em que troços 

deste território caíram facilmente no domínio privado, por cá foi-se garantindo – 

apesar de investidas de alguns para terem acesso privativo ao mar – que o espaço 

costeiro do DPM é um bem comum. Todavia, durante um período importante 

da nossa História, foi possível aos privados adquirem direitos sobre parcelas deste 

território numa lógica difícil de entender, uma vez que contrariava os interesses do 

próprio Estado. Esta preocupação de Portugal em proteger, também do ponto de 

visita ambiental, estes territórios encontra-se expressa no Relatório da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, 2011).

Enquanto o início da ocupação do DPM e a sua posse por particulares remonta 

a tempos imemoriais (Antunes, 2015), o conceito que o define sofreu diversas 

alterações desde que, em 1832, teve a sua primeira expressão enquanto porção de 

território bem definida e diferenciada do restante território. De facto, o Decreto de 

Mouzinho da Silveira, de 13 de agosto de 1832, estipulou que pertenciam à Nação 

“[…] os portos, os canais, as pontes, os cais, os rios navegáveis e flutuáveis, as estradas e 

caminhos […]” (Diogo, 2009).

Ainda na segunda metade do século XIX, através do Decreto de 31 de 

dezembro de 1864, regulamentando uma Lei de 25 de junho do mesmo ano, 

se referia que “[...] são igualmente do Domínio Público Marítimo, imprescritível, 

os portos de mar e praias, os rios navegáveis e flutuáveis com as suas margens, os 

canais e valas, portos artificiais e docas existentes ou que de futuro se construam” (O 

Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de novembro, viria a assinalar a última alteração 

significativa neste domínio, nele residindo a origem mais recente do conceito 

que passou para as leis supramencionadas). 
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O regime que estabelece que certas parcelas deste território podem ser de 
propriedade privada consta no art.º n.º 8 do Decreto-Lei n.º 468/71, e refere que para 
que tal seja possível é necessário provar o caráter privado da parcela em questão em 1864 
ou em 1868, consoante os casos em análise. Ora, é fácil perceber as dificuldades que 
existem neste tipo de processos pois, nessa data, os instrumentos de gestão territorial e 
as ferramentas que lhes davam apoio eram muito incipientes, ficando-se por algumas 
cartas geográficas e mapas pouco exatos na informação que apresentavam. Para, entre 
outras tarefas, analisar este tipo de processos, existe a Comissão do Domínio Público 
Marítimo, na dependência da Autoridade Marítima Nacional, tal como estabelecido 
no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de março.

No artigo 84.º da Constituição da República Portuguesa de 1976, define-se o 
domínio público, estabelecendo-se que lhe pertencem, entre outros, “[...] as águas 

territoriais com seus leitos e os fundos marinhos contíguos, bem como os lagos, lagoas e 

cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos”. Embora o DPM, tal 
como hoje se encontra definido, não esteja incluído nesta disposição, a verdade é 
que ele integra as águas do mar territorial, tendo sido mais especificamente definido 
para que não existissem dúvidas a esse respeito.

O DPM é, assim, uma figura jurídica que vem de longe. Presentemente, tal como 
a margem, está regulamentado pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (Lei da 
Titularidade dos Recursos Hídricos) e pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei 
da Água). No artigo 3.º da Lei n.º 54/2005, vem definido que o DPM compreende: 
(a) as águas costeiras e territoriais; (b) as águas interiores sujeitas à influência das marés, 
nos rios, lagos e lagoas; (c) o leito das águas costeiras e territoriais e das águas interiores 
sujeitas à influência das marés; (d) os fundos marinhos contíguos da plataforma 
continental, abrangendo toda a zona económica exclusiva; e (e) as margens das águas 
costeiras e das águas interiores sujeitas à influência das marés. No artigo seguinte, do 
mesmo diploma legal, determina-se que o DPM pertence ao Estado.

Muito importante no âmbito do que pretendemos ilustrar é a noção de margem 
e a forma de a delimitar territorialmente, o que vem estabelecido no artigo 11.º 
da Lei n.º 54/2005. A margem corresponde a uma faixa de terreno contígua ou 
sobranceira à linha que limita o leito das águas. Aqui define-se, também, que a 
margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis, que se 
encontram à data da entrada em vigor desta lei, sujeitas à jurisdição das autoridades 
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marítimas e portuárias, tem a largura de 50 m, sendo que a largura das restantes 

águas navegáveis ou flutuáveis é fixada em 30 m. Quando a margem tiver a natureza 
de praia em extensão superior à estabelecida nos números anteriores, esta estende-se 
até onde o terreno apresentar tal natureza. 

A largura da margem conta-se a partir da linha limite do leito, mas se esta linha 
atingir arribas alcantiladas, a sua largura é contada a partir da crista do alcantil. A 
Lei define ainda, de modo específico, a largura da margem nas Regiões Autónomas.

Este novo regime de 2005 revogou o artigo 1.º do Decreto n.º 5.787-IIII, de 18 de 
maio de 1919, que já tinha definido os bens do domínio público, assim como parte do 
Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de novembro, no que se relacionava com esta temática.

Como facilmente se verifica, as figuras do DPM e da margem estão intrinsecamente 
ligadas às atividades que ali se realizam. Em Portugal, o DPM corresponde, assim, 
a um território que inclui zonas costeiras e marítimas, mas também fluviais, que 
são propriedade do Estado e que existe para usufruto de todos, embora os privados 
possam, mediante autorização do Estado, explorá-lo para um determinado objetivo. 

Independentemente da diversidade de conceitos que, como antes se viu, o litoral 
pode assumir, importa centrarmo-nos no território que nos serve de base e que é o 
espaço de jurisdição da Autoridade Marítima, integrado no DPM nacional, e que se 
encontra regulado pelo Decreto-Lei n.º 165/72, de 31 de julho, em cujo artigo 2.º 
são estabelecidos os limites das áreas de jurisdição das repartições marítimas – atuais 
capitanias dos portos, cuja definição e representação será feita adiante.

2.1.1 O DPM como espaço de interesse para o estudo realizado

O espaço sob jurisdição da AMN, ou abreviadamente espaço de jurisdição 
marítima, está estabelecido no Decreto-Lei n.º 265/72, de 31 de julho, por várias 
vezes alterado, mas ainda em vigor. O número 4 do artigo 2.º deste diploma 
define que “entre as estremas a que se referem os números anteriores, a jurisdição das 

repartições marítimas16 abrange: (a) as águas do mar, respetivos leitos e margens nas 

16 A referência aqui expressa às repartições marítimas deve atualmente ser entendida como feita 
às capitanias dos portos.
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condições e limites em que naqueles é exercida a jurisdição do Estado Português; e (b) 

as águas interiores, respetivos leitos e margens até ao limite interior estabelecido no 

quadro n.º 1 anexo a este diploma”. É, pois, no quadro anexo a este diploma que se 

encontra a definição exata dos limites (estremas) do espaço de jurisdição de cada 

capitania (fig. 22). Complementarmente, o número 5 do mesmo artigo estabelece 

que “a jurisdição das repartições marítimas exerce-se sempre, fora das áreas referidas 

nos números anteriores, sobre toda a área portuária e sobre as zonas de estaleiros de 

construção naval, secas, tiradouros, tendais das artes de pesca e seus arraiais e outras 

instalações de natureza semelhante, em parte situadas dentro das suas áreas”. O espaço 

assim obtido encontra-se incluído no DPM tal como definido na já mencionada Lei 

n.º 54/2005, de 15 de novembro.

O mapa à esquerda na figura 22 representa aproximadamente a faixa terrestre do 

espaço de jurisdição marítima que inclui todos os espaços portuários, os estaleiros de 

construção naval, as secas, os tiradouros, os tendais das artes de pesca e seus arrais. 

Inclui ainda a faixa de 50 metros de largura acima da máxima preia-mar de águas 

vivas equinociais, quando na costa, e de 30 metros medida da mesma forma nos 

estuários e outras águas interiores com influência das marés, sempre limitados pelo 

artigo 2.º do DL 265/72. O mapa à direita representa os municípios com frente 

ribeirinha confinante com o espaço de jurisdição.

Os concelhos que entram para esta estatística somam 51 na linha de costa, 

mais quatro no rio Minho (excluindo Caminha que se conta com linha de 

costa marítima, têm frente ribeirinha Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção 

e Melgaço), 21 no rio Douro (excluindo o Porto e Gaia têm frente ribeirinha, 

na margem norte: Gondomar, Penafiel, Marco de Canavezes, Baião, Mesão 

Frio, Régua, Sabrosa, Alijó, Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo e Freixo 

de Espada à Cinta; e na margem sul: Vila da Feira, Castelo de Paiva, Cinfães, 

Resende, Lamego, Armamar, Tabuaço, São João da Pesqueira, Vila Nova de Foz 

Coa e Figueira de Castelo Rodrigo); 9 no Tejo (excluindo Almada, têm frente 

ribeirinha: Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira, Benavente, Alcochete, Montijo, 

Moita, Barreiro e Seixal); 2 no Sado (Palmela e Alcácer do Sal) e 3 no Guadiana 

(excluindo Vila Real de Santo António, têm frente ribeirinha: Castro Marim, 

Alcoutim e Mértola). 
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É de salientar que é neste espaço que é desenvolvida a maior parte da atividade 

antrópica, pelo que é também aqui que é de esperar encontrar os maiores problemas 

na utilização das zonas costeiras.

Numa caraterização mais pormenorizada deste território, podemos acrescentar 

que abrange 89 municípios, aí residindo 55,53% de toda a população do continente. 

É ainda mais relevante sinalizar que em apenas dez concelhos com linha de costa 

marítima – onde incluímos Lisboa, para este efeito - (Matosinhos, Porto, Vila Nova 

de Gaia, Leiria, Sintra, Cascais, Lisboa, Almada e Setúbal), reside 23% de toda a 

população residente em Portugal e 24% da população residente no continente.

Fig. 22 - Espaço de jurisdição marítima e concelhos confinantes no continente.
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2.1.2 Aspetos paisagísticos predominantes do DPM

Atualmente, a zona costeira de Portugal continental apresenta uma configuração 

que é resultado de tudo o que ficou dito anteriormente, em termos da sua evolução 

e dos fatores que lhe estiveram na origem, com a sua forma contínua, a alternar 

zonas baixas de praia e dunas, com zonas altas de arribas. 

Uma das caraterísticas que também marca a nossa zona costeira do continente 

e que surge em vários troços da costa, nomeadamente na Costa Vicentina e no 

Algarve, é a combinação de ambas e que permite a existência de zonas de praia 

abrigadas por ravinas de grande altura, algumas sem acesso fácil, mas que, mesmo 

assim, são muito procuradas pelos turistas com maior espírito de aventura. É de 

salientar que o acesso a algumas delas é muito perigoso e desaconselhado pelas 

autoridades, o que nem por isso demove tais utilizadores de criarem formas de lá 

chegar. Um aspeto muito relevante para os seus utilizadores, em caso de acidente, é 

o facto de, por vezes, não existir forma de comunicar, por falta de cobertura de rede 

móvel, o que dificulta grandemente as ações de socorro.

É interessante notar que a costa é toda usada pelo homem para diferentes 

fins, daí que também toda ela apresente riscos específicos, associados a cada 

uma destas utilizações. Como veremos de seguida, as zonas de praia apresentam 

riscos próprios das múltiplas utilizações que lhe são dadas, enquanto as arribas 

apresentam outra tipologia, também relacionada com o que ali é feito. Como 

vimos anteriormente, o espaço do DPM sob jurisdição da AMN – no continente 

- começa no limite mais a montante do rio Minho, na fronteira com Espanha, 

até à sua foz em Caminha, sendo, a partir daí, constituído por dunas e outras 

zonas de baixa altitude até ao cabo Mondego (fot. 2). O espaço de jurisdição 

marítima, integra também o Douro desde a foz até à fronteira com Espanha, 

em Barca de Alva.

A costa a sul do cabo Mondego continua baixa mas apresenta certos troços com 

alguma elevação, embora sem a expressão de algumas zonas rochosas mais a sul. 

Por outro lado, o espaço de interesse também abrange as ilhas que, embora 

desligadas do continente, permitem, de igual modo, a realização de diversas 

atividades pelos cidadãos, como é o caso das Berlengas (fot. 3).
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 Fot. 2 - Aspetos do espaço de jurisdição marítima na zona norte e centro norte:
(1) Foz do rio Minho; (2) Praia de Moledo; (3) e (4) Aspeto da costa na zona de Esposende; 

(5) Rio Douro em Barca de Alva; (6) Rio Douro na barragem da Valeira;
(7) Praia da Barra em Aveiro; (8) e (9) Dunas a sul de Aveiro, onde ainda

se pratica a arte xávega; (10) Praias a norte da Figueira da Foz
(Fotografias do autor, 2017, 2018, 2019 e 2020).

Fot. 3 - Aspetos do espaço de jurisdição marítima na zona centro sul: 
(1) Cabo da Roca; (2) Berlenga Grande; (3) Portinho da Ericeira;

(4) Praia sul da Ericeira; (5) Praia Grande de Sintra; (6) Praia do Guincho;
(7) Praia de Carcavelos; (8) Praia de São João da Caparica;

(9) Praia da Cornélia, Costa da Caparica; (10) Arte xávega na Costa da Caparica; 
(11) Praias a norte da Fonte da Telha; (12) Praias na Península de Troia

(Fotografias do autor, 2017, 2018, 2019 e 2020).
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A fot. 4 apresenta aspetos da Costa Vicentina e do Algarve até Vila Real de 

Santo António. Considerando que entre Troia e Sines a costa é toda baixa e arenosa, 

num areal que, como já mencionado, se estende por várias dezenas de quilómetros, 

a parte mais interessante do ponto de vista paisagístico da costa a sul de Setúbal 

situa-se para lá do cabo de Sines. Aqui é possível encontrar todos os tipos de costa, 

em que se vão alternando arribas altas com praias, e, no Algarve, arribas brandas 

com enormes extensões de areal. De salientar que a Costa Vicentina é considerada 

uma das zonas costeiras mais selvagens da Europa, sendo cada vez mais procurada 

por cidadãos de outras nacionalidades para diferentes tipos de turismo, onde se 

incluem várias atividades que são desenvolvidas no DPM.

2.1.3 Entidades com competência ou responsabilidades no DPM

Um dos fatores que tem sido desde há muito apontado para as dificuldades 

que se encontram na gestão da orla costeira prende-se com o número elevado de 

entidades que intervém nesta gestão, desde o nível político ao operacional.

Fot. 4 - Aspetos do espaço de jurisdição marítima na zona sul
(1) Praia dos Aivados; (2) Costa Alentejana na zona de Vila Nova de Milfontes; 

(3) Portinho das Barcas, Zambujeira do Mar; (4) Costa Alentejana a sul da Arrifana; 
(5) Praia da Arrifana; (6) Praia do Tonel, Sagres; (7) Arribas no barlavento algarvio; 

(8) Praia algarvia da Marinha; (9) Praia de Vila Real de Santo António
(Fotografias do autor, 2018, 2019 e 2020).
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De facto, há dezenas de entidades, de vários ministérios17, que participam 

na gestão deste território, seja na elaboração da política, seja na sua 

implementação, execução e fiscalização (fig. 23). Se quisermos ir um pouco 

mais além na identificação das responsabilidades de entidades públicas neste 

território, poderíamos, por exemplo, incluir aqui, no âmbito do MDN e mais 

especificamente da AMN, não só a DGAM e as suas direções técnicas: o ISN, 

a Direção de Faróis e a Direção do Combate à Poluição, mas também a Polícia 

Marítima e as capitanias dos portos. Ainda no âmbito do MDN, a Marinha e 

a Força Aérea também colaboram em muitas ações que se podem enquadrar 

na gestão do DPM e da zona costeira. Outras entidades existem que, embora 

não sendo públicas, também têm uma intervenção importante neste contexto, 

como a Associação Bandeira Azul da Europa, os parceiros dos diferentes projetos 

levados a cabo nas praias e algumas ONG.

Fig. 23 - Entidades públicas com responsabilidades na zona costeira (elaborada 
com base no Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, que aprovou o regime da 

organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional).

17 No XXII Governo, os principais eram o Ministério da Economia e Transição Digital (METD), 
Ministério da Defesa Nacional (MDN), Ministério da Administração Interna (MAI), Ministério 
da Justiça (MJ), Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP), 
Ministério do Planeamento (MPlan), Ministério da Cultura (MC), Ministério da Saúde (MS), 
Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), Ministério das Infraestruturas e da 
Habitação (MIH), Ministério da Coesão Territorial (MCT), Ministério da Agricultura (MA) 
e Ministério do Mar (MM).
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Importa, desde já, fazer aqui uma referência ao novo enquadramento 

legal publicado pelo Governo em 2018, através do qual parte substancial das 

competências de entidades administrantes deste território, como a APA, e dos 

seus órgãos desconcentrados - as Administrações de Regiões Hidrográficas 

(ARH) -, assim como de outras entidades, passaram para os municípios, que, 

obrigatoriamente, deveriam ter assumido tais responsabilidades até 2021. 

Entretanto, de acordo com o estipulado neste novo enquadramento, decorreu um 

período transitório para adaptação a esta nova realidade e em que a assunção destas 

novas responsabilidades foi facultativa. O problema deste novo enquadramento 

reside, em boa parte, na falta de vocação e de preparação de muitos municípios 

para estas novas obrigações. No âmbito das praias, por exemplo, é necessário um 

ajustamento muito rápido dos municípios costeiros a esta realidade, coisa que não 

será fácil para muitos deles.

Este novo quadro jurídico – constituído pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto 

(lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais) e pelo Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro 

(que a regulamenta) -, determina várias novas competências para os municípios 

que abrangem as praias, os espaços tradicionalmente sob jurisdição portuária, 

nomeadamente no que respeita a infraestruturas do recreio, que irão exigir uma 

grande articulação com as restantes autoridades/entidades administrantes que 

tenham intervenção nesses espaços.

A título de exemplo, e ainda no que respeita às praias marítimas, fluviais e 

lacustres, o artigo 19.º desta Lei atribui competência aos órgãos municipais para: 

“(a) Proceder à limpeza e recolha de resíduos urbanos; (b) Proceder à 

manutenção, conservação e gestão […] de comunicações de emergência, 

de equipamentos e apoios de praia e de equipamentos de apoio à 

circulação pedonal e rodoviária, incluindo estacionamentos, acessos e 

meios de atravessamento das águas que liguem margens de uma praia; 

(c) Assegurar a atividade de assistência a banhistas [(…]; (d) Realizar 

as obras de reparação e manutenção das retenções marginais, estacadas 

e muralhas, por forma a garantir a segurança dos utentes das praias”.
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O mesmo preceito atribui também competência aos órgãos municipais, no que 

se refere às praias para:

“(a) Concessionar, licenciar e autorizar infraestruturas, 

equipamentos, apoios de praia ou similares nas zonas balneares, bem 

como as infraestruturas e equipamentos de apoio à circulação rodoviária, 

incluindo estacionamentos e acessos; (b) Concessionar, licenciar e autorizar 

o fornecimento de bens e serviços e a prática de atividades desportivas e 

recreativas; (c) Cobrar as taxas devidas; e (d) Instaurar e decidir os 

procedimentos contraordenacionais, bem como aplicar as coimas devidas”.

De acordo com o Portal Autárquico (http://www.portalautarquico.dgal.gov.

pt/pt-PT/transferencia-de-competencias/, a 12 de dezembro de 2019), apenas 24 

municípios tinham, em 4 de dezembro de 2019, assumido estas responsabilidades 

(fig. 24), pelo que a maioria dos municípios ribeirinhos que toca o espaço de jurisdição 

marítima teve, como previsto, alguma dificuldade em lidar com esta questão até 2021. 

Fig. 24 - Municípios que assumiram responsabilidades sobre as praias até 2019
(Fonte da informação: DGAL, 2019).
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Da informação recolhida junto de responsáveis por esta área em alguns 

municípios, percebemos que existiram, de facto, dificuldades em passar a tratar 

de assuntos sobre os quais não existe experiência nem tradição, além da falta de 

pessoal qualificado para gerir as matérias relacionadas com este tipo de assuntos. 

Assim, é importante ter presente que há ainda um longo trabalho a fazer até que os 

municípios estejam perfeitamente sintonizados com estas novas competências e as 

prossigam de forma cabal. Mas também devemos referir, desde já, que se considera 

ser uma oportunidade para melhorar o modelo existente para a segurança no 

território costeiro.

Por outro lado, é interessante notar que a Lei n.º 50/2018 estabeleceu uma 

ressalva a esta transferência de responsabilidades ao referir, no número 3 do mesmo 

artigo 19.º, que “A transferência de competências é efetuada sem prejuízo da salvaguarda 

das condições de segurança inerentes ao regime do domínio público marítimo”, não 

deixando claro o alcance desta disposição.

 

2.2 Atividades desenvolvidas no DPM

Como temos vindo a referir, o espaço costeiro, em geral, e a faixa do litoral mais 

próxima do mar, em especial, são territórios muito atrativos para o ser humano. 

Desde que começou a fixar-se nas zonas costeiras, o Homem tentou aproveitar este 

território e os recursos que ali estavam à sua mercê. A pesca, a partir de terra ou 

fazendo uso de embarcações, a apanha de algas ou a produção de sal, são alguns dos 

exemplos do que sempre se fez nesta zona. Há poucos séculos atrás, deu-se início a 

um outro tipo de uso desta zona, desta vez relacionada com os banhos do mar em 

que as pessoas procuravam a água do mar para fins terapêuticos. Analisaremos em 

pormenor esta atividade mais adiante.

Apesar destes e de outros usos mais antigos, a procura da faixa costeira nunca 

tinha tido a dimensão que lhe conhecemos atualmente. Poderemos dizer que cada 

tipo de costa é hoje aproveitado para usos e atividades muito diversificadas, umas de 

índole profissional, outras de simples lazer.
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No âmbito profissional, podemos apontar a pesca lúdica com embarcações a 

uma distância de costa permitida por lei, mas também a apanha de marisco e outras 

espécies, especialmente nas zonas rochosas da linha de costa.

No âmbito do recreio, ou do lazer, existe hoje uma variedade de desportos 

náuticos e outras atividades que aqui têm emergido e que cada vez atraem 

mais participantes. Alguns deles, como é o caso do surf, crescem a um ritmo 

surpreendente. Mas também a vela, o remo, o windsurf, o bodyboard o kitsurf, o 

skate, a motonáutica, a canoagem, o parapente, o paramotor, as caminhadas (em 

rotas ou de forma livre), a pesca lúdica apeada, o stand up paddle, o longboard, o 

skimboard, o bodysurf, o kneeboard, o tow in e tow out, a náutica de recreio, a prática 

balnear, a natação em águas livres, o coasteering, o mergulho recreativo, o bird 

watching, a atividade marítimo-turística, entre muitas outras, são bons exemplos 

do que pode ser feito neste espaço. Embora todas elas sejam realizadas em Portugal, 

devido à fraca expressão de algumas, apresentamos apenas as mais significativas.

Tudo isto tem levado a que seja exercida uma grande pressão sobre este território 

que provoca, como seria de esperar, problemas na sua gestão e na garantia das 

condições básicas em termos de segurança para os cidadão. Isto porque a rapidez 

com que se quer tudo, hoje em dia, não é compatível com a estruturação e gestão 

racional deste tipo de atividades. Além disso, os portugueses não são o melhor 

exemplo em termos de adoção de uma cultura de segurança na sua vida quotidiana.

Devido ao número de pessoas que fazem uso deste espaço e à multiplicidade 

de atividades que aqui são realizadas, não é de estranhar que possam existir, 

pontualmente, alguns conflitos de usos que têm, de facto, preocupado as autoridades. 

Estes conflitos recaem, essencialmente, sobre o uso do espaço que tem, não raras 

vezes, em alguns locais da costa mais concorridos, de ser gerida pontualmente pelas 

autoridades, destinando períodos e locais específicos para a prática de algumas dessas 

atividades. A zona do Oeste, de Cascais, Peniche, Ericeira, mas também o Algarve 

são algumas daquelas onde se tem encontrado maior necessidade de intervenção 

da Autoridade Marítima Local (AML)18 a este respeito. Em praticamente todas 

estas atividades existem problemas sobre a segurança com que são praticadas. 

18 A AML é o capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima.
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De seguida, apresentaremos um panorama global do que passa hoje na costa do 

continente, demonstrando, dentro do possível, que podem ser compatíveis.

Embora já existam leis e regulamentos para gerir e ordenar os usos do mar, 

nomeadamente a já mencionada Lei n.º 17/2014 e o Decreto-Lei n.º 38/2015 

(nas suas redações atuais), que a regulamentou, este regime aplica-se, como supra 

explicado, apenas às zonas marítimas, portanto a espaços situados além da linha 

de base. E, como também já se referiu, não poderia ser de outra forma uma vez 

que a zona intertidal não tem permanentemente água do mar e, desta forma, 

poderia entrar noutro tipo de conflitos com outros regimes em vigor que se 

aplicam a estes espaços.

A gestão de muito do que se faz na zona costeira sob influência dos POOC e 

dos POC, encontra-se regulado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, 

conforme alterações que lhe foram introduzidas. Ao regular a forma de se atribuírem os 

diferentes tipos de títulos de utilização deste espaço, este diploma assume-se como um 

instrumento fundamental para a gestão diária da zona costeira. Refira-se que os títulos 

ali previstos para uso do espaço do domínio público hídrico – e, portanto, no DPM -, 

são a autorização, a licença e a concessão. O tipo de título varia de acordo com múltiplas 

variáveis previstas neste diploma legal. Podemos dizer, de forma algo simplista, que a 

gestão da zona costeira é feita, principalmente, com base nas disposições previstas nos 

POOC e nos POC em conjugação com o estabelecido neste diploma.

Passemos, então, à caraterização das principais atividades aqui desenvolvidas, 

sem prejuízo de sabermos que existem muitas outras com menor expressão que 

também suscitam preocupações no âmbito da segurança dos cidadãos.

2.2.1 A pesca lúdica embarcada e a pesca lúdica apeada

A pesca lúdica é uma atividade muito procurada em Portugal, que ocupa 

muitos praticantes e que é levada a efeito em quase toda a linha de costa marítima, 

além de outras regiões de águas interiores. É uma atividade de lazer, cuja prática 

motiva o gosto pelo contacto com a natureza, podendo contribuir para a promoção 

da consciência ecológica dos cidadãos, sensibilizando-os para a necessidade 
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da conservação, boa gestão e aproveitamento sustentável dos recursos naturais 

marinhos (DGRM, 2019).

De acordo com o diploma que a regula - o Decreto-Lei n.º 246/2000, de 29 de 

setembro, por diversas vezes alterado, a última das quais através do Decreto-Lei n.º 

101/2013, de 25 de julho, que o republica -, esta pesca pode ser praticada em águas 

oceânicas, em águas interiores marítimas ou em águas interiores não marítimas sob 

jurisdição da Autoridade Marítima. O mesmo diploma estabelece que se entende 

por pesca lúdica a captura de espécies marinhas, vegetais ou animais, sem fins 

comerciais ou científicos, através de uma das seguintes formas de exercício: (a) pesca 

de lazer, cuja prática visa a mera recreação; (b) pesca desportiva, cuja prática visa a 

obtenção de marcas desportivas em competição organizada; e (c) a pesca turística, 

exercida nos termos do Regulamento da Atividade Marítimo–Turística.

No artigo 2.º-A do diploma supramencionado, são identificadas as diferentes 

modalidades em que a pesca lúdica pode ser praticada, designadamente: (a) apanha 

lúdica, que se pratica manualmente e sem recurso a utensílios de captura; (b) pesca 

apeada, que se pratica de terra firme ou de formações rochosas ilhadas; (c) pesca 

embarcada, que se pratica a bordo de uma embarcação de recreio registada ou 

que exerça a atividade marítimo-turística; e (d) pesca submarina, que se exerce em 

flutuação ou em submersão na água em apneia, nela se incluindo a apanha feita 

manualmente e com recurso a utensílios de captura, a definir em portaria.

A Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 

(DGRM) publica algumas estatísticas sobre a pesca lúdica, onde podemos verificar 

que, em 2019, e apenas no continente, foram atribuídas 160 454 licenças para 

as diferentes modalidades (187 372, em 2018), em que 91 745 foram de pesca 

apeada (106 554, em 2018), 57 452 foram para embarcação (68 296, em 2018), 7 

793 foram de pesca submarina (8 812, em 2018) e as restantes para pesca geral. É 

interessante notar também a validade das licenças emitidas, em que 82 704 foi por 

um ano, 22 660 por um mês, e 55 090 por um dia (DGRM, 2019).

Como veremos mais à frente, esta prática é responsável por muitas ocorrências na 

zona costeira, dela resultando a morte de muitos praticantes. A procura do melhor 

sargo, robalo ou dourada, leva os pescadores a locais muito expostos ao perigo, seja do 

ponto de vista das caraterísticas do terreno, seja pela proximidade ao mar.
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2.2.2 A apanha profissional

A apanha de produtos que o mar dá à costa foi uma das primeiras atividades a 

que o ser humano se dedicou na zona costeira. A apanha das algas (sargaço) era feita 

em alturas de mar bravo e perigoso e ocupava comunidades inteiras, especialmente 

do litoral norte de Portugal continental, onde o mar era mais generoso neste tipo de 

recursos. Mas, a recolha (apanha) de mexilhões, lapas e outros frutos do mar também 

constituiu uma ocupação para as gentes do mar durante muito tempo.

Atualmente, a apanha de bivalves é levada a efeito na zona costeira em locais 

rochosos onde a vida marinha é mais abundante e em águas interiores de rios e 

estuários. As espécies que são apanhadas são o percebe, o mexilhão, as conquilhas, 

as lapas, o berbigão e outros bivalves. 

O Regulamento da Apanha foi publicado pela Portaria n.º 1102-B/2000, de 22 

de novembro - e republicado pela Portaria n.º 1228/2010, de 6 de dezembro -, e 

estabelece as principais regras do exercício desta atividade e define a apanha como 

“[...] qualquer método de pesca que se caracteriza por ser uma atividade individual 

em que, de um modo geral, não são utilizados utensílios especialmente fabricados para 

esse fim, mas apenas as mãos ou os pés, ou eventualmente um animal, sem provocar 

ferimentos graves nas capturas”.

Pela sua natureza, e pelos locais onde se exerce, esta é uma atividade com elevado 

risco para quem a ela se dedica. É verdade que os profissionais que a praticam são 

geralmente muito experientes e conhecem bem o meio onde operam, mas nem 

por isso deixam de estar muito expostos ao perigo constituindo um motivo de 

preocupação para as autoridades que tratam desta matéria.

2.2.3 Atividades marítimo-turísticas

O Regulamento da Atividade Marítimo-Turística atualmente em vigor foi 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 21/2002, de 31 de janeiro, alterado pelos Decretos-

Leis n.ºs 178/2002, de 31 de julho, 269/2003, de 28 de outubro, 289/2007, 17 

de agosto, e 108/2009, de 15 de maio. Aqui se aplica também o regime jurídico da 
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atividade das empresas de animação turística e dos operadores marítimo-turísticos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 95/2013, de 19 de julho.

No portal da Internet do Turismo de Portugal, em 2019 estavam registados 

2 259 agentes de animação turística licenciados para desenvolver atividades 

marítimo-turísticas (entre os quais 758 na qualidade de empresas de animação 

turística e os restantes 1 501 como operadores marítimo-turísticos). Estes dados 

constam do Registo Nacional de Turismo (RNT) que, de acordo com previsto na 

Lei de Bases do Turismo (Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 de agosto), centraliza e 

disponibiliza informação relativa aos empreendimentos e empresas do turismo em 

operação no País, cujo número de registos de agentes de animação turística tem 

vindo a aumentar significativamente, com maior notoriedade desde 2009 (fig. 25).

Fig. 25 - Agentes de animação turística com atividade marítima-turística registados 
(Fonte: Turismo de Portugal, 2019).
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Muitos destes agentes de animação turística atuam na zona costeira, 

desenvolvendo atividades relacionadas com o mar e o turismo de natureza, áreas 

em que, nos últimos anos, tem havido uma grande procura em todo este território 

junto ao mar (fig. 26). 

Uma destas atividades que tem crescido muito nos últimos anos é a visitação 

de grutas no Algarve que oferece paisagens diferentes e únicas aos visitantes. Pela 
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sua atratividade, alguns destes locais, como é o caso de Benagil, são procurados 

por milhares de cidadãos, nacionais e estrangeiros, que nem sempre têm em conta 

algumas das regras mais básicas sobre segurança - como, por exemplo, a subida 

e descida da maré -, o que não raramente faz com que fiquem pessoas presas no 

interior das grutas obrigando as autoridades a intervir com rapidez para evitar 

acidentes nestes locais (fot. 5).

Fig. 26 - Distribuição dos 
agentes de animação turística 
por concelho (Fonte: Turismo 

de Portugal, 2019).

Fot. 5 - Entrada da gruta de Benagil (Fotografias cedidas pela Capitania do Porto de Portimão).
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2.2.4 O mergulho recreativo

O mergulho recreativo é uma prática que cada vez tem chamado mais gente 

ao mar. A divulgação do mar e do que se pode fazer neste meio, tem atraído a 

atenção de muitos desportistas que veem aqui uma forma de conhecerem os 

recursos e a paisagem submarina de certos locais junto à costa. Portugal tem locais 

extraordinariamente interessantes deste ponto de vista que são explorados por 

escolas e clubes licenciados para o efeito. 

Esta atividade é uma das que apresenta grande potencial de crescimento em 

Portugal, por aqui existirem, especialmente em alguns troços da costa, boas condições 

para o efeito. Algumas das zonas mais procuradas pelo mergulho encontram-se dentro, 

ou próximas, de áreas protegidas, quer apenas marinhas, quer mistas, por possuírem 

uma parte emersa e outra submersa, como é o caso de alguns parques e reservas 

naturais. Outros pontos considerados de interesse são os recifes artificiais, criados 

através do afundamento deliberado de objetos, como embarcações ou navios, que 

servem de abrigo a muitas espécies marinhas que habitam junto à costa. Em Portugal 

existem zonas deste tipo no Algarve e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. 

A título de exemplo, sobre o interesse que o mergulho suscita, refira-se que entre 

2014 e 2019, foram efetuadas 17 623 visitas ao museu subaquático “Ocean Revival” 

(fig. 27), localizado ao largo de Portimão, o qual contém os destroços de vários navios 

da Marinha que, em fim de vida, foram disponibilizados para servirem como recife 

artificial e, assim, fixar colónias de peixes que fazem as delícias dos mergulhadores. 

Refira-se, ainda, que os visitantes deste local são oriundos de 63 países (fig. 28).

Embora exista muita preocupação e requisitos específicos em termos de 

segurança para que tudo corra bem nesta prática, a verdade é que não está isenta de 

risco, havendo bastantes ocorrências registadas envolvendo a mesma.

Em Portugal, segundo o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ, 

2019)19, com dados referidos a 27 de maio de 2019, existiam, nesta data, em Portugal 

continental, 136 escolas de mergulho licenciadas para este efeito, distribuídas 

principalmente ao longo da costa (fig. 29). Esta atividade está enquadrada na Lei 

19 Os dados relativos ao IPDJ foram disponibilizados ao autor por correio eletrónico.
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Fig. 27 - Número de visitas ao museu subaquático “Ocean Revival” entre 2014 e 2019 
(Fonte: Subnauta, 2019).

Fig. 28 - Origem dos visitantes do museu subaquático Ocean Revival entre 2014 e 2019 
(Fonte: Subnauta, 2019).
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n.º 24/2013, de 20 de março, que procede à aprovação do regime jurídico aplicável 

ao mergulho recreativo em todo o território nacional, nomeadamente quanto aos 

requisitos para a sua prática, processo para certificação e controlo dos sistemas de 

formação, bem como aos requisitos e procedimentos de autorização para a prestação 

de serviços nesta área. 
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Em relação ao número de praticantes habilitados a exercer esta atividade, 

segundo o IPDJ (2019), encontram-se 8 071 mergulhadores registados, distribuídos 

pelas várias categorias previstas na lei (fig. 30). É, no entanto, de ressaltar que, 

segundo a mesma fonte, este número pode não ser o exato, uma vez que as escolas 

de mergulho nem sempre fazem chegar ao IPDJ informação sobre a sua atividade.

No âmbito deste enquadramento, consideram-se “experiências de mergulho”, 

também vulgarmente designados “batismos de mergulho”, os mergulhos realizados 

por centros, escolas de mergulho e por instrutores de mergulho recreativo que operem 

legalmente em território nacional, que não dão lugar à obtenção de uma certificação. 

Por sua vez, entende-se por “mergulho recreativo”, a atividade realizada em meio 

aquático e que consiste em manter-se debaixo de água utilizando equipamento de 

mergulho com ar ou misturas respiratórias com a finalidade recreativa e desportiva 

Fig. 29 - Distribuição das 
escolas de mergulho em Portugal 
continental (Fonte: IPDJ, 2019).
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(fot. 6). Existe ainda outra definição para “mergulho recreativo adaptado”, por ser 

praticado por pessoas portadoras de deficiência. De referir que este regime se aplica 

igualmente ao mergulho para fins científicos e culturais. 
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Fig. 30 - Número de mergulhadores recreativos registados (por categorias)  
(Fonte: IPDJ, 2019).

Fot. 6 - Mergulho recreativo 
(Fotografias cedidas pela Ecoalga, 2019).

Em relação ao mergulho profissional, o regime é diferente e não interessa 

entrar em muito detalhe no âmbito deste estudo. Embora estejam habilitados 

para atividades de cariz profissional, estes mergulhadores podem também atuar no 

espaço do DPM estando, por isso, sujeitos ao risco de sofrerem acidentes. Importa, 
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pois, contabilizarmos também aqui os mergulhadores profissionais que, em 16 de 

dezembro de 2019, estavam registados numa base de dados de DGAM e que eram 

508, entre todas as categorias (fig. 31).

Fig. 31 - Número de mergulhadores profissionais registados (Fonte: DGAM, 2019).
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2.2.5 Náutica de recreio

A náutica de recreio é uma atividade antiga e integra desportos ligados ao uso 

de vários tipos de embarcações, possuindo um enquadramento legal próprio que 

consta, atualmente, do Decreto-Lei n.º 93/2018, de 13 de novembro, aplicando-

se às embarcações de recreio, qualquer que seja a sua classificação, aos respetivos 

equipamentos e materiais, aos seus utilizadores e ainda às entidades gestoras de 

marinas ou portos de recreio ou de outros locais destinados à amarração dessas 

embarcações. Aplica-se também aos navegadores de recreio nas matérias relativas 

ao processo de formação, avaliação e emissão das respetivas cartas, incluindo a 

credenciação e fiscalização das entidades formadoras.

É de relevar que, de acordo com este diploma, não são consideradas neste 

regime: (1) as embarcações exclusivamente destinadas a competição e respetivo 

treino, a apoio aos treinos, a apoio e segurança às competições identificadas como 

tal e registadas nessa qualidade pelas respetivas federações; (2) as canoas, caiaques, 
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gaivotas, cocos e outras embarcações de praia desprovidas de motor ou vela, que 

naveguem até à distância de 300 metros (m) da margem; (3) as pranchas, sejam 

ou não à vela; (4) as embarcações experimentais; e (5) as embarcações antigas, 

tradicionais ou de construção tradicional.

 2.2.6 Os desportos

Os desportos de mar são uma das formas mais populares da ligação dos cidadãos 

ao mar. Existe uma panóplia de modalidades que se encaixam neste tipo de 

atividades e não param de surgir modalidades derivadas das principais que resultam 

da interligação ente duas ou mais destas. A ideia é tentar inventar novas formas de 

usar o meio aquático para lazer, mas também tendo em conta as vantagens que, do 

ponto de vista da economia, estas atividades podem trazer. 

Países como Portugal apresentam potencialidades enormes para este fim, que 

estiveram desaproveitadas durante muito tempo. Até se tem dito muitas vezes que 

um país como o nosso, que se quer assumir como marítimo, pouco fez, mesmo ao 

nível da regulamentação, para mudar o paradigma que vigorou até há bem pouco 

tempo no que respeita a atrair os cidadãos para as atividades marítimas. Com o 

despertar das camadas mais jovens para essa potencialidade, e tendo-se percebido 

o interesse económico que o assunto pode representar, começaram a dar-se passos 

firmes de modo a inverter aquele rumo. 

Porque estas práticas, apesar do muito que têm de positivo, não estão isentas 

de risco, muito longe disso, para os respetivos praticantes e para os demais 

utilizadores do mesmo território, devemos analisá-las também sob este ponto de 

vista, para se perceber o que fazer para evitar acidentes. Assim, apresentamos, de 

seguida, informação sobre alguns destes desportos e sobre a forma como devem ser 

considerados numa estratégia global de segurança na zona costeira.
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2.2.6.1 Desportos de vela

De acordo com o portal na Internet da Federação Portuguesa de Vela (FPV), 

data de 1850 a primeira prova de vela em Portugal, que se realizou no rio Tejo, na 

altura impulsionada por oficiais da colónia britânica (FPV, 2019). A mesma fonte 

refere ainda que a atual Associação Naval de Lisboa – que foi também o primeiro 

clube náutico da Península Ibérica –, teve origem na Real Associação Naval, 

criada por D. Pedro V, em 1855. Naquela altura, tal como noutras atividades 

desportivas e de cariz social, as associações assim criadas tinham o beneplácito 

real, o que lhe garantia condições para poderem desenvolver-se nas condições 

desejadas e necessárias.

As condições naturais existentes em Portugal, em águas marítimas ou 

interiores, permitiram que esta prática tivesse uma boa aceitação social, 

contribuindo para ligar os portugueses à água e ao mar. Em 1927, já em 

plena República, e com o intuito de permitir que Portugal pudesse entrar na 

Organização Internacional e Olímpica de Vela, foi criada a FPV, que se manteve 

até hoje (FPV, 2019) e que é a entidade reconhecida como autoridade nacional 

neste domínio, à qual compete promover e dirigir, técnica e disciplinarmente, a 

prática da vela em Portugal.

Segundo um Relatório de Atividades recente da FPV, esta tinha, em 2018, 82 

clubes associados e 19 associações de classe. Em relação ao número de escolas de 

vela, estavam registadas 275 em 2018/2019 e 354 em 2019/2020. De notar que na 

data de disponibilização destes dados, a FPV referiu ter um problema informático 

que não deixava visualizar os dados exatos. Por sua vez, o número de federados 

apresenta alguma variação ao longo dos últimos anos (fig. 32).
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2.2.6.2 Surf

Entre todos os desportos de mar, em particular nos que utilizam uma prancha 

como meio de locomoção na água, o surf é, porventura, aquele que tem maior 

implantação na costa portuguesa do continente. Esta realidade é visível um pouco 

por todo o território costeiro, com maior incidência em zonas onde as caraterísticas 

do mar são propícias a esta prática, como é o caso de vários troços da costa oeste 

do continente.
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Fig. 32 - Número de federados na FPV em dezembro de 2019 
(Fonte dos dados: FPV, 2019).
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O surf foi inventado há muito tempo, mas possui hoje o estatuto de moda 

tendo com isso ganhado milhares, senão milhões de adeptos em todo o mundo. 

É uma modalidade praticada em quase toda a costa, que se tem desenvolvido a 

um ritmo tão acelerado que é muito fácil encontrar uma escola, um clube ou uma 

empresa que ofereça cursos ou ações de formação para este fim (fot. 7).

Fot. 7 - Preparação para aula de surf na Fonte da Telha
(Fotografias do autor, em 2 de junho de 2019)

Em termos históricos (http://tribunadahistoria.pt/historia-do-surf-em-portugal/, 

acedido em 21AGO2019), terá havido, nos anos 20 do século XX, atletas a praticar 

surf com recurso a pranchas rudimentares algo semelhante ao bodyboard, existindo 

também registos da mesma prática no pós-Segunda Grande Guerra, em Carcavelos, 

em maior escala. Mas só na década de 60 do século XX terá havido um maior 

desenvolvimento da modalidade com pranchas mais avançadas e também  mais 

adeptos. Nesta altura, o surf ainda era considerado uma atividade desportiva 

invulgar, praticada por jovens alternativos. Em 1987, a primeira seleção portuguesa 

de surf participou no Eurosurf, o que contribuiria para dar visibilidade à modalidade. 

A partir da década de 90 do século XX, e depois da criação, em 1989, da Federação 

Portuguesa de Surf (FPS), deu-se o impulso definitivo para preparar campeões e 

para receber nas praias portuguesas grandes eventos com os melhores praticantes 

do mundo.

Mas, no mundo, esta prática de apanhar ondas é considerada muito antiga, 

sendo originária das culturas Polinésia e Peruana. A Universidade do Havai 

considera que o bodysurf era praticado há mais de 2000 anos AC (https://www.
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sabersurf.com/surf/o-que-e-o-surf/). O primeiro ocidental a presenciar o fenómeno 

e a trazer informação sobre o mesmo terá sido o Capitão da Marinha Real Britânica, 

James Cook, nas suas explorações no Havai e Taiti, algures entre 1777 e 1779. 

O moderno surf terá nascido, por sua vez, nas areias da praia de Waikiki, na ilha 

havaiana de Oahu, quando um grupo local de beach boys começou a levar os turistas 

para o mar para “umas experiências nas ondas”.

Atualmente, um papel muito importante no desenvolvimento do surf tem 

sido desempenhado por autarcas, desportistas, investidores e visionários, que com 

isso têm conseguido catapultar a prática desta modalidade a números que seriam 

inimagináveis há poucos anos atrás. Ideias, como o patrocínio a Garrett McNamara, 

e a criação de condições para receber eventos de alto nível, com a vinda de surfistas 

de craveira mundial, colocou-nos no epicentro desta modalidade a nível mundial 

com tudo de bom que daí pode advir para algumas zonas costeiras, mas também 

para o País.

A FPS (https://www.surfingportugal.com, acedido a 19 de agosto de 2019) gere 

várias modalidades relacionadas com os desportos de mar e especialmente o surf. Já 

em 2010 tinha 10 000 federados, dos quais 2 000 com licença desportiva, 70 clubes, 

140 escolas de surf e duas associações nacionais. É responsável pela regulamentação 

desportiva nacional, pela calendarização das diversas atividades, pelo código 

disciplinar, pela arbitragem, pela formação de atletas, de treinadores, juízes e técnicos, 

pelo antidoping, pela não violência no desporto, pela preservação ambiental e pela 

responsabilidade social (portal na Internet da FPS, 19 de agosto de 2019).

Embora existam muitos locais com grande aptidão para esta prática, há alguns, 

como a praia do Guincho (Alcoforado et al, 2003), que são verdadeiros bastiões do 

surf em Portugal. A FPS tem ainda à sua responsabilidade diversas atividades, a que 

chama disciplinas do surf como o bodyboard, o kneeboard, o longboard, o skate, o 

skimboard, o stand up paddle, e o tow-in e tow-out.

O Jornal de Notícias, na sua edição online de 26 de março 2017, noticiava que “as 

associações, escolas e autarquias atestam que Portugal é cada vez mais um destino de turistas 

praticantes de surf, que procuram aulas, provas ou experiências autónomas, dinamizando 

negócios durante todo o ano em diferentes zonas do país”. Na realidade, é cada vez mais 

notória a presença de surfistas em certas partes da costa de Portugal continental, 
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demostrando o dinamismo desta atividade, mas também a necessidade de a considerar 

nas estratégias de gestão territorial da zona costeira, especialmente numa perspetiva da 

segurança da atividade e dos restantes usufrutuários do espaço costeiro.

Isso mesmo é salientado num estudo da FPS, coordenado por João Valente, onde 

são evidenciados alguns problemas que se fazem sentir no surf e que urge resolver. 

Entre eles, surge a conflitualidade bem patente com outras atividades na costa, ou o 

licenciamento, preocupação partilhada pela Associação de Escolas de Surf de Portugal, 

que considera haver muito trabalho a realizar neste contexto. Na mesma linha, um 

estudo da DECO (2019) conclui que o crescimento do negócio descontrolado do 

surf exige intervenção e fiscalização, para salientar quem presta bom serviço, para 

promover o ordenamento e evitar acidentes com banhistas. E refere que, num novo 

contexto, as escolas têm conhecido uma expansão exponencial, estimando-se em 400 

milhões de euros o volume de negócios anual gerado por esta indústria.

Sobre as escolas que ministram formação de surf em Portugal, numa pesquisa 

feita junto dos órgãos locais da AMN, apurou-se que, em 2018, as capitanias 

dos portos passaram licenças a um total de 318 escolas em toda a costa (fig. 33). 

Este número alinha com informação da FPS que refere 320 escolas registadas no 

mesmo ano, enfatizando que estas são as que cumprem as regras da Federação. 

Mas, como a mesma adianta, estes números não são fidedignos, estimando-se que 

operem em Portugal mais de 500 escolas, embora nem todas estejam registadas para 

o efeito. Existem também 85 clubes de surf instituídos em Portugal continental que 

demonstram bem o dinamismo desta prática.

Em relação ao número de praticantes, ninguém arrisca um valor, nem sequer 

aproximado. Mas é fácil perceber que são muitos milhares. O surf é, sem qualquer 

dúvida, a modalidade desportiva de mar que mais adeptos, entre amadores e 

profissionais, tem em Portugal. Assim, se por um lado se deve apoiar também é 

preciso não perder de vista que, face às condições do meio em que é praticada, deve 

merecer muito cuidado da parte dos próprios praticantes, mas também de quem 

regula a atividade. Como veremos mais à frente, existe muita interferência do surf 

com outras atividades, havendo também, e isso é que mais nos preocupa, muitas 

ocorrências registadas envolvendo esta prática.
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2.2.6.3 Windsurf

Também no diz respeito ao windsurf, Portugal possui excelentes locais para 

a prática desta modalidade, que é bem aproveitada por muitos cidadãos nacionais 

e estrangeiros. Este desporto requer vento local em quantidade adequada para 

praticantes em fase inicial de aprendizagem e para profissionais da modalidade. A costa 

portuguesa do continente possui locais para todo o tipo de praticantes, em qualquer 

estádio de desenvolvimento nesta prática, mas é no Guincho que se encontra a maior 

concentração destes desportistas. O vento e as ondas desta praia fazem com que seja 

considerado o melhor local para esta prática em toda a costa portuguesa. 

Por isso, esta é outra atividade desportiva que merece atenção por parte das 

autoridades gestoras do espaço costeiro e especialmente do espaço de jurisdição 

da Autoridade Marítima. Como veremos mais adiante, existem também, com esta 

prática, muitas ocorrências registadas, que mostram a necessidade de se tomarem 

Fig. 33 - Licenças para escolas de 
surf passadas pelas capitanias dos portos 
em 2018 (Fonte dos dados: Capitanias 

dos Portos, 2019).
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medidas adequadas para minimizar o risco associado à prática desta modalidade. 
Para lidar mais de perto com o windsurf, existe a Associação Portuguesa de 
Windsurfing, integrada na FPV, mas da qual não se conhece atividade divulgada.

2.2.6.4 Bodyboard

O bodyboard é outro desporto muito popular nas nossas praias e destina-se às 
camadas mais jovens, embora seja praticado por adeptos de todas as idades. É uma 
modalidade incluída nas da FPS, que também regula as matérias relacionadas com 
a mesma. Tal como o surf, este desporto de ondas é praticado um pouco por todo 
o lado, mas também aqui há preferências e desta vez é a praia Grande de Sintra que 
recolhe mais pontos. Esta praia está incluída em todos os roteiros da modalidade em 
Portugal e recebe anualmente uma prova do campeonato mundial.

 2.2.6.5 Kitesurf

Outra das modalidades que, embora tenha surgido apenas na década e 80 do 
século XX pelos irmãos Bruno e Dominique Legaignoux, é o kitesurf, que tem vindo a 
ganhar muitos adeptos nos últimos anos e hoje é considerada como estando na moda 
em muitas praias e em alguns planos de água interiores. Há locais onde o céu se enche 
de velas enfunadas que fazem deslizar o kitesurfer a velocidades extraordinárias sobre 
a água. Este desporto aquático tem vindo a crescer muito, granjeando cada vez mais 
adeptos, que frequentam várias praias de norte a sul da costa do continente (fot. 8).

Pela sua natureza e configuração, pela velocidade que a prancha pode atingir, e 
pelo facto de ser praticado em locais com muitos utilizadores do espaço do DPM, 
esta prática suscita algumas preocupações a nível nacional e internacional. Com 
vista a tentar alertar as pessoas (os praticantes e os banhistas) para esta realidade, 
a Federação Portuguesa de Kitesurf (FPKITE) tem divulgado informação sobre 
procedimentos de segurança a serem seguidos pelos praticantes. Mas mesmo com 
os cuidados que todos possam ter, tem havido acidentes graves, em que nalguns 
deles resultou a morte do praticante. 
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Fot. 8 - Principais polos de kitesurf em Portugal continental (Imagem da esquerda cedida 
pela FPKITE; fotos da direita do autor no Cabedelo, Viana do Castelo, 

e rio Cávado, Esposende, 22/08/2020).

 2.2.6.6 Stand up paddle

Existem ainda outros desportos aquáticos, especialmente de mar, ou de rios, 

estuários e albufeiras, que usam prancha, como é o caso do stand up paddle, ou 

simplesmente paddle. Esta foi uma das últimas modalidades a surgir, mas com 

grande dinamismo, tendo angariado muitos adeptos nos últimos anos. É uma 

modalidade aquática em grande expansão em Portugal e noutros locais de todo 

o mundo. 

Pode praticar-se em mar aberto, como boas condições de tempo, e em águas 

abrigadas como estuários, rios e albufeiras. Consiste em deslizar na água em cima de 

uma prancha (em pé) que é impulsionada por um único remo (fot. 9). Este desporto, 

se praticado com os necessários cuidados, como evitar zonas de correntes fortes e 

usar um colete envergado, não apresenta riscos de maior para os praticantes. Nos 

casos em que é praticado em mar aberto, deve ter-se em conta a distância à costa e 

as condições de mar que se fazem sentir. A eventual necessidade de socorro também 

deve ser ponderada quando se pretender desenvolver o stand up paddle nestas zonas.
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2.2.6.7 Skimmboard

O skimmboard é uma modalidade que junta pormenores de várias outras em que 

o objetivo é surfar a onda. É também um desporto recente em Portugal (da década 

de 80 do século XX), apesar de ser praticado nos Estados Unidos da América desde 

a década de 30 do século XX.

2.2.6.8 Canoagem

A canoagem é um desporto muito antigo, tendo as canoas servido 

primeiramente aos povos primitivos como utensílio de deslocação em rios. Ainda 

hoje muitas tribos indígenas a usam como meio de transporte e de exploração. 

Como desporto, em Portugal (fot. 10), e embora possa ter sido praticada muito 

antes, começou a ter mais atenção a partir do momento em que foi criada a 

Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), em 1979, tendo os primeiros cursos 

de treinadores e árbitros começado a ser ministrados logo no ano seguinte (FPC, 

2019). A FPC regula esta prática em Portugal em todas as suas especialidades – 

também numa componente não competitiva -, cabendo-lhe ainda a promoção da 

modalidade e a organização da competição no País e de portugueses no estrangeiro. 

Fot. 9 - Stand up paddle na zona da foz do rio Mira, em Vila Nova de Milfontes
(Fotografia do autor, 7 de julho de 2019).



106

As modalidades incluídas neste tipo de desporto são: “velocidade”, “canoagem de 

mar”, kyak polo”, kayaksurf &wavesky”, “maratona”, “rafting”, “slalom” e “turismo 

náutico” (FPC, 2019).

Fot. 10 - Canoagem na foz do rio Mira, em Vila Nova de Milfontes 
(Fotografia do autor, 26 de maio de 2019).

Hoje é um desporto praticado sobretudo por jovens, em locais abrigados e sob 

supervisão de treinadores. Também pode ser praticada no mar, mas, neste caso, deve 

ser praticada em condições de segurança adequadas.

2.2.6.9 Coasteering

Outra atividade física baseada em passeios junto ao mar – embora de natureza 

um pouco mais radical – é o coasteering. As principais atrações de coasteering são 

a visita a lugares intocados, de notável beleza natural e os desafios pessoais de se 
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ultrapassarem certos limites de coragem e destreza física (fot. 11). O contacto com a 

natureza, a descoberta de lugares de beleza ímpar, o salto de penhascos, o desafio ao 

movimento das ondas e a exploração de cavernas e pequenas enseadas, são os pontos 

fortes desta atividade. A aventura subjacente a desafios contínuos e os momentos 

de adrenalina garantem uma experiência emocional memorável (Silva, Almeida e 

Gonçalves, 2019:189).

Fot. 11 - Atividade de coasteering na Arrábida 
(Fonte: https://www.tripadvisor.pt/AttractionProductReview-g227946-d14952906-Coasteering_

in_the_Arrabida_Natural_Park_Lisbon_region-Sesimbra_Setubal_District_A.html, 
em 29 de fevereiro de 2020).

Esta atividade é muito recente em Portugal e pratica-se na zona da Arrábida, 

onde é possível combinar a envolvência de áreas protegidas, com um mar azul e 

esverdeado de águas translúcidas e escarpas rochosas magníficas que se precipitam 

sobre as baías e enseadas características da paisagem. 

Tal como outras atividades que envolvem um risco acrescido, a prática do 

coasteering deve ser organizada e assistida por profissionais experientes, que 

prestarão apoio do ponto de vista das medidas de segurança que devem ser tidas 
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em conta pelos seus praticantes. Entre outros artigos de equipamento pessoal, são 

indispensáveis o capacete, colete flutuador, fato térmico e calçado adequado. Como 

alguns percursos incluem zonas onde é necessário fazer rappel, é ainda tido como 

imprescindível o uso de arnês e todo o equipamento de descida como cordas e kit 

de salvamento em caso de emergência (http://www.coasteering.pt/pt/, em 31 de 

agosto de 2019).

2.2.6.10 Parapente, paramotor e voos com outros tipos de aeronaves

A zona costeira é também muito procurada para a prática de parapente e 

paramotor, ali evoluindo ainda ultraleves e balões de ar quente. Há locais onde 

esta prática tem grande expressão, como é o caso de zonas onde o relevo permite 

desníveis para lançamento deste tipo de engenhos.

Mas, se o risco associado a estas práticas importa aos seus praticantes, também 

não pode ser menosprezado pelos restantes utilizadores do espaço costeiro. No dia 

2 de agosto de 2017, nenhum dos frequentadores da praia de São João da Caparica 

poderia imaginar que uma avioneta ali aterrasse, em alegada situação de emergência, 

causando a morte a dois banhistas. No Relatório Anual de Segurança Operacional, 

relativo ao ano de 2017, do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes 

com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF, 2018), consta que houve uma 

paragem do motor em voo da aeronave Cessna 152, com consequente colisão com 

o solo. Este acidente ainda se encontra em investigação do Ministério Público com 

vista à determinação de eventuais responsabilidades por parte dos dois tripulantes. 

Na altura foi muito comentada a opção do piloto devido ao facto de ser plena época 

estival e de a praia estar cheia de banhistas (fig. 34).

Existem diversos acidentes, alguns mortais, com engenhos deste tipo ao 

sobrevoarem a zona costeira, como facilmente se pode verificar numa busca simples na 

Internet. Um desses casos recentes, sucedeu em Sesimbra, na zona da praia do Meco, 

em dezembro de 2018, com a queda de um parapente de onde resultou um ferido 

grave. No portal na Internet da AMN também podemos encontrar informação sobre 

várias ações de socorro a praticantes destas modalidades, como, por exemplo, uma 
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operação de resgate de um cidadão croata que caiu na praia das Conchas, Peniche, 

enquanto praticava parapente, em 23 de agosto de 2018, que ficou gravemente ferido. 

Ou outra para resgate de dois outros praticantes da mesma modalidade cujos corpos 

foram recuperados na praia do Meco, a 12 de abril de 2018 (fot. 12).

Fig. 34 - Avioneta na praia de São João depois de uma aterragem de emergência 
(Fonte: SIC Notícias, 2017).

Fot. 12 - Ações de socorro e resgate na sequência de acidentes com parapentes 
(Fotografias cedidas pela AMN).

Para treinar o salvamento marítimo realizam-se exercícios que, por vezes, 

também envolvem o sobrevoo, como sucedeu na praia urbana da Póvoa de Varzim 

durante um simulacro de salvamento marítimo promovido pela Associação Pró-

Maior Segurança dos Homens do Mar (fot. 13).
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2.2.7 Os passeios e caminhadas

Uma prática hoje muito em voga é a realização de caminhadas ou passeios 

de pequena duração ou de grandes percursos, muitas vezes em rotas predefi-

nidas por entidades especializadas neste âmbito. Para este fim são procurados, 

preferencialmente, locais de grande beleza natural, como montanhas, orlas ma-

rítimas ou fluviais, e mesmo locais pouco visitados, onde a natureza prevaleça 

sobre paisagens humanizadas.

Também aqui os portugueses aderiram à moda, e é hoje muito fácil encontrar 

pessoas a caminhar em diversos locais com estas caraterísticas. Na zona costeira, esta 

prática existe há muito tempo, seja na modalidade de passeios na areia, nos paredões 

ou percorrendo trilhos existentes mais ou menos junto ao mar, sendo que alguns 

fazem parte de rotas organizadas, normalmente por associações sem fins lucrativos. 

Tal é o caso dos Caminhos de Santiago, da Rota Vicentina ou da Via Algarviana. 

Embora os locais mais procurados para este fim sejam aqueles onde existe sinalética 

adequada e outro tipo de facilidades, há praticantes mais “radicais” que preferem ir 

à descoberta de outros trilhos e caminhos mais desafiantes e inexplorados.

Neste contexto, importa salientar que se, por um lado, pode parecer que esta 

prática está isenta de riscos, por outro, especialmente em certas zonas, como é o 

caso da orla costeira, as coisas não são bem assim. Como temos vindo a referir, o 

território costeiro apresenta características muito especiais também neste particular 

a que os cidadãos devem prestar atenção. Caminhar ou correr junto à linha de água 

Fot. 13 - Paramotor na Póvoa de 
Varzim durante um simulacro de 

salvamento marítimo (Fotografia do 
autor, 29 de setembro de 2018).
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pode ser perigoso pois as ondas podem apanhar as pessoas inadvertidas e arrastá-las 

para o mar. Também caminhar muito perto da crista das arribas pode apresentar 

riscos acrescidos devido à instabilidade de algumas zonas. Os riscos podem ser da 

simples desidratação, à queda, com lesões mais ou menos graves, até ao afogamento.

Como veremos mais adiante, esta é uma tipologia que, embora não tenha 

atualmente um grande peso nas ocorrências registadas, tem tendência a crescer 

em termos de risco. No caso das rotas há uma particularidade a referir, que é a 

experiência e preparação dos caminhantes, mesmo os das faixas etárias mais elevadas, 

e que se apresenta como um fator positivo desta prática.

Na costa do continente, as rotas e trilhos estabelecidos encontram-se quase 

todos em áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Não é de estranhar que 

assim seja pois é aqui que a paisagem tem mais atrativos e que os cidadãos mais 

podem usufruir de vistas únicas. Só no continente, são quase duas dezenas os locais 

protegidos no espaço de jurisdição marítima.

2.2.7.1 Caminhos de Santiago, Rota Vicentina e Via Argarviana

Os Caminhos de Santiago constituem a mais antiga rota calcorreada por milhares 

de peregrinos rumo a um símbolo religioso: Santiago de Compostela. Existem vários 

percursos nesta rota, com vários trilhos de permeio, mas todos têm como destino 

final a capital da comunidade autónoma da Galiza, internacionalmente conhecida 

e famosa justamente por ser o destino de uma das mais importantes peregrinações 

cristãs em todo o mundo, porventura superada apenas pelos expoentes máximos desta 

religião: Roma e Jerusalém. Em território português, esta rota utiliza principalmente 

percursos interiores, mas há um mais costeiro que, nalguns troços, entre o Porto e 

Caminha, segue junto ao mar. Depois de Caminha, pode seguir logo para Espanha ou 

seguir o curso do rio Minho até Valença (Câmaras Municipais do Porto et al., 2017).

Em território exclusivamente nacional, uma das rotas mais procuradas para este 

fim, também por ser uma das que passa por paisagens mais intocadas em termos da 

intervenção humana, é a muito conhecida, porventura mais internacionalmente do 

que em Portugal, Rota Vicentina (RV) (fig. 35). As localidades situadas dentro do 
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território desta Rota, já estão acostumadas a lidar com gente de muitos países, de 

muitas falas e de muitos costumes. Em qualquer dos troços desta Rota é possível 

encontrar dezenas ou centenas de pessoas de mochila às costas a desfrutar da paisagem 

e, por arrastamento, de outras coisas que este território tem para lhes oferecer.

Fig. 35 - Rota Vicentina (Fonte: RV, 2017).
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A RV é constituída por um conjunto de percursos pedestres no Litoral Alentejano 

e estende-se por um total de 450 quilómetros, parte deles no interior do espaço 

do DPM. Foi pensada para oferecer as melhores vistas, mas também o património 

histórico e cultural da faixa do Alentejo Litoral e inclui, para isso, o Caminho 

Histórico, o Trilho dos Pescadores e vários Percursos Circulares (RV, 2018). 

No conjunto dos três trilhos da RV, estima-se que tenham sido realizadas entre 

129 303 e 134 580 caminhadas e que os caminhantes que os percorreram se situem 

entre 23 132 e 24 074 (Canha, 2017).

Apesar de muito bem organizada do ponto de vista técnico e administrativo, 

a RV não possui dados sobre ocorrências nos seus trilhos, mas com os dados da 

DGAM consegue-se ultrapassar esta lacuna. O trilho desta rota que mais riscos 

pode acarretar para os utilizadores, e no que interessa particularmente, é o trilho 

dos pescadores.

Como se pode verificar na fig. 35 é o que se situa mais perto do mar, e, em 

muitos dos seus troços, mesmo em cima da arriba. Possui cerca de 120 quilómetros 

de extensão distribuídos por quatro etapas e cinco circuitos complementares. O 

trilho dos pescadores é bastante exigente do ponto de vista físico, pois passa por 

cima falésias e por percursos usados apenas por pescadores experientes (RV, 2018) 

para chegarem aos pesqueiros que, como já se referiu, em muitos casos são de muito 

difícil acesso.

É interessante notar que esta Rota é praticada por caminhantes de várias 

nacionalidades, principalmente da Europa, mas também dos outros continentes, 

num total de 26 países (fig. 36), em que a primeira nacionalidade, em número de 

caminhantes, não é a portuguesa, mas sim a alemã (Canha, 2013 e 2017).

De referir, por fim, que a Via Algarviana (fig. 37), que nasceu no virar do 

século, tendo entrado em operação em 2001, apesar de encontrar as suas raízes um 

pouco mais atrás, tem tido também um papel importante no desenvolvimento do 

interior algarvio através da disponibilização de trilhos para caminhantes e amantes 

da natureza e das belas paisagens deste território. Não daremos mais relevo a esta 

Via devido ao facto de apenas tocar o espaço de jurisdição marítima em dois pontos, 

que são as suas extremidades, em Sagres e junto ao Guadiana, não apresentando, 

por isso, tanto interesse para os objetivos definidos.
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Fig. 37 - Percurso da Via Algarviana (Fonte: VA, 2019, http://www.viaalgarviana.org/wp-
content/uploads/downloads/2015/06/VA-Guia-de-Campo.pdf, em 20 de dezembro de 2019).

Fig. 36 - Origem dos caminhantes na Rota Vicentina (Fonte: RV, 2018).
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2.2.8 Fotografias e vídeos

A prática de fotografar e de filmar tem muito a ver com aspetos relacionados com 

a paisagem. A paisagem costeira é muito procurada pelo contacto com o mar, mas 

também para efeito de simples contemplação. Já há 20 anos atrás, Carlos Alberto 

Medeiros, numa nota introdutória a um texto de Orlando Ribeiro (2001), dizia que 

“a paisagem está de moda”. Se isto continua a ser hoje uma verdade inquestionável 

em qualquer lugar, no espaço do DPM é-o ainda mais. 

Na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de abril), a paisagem é 

entendida como “unidade geográfica, ecológica, e estética resultante da ação do Homem 

e da reação da natureza, sendo primitiva quando a ação daquela é mínima e natural 

quando a ação humana é determinante, sem deixar de se verificar o equilíbrio 

biológico, a estabilidade física e a dinâmica ecológica”. Já Ribeiro (2001:30), referia 

que a paisagem “é um espaço acessível à observação” e acrescentava que esta palavra 

“serviu para descrever e classificar territórios marcados pela tonalidade comum de factos 

físicos e humanos que se relacionam muitas vezes entre si”.

Não se enquadra no âmbito deste estudo analisar com pormenor o peso da 

paisagem na visitação, ocupação ou utilização económica do espaço costeiro, mas 

a correlação entre elas é inequívoca. Procura-se o mar e as paisagens com água 

por motivos de estética, contemplação, meditação, para realização de cerimónias 

privadas, entre outras. De acordo com informação da AMN, cada vez há mais 

pedidos de utilização do DPM para atividades deste tipo.

É nesta procura da melhor vista, do melhor ângulo da paisagem para obter a melhor 

fotografia que, por vezes, sucedem os problemas. As tão badaladas selfies levam os 

utilizadores deste espaço a locais de difícil acesso e, muitas vezes, até de acesso proibido 

por sinalética colocada no local. Os fenómenos excecionais da natureza também são 

muito procurados para este fim, o que coloca os cidadãos em risco acrescido.

A questão das selfies é considerada um problema emergente e que deve ser 

devidamente trabalhado pelas autoridades com responsabilidades na segurança 

pública. Bansal et al. (2018), analisaram os dados encontrados em notícias redigidas 

em língua inglesa entre outubro 2011 e novembro de 2017 e contabilizaram 259 

mortes envolvendo as selfies em que a grande maioria eram homens com idade média 
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de 22,94 anos. Os países com mais registos desta tipologia de acidentes são, por esta 

ordem, a Índia, a Rússia, os Estados Unidos da América (EUA) e o Paquistão. Nos 

dados da DGAM, existem 9 ocorrências relacionadas com a ação de tirar fotografias 

ou de filmar em que morreram duas pessoas tendo ficado feridas outras duas. 

2.2.9 A atividade balnear 

Aquilo que hoje significa apenas mais um dia bem passado à beira-mar ou a 

banhos num outro qualquer espaço balnear assim considerado, configura uma prática 

relativamente recente na história da Humanidade. As zonas costeiras foram, durante 

muito tempo, consideradas lugares perigosos e inóspitos devendo, por isso, ser evitados. 

Se, por um lado, abundavam aqui alguns recursos naturais cujo aproveitamento atraía 

as pessoas a este espaço, por outro, era do mar que surgiam ameaças, ataques e até 

doenças que importava evitar. Assim foi desde tempos bíblicos em que o mar era 

apresentado como um ser que engolia o mundo (Blei, 2016), ou da mitologia clássica 

em que a sua ira era um tema recorrente de onde provinham monstros e desventuras. 

Nesses tempos remotos, também as praias de mar se associavam a este infortúnio 

por constituírem a linha ténue que separa a terra firme e, portanto, território seguro, 

daquela imensidão de água desconhecida e hostil.

Segundo Blei (2016), a transformação deste paradigma que conduziria 

à utilização das praias para fins recreativos e de lazer ocorreu com a Revolução 

Industrial, em que se operaram grande modificações na sociedade de então, 

especialmente com o aparecimento de novas classes sociais que pretendiam usar 

o seu tempo livre em atividades extravagantes e condizentes com a sua condição 

cada vez mais valorizada na sociedade. A partir daqui já não era apenas a classe 

burguesa, ou mesmo a nobreza, a poder dedicar-se a atividades de lazer que antes 

eram apanágio apenas de alguns.

Por outro lado, a história dos banhos de mar – foi assim que se chamou a prática 

balnear durante muitos anos – pode ser apontada como mais um exemplo das 

dificuldades que a sociedade humana sempre encontrou para avançar no que respeita 

à liberdade dos cidadãos e à igualdade de género. Numa análise aprofundada sobre 
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a evolução que esta matéria experimentou desde tempos remotos até aos nossos 

dias, poderíamos encontrar muitos dos estereótipos e dos problemas existenciais da 

sociedade de que há pouco tem vindo a libertar-se.

Numa breve abordagem histórica deste assunto, somos conduzidos a um facto 

que se sabe estar na origem de muitos comportamentos humanos: a busca de 

práticas saudáveis. Foi por questões terapêuticas que começou a usar-se a água do 

mar em alguns países europeus, como a Inglaterra, a Bélgica e a Alemanha, por 

se considerar que possuía caraterísticas semelhantes às de algumas fontes termais 

localizadas em terra. 

Um dos pioneiros na defesa destas teorias relacionadas com a utilidade da água do 

mar para efeitos terapêuticos foi o Dr. Richard Russel que recomendou na sua obra 

“The Use of Sea Water”, de 1753, o uso da água do mar para tratar várias maleitas, 

prática que começou por ser tímida nessa altura, mas que se foi consolidando a 

partir daí. Também William Buchan, através do seu livro “Domestic Medicine”, 

escrito em 1769, contribuiu para esta tendência, aconselhando os banhos de mar 

durante o inverno por serem mais eficazes. As suas recomendações tiveram grande 

impacto na sociedade de então, o que levou muitas pessoas ao mar para obterem 

os benefícios dos banhos de água fria e salgada – presume-se que na altura não 

existiriam preocupações do ponto de vista da qualidade ambiental da água.

Assim, durante o século XVIII foi essencialmente por motivos de saúde que as 

pessoas passaram a frequentar o mar para banhos, e mesmo assim com regras muito 

restritas, em muito devido a questões da moral e dos bons costumes. Foi nessa 

altura que se abriram vários hospitais para funcionarem como termas, sobretudo 

em França e na Inglaterra. Esta tendência manteve-se hesitante até ao século XX, 

altura em que teve um grande aumento, também por razões da moda, tendo um 

refreamento já muito mais tarde quando se começou a ter a noção dos números 

de casos de melanoma, um tipo de cancro muito agressivo e que está associado a 

exposições exageradas e desprotegidas ao sol.

Sabe-se que uma das primeiras formas encontradas para ir a banhos sem atrair 

atenções se baseava na utilização da chamada “máquina para ir a banhos”, uma carroça 

fechada com toldos de todos os lados exceto na parte de trás, sendo a partir daqui que 

especialmente as mulheres desciam diretamente para a água (Harrison, 2012) (fot. 14).
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Esta carroça servia ainda para se trocar de roupa sem se ficar ao alcance de 

curiosos olhares alheios. Esta prática vulgarizou-se em Scarborough, Inglaterra, 

onde foram construídos os primeiros engenhos destinados a este fim. O seu mentor 

e construtor foi John Setterington, em 1735. No final do século XVIII, este tipo de 

atividades estava muito em voga e até George III terá entrado nesta histeria, tendo 

visitado Weymouth, onde tomou banho no mar usando uma destas máquinas, ao 

som do hino inglês. O uso das máquinas de ir a banhos requeria, em algumas 

situações, que houvesse uma pessoa a facilitar a entrada na água e a garantir que 

eram feitas as imersões prescritas por razões médicas, que normalmente eram três. 

Esta prática terá desaparecido por volta do meio do século XIX, altura em que 

os banhos de mar começaram a ter por base também razões lúdicas, ainda que as 

médicas pudessem servir como motivo encobridor daquela prática.

Durante todo o século XIX, os banhos de mar foram ganhando adeptos um 

pouco por todo o lado, especialmente em países europeus, até que, em finais 

desse século, as máquinas de ir a banhos começaram a cair em desuso, passando 

Fot. 14 - Mulher a fazer uso de uma 
máquina de banhos (1893) 

(Fonte: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Woman_in_bathing_suit_

(1893).jpg).
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a ser utilizadas nas praias como locais para mudar de roupa, tendo saído quase 

definitivamente de cena logo no início do século XX. De referir que, nessa altura, as 

praias já estavam a tornar-se um local de consumo, sendo elas próprias um produto 

turístico para as classes mais abastadas (Blei, 2016).

O percurso dos banhos livres de mar, como os conhecemos hoje, não foi, como 

se pode verificar, fácil nem rápido. Demorou muitos anos até que as primeiras 

estâncias balneares se estabelecessem em locais de maior atratividade para esta 

prática. Por exemplo, na Austrália, a partir de 1903, passaram a ser autorizados 

os banhos nas praias de uso público a todos os interessados, mas só durante o 

dia. Foi a partir daqui, com aquilo que se pode chamar de primeira massificação 

dos banhos de mar, que as preocupações com a segurança também tiveram o 

seu início. As pessoas passaram a frequentar locais desconhecidos e perigosos, 

tendo dado origem a inúmeros acidentes com que as autoridades tinham de 

lidar. Por isso, começaram a ser colocados técnicos de salvamento nos locais mais 

frequentados para assistir quem precisasse.

Foi também neste país que, em 1907, se formou a Surf Bathing Association of 

NSW [New South Wales] para coordenar voluntários que se disponibilizassem para 

desempenhar este papel nas praias de Sidney. Em 1923, esta organização viria a 

transformar-se na Surf Lifesaving Association of Australia, tida como a primeira organização 

mundial do género. Tendo provado largamente a sua utilidade, esta organização serviu 

de modelo a outras que, entretanto, foram surgindo, na Europa e no Canadá. 

Foi através destas organizações que se foram criando padrões e técnicas de ação 

que seriam adotadas em todo o mundo. Atualmente, é a International Lifesaving 

Federation (ILS) que desempenha o papel de organização internacional reguladora 

destas matérias de onde emanam regras e procedimentos usados em todo o mundo. 

Esta organização resultou da fusão da Fédération Internationale de Sauvetage 

Aquatique com a World Life Saving, em 1993 (https://www.ilsf.org, em 31 de julho 

de 2019).

Um outro campo em que esta prática sofreu grandes avanços ao longo dos séculos 

foi a da indumentária para ir a banhos. Existem muitos registos sobre os tipos de roupas 

usadas para este fim, sempre dentro de padrões que não ferissem a moral e os bons 

costumes. O aparecimento do bikini, em 1946, tal como o da minissaia, nos anos 60 do 



120

mesmo século, enfrentou alguns obstáculos por parte das autoridades, mas demonstrou 

a força da sociedade para ultrapassar sempre a resistência natural à mudança. Mais uma 

vez, como em tantas outras coisas, o uso de peças de roupa que se assemelhavam em 

tudo ao bikini pode ser encontrado em imagens que vêm da antiguidade romana e 

grega, como é o caso do mosaico existente na Villa Romana del Casale, na Sicília, onde 

surgem imagens bem preservadas da prática de algumas modalidades desportivas onde 

as mulheres usavam roupas muito semelhantes aos atuais bikinis (fot. 15).

Fot. 15 - Mosaico romano em Villa Romana del Casale, Sicília (Fotografia do autor, 2019).

A questão da moral e dos bons costumes foi sempre um aspeto a ter em conta 

pelas mentes mais abertas da sociedade. É bem conhecido o percurso do género 

feminino até ao reconhecimento dos mesmos direitos do género masculino, que 

ocorre nos dias de hoje, embora ainda não em todo o mundo. É também importante 

reconhecermos o papel da religião neste particular e sobretudo a pressão que era 

exercida sobre as mulheres em relação à roupa que usavam. No início do século XX, 

nos EUA, esta questão ainda não estava resolvida e a punição por infringir as regras 

estabelecidas era severa (fot. 16).
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Fot. 16 - Prisão de mulher em Chicago por usar um fato de banho de uma peça (1922) 
(Fonte:  https://rarehistoricalphotos.com/women-arrested-bathing-suits-1920s/ 

(acedido em 5 de maio de 2019).

Na segunda metade do século XX as coisas alteraram-se significativamente e 

as praias passaram a ter um papel ainda mais relevante nas deslocações turísticas e 

um peso cada vez maior nas economias dos países que possuem praias marítimas. 

Mesmo assim, esta evolução passou por muitos estádios, desde, como se pode ver na 

Flórida, em 1957, quando as viaturas e motas coabitavam com as pessoas na praia, 

que mais parecia um parque de estacionamento (fot. 17). Daqui à massificação do 

uso das praias foi uma questão de tempo.

Hoje, um pouco por todo o mundo, as praias encontram-se entre os principais 

ativos turísticos dos países costeiros e uma das maiores fontes de receitas para 

as respetivas economias. Esta realidade apenas sofre retrações quando ocorrem 

problemas ao nível da segurança, como é o caso de ataques terroristas, situações que 

podem afastar os turistas e deixar vazios muitos resorts de praia onde tais ataques 

sucederem, ou de situações relacionadas com epidemias, como a que estamos a 

passar presentemente.
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 2.2.9.1 História desta prática em Portugal

Em Portugal, os banhos de mar também não terão sido certamente uma das 

primeiras atividades realizadas no DPM. Não se falava de banhos de mar em 

Portugal, especialmente por razões puramente de lazer, até finais do século XIX, 

ou mesmo princípios do século XX. E, numa altura em que a higiene pessoal não 

parecia merecer um cuidado especial, as idas à praia deviam-se, à semelhança de 

outros países, como já foi referido, a razões terapêuticas, por recomendação médica. 

Isto não obstante Camões, o nosso poeta maior, se ter referido logo no Canto I da 

sua epopeia a Portugal como “a ocidental praia Lusitana”.

Não existe muita informação conhecida sobre o tema, mas numa das referências 

mais antigas que foi possível encontrar, a Crónica de 1803, é referido que o bispo 

de Coimbra, D. Francisco Pereira Coutinho, já tinha por hábito ir a banhos na 

Fot. 17 - Praia de Daytona, Flórida, em 1957
(Fonte: https://www.hemmings.com/blog/2013/04/15/daytona-beach-florida-1957/ 

(acedido em 25MAIO2019).
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Ericeira. Refere ainda que, poucos anos depois, um médico terá aconselhado D. 

João VI a tratar de uma infeção numa perna numa praia do Rio de Janeiro  (http://

futurobempassado.blogspot.com/2012/06/em-1803-o-bispo-de-coimbra-ja-tinha-

por.html, consultado a 28 de fevereiro de 2020). Mas, já antes disso, em 1783, a 

Gazeta de Lisboa dava conta de que a infanta D. Maria Francisca Benedita, Princesa 

do Brasil, tomou banhos de mar na praia de Caxias (Garcia, 2020). Por sua vez, a 

temporada de praia em Portugal teria sido instituída pelo Rei D. Luís, coroado em 

1861 (Garcia, 2020).

Numa obra pioneira sobre este tema, de 1876, intitulada “As Praias de 

Portugal, Guia do Banhista e do Viajante”, Ramalho Ortigão descreve um périplo 

por várias localidades costeiras, que o próprio realizou, e carateriza as melhores 

zonas de banhos do país àquela data. Neste verdadeiro guia turístico, em que 

também é feita uma sátira a certas práticas da sociedade de então, Ortigão enfatiza 

as qualidades terapêuticas dos banhos de mar e explica, por vezes com ironia, 

como esta prática estava reservada apenas às classes mais abastadas de então. Por 

ele ficámos a saber das diferenças na prática balnear entre Portugal e a Alemanha, 

realçando, por exemplo, que a natação era já na altura uma prática desportiva 

fortemente implantada naquele país europeu enquanto em Portugal tal não era 

possível devido a estereótipos sociais da época. De referir que a natação esteve, e 

está ainda hoje, intrinsecamente relacionada com a ligação do Homem à água e, 

especialmente, ao mar.

Entre várias curiosidades deste trabalho, são particularmente interessantes 

algumas passagens, como a do “pequeno lavrador [da Póvoa de Varzim] que desceu dos 

montes para banhar as suas enfermidades” (Ortigão, 2014:74). É possível perceber 

que os banhos de mar se prolongavam até novembro, ou pelo menos até bem perto 

do fim de outubro e que já havia muitas “barracas” em alguns locais, de onde 

sobressaíam Pedrouços e Paço de Arcos, sendo esta última, aliás, apelidada de “praia 

aristocrática dos subúrbios de Lisboa”, onde as donzelas da alta sociedade exibiam 

as suas toilettes especiais para a ida à praia. 

Fala-nos ainda da rivalidade entre as praias de Granja – localidade a poucos 

quilómetros a norte do Porto – e de Espinho, assim como da segregação do 

público de alguns locais, como a Figueira da Foz em que as famílias de Coimbra 
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e de Lisboa se retiravam no final de setembro, sucedendo-lhes as da Beira que 

vinham repousar da difícil labuta do campo, apenas no final das colheitas. Esta era 

uma realidade incontornável da época e existia noutros locais mais a sul, como em 

Setúbal e Sines, neste caso com cidadãos do Alentejo Interior e da Estremadura 

espanhola. Proença (1927:132) mostra isto muito bem quando refere que “nos 

cinco meses em que dura a temporada de banhos (Julho a Novembro), a frequência se 

sucede por camadas sociais diferentes. Outubro é em geral o mês a que acorre às praias 

a classe menos abastada, as parolas, como se diz no Minho; o forte da afluência é em 

Agosto e Setembro […]”. 

Por sua vez, Quaresma (2003:8) confirma esta prática no Litoral Alentejano 

quando refere que “A época balnear se prolongava outono fora, até fins de outubro, 

como acontecia no resto do País. Até porque, verdadeiramente, alguns dos cavalheiros, 

proprietários rurais, só depois de meados de agosto, trabalhos concluídos, rendas recebidas 

(se não todas, parte delas), estavam completamente livres”. De notar que, também aqui, 

a prática dos banhos estava reservada, nesta altura - finais do século XIX - apenas 

às famílias mais abastadas. Segundo Quaresma (2003:10),  “[…] nos maus anos 

agrícolas, não  havia  lavradores doentes, a  precisar de praia; só nos bons anos, quando 

o rendimento da terra permitia maior desafogo económico, regra que, naturalmente, não 

se aplicava às famílias mais abastadas”.

É possível perceber que já havia atividades balneares regulares nas praias 

à data da criação do ISN, porquanto na Carta de Lei, de 21 de abril de 

1892, que criou um Fundo destinado a permitir o bom funcionamento desta 

Instituição, algumas dessas receitas provinham de um adicional a cobrar pelas 

câmaras municipais sobre licenças para hotéis nas praias de banhos. Também 

os espetáculos públicos nas mesmas praias eram taxados para o mesmo efeito 

nos meses de agosto a novembro, inclusive. Todavia, na sua criação, não foram 

atribuídas competências ao ISN especificamente dedicadas a esta matéria, 

pelo que se presume que ainda não teria dimensão para suscitar preocupações 

acrescidas aos governantes.

Em 1909, criou-se o primeiro serviço de assistência a banhistas nas praias, 

inicialmente na Trafaria, e, mais tarde, em Albufeira e Caxias. No ano seguinte, 

foram colocados 120 postos de praia (Fialho e Gomes, 1992:20) do qual constariam, 
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tal como hoje sucede, os equipamentos necessários ao salvamento de pessoas. Estes 

postos de praia eram geridos pelos banheiros, figura típica das praias por várias 

dezenas de anos, até à alteração do nome para nadador-salvador, designação 

atualmente em vigor.

Com o desenvolvimento do turismo doméstico, a partir do fim da Segunda 

Grande Guerra, esta prática estendeu-se um pouco a todo o país, tendo-se dado os 

primeiros passos para garantir a segurança dos cidadãos que iam à praia. E repare-

se no que referem Fialho e Gomes (1992:26) sobre o número de frequentadores 

da praia: “Em Portugal, 65% da população declara que vai à praia, isto é, durante 

a época balnear, há 6,5 milhões de portugueses que num instante ou, consoante a sua 

inconsciência, durante vários momentos estiveram à beira-mar, à beira de um perigo 

mortal”. Este aspeto é por demais relevante, atento o elevado número de acidentes 

que, desde logo, começaram a surgir por desconhecimento, falta de cuidado, ou 

falta de apoio e segurança a essas pessoas.

Por tudo isto, o Estado preocupou-se desde cedo com esta matéria, tendo 

produzido legislação avulsa enquadrando a prática e criando regras que 

acompanhavam as preocupações morais da sociedade. O enquadramento legal 

aplicável a esta atividade tem, assim, evoluído de modo a tentar evitar todo e 

qualquer tipo de acidente, ou pelo menos a evitar a perda de vidas humanas como 

consequência desta prática.

A atividade de ir a banhos cresceu ao longo do século XX, tornando-se 

acessível a todas as classes, especialmente a partir da implantação da República 

(fots. 18 e 19).

Atualmente, as praias são mais frequentadas do que nunca antes. Há muitos 

fatores que podem estar na origem desta afluência de portugueses e estrangeiros 

às nossas praias, mas acreditamos que, de um modo geral, os motivos da 

ida à praia no século XXI sejam os mesmos de há um século. Claro que o 

aumento da população, o crescimento do turismo, o nivelamento das classes 

sociais e o melhor nível de vida das populações em geral contribuam para esta 

realidade. As aglomerações em algumas praias em pleno verão são de tal forma 

significativas que sair de uma praia, ou do seu parque de estacionamento, pode 

levar horas (fot. 20).
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Fot. 18 - Banhos na praia de Algés em 1912 (Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, 
fotografia de Joshua Benoliel).

Fot. 19 - Praia de banhos entre 
as décadas de 1940 e 1970 

(Fonte: Arquivo Municipal de 
Lisboa, fotografia de 

Artur Pastor).
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Fot. 20 - Praia da Nazaré em 2019 (Fotografia cedida por Vítor Estrelinha).

No âmbito da UE também se deu atenção, logo em 1976, a esta temática tendo 

sido publicada a Diretiva 76/160/CEE, do Conselho, de 8 de dezembro de 1975, 

relativa à qualidade das águas balneares. Esta Diretiva viria a ser depois atualizada 

de modo a adaptar-se a novas exigências neste contexto, por ter a ver com a saúde 

pública. Dada a importância da questão dos banhos de mar para as populações, tem 

havido uma grande preocupação com as condições de segurança em que os mesmos 

se realizam, nomeadamente no que respeita à qualidade da água.

O Programa Bandeira Azul da Europa visa também contribuir para a 

existência de águas balneares de melhor qualidade. É um programa de educação 

para o desenvolvimento sustentável, promovido em Portugal pela ABAE, seção 

portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental. A Bandeira Azul tem como 

objetivo educar para o desenvolvimento sustentável em praias costeiras, fluviais e 

lacustre, portes de recreio e marinas e embarcações de recreio e ecoturísticas que se 

candidatem e cumpram um conjunto de critérios relacionados com: (1) Informação 

e Educação Ambiental; (2) Qualidade da Água Balnear; (3) Gestão Ambiental, 

Segurança e Serviços; e (4) Responsabilidade Social e Envolvimento Comunitário. 
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Estes, por sua vez, dividem-se em 33 critérios específicos de qualidade que devem 

ser cumpridos para que os espaços balneares possam ser detentores do galardão 

(https://bandeiraazul.abae.pt, em 30 de maio de 2019). 

No relatório n.º 3/2019, da European Environment Agency (EEA) são 

apresentados os resultados deste programa nos países da UE. Aqui se faz notar a 

assinalável melhoria da qualidade das praias europeias no que respeita à qualidade 

da água do mar nos últimos 40 anos. Neste relatório salienta-se o facto de 95,4% 

das praias de banhos dos Estados que fazem parte das estatísticas, apresentam 

qualidade “suficiente” para serem usadas para este fim. Mas o número de praias 

com qualidade excelente e muito boa tem vindo a crescer significativamente. Estes 

resultados são fruto de uma cada vez maior consciencialização de toda a sociedade 

para as questões da sustentabilidade.

A Bandeira Azul hasteada numa praia significa, assim, que essa praia, ou esse 

espaço balnear, oferece padrões de qualidade que garantem a segurança, em vários 

aspetos, dos seus utilizadores, devendo, por isso, ser preferidas em relação às que 

não ostentem este galardão.

De realçar neste relatório que, em 2018, 10 países tinham água excelente em 

mais de 90% das praias. Portugal encontra-se entre estes países com 94,4% das 

suas praias marítimas a conseguirem atingir este patamar de excelência (453 praias 

num universo de 480). Segundo o mesmo Relatório, esta estatística demonstra uma 

melhoria paulatina desde 2015 na qualidade das águas costeiras de Portugal com 

o grau de excelente, tendo aumentado de 89,6% em 2015 para 94,4% em 2018.

Em termos globais, ou seja, em termos de todas as praias balneares, onde se incluem 

as das águas interiores, o panorama na UE é bastante variável (fig. 38), ao contrário do 

que sucede em Portugal, onde a qualidade da água é, quase sempre, excelente (fig. 39).

2.2.9.2 Modelo português atual para a assistência a banhistas

Segundo Fialho (1992:61), e tal como sucedeu com o salvamento marítimo e o 

socorro a náufragos, na área da segurança balnear Portugal também se inspirou no que 

se fazia além-fronteiras, nomeadamente em terras de Sua Majestade. A necessidade, e 
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vontade, de ensinar as pessoas a nadar, e mais tarde de tornar essa capacidade numa 

vantagem para salvar vidas terá estado na origem da criação, no Reino Unido, da Royal 

Life Saving Society, em 1891. Esta instituição terá levado à criação de estruturas com o 

mesmo fim um pouco por toda a Commonwealth, tendo também levado a que outros 

países fora daquela comunidade criassem entidades com o mesmo fim.

Em Portugal, ao contrário do que se passava em muitos países em que o serviço 

de assistência a banhistas era garantido por organizações específicas tuteladas 

por associações privadas, pelas autarquias, ou mesmo pelo Estado, mas sempre 

separadas dos serviços de socorro a náufragos, optou-se, talvez por imaturidade ou 

Fig. 38 - Praias da UE com qualidade da água excelente (em % das praias identificadas 
como praias de banhos) (Fonte: EEA, 2019).
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conveniência, também do ponto de vista da economia de recursos, por atribuir este 

serviço ao ISN (Fialho, 1992:62). 

Mas, a verdade é que, bem mais tarde, viria a adotar-se um modelo em que 

os encargos com este serviço recaíam sobre os privados. Este paradigma vinha do 

já muito antigo Regulamento de Assistência aos Banhistas nas Praias e vigorou 

desde finais da década de cinquenta do século XX (Diogo e Lima, 2008). Este 

Fig. 39 - Situação em termos de qualidade da água em 2018 
(Fonte: EEA, 2019).
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paradigma, em que os privados assumem as despesas com a assistência a banhistas 

nos espaços que lhes estão concessionados, viria a ser alterado em 2004, passando 

este encargo para as entidades desconcentradas do Ministério do Ambiente. Porém, 

no ano seguinte, uma alteração à lei voltou atrás com esta ideia, regressando estas 

responsabilidades aos concessionários de praia.

Uma das lacunas que é apontada a este modelo, prende-se com o facto de 

apenas os concessionários de praia, isto é, as empresas que desenvolvem atividades 

comerciais e de prestação de serviços terem a obrigação de contratar os nadadores-

salvadores, enquanto outros estabelecimentos semelhantes, a poucos metros 

destes, e que igualmente beneficiam da sua localização perto do mar, não estarem 

obrigados a tal. A verdade é que o modelo assim se mantém, e que até existir 

vontade do Governo em a alterar, continuarão a ser os concessionários a suportar 

estes custos, embora os municípios tenham, desde 2018, mercê da publicação da 

Lei n.º 50/2018, já referida, esta responsabilidade, que deveriam ter assumido 

definitivamente até 2021.

Presentemente, o enquadramento legal foi todo publicado já no século XXI 

e cobre todas as áreas da assistência a banhistas, entre as quais o recrutamento, a 

formação e contratação dos nadadores-salvadores, assim como o regime legal da 

atividade em todos os espaços balneares, praias marítimas, praias fluviais e piscinas 

de uso público. Ficaram de fora deste regime os espaços aquáticos de diversão, que 

se regem por legislação própria. Pela importância de que a matéria se reveste para os 

cidadãos que frequentam os espaços balneares, a segurança tem de ser contemplada 

em todas as etapas e matérias relacionadas com este assunto, sendo que esta é 

conseguida com leis bem elaboradas, com profissionais bem formados e treinados 

e com equipamentos adaptados a esta atividades, colocados em postos de praia, 

completamente guarnecidos com os equipamentos previstos na lei (fot. 21).

Outro diploma fundamental para este efeito é a Lei n.º 68/2014, de 29 de agosto, 

que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador-salvador em todo o território 

nacional. Na sua sequência, foram publicados vários diplomas que as diferentes 

áreas de interesse para a assistência a banhistas, como os equipamentos a usar no 

posto de praia, o recrutamento, formação e certificação dos nadadores-salvadores, 

assim como outras matérias necessárias ao bom funcionamento do modelo.
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Fot. 21 - Equipamentos e material que compõem o posto de praia 
(Fotografia do autor, 2019).

No que respeita à questão de fundo, que é a segurança dos banhistas, esta 

deve ser, como supramencionado, assegurada pelos concessionários de praia, onde 

existam, e também por alguns municípios nos restantes locais em que entendem 

prestar este serviço público aos cidadãos, o que sucede, especialmente, em praias 

galardoadas com a bandeira azul.

Complementarmente, o ISN, através de parcerias estabelecidas com entidades 

privadas consegue disponibilizar mais meios para alguns locais mais deficitários, 

meios estes que são operados por pessoal da Marinha ou da AMN. O projeto 

“SeaWatch” é um destes exemplos que permite colocar em praias não vigiadas de 

outra forma, viaturas equipadas com tudo o que é necessário à prestação do serviço 

de assistência a banhistas (fot. 22).

Mas também, noutra área a que voltaremos mais adiante, as parcerias com 

diversas entidades ao longo dos últimos anos, têm permitido dotar as praias com 

melhores equipamentos e realizar ações de sensibilização sobre segurança durante 

a época balnear.



133

2.2.9.3 O processo de identificação das águas balneares

Tal como estabelecido na já referida Lei n.º 44/2004, de 19 de agosto, a época 
balnear é definida anualmente através de uma portaria conjunta do MDN e do 
Ministério do Ambiente. Nessa Portaria, procede-se à identificação das águas 
balneares costeiras e de transição e das águas balneares interiores, fixando-se ainda as 
respetivas épocas balneares, tal como previsto no Decreto-lei n.º 135/2009, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 121/2014, 
de 7 de agosto. Este regime encontra sustento na também já mencionada Diretiva 
n.º 2006/7/CE, relativa à qualidade das águas balneares e na Lei da Água.

O processo de identificação das águas balneares inicia-se em novembro do ano an-
terior com uma proposta dos municípios, a apresentar à Comissão Técnica de Acompa-
nhamento, a qual deverá ter o texto da Portaria pronto para ser publicado até 1 de março 
de cada ano (fig. 40). Este processo envolve todas as entidades nacionais com interesse 
nesta matéria. Uma das caraterísticas da portaria, que é publicada nestes termos, é o fac-
to de contemplar duas colunas: uma para as “águas balneares”, isto é para os locais onde 
se considera estarem reunidas todas as condições para serem usadas para banhos durante 
a época balnear; e outra chamada “praias de banhos” que difere da primeira porque nesta 
existe o comprometimento das entidades responsáveis pela assistência a banhistas de que 
terão nadadores-salvadores. Esta caraterística faz parecer que as águas balneares poderão 

não vir a ter assistência a banhistas o que, de facto, sucede por vezes.

Fot. 22 - Viatura afeta ao Projeto “SeaWatch”, na Fonte da Telha 
(Fonte: Arquivo do ISN, 2019).
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Fig. 40 - Processo de identificação das águas balneares para cada época balnear.
(Elaborado pelo autor, 2020).

 

A época balnear é assim fixada em cada ano pela APA, sob proposta dos 

municípios. Subsidiariamente, caso os municípios nada sugiram, a lei determina que 

a época balnear dura de 1 de junho a 30 de setembro. Este modelo é o mais correto 

porque é flexível e permite gerir a época balnear em função das especificidades 

de cada praia, em termos de condições meteorológicas, características geofísicas e 

interesses sociais ou ambientais próprios de cada local.

As águas balneares identificadas para cada ano são aquelas em que se considerou 

que estão reunidas todas as condições para poderem ser usadas pelos banhistas em 

segurança, sob todos os pontos de vista. Este número tem vindo a aumentar nos 

últimos anos, apesar de muito ligeiramente (Tabela I).

Se, por um lado, existe vontade em identificar o maior número possível 

de praias, por outro, há que ter em conta que apenas devem ser identificadas 

as que possuam, de facto, as condições exigidas para o efeito, sob pena de se 

colocarem em risco as pessoas que as frequentem. Outro aspeto importante da 

época balnear são os seus limites temporais que apesar de estarem perfeitamente 

definidos, não evitam que muitas pessoas frequentem as praias fora deles. O início 

de junho continua a ser a data em que mais praias iniciam a época balnear por 

as temperaturas já o permitirem e ser o início do período de férias de verão para 

muitos cidadãos (fot. 23).
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2017 2018 2019

Águas balneares

Marítimas 356 356 359

Interiores 123 128 133

Açores 70 70 70

Madeira 53 54 52

tOtal 602 608 614

Praias de banhos

Marítimas 385 391 397

Interiores 80 84 84

Açores 49 48 44

Madeira 29 29 26

tOtal 543 552 551

tabela i - Número de águas balneares em 2017, 2018 e 2019.

Fonte dos dados: Portarias das águas balneares de 2017, 2018 e 2019.

Fot. 23 - Banhistas numa praia da Fonte da Telha (Fotografia do autor, 2 de junho de 2019)
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2.2.9.4 Os profissionais da assistência a banhistas

A assistência a banhistas nos espaços balneares é atualmente garantida por 

profissionais que são sujeitos a um processo de formação nas escolas de formação 

de nadadores-salvadores (EFNS) e que são depois certificados pelo ISN, enquanto 

entidade reguladora a nível nacional para este efeito. Mas nem sempre assim foi. O 

primeiro curso de NS lecionado em Portugal teve lugar em 1956 (fot. 24), tendo 

sido ministrado a 90 alunos (Fialho, 1992:64). Até lá, eram outros elementos que 

desempenhavam estas funções nas praias.

Fot. 24 - Primeiro curso de NS realizado em Portugal, em 1956 (Fonte: Arquivo do ISN).

O serviço de apoio aos banhistas era prestado pelos banheiros que surgiram 

ainda no século XIX. Os banheiros e as suas mulheres (as “banheiras”) tinham várias 

tarefas a seu cargo, entre as quais o salvamento era a principal. Mas é curioso saber 

que naquela altura nem todos sabiam nadar! Mais tarde, sem que aqueles tivessem 

desaparecido – pelo menos na nomenclatura – surgiram nas praias os chamados 

cabos de mar, que eram militares da Marinha disponibilizados na época balnear para 

este serviço. Na fot. 25 apresentam-se banheiros na praia de Troia (1950-1970).
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O papel deste pessoal era o de estar permanentemente alerta para os perigos a 

que os banhistas pudessem estar sujeitos, especialmente o risco de afogamento. Os 

cabos de mar da Marinha são hoje designados de “vigilantes de praia” e ainda são 

disponibilizados por este Ramo das Forças Armadas (FA) para esta função de serviço 

não militar todos os anos, enquadrados por um projeto a que se chama “Vigilância 

Apeada”. Nessa altura, estes elementos também faziam fiscalização, especialmente 

dos trajes de banhos usados, atenta a possibilidade de serem indecorosos para quem 

os usava. Hoje a fiscalização nas praias é uma incumbência das polícias, especialmente 

da PM, enquanto polícia de especialidade para o DPM, mas também pode ser feita 

por outras forças de segurança e até, a partir de 2021, pelos municípios.

Todos os anos são salvas muitas vidas por estes elementos nos locais de banhos, 

muitas vezes correndo eles próprios risco de vida. E, como noutras atividades em 

que a coragem é determinante, também aqui houve nomes que sobressaíram, como 

é o caso de António Gonçalves Ribeiro, ou melhor, o “Tarzan da Caparica”, que 

viria a ser homenageado em 2013, pela comunidade da Costa da Caparica onde, 

segundo os registos, salvou cerca de 400 vidas (fot. 26).

Fot. 25 - Banheiros (ou cabos de mar) na praia de Troia 1950-1970 
(Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, fotografia de Amadeu Ferrari).
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A cada vez maior procura dos espaços balneares pelos cidadãos exigiu que houvesse 

também cada vez mais nadadores-salvadores certificados para desempenharem esta 

função. Por isso, em 1992, foram formados cerca de 900 nadadores-salvadores. A 

situação dos últimos dez anos é variável, mas sempre com um número superior a 

2000 candidatos, dos quais mais de 1 500 nadadores-salvadores são certificados 

anualmente. De relevar que em 2018 foi o ano em que foram realizados mais 

exames específicos de aptidão técnica (EEAT) a nadadores-salvadores, num total 

de 2738, dos quais 1928 ficaram habilitados. Por outro lado, em 1 de janeiro de 

2019 estavam certificados pelo ISN 5 650 nadadores-salvadores, e desde essa data 

até ao fim do ano foram certificados mais 1 850 (fig. 41). Convém salientar que este 

número não pode ser somado simplesmente ao anterior porquanto houve alguns 

que, entretanto, perderam a certificação por caducar ao fim de 3 anos.

Fot. 26 - O famoso banheiro “Tarzan” na Costa da Caparica em 1970 
(Fonte: https://mar-da-costa.blogspot.com/2016/05/banheiros-da-praia-do-sol.html, 

em 10 de dezembro de 2019).
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Como já se referiu, atualmente os nadadores-salvadores são formados nas EFNS 

e, caso sejam considerados preparados para realizarem o EEAT, são propostos a 

exame que é realizado pelo ISN. A carreira de nadador-salvador possui três 

categorias: nadador-salvador, nadador-salvador coordenador e nadador-salvador 

formador, com os conteúdos funcionais de cada categoria definidos na Lei n.º 

68/2014, de 29 de agosto.

Fig. 41 - Número de NS que ficaram aprovados e reprovados nos últimos 10 anos 
(Fonte dos dados: ISN, 2019).
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O papel destes profissionais nas praias e noutros espaços balneares onde a lei 

o exige é da maior importância e é hoje amplamente reconhecido. A sua ação na 

assistência a banhistas é principalmente a de salvar vidas como resposta a problemas 

que surjam em cada momento, mas também assumem, cada vez mais, uma função 

sensibilizadora junto dos banhistas recomendando boas práticas e alertando para 

os perigos que podem encontrar na prática balnear (fot. 27). Segundo Branche e 

Stewart (2001), e também Hartmann (2015), o risco de morte por afogamento 

num local onde exista assistência a banhistas por nadadores-salvadores é de 1 em 18 

milhões, muito menor do que nos locais onde esta assistência não for assegurada. Em 

Portugal, de acordo com os registos da AMN, também há proporcionalmente mais 

fatalidades em praias não vigiadas do que nas vigiadas, mostrando a importância 

de existirem nadadores-salvadores no maior número possível de espaços balneares.
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2.2.9.5 As escolas de formação e as associações de nadadores-salvadores

Se até há poucos anos - concretamente até 2015 - os NS eram formados pela 

Marinha e depois pela Escola da Autoridade Marítima, com o apoio de profissionais 

contratados para o efeito, existe hoje, como mencionado, um regime legal de certificação 

de escolas que podem dedicar-se a esta tarefa. A formação destes profissionais é feita 

atualmente em 25 escolas certificadas para o efeito pelo ISN (fig. 42).

Fot. 27 - Nadadores-salvadores em ações de vigilância em locais de perigo acrescido 
(Fotografias de João Lança).

Fig. 42 - Escolas de 
formação de nadadores-

salvadores em 2019 
(Fonte dos dados: ISN, 

fevereiro de 2020).
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A formação de 150 horas cobre áreas do interesse da sua atividade, estando os 

referenciais publicados na Portaria n.º 373/2015, de 20 de outubro. Para apoio 

a esta formação, além de outros materiais e conteúdos que as escolas considerem 

relevantes, existe um manual técnico do nadador-salvador que contém as 

matérias consideradas pela entidade reguladora como necessárias à preparação 

para as funções que vão desempenhar. De referir que o ISN tem já preparados 

novos referenciais de formação para o curso de nadador-salvador que deverão ser 

aprovados em breve e que correspondem às novas exigências da sociedade atual 

e da dinâmica balnear, privilegiando dimensões até agora descuradas, como a 

socio comportamental. 

Um elo fundamental em toda esta cadeia, são as associações de nadadores-

salvadores. É através destas que, na maioria dos casos, são contratados os NS 

pelos concessionários de praia e por alguns municípios que se preocupam com 

esta matéria, mesmo antes de terem de assumir estas responsabilidades. Em 

dezembro de 2019, estavam certificadas pelo ISN 56 associações de NS, 53 delas 

no continente (fig. 43). 

Fig.  43 - Associações de nadadores-salvadores em 2019 
(Fonte dos dados: ISN, fevereiro de 2020).
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 2.2.10 Outras atividades

Pese embora tenhamos identificado as principais atividades que são desen-

volvidas no DPM em Portugal, muitas outras razões levam as pessoas a procurar 

este território. A realização de eventos de diversos tipos e naturezas, como sunset 

parties, sessões de ioga, reiki, casamentos (fot. 28), batizados, ações de team buil-

ding, entre outros.

Fot. 28 - Casamento na praia da Franquia em Vila Nova de Milfontes (Fotografia do autor)

 2.2.11 Questões do turismo

Portugal, porventura devido à sua localização geográfica, na extremidade do 

sudoeste europeu, só na passagem do século XIX para o século XX é que vislumbrou 

a oportunidade de desenvolver o turismo como setor económico com grandes 

potencialidades já demonstradas noutras países europeus (Cunha, 2010). Para 

a emergência de uma consciência turística em Portugal naquela altura da nossa 

História, Cunha (2010: 129-130) invoca as influências de todo o século XIX com 

os exemplos de Almeida Garrett, Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, entre outros, 

mas apenas numa perspetiva de valorização pessoal e de alargamento dos horizontes 

de quem viaja. De seguida, salienta que no plano do aproveitamento económico 

desta atividade seria Alexandre Herculano a perceber primeiro o seu potencial 

quando menciona que a arte e a história se convertem em capital produtivo.

E mesmo nessa altura, tardia em relação a outros países, seria ainda devido às 

dificuldades financeiras que o País então atravessava que esta nova estratégia de 
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abertura de Portugal a turistas teria surgido. A criação da Sociedade Propaganda 

de Portugal, no início do século XX, viria a ser considerada um marco de indelével 

importância para o desenvolvimento do turismo em Portugal e teria um impacto 

irreversível neste domínio. A partir daí, Portugal estava na senda do turismo 

mundial, tendo-se criado as condições necessárias para estar representado nas 

organizações internacionais que então lidavam com as questões do turismo.

Tem sido nas últimas décadas que o Turismo em Portugal se desenvolveu de 

forma mais significativa. De acordo com dados do INE (2019), passou-se de um 

total de 2 123 324 hóspedes nos alojamentos turísticos em 1965 para 25 249 

904 hóspedes em 2018 (fig. 44). Nesta estatística, é de salientar um crescimento 

paulatino e linear de 1965 até 2012, ano em que o crescimento sofreu um aumento 

exponencial. Mas nem sempre assim foi. A realidade atual não tem precedentes na 

nossa História e só foi possível devido a um conjunto de medidas de governação e 

de consciencialização dos cidadãos que teve início há pouco tempo. 

Fig. 44 - Evolução do número de hóspedes em Portugal entre 1965 e 2018 
(Fonte: INE, 2019).
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Considerando o turismo um setor prioritário para a estratégia de desenvolvimento 

do País, o XIX Governo Constitucional publicou, através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 24/2013, de 16 de abril, um novo Plano Estratégico 

Nacional do Turismo (PENT), que resultou da revisão do Plano anterior20, para 

20 O primeiro PENT é de 2007 e foi publicado em anexo à Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 61/2007, de 13 de fevereiro.
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o horizonte 2013-2015 e onde foram estabelecidos novos objetivos para este 

sector com base “numa visão estratégica ambiciosa, mas exequível”, onde se pretende 

transformar Portugal “num dos destinos de maior crescimento na Europa, alavancado 

numa proposta de valor suportada em caraterísticas distintivas e inovadoras do país; 

no desenvolvimento do Turismo baseado na qualificação e competitividade da oferta, 

alavancado na excelência ambiental/urbanística, na formação dos recursos humanos 

e na dinâmica/modernização empresarial e das entidades públicas; e na importância 

crescente na economia, constituindo-se como um dos motores do desenvolvimento social, 

económico e ambiental, a nível regional e nacional” (Turismo de Portugal, 2007: 45).

De relevar que o PENT (2013) faz referência explícita ao valor da segurança neste 

particular ao referir que Portugal irá apostar “nos factores que mais nos diferenciam de 

outros destinos concorrentes e em elementos que qualificam o País para o leque de opções 

dos turistas: autenticidade moderna, segurança e qualidade competitiva”.

Atualmente, está em vigor a “Estratégia Turismo 2027”, centrada nas pessoas e 

que tem como visão: “afirmar o turismo como hub para o desenvolvimento económico, 

social e ambiental em todo o território, posicionando Portugal como um dos destinos 

turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo” (Turismo de Portugal, 2017). 

Define as prioridades deste sector em cinco eixos estratégicos com as seguintes 

linhas de ação: (1) valorizar o território; (2) impulsionar a economia; (3) potenciar 

o conhecimento; (4) gerar redes e conectividade; e (5) projetar Portugal. Nesta 

Estratégia a questão da segurança surge inserida no ativo emergente 10 “Living – 

Viver em Portugal”.

É hoje comum dizer-se que Portugal está na moda, e realmente este é um facto 

inquestionável. Portugal tem ganho nos últimos anos vários prémios relacionados 

com o turismo, tendo sido considerado, em 2017, o 14.º destino mais competitivo 

do mundo, sendo o n.º 17 em chegada de turistas, e encontrando-se na 20.ª 

posição em termos de receitas turísticas (The Travel & Tourism Competitiveness 

Index 2019 e UNWTO World Tourism Barometer (edição setembro 2019). Temos 

obtido máximos em quase todos os indicadores do turismo, como nas dormidas, 

hóspedes, disponibilidade de camas e nas receitas turísticas.

Ainda de acordo com o World Travel & Tourism Council (WTTC, 2019), 

Portugal teve, em 2018, uma das mais altas taxas de crescimento no Turismo, 
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sector que contribuiu em cerca de 20% para a economia do país. O Turismo 

emprega cerca de 1 milhão de portugueses, o que corresponde a 21,8% de todos os 

empregos e Portugal tem sido escolhido para palco de inúmeras atividades e eventos 

internacionais que têm demonstrado a capacidade em bem receber e em estar à 

altura do que de melhor se faz noutras paragens. Isto demonstra bem a vitalidade 

deste sector no país e reflete o que tem vindo a ser feito neste contexto.

Em relação aos visitantes, o INE (2019) refere que o número de chegadas a 

Portugal de turistas não residentes em 2018 atingiu 22,8 milhões, correspondendo 

a um crescimento de 7,5% em relação ao ano anterior. O principal mercado emissor 

de turistas continuou a ser o País vizinho (25,4% do total), seguindo-se-lhe o Reino 

Unido (15,5%), a França (13,3%), a Alemanha (8,6%) e o Brasil (5,2%).

Segundo a mesma fonte, o número de hóspedes totalizou 25,2 milhões e as 

dormidas 67,7 milhões, aumentando ambos em relação a 2017. No que respeita 

às dormidas, o mercado interno assegurou 19,9 milhões enquanto as provenientes 

do mercado externo asseguraram o restante (fig. 46). O INE indica que, entre os 

estrangeiros, o principal mercado emissor do total de dormidas se manteve como 

sendo o Reino Unido (19,5%), seguindo-se o mercado alemão (13,5%) e o espanhol 

com 10,2%. Os mercados que mais cresceram em 2018 foram, por esta ordem, o 

norte-americano, o canadiano, o brasileiro e o chinês.

Ainda com base em dados publicados pelo INE (2020), no conjunto do ano 

de 2019 os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 27,0 milhões de 

hóspedes e 69,9 milhões de dormidas, a que corresponderam aumentos anuais 

de 7,3% e 4,1%, respetivamente (+5,3% e +3,2% em 2018). O mercado interno 

contribuiu com 21,1 milhões de dormidas (+6,2%; +6,9% em 2018) e os mercados 

externos com 48,8 milhões de dormidas (+3,3%; +1,8% em 2018). Os proveitos 

totais aumentaram 7,3% e os de aposento 7,1% (+8,3% e +9,3% em 2018).

Neste contexto, sobressai o turismo de mar, que detém a maior fatia de interesse 

e retorno para o País. Isto é fruto das excelentes condições naturais que temos 

para oferecer aos visitantes, mas também do enorme esforço que se tem investido 

neste setor da economia, que procura oferecer cada vez melhores condições aos 

turistas nacionais e estrangeiros, onde, por exemplo, a segurança é tida como um 

ponto fundamental. O clima, a paisagem, a qualidade de bens essenciais como a 



146

alimentação e a água, os baixos preços em relação a outros países europeus, são tudo 

fatores de atratividade que têm contribuído para os resultados que hoje são bem 

conhecidos de todos.

O INE (2019) apresenta estatísticas que separam os números da zona costeira 

e interior, onde se percebe perfeitamente a importância do fator “mar” para o 

turismo. Esta separação tem em linha de conta os critérios do EUROSTAT para a 

definição de “área costeira” sendo considerada área costeira a unidade administrativa 

local (freguesia) que tenha linha de costa ou que possua pelo menos 50% da sua 

superfície a uma distância inferior a 10 quilómetros do mar. Assim, em 2018 

Portugal possuía na zona costeira 4 431 estabelecimentos de alojamento turístico 

(64,5% do total) com capacidade para 327 500 camas (77,5% do total). Em termos 

de dormidas, a mesma fonte calculou que as áreas costeiras concentraram 84,8% do 

total de dormidas, sendo que na Área Metropolitana de Lisboa o mesmo indicador 

atingiu 99,7%, no Algarve 99,1%, no Norte 67,3%. Contrariamente, no Alentejo 

e no Centro, foram as áreas interiores que receberam um maior número de turistas 

(74,4% e 68,5% respetivamente).

Fig.  45 - Proporção de 
hóspedes estrangeiros 

nos estabelecimentos de 
alojamento turístico por 
NUTS III e município 

em 2016 
(Fonte: INE, 2017).
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De salientar que no Algarve, à exceção de Vila Real de Santo António, em todos 

os municípios os hóspedes estrangeiros foram mais de metade.

O chamado turismo balnear é uma das fontes de receitas de muitos países 

costeiros, sendo mesmo a principal em muitos casos. Como referiu Clark (1995) 

apud Silva (2002), “good beaches are worth billions of tourist dollars. Degraded beaches 

are worth little”. 

Mas o que pode entender-se por turismo costeiro e de mar? A UE (2019) refere que: 

“[...] coastal tourism includes beach-based tourism and recreation 

activities (e.g. swimming, surfing, etc.), and other recreation activities 

in coastal areas (e.g. aquariums) and covers water-based activities (e.g. 

boating, yachting, cruising, nautical sports) and includes operations of 

landside facilities (chartering, manufacturing of equipment and services). 

In geographical terms, coastal areas are defined as those bordering the sea 

or having at least half of their territory within 10 km of the coast”. 

O turismo costeiro e marítimo é o setor da Economia Azul que apresenta um 

maior desempenho, quer na criação de empregos, quer na geração de receitas, 

seja a escala a da UE, seja a de Portugal. No que respeita às políticas e práticas 

pode concluir-se que a UE reconhece desde há muito a sua relevância, sendo este 

identificado como um domínio estratégico de intervenção preferencial, com um 

elevado potencial para o desenvolvimento sustentável no âmbito da Estratégia 

de Crescimento Azul. A CE tem desenvolvido inúmeros esforços para melhorar 

este produto turístico estimulando a diversificação e a rentabilização sustentável 

dos recursos naturais e culturais, enquanto vias para combater a sazonalidade, a 

fragmentação e a forte pressão competitiva global.

Em Portugal, o mar é considerado um ativo estratégico diferenciador, sendo 

os produtos turísticos que o têm como recurso considerados fundamentais para o 

desenvolvimento turístico do território. É ainda, no âmbito da Economia do Mar, 

o setor que tem mais protagonismo, sendo objeto de particular atenção quer nos 

estudos realizados, quer nos documentos de orientação estratégica que norteiam as 

políticas e práticas nacionais no âmbito do mar e no âmbito do turismo. (Patuleia 

et al., 2019: 14-15).
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Por outro lado, como bem referem Cravidão e Cunha (2017), “subjetiva 

e objetivamente, o conceito de turismo está intimamente ligado ao conceito 

de litoral”. De facto, também em Portugal, apesar do muito que se te feito 

para tentar diversificar a oferta turística por todo o território nacional, ainda 

hoje os destinos de sol e mar são os mais procurados por visitantes nacionais 

e estrangeiros (fot. 29). A praia encontra-se entre os ativos mais importantes 

desta realidade, embora outras atividades já mencionadas também contribuam 

para trazer as pessoas à beira-mar.

Fot. 29 - Aspeto da praia de Carcavelos no dia 8 de agosto de 2019 (Fotografia do autor).

Como já mencionado, um dos pontos principais da atratividade de Portugal 

para o turismo é a questão da segurança. Neste particular, estamos muito bem 

posicionados no ranking mundial, tendo apenas à nossa frente a Islândia e a 

Nova Zelândia (Institute for Economics & Peace, 2019). Deste ponto de vista da 

segurança, as preocupações no âmbito marítimo são relativamente recentes, embora 

tenha havido situações que alertaram para essa realidade há muitos anos. 
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É hoje notório para todos que o turismo representa um alvo privilegiado dos 

terroristas, especialmente em locais do globo onde o impacto de um atentado cumpra 

os objetivos dos seus promotores. Existem infelizmente muitos casos recentes que 

evidenciam esta realidade. O objetivo do terrorista é o de causar o pânico a atingir o 

maior número de vítimas, de preferência de múltiplas nacionalidades. É importante 

que exista matéria mediática neste tipo de ataques para que corram mundo. Alvos 

económicos e atividades de luxo também entram na preferência dos terroristas, 

como é o caso de resorts, iates e edifícios relacionados com serviços financeiros. Não 

pode deixar de se fazer referência aos ataques no Sri Lanka em abril de 2019, em 

que morreram cerca de 250 turistas, entre eles um português que se encontrava em 

lua de mel, no hotel Kingsbury, um dos atingidos pelas explosões. Os ataques terão 

sido perpetrados por, pelo menos, 9 homens-bomba, tendo sido considerados os 

mais mortíferos desde o fim da guerra civil que aquele país enfrentou há 10 anos.

Gouveia (2019) salienta que os riscos e as ameaças ao turismo não desaparecerão 

nunca. Dependerá dos responsáveis e intervenientes no processo de planeamento 

turístico a forma como este elemento é percecionado e tido em conta nesse processo. 

Assim, o sucesso de certas atividades económicas, como é o caso do turismo, será 

tanto maior quanto melhor se conseguirem antecipar os problemas e minimizar as 

suas consequências. Muito importante, a este respeito, é o facto de no turismo não 

se dever entender a segurança como um custo, mas sim como um investimento. Tal 

como noutros setores da economia, também aqui a pergunta não é quanto se gasta 

em segurança, mas quanto pode custar a sua ausência ou ineficiência.

Na mesma linha de pensamento, Sann (2006), analisando a importância da 

segurança para o turismo numa perspetiva do risco, alertou os geógrafos e os 

turismólogos para passarem a considerar o conceito de risco nos seus estudos, com 

vista a tornar o risco e a noção de destino seguro como fatores de planeamento 

em turismo.

Finalmente, é importante referir que o turismo costeiro e de mar (junto à 

linha de costa) é um pilar importante da economia nacional no presente, mas que 

acima de tudo poderá ver reforçada a sua importância no futuro (Silva, 2006). Para 

este efeito, é determinante que a qualidade da oferta aumente, nas suas múltiplas 

dimensões, mas também no que à segurança diz respeito.


