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PROJECTO DE DECRETO QUE APROVA O REGULAMENTO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DA ZONA COSTEIRA E DAS PRAIAS   

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Moçambique tem a terceira costa mais longa de África com mais de 2700 km, caracterizada 

por diversos habitats que incluem recifes de corais, praias, dunas de areia, tapetes de ervas 

marinhas, lagoas e sistemas estuarinos, sendo potencial para o desenvolvimento de diversas 

actividades económicas, como pesca, turismo, indústria, mineração e agricultura são 

contribuindo significativamente para a economia nacional e providenciando benefícios 

socioeconómicos para cerca de dois terços da população moçambicana que vive nestas zonas. 
  
A zona costeira é de particular importância para a manutenção da biodiversidade, pois é onde 

muitas espécies recorrem para a sua reprodução e onde se observa a coabitação de espécies 

terrestres e marinhas. A mesma zona constitui um atractivo para o desenvolvimento da 

actividade balnear nas ricas praias que o país possui. 
 

A ocorrência de várias actividades conflituantes na zona costeira, tais como, prospecção de 

hidrocarbonetos, desenvolvimento portuário, turístico, pesqueiro, mineiro, urbano, incluindo a 

agricultura e a conservação da natureza resultam por vezes em impactos positivos como o 

desenvolvimento económico e melhoria das condições de vida das populações e nos negativos, 

tais como ocupação desordenada do espaço, o uso insustentável dos recursos naturais, poluição 

resultante de hidrocarbonetos e efluentes industriais e domésticos, prática de actividades 

agrárias insustentáveis, bem como a delapidação do património natural e cultural agravado pelo 

efeito das mudanças climáticas.  
 

As potencialidades e actividades de desenvolvimento acima referidas, lançam por um lado, 

desafios enormes para gestão costeira, por outro lado, a implementação de actividades de forma 

isolada pelos diversos actores pode resultar, muitas vezes, na sobreposição destas, nos mesmos 

espaços e com consequentes impactos de diversa natureza o que possibilita a ocorrência de 

acções não apropriadas e ambientalmente não sustentáveis. 
  
O aproveitamento das potencialidades da zona costeira e das praias mostra-se fundamental sob 

o prisma de uma política de desenvolvimento sustentável que se pretende apoiada numa gestão 

integrada, assumindo especial importância o ordenamento, a valorização e a qualificação da 

zona costeira. 
 

Por estas razões, o país aprovou vários instrumentos estratégicos e normativos com destaque 

para a Lei n.˚ 20/2019, de 8 de Novembro, Lei do Mar, que estabelece as regras para uma 

correcta gestão e ordenamento das zonas costeiras e praias, tendo em vista a promoção da 

sustentabilidade económica, social e ambiental das diferentes utilizações, no contexto do 

desenvolvimento da economia azul. 
 

É neste contexto que, para reforçar o quadro jurídico-legal sobre a gestão e ordenamento das 

zonas costeiras e no âmbito da regulamentação da Lei do Mar, a presente proposta de 

Regulamento, define o conjunto de matérias específicas, susceptíveis de delegação aos órgãos 



 

 

de governação descentralizada e órgãos autárquicos, tendo em vista assegurar o 

estabelecimento de um processo de gestão e ordenamento, de forma integrada, descentralizada 

e participativa, das actividades socioeconómicas na zona costeira, o que vai contribuir para 

elevar a qualidade de vida da população local e a protecção de seu património natural, histórico, 

étnico e cultural.    

 

É com base nestes pressupostos, que o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas submete 

para apreciação e decisão do Conselho de Ministros, o projecto de Decreto para aprovação do 

Regulamento de Gestão e Ordenamento das Zonas Costeiras e das Praias. 
 

Maputo, Julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_________ 

CONSELHO DE MINISTROS 

 

Decreto nº ___/2020 

De ___ de __________ 
 

Havendo necessidade de adoptar normas, cuja implementação vai permitir assegurar a gestão 

e ordenamento das zonas costeiras e praias do país, incluindo a conservação dos ecossistemas 

sensíveis, a manutenção da ordem pública, a prevenção de acidentes, o combate à erosão 

costeira, a prevenção e combate a poluição marinha e a resiliência às mudanças climáticas, bem 

assim o exercício de actividades económicas, sociais, culturais, desportivas, lúdico-recreativas 

e religiosas, de forma ambientalmente segura, nos termos das disposições combinadas dos ns.º 

2 e 3, do artigo 22, e, do artigo 96, da Lei n.º 20/2019, de 8 de Novembro, Lei do Mar, o 

Conselho de Ministros decreta: 
 

Artigo 1. É aprovado o Regulamento de Gestão e Ordenamento da Zona Costeira e das Praias, 

que é parte integrante do presente decreto. 
 

Artigo 2. Compete ao Ministro que superintende a área do mar adoptar, nos termos do presente 

regulamento e demais legislação aplicável, procedimentos necessários para uma correcta 

gestão e ordenamento da zona costeira e das praias. 
  

Artigo 3. O Ministro que superintende a área do mar, atendendo os requisitos definidos na Lei 

do Mar e os previstos no presente regulamento e demais legislação aplicável pode delegar, por 

acordo, aos órgãos de governação descentralizada e órgãos autárquicos, matérias específicas 

no âmbito da gestão e ordenamento da zona costeira e das praias. 
 

Artigo 4. O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos___ de Julho de 2020. 

 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMENTO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DA ZONA COSTEIRA E DAS 

PRAIAS  

 

CAPÍTULO I   

Disposições gerais 

 

ARTIGO 1 
 

(Definições) 

Os termos e expressões empregues no presente Regulamento são definidos no Glossário em 

anexo, que dele é parte integrante. 

 

ARTIGO 2 
 

(Objecto) 

O presente Regulamento tem como objecto a definição de princípios e normas para a gestão, 

ordenamento e desenvolvimento sustentável e integrado da zona costeira e das praias, no 

território nacional, visando:  

a) Garantir o uso público de todo o domínio público marítimo-terrestre, sem excepções, 

além das derivadas de razões de interesse público devidamente justificadas; 

b) Protecção, conservação e utilização da linha de costa zona costeira, com enfoque nos 

ecossistemas sensíveis, nomeadamente praias, dunas, vegetação nativa, mangais, zonas 

húmidas e tapetes de ervas;  

c) Segurança dos utentes, banhistas e turistas;  

d) Manutenção da qualidade das águas e areias, bem como o bem-estar, a saúde dos 

utentes e da biodiversidade marinha e costeira;  

e) Definição de regras para a participação do sector privado, das organizações não-

governamentais, sociedade civil e das comunidades de utentes; 

f) Definição de critérios para a concessão de zonas costeiras e praias:  

g) Compatibilização dos diferentes usos e actividades específicos da zona costeira, com 

vista a potenciar a utilização dos recursos próprios desta área com respeito pela 

capacidade de carga dos sistemas naturais e o respectivo saneamento básico; 

h) Valorização, qualificação e utilização sustentável das praias do país; 

i) Classificação e disciplina no uso das praias especificamente vocacionadas para uso 

balnear; e 

j) Identificação e estabelecimento dos regimes para salvaguarda das faixas de risco face 

aos diversos usos e ocupações. 

 

ARTIGO 3 
 

(Âmbito de aplicação) 

1. As disposições do presente Regulamento aplicam-se às áreas de domínio público marítimo 

do mar territorial e da zona costeira dentro da faixa de terra que orla as águas marítimas, 

contorno de ilhas, baías e estuários medida das linhas máximas de preia-mar até 100 metros 

para o interior do território, nos termos da legislação aplicável. 

2. As disposições do presente Regulamento aplicam-se, também, as pessoas singulares e 

pessoas colectivas públicas e privadas utentes ou com interesses na utilização da zona 

costeira e das praias.  

 

ARTIGO 4 
 



 

 

(Princípios) 

Sem prejuízo de aplicação de outros princípios relacionados com a gestão e ordenamento das 

zonas costeiras e praias, previstos em legislação especifica, na implementação do presente 

Regulamento devem observar-se os princípios da (o): 

a) Sustentabilidade - que tem em vista promover a compatibilização, entre o 

desenvolvimento socioeconómico e a conservação do ambiente, da biodiversidade e da 

paisagem, num quadro de qualidade de vida das populações actuais e vindouras; 

b) Coesão e equidade – que consiste em assegurar o equilíbrio social, ambiental e 

territorial e uma distribuição equilibrada dos recursos e das oportunidades; 

c) Prevenção e precaução – que se traduz na obrigação do Estado de adoptar medidas 

para a protecção, conservação, sustentabilidade da biodiversidade e dos ecossistemas, 

bem como estabelecer sistemas de prevenção de actos lesivos ao meio ambiente;  

d) Gestão territorial integrada e compartilhada – que consiste na participação das 

populações, utentes, instituições, operadores económicos, organizações não-

governamentais, através do acesso à informação e à intervenção na gestão das praias; 

e) Co-responsabilização – que consiste na partilha de responsabilidades com os utentes, 

agentes económicos, cidadãos e associações representativas da comunidade nas opções 

de gestão da zona costeira e das praias; 

f) Responsabilidade ambiental – através do qual as acções de preservação, protecção, 

gestão da costa e praias priorizam o estabelecimento de sistemas de prevenção de actos 

lesivos ao ambiente, garantindo a obrigatoriedade de quem danifica os recursos naturais 

de repô-los e ou pagar os custos para a eliminação e compensação dos danos por si 

causados, de modo, a garantir que não ocorra nenhuma perda líquida da biodiversidade 

ou dos recursos naturais; 

g) Educação cívica e ambiental – que privilegia a adopção de estratégias e métodos que 

incutam nas populações o valor e a importância do correcto uso e aproveitamento da 

zona costeira e das praias; 

h) Desperdício zero - através do qual se consagra a plena valorização e utilização dos 

resíduos produzidos, gerados ou encontrados na zona costeira e praias; e 

i) Poluidor pagador - que consiste na obrigação de o poluidor assumir os custos de 

reposição do ambiente marinho poluído, em resultado do desenvolvimento de 

actividades económicas ou outras acções. 

 

ARTIGO 5 
 

(Utilização comum) 

1. As zonas costeiras e praias são de uso e fruição comum, nomeadamente nas suas funções 

de lazer, nos termos da legislação aplicável sobre o mar. 

2. É admissível a utilização privativa das zonas costeiras e praias, mediante reserva de área 

ou volume para um aproveitamento do meio, ou dos recursos marinhos ou serviços de 

ecossistemas nos termos da legislação especifica. 

 

CAPÍTULO II 

Gestão e ordenamento das zonas costeiras e praias  

 

SECÇÃO I 

Gestão das zonas costeiras e praias 
 

ARTIGO 6 

(Objectivos da gestão da zona costeira e das praias) 

São objectivos da gestão da zona costeira e das praias:         



 

 

a) A promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos espaços 

costeiros, subsidiando e optimizando a aplicação dos instrumentos de controlo e de 

gestão da zona costeira;        

b) O estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, descentralizada e 

participativa, das actividades socioeconómicas na zona costeira, de modo a contribuir 

para elevar a qualidade de vida de sua população e a protecção de seu património 

natural, histórico, étnico e cultural;  

c) A incorporação da dimensão ambiental nas políticas sectoriais voltadas à gestão 

integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-as com os vários 

instrumentos adoptados sobre a conservação e preservação dos ecossistemas marinhos;  

d) O controlo sobre os agentes causadores de poluição ou degradação ambiental que 

ameacem a qualidade de vida na zona costeira; e 

e) A produção e difusão do conhecimento para o desenvolvimento e aprimoramento das 

acções de gestão da zona costeira. 

 

ARTIGO 7 
 

(Competências gerais) 

Compete ao Ministério responsável pela área do mar, através da entidade competente de 

administração do mar:         

a) Propor normas gerais, referentes ao controle e manutenção de qualidade do ambiente 

costeiro; 

b) Acompanhar e avaliar permanentemente a implementação do presente Regulamento, 

observando a compatibilização das demais normas, estratégias e planos aprovados 

sobre o a gestão e ordenamento das zonas costeiras e praias; 

c) Promover a articulação intersectorial e interinstitucional com os órgãos de governação 

descentralizada e órgãos autárquicos no âmbito da gestão e ordenamento de zonas 

costeiras e praias;         

d) Promover o fortalecimento institucional dos órgãos executores da gestão e ordenamento 

da zona costeira, mediante o apoio técnico e metodológico; 

e) Acompanhar os programas de monitoramento, controle e ordenamento das zonas 

costeiras e praias implementados pelos órgãos de governação descentralizada e órgãos 

autárquicos, nas áreas de sua competência. 

 

ARTIGO 8 

(Matérias delegáveis) 

No âmbito da gestão e ordenamento de zonas costeiras e praias constituem matérias delegáveis, 
mediante celebração de um acordo com a entidade responsável pela área do mar, aos órgãos de 

governação descentralizada e aos órgãos autárquicos as seguintes: 

a) Administração das Praias; 

b) Instalação de sistemas de apoio obrigatórios; 

c) Licenciamento de actividades económicas;  

d) Autorização de actividades desportivas, culturais e recreativas; 

e) Policiamento; 

f) Protecção e segurança de banhistas; 

g) Outras no domínio das Parcerias Público-Privadas e Parecerias sem fins lucrativos. 

  

ARTIGO 9 

(Supervisão e fiscalização) 



 

 

Compete a entidade do sector do mar, responsável pela administração do mar supervisionar e 

fiscalizar os órgãos de governação descentralizada e os órgãos autárquicos, no cumprimento 

das normas previstas no presente Regulamento, bem como do cumprimento dos termos do 

Acordo que aprova as matérias específicas delegadas, atinentes à gestão e ordenamento das 

zonas costeiras e praias.  

 

ARTIGO 10 
 

(Administração das Praias)  
Constituem principais obrigações no domínio da administração das praias as seguintes:  

a) Zelar pela protecção, conservação e utilização sustentável das praias, zonas costeiras e 

dos respectivos ecossistemas; 

b) Prevenir e combater a poluição marinha e costeira; 

c) Implementar medidas para mitigação dos impactos das mudanças climáticas;  

d) Garantir a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos, incluindo a definição dos 

procedimentos de recolha, transporte, tratamento e destino final; 

e) Garantir que os resíduos sólidos urbanos não sejam lançados em praias, no mar, cursos 

e corpos de água, ou noutros locais que possam constituir perigo para a saúde pública 

e para o ambiente; 

f) Promover a investigação cientifica aplicada à gestão marinha e costeira, em articulação 

com outras entidades competentes; 

g) Articular as suas actividades com as demais instituições do Estado com mandato sobre 

a gestão e ordenamento das zonas costeiras e praias; e 

h) Garantir a correcta implementação das disposições do presente regulamento. 

 
 

ARTIGO 11 
 

(Instalação de serviços de apoio obrigatórios) 

As praias devem ser dotadas de serviços de apoio obrigatórios nomeadamente:  

a) Assistência e salvamento de banhistas; 

b) Informação aos utentes; 

c) Posto de socorro; 

d) Comunicações de emergência; 

e) Recolha de resíduos; 

f) Limpeza da praia; 

g) Instalações sanitárias; e 

h) Balneários. 

ARTIGO 12 
 

(Licenciamento de actividades económicas) 

O licenciamento de actividades económicas na zona costeira e praias observa os termos e 

condições definidos em legislação especifica. 

  

ARTIGO 13 
 

(Autorização de actividades culturais, desportivas e recreativas) 

Os órgãos de governação descentralizada e órgãos autárquicos são competentes para autorizar 

a realização de eventos de natureza cultural, desportiva e recreativa, definindo em 

regulamentação sob sua alçada os procedimentos, os prazos e outras matérias a serem tidas em 

conta para a realização dos eventos referidos no presente artigo.  
 



 

 

ARTIGO 14 
 

(Policiamento) 

No domínio da ordem, segurança e tranquilidade pública, os órgãos de governação 

descentralizada e os órgãos autárquicos articulam as suas acções com outras entidades 

competentes, tendo em vista a protecção dos utentes e bens.  
 

 

ARTIGO 15 
 

(Protecção e segurança de banhistas) 

As praias balneares devem reunir as seguintes condições essenciais no domínio da segurança e 

assistência aos banhistas:  

a) Alocar materiais e equipamentos destinados à informação, vigilância e prestação de 

socorro e salvamento, de acordo com as especificações determinadas pelas autoridades 

competentes; 

b) Instalar e providenciar a manutenção em estado de adequada operacionalidade do 

material de informação, vigilância, prestação de socorro e salvamento;  

c) Contratar e capacitar os nadadores-salvadores, assegurando uma prestação dos seus 

serviços no período da época balnear; e 

d) Colaborar e cooperar com as entidades de superintendência de garantia da segurança 

dos banhistas e demais utentes da praia. 

 

ARTIGO 16 
 

(Parcerias Público Privadas) 

A gestão de praias mediante Parcerias Público-Privadas é efectuada nos termos de legislação 

específica. 

ARTIGO 17 
 

(Parcerias sem fins lucrativos) 

Poderão ser estabelecidas parcerias sem fins lucrativos com entidades do sector privado, 

cooperativas, associações, organizações da sociedade civil, pessoas singulares e comunidades 

locais. 

SECÇÃO II 

(Ordenamento das zonas costeiras e praias) 
 

ARTIGO 18 
 

(Ordenamento e disciplina de usos de praias) 

1. Para efeitos do ordenamento e da disciplina dos usos de praias especialmente vocacionadas 

para utilização balnear, as praias classificam-se tipologicamente em:  

a) Praia urbana com uso intensivo;  

b) Praia não urbana com uso intensivo;  

c) Praia equipada com uso condicionado;  

d) Praia não equipada com uso condicionado;  

e) Praia com uso restrito;  

f) Praia com uso interdito.  

2. Qualquer das praias previstas no presente artigo pode ser declarada praia de uso suspenso 

sempre que, temporariamente, não deva estar sujeita a utilização balnear, devido à 

ocorrência de casos de força maior ou de emergência grave que afecte a segurança, a saúde 

pública ou o equilíbrio biofísico. 

 



 

 

ARTIGO 19 
 

(Praia urbana com uso intensivo) 

Considera-se praia urbana com uso intensivo a praia adjacente a núcleo urbano consolidado, 

sujeita a forte procura, que obedece aos requisitos seguintes: 

a) Vias de acesso automóvel, parques e zonas de estacionamento delimitados e 

pavimentados; 

b) Acessos pedonais construídos ou consolidados; 

c) Apoios de praia completos, definidos em função da capacidade de carga da área de 

praia; 

d) Equipamentos definidos em função dos existentes na frente urbana; 

e) Infra-estruturas de saneamento básico, de abastecimento de água, de energia e 

comunicações de emergência; 

f) Plano de água afecto a usos múltiplos, com canais sinalizados de circulação e acesso à 

margem das embarcações e de outros meios náuticos; 

g) Condicionamentos específicos à pesca artesanal, desportiva e à caça submarina; 

h) Controlo da qualidade das águas segundo padrões de saúde pública; e 

i) Existência de serviço de assistência e salvamento de banhistas. 

 

ARTIGO 20 
 

(Praia não urbana com uso intensivo) 

Considera-se praia não urbana com uso intensivo a praia afastada de núcleos urbanos, sujeita a 

forte procura, que obedece aos requisitos seguintes:  

a) Vias de acesso automóvel, parques e zonas de estacionamento delimitados e 

pavimentados;  

b) Acessos pedonais construídos ou consolidados, com localização e concepção 

adequadas à minimização de impactes negativos em zonas sensíveis, nomeadamente 

dunas;  

c) Controlo e protecção de zonas sensíveis;  

d) Apoios de praias completos, definidos em função da capacidade da praia;  

e) Equipamentos complementares decorrentes de estudos de ordenamento;  

f) Infra-estruturas de saneamento básico, de abastecimento de água, de energia e 

comunicações de emergência;  

g) Plano de água afecto a usos múltiplos, com canais sinalizados de circulação e acesso à 

margem das embarcações e de outros meios náuticos;  

h) Condicionamentos específicos à pesca artesanal, desportiva e à caça submarina;  

i) Condicionamentos específicos à circulação de embarcações e outros meios náuticos 

motorizados quando existam espécies a conservar ou proteger;  

j) Controlo da qualidade das águas segundo padrões de saúde pública; e 

k) Existência de serviço de assistência e salvamento de banhistas.  

 

ARTIGO 21 
 

(Praia equipada com uso condicionado) 

Considera-se praia equipada com uso condicionado a praia que, em função da sua capacidade 

de suporte de usos conexos com a actividade balnear, obedece aos requisitos seguintes:  

a) Vias de acesso automóvel não pavimentadas e delimitadas na proximidade da zona de 

praia;  

b) Parques de estacionamento não pavimentados e delimitados;  



 

 

c) Acessos pedonais consolidados e balizados, com localização e concepção adequadas à 

minimização de impactes negativos em zonas sensíveis, nomeadamente dunas; 

d) Controlo e protecção de zonas sensíveis;  

e) Apoios de praias definidos em função da capacidade da praia;  

f) Infra-estruturas de saneamento básico;  

g) Plano de águas afecto a usos múltiplos, com canais sinalizados de circulação e acesso 

à margem de embarcações e outros meios náuticos;  

h) Condicionamentos específicos à pesca desportiva e à caça desportiva; 

i) Condicionamentos específicos à circulação de embarcações e outros meios náuticos, 

quando existam espécies por conservar ou proteger;  

j) Controlo da qualidade das águas segundo padrões de saúde pública; e  

k) Existência de serviço de assistência e salvamento de banhistas.  

 

ARTIGO 22 
 

(Praia não equipada com uso condicionado) 

Considera-se praia não equipada com uso condicionado a praia que, em função da sua 

capacidade de suporte de usos conexos com a actividade balnear, obedece aos requisitos 

seguintes:  

a) Via não regularizada de acesso a ponto único da praia;  

b) Quando na mesma praia existam duas ou mais vias de acesso: inexistência de vias 

paralelas à linha de costa, de vias intermédias e de ligação;  

c) Zonas de estacionamento não pavimentadas e delimitadas por elementos naturais ou 

obstáculos adequados à minimização dos impactes sobre o meio e com localização 

anterior à margem dominial e a faixas de protecção estabelecidas;  

d) Inexistência de qualquer tipo de equipamentos e infra-estruturas;  

e) Plano de água afecto a usos múltiplos, com condicionamentos específicos em função 

da existência de espécies a conservar ou proteger; e  

f) Controlo da qualidade das águas segundo padrões de saúde pública.  

 

ARTIGO 23 
 

(Praia com uso restrito) 

Considera-se praia com uso restrito a praia que, em função da necessidade de protecção 

biofísica local ou da manutenção do seu equilíbrio, obedece aos requisitos seguintes:  

a) Inexistência de vias de acesso automóvel;  

b) Interdição de abertura e melhoramentos de caminhos de acesso à praia;  

c) Inexistência de qualquer tipo de equipamentos e infra-estruturas;  

d) Plano de água afecto a usos condicionados em função da existência de espécies a 

conservar ou proteger.  

 

ARTIGO 24 
 

(Praia com uso interdito) 

Considera-se praia com uso interdito a praia que, por força da necessidade de protecção da 

integridade biofísica do espaço ou da segurança das pessoas, não tem aptidão balnear.  

 

ARTIGO 25 
 

(Categorização das praias) 



 

 

Compete a entidade do sector mar responsável pela administração do mar em articulação com 

os órgãos de governação descentralizada e órgãos autárquicos, definir a categoria das praias 

referidas nos artigos anteriores. 

 

CAPÍTULO III 

Prevenção e combate à poluição e conservação de zonas costeiras e praias 

 

SECÇÃO I 

Prevenção e combate à poluição 

 

ARTIGO 26 
 

(Regras gerais)  

1. No âmbito da prevenção e combate à poluição, na zona costeira e praias devem ter lugar 

actividades permanentes de educação, sensibilização, limpeza, monitoria e fiscalização 

para assegurar a qualidade ambiental.  

2. A intervenção por parte do sector responsável pela área do mar, órgãos de governação 

descentralizada provincial e órgãos autárquicos e de outras entidades, bem como pelos 

utentes no geral, deve centrar-se, fundamentalmente na eliminação das fontes de poluição, 

de forma a evitar que sejam descartados quaisquer resíduos, sólidos ou líquidos, 

susceptíveis de alterar a qualidade ambiental, pôr em causa a saúde e ameaçar ou danificar 

a biodiversidade.  
 

ARTIGO 27 
 

(Gestão de resíduos sólidos urbanos)  

1. Os utentes da zona costeira e das praias, ficam obrigados a recolher os resíduos 

remanescentes do consumo próprio de alimentos ou qualquer resíduo sólido por si 

produzido e a depositá-los nos contentores, ecopontos e baldes, quando existam, ou a 

transportar consigo de volta até encontrar o recipiente mais próximo.  

2. Os operadores económicos são responsáveis pela gestão de resíduos produzidos e 

descartados no decurso das respectivas actividades económicas.  

 

                                                                 ARTIGO 28 
 

(Limpezas de praias)  

1. A limpeza do areal das praias e a recolha de resíduos dos recipientes deve obedecer às 

condições seguintes: 

a) Nas praias urbanas com ou sem uso intensivo e nas praias equipadas com uso 

condicionado, a limpeza do areal e a recolha de resíduos nas áreas concessionadas deve 

ser assegurada pelos concessionários e a das restantes áreas pela entidade do sector do 

mar responsável pela administração do mar, ou pelas entidades a quem hajam sido 

delegadas competências; 

b) Nas praias não equipadas com uso condicionado e nas praias com uso restrito e nas de 

uso interdito, a limpeza do areal e a recolha de resíduos deve ser assegurada pela 

entidade do sector do mar responsável pela administração do mar, ou pelas entidades a 

quem hajam sido delegadas competências ou pelas comunidades locais, em condições 

a definir caso a caso. 

 

SECÇÃO II 

Conservação das zonas costeiras e praias 
 



 

 

ARTIGO 29 
 

(Regras gerais)   

1. As praias devem ser objecto de acções permanentes de conservação, incluindo os seus 

diversos componentes ambientais, com vista a garantir a protecção da zona costeira, das 

infra-estruturas existentes, da biodiversidade e a resiliência aos fenómenos climáticos 

extremos. 

2. A intervenção na zona costeira e nas praias deve estar orientada fundamentalmente para o 

dano zero, sendo unicamente permitidas e autorizadas actividades, temporárias ou 

permanentes, que impliquem unicamente infra-estruturas removíveis, e mediante a 

salvaguarda da conservação das dunas, dos areais, da biodiversidade e da qualidade 

ambiental.    
 

ARTIGO 30 
 

(Defesa costeira)  

1. As intervenções de defesa costeira abrangem um conjunto de acções consideradas 

imprescindíveis para a manutenção dos usos e actividades da zona costeira.  

2. As intervenções de defesa costeira subdividem-se em:  

a) Obras de defesa a manter, que abrangem um conjunto de obras de defesa existentes;  

b) Sistemas dunares a reconstituir, que englobam um conjunto de obras complementares 

às anteriores que visam impedir galgamentos; 

c) Plantio de árvores e demais espécies de flora apropriadas à protecção das dunas e areais, 

à prevenção da erosão costeira e da fuga de areias por acção do vento;  

d) Outras obras de defesa costeira que abrangem um conjunto de intervenções temporárias 

ou experimentais que resultam da necessidade de resolver situações de risco. 
 

ARTIGO 31 
 

(Regime jurídico das obras de defesa costeira)  

1. As obras de defesa costeira regem-se nos termos da legislação aplicável.  

2. As intervenções incluídas nas outras obras de defesa costeira serão acompanhadas por 

estudos de monitorização, cujos resultados condicionarão a manutenção e natureza das 

referidas obras. 

ARTIGO 32 
 

(Consolidação das dunas)  

As obras de estabilização de dunas estão destinadas à prossecução dos seguintes objectivos:  

a) Protecção de pessoas e bens, quando devidamente justificável e desde que minimizados 

os impactos ambientais; 

b) Protecção do equilíbrio biofísico, recorrendo-se, quando necessário, à instalação de 

vedações que impeçam o acesso de veículos, pessoas e animais;  

c) Reposição do perfil de equilíbrio, sempre que o mesmo tenha sido alterado por 

escavações, deposições ou outras obras; 

d) Consolidação do sistema através de acções de retenção das areias, recorrendo à 

plantação de espécies adequadas ou a sistemas artificiais. 
 

ARTIGO 33 
 

(Certificação de qualidade) 

1. No âmbito da administração e gestão de praias, no termos do presente Regulamento pode, 

qualquer praia, candidatar-se a receber certificação internacional da Bandeira Azul, que 

avalia, entre outros, os seguintes requisitos: 



 

 

a) Qualidade da água; 

b) Informação e educação ambiental; 

c) Conservação do meio ambiente local; e 

d) Segurança, serviços e infra-estruturas de apoio.  

2. Enquanto não estiverem reunidas as condições para a certificação internacional ou 

nacional, poderão ser introduzidas regras para certificação local a serem definidas em 

diploma específico, pelo órgão de governação descentralizada e órgão autárquico. 

 

CAPÍTULO IV 

Sinalização das praias 
 

ARTIGO 34 
 

(Regras de sinalização das praias) 

Em todas as praias devem ser colocadas placas de aviso sobre as respectivas regras de gestão 

e utilização, incluindo indicações de condicionalismos e proibições, bem como de infracções e 

sanções a aplicar em consequência de má utilização. 
 

 

ARTIGO 35 
 

(Bandeiras de pré-aviso) 

1. Em todas as praias devem ser colocados mastros de bandeira para informar os utentes sobre 

o estado do tempo e marés, advertindo sobre o eventual condicionalismo ou interdição de 

banhos para salvaguarda da vida e integridade física. 

2. As bandeiras terão as seguintes cores: 

a) Bandeira verde - seguro nadar no mar, devendo, contudo, tomar precauções adicionais; 

b) Bandeira amarela – arriscado nadar, é perigoso tomar banho recomendando-se que a 

água não - passe da zona da cintura; e 

c) Bandeira vermelha – proibido mergulhar, esta bandeira representa perigo.  
 

ARTIGO 36 
 

(Sinalética) 

A zona costeira e praias devem obedecer a um plano de sinalética, que permita aos utentes 

serem informados sobre: 

a) As regras de gestão e utilização das praias;  

b) A perigosidade do mar; 

c) As zonas de perigo; 

d) A existência e importância dos ecossistemas sensíveis; 

e) A proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas; e 

f) A certificação de qualidade. 
 

ARTIGO 37 
 

(Sinalética para áreas de risco) 

1. As áreas de risco, sejam as zonas de perigo ou zonas interditas, devem ainda, sempre que 

possível, ser sinalizadas através da colocação de sinalética e delimitadas, quando necessário 

e exequível, através de barreiras de protecção.  

2. Constituem zonas de perigo: as praias que estejam sujeitas ao risco de desabamento ou 

que sofram o impacto de correntes fortes que possam ameaçar a vida dos utentes. 

3. Constituem zonas interditas: as praias onde os indicadores de qualidade das águas e areias 

revelem um cenário de ameaça à vida e saúde dos utentes. 



 

 

4. Compete a entidade do sector do mar, responsável pela administração do mar, proceder a 

declaração de uma zona como de zonas consideradas áreas de risco.  

5. O levantamento do estatuto de área de risco deverá ser antecedido por uma acção de vistoria 

que comprove, através das técnicas, métodos e meios adequados, o desaparecimento das 

condições que conduziram à decisão de proclamação. 

 

ARTIGO 38 
 

(Sinalização dos canais de acesso e zonas para instalação de bóias) 

1. A sinalização dos canais de acesso a utilizar pelos utentes e pelos meios náuticos é definida 

em função da procura e de acordo com a administração das praias outorgada aos órgãos de 

governação descentralizada e órgãos autárquicos. 

2. A implantação de sinalização dos canais e zonas para instalação de bóias de amarração, 

bem como as características destas amarrações, são definidas em função das características 

da praia e são sujeitas à aprovação pela entidade do sector do mar, responsável pela 

administração do mar.  

 

CAPÍTULO V 

Acampamentos de pesca e de aquacultura 
 

ARTIGO 39 
 

(Responsabilidades dos pescadores e dos aquacultores) 

1. Para além do disposto na legislação que rege a actividade de pesca e aquacultura, os 

pescadores e aquacultores que exercem a sua actividade, na zona costeira e nas praias 

devem, observar regras de boa gestão ambiental, designadamente:  

a) Gerir correctamente os resíduos, com especial enfoque para todo o tipo de plásticos, 

incluindo os resultantes da actividade pesqueira, nomeadamente cordas, redes, 

bóias, linhas, anzóis, equipamentos de pesca, restos e ou destroços de embarcações, 

bem como manter limpos os acampamentos de pesca e infra-estruturas de 

aquacultura marinha;  

b) Não destruir ou danificar as dunas e a vegetação costeira; e 

c) Colaborar com as autoridades, concessionários e parceiros na adopção de melhores 

práticas de preservação e conservação dos ecossistemas marinhos. 

2.  A inobservância do disposto no número anterior constitui uma infracção sancionável nos 

termos do Anexo II.  

 

CAPÍTULO VI 

Fiscalização, infracções e sanções 
 

ARTIGO 40 
 

(Protecção e fiscalização) 

1. A protecção e fiscalização da zona costeira e das praias visam a prevenção e o combate à 

realização de quaisquer actividades que perturbem o desenvolvimento harmonioso da zona 

costeira e das praias.  

2. A protecção e fiscalização da zona costeira e das praias é exercida de forma coordenada 

envolvendo todos os órgãos competentes, nos termos da legislação específica devendo na 

sua actuação levantar os autos de notícia e proceder às apreensões que se mostrarem 

necessárias, bem como exercer a acção pedagógica sobre os prevaricadores.  

3. A fiscalização poderá ainda ser realizada por agentes comunitários. 

 



 

 

  ARTIGO 41 
 

(Dever de colaboração) 

Todos os utentes, concessionários e demais operadores da zona costeira e praias devem 

colaborar com os agentes de fiscalização na realização das suas actividades. 

 

ARTIGO 42 
 

(Proibições)  

1. Em toda zona costeira e nas praias são proibidas as seguintes acções:  

a) A extracção e remoção de areia seja nos areais ou nas estradas, bermas e passeios, a 

não ser em caso de devolução à praia;  

b) Lançar, abandonar, despejar, enterrar ou queimar qualquer tipo de resíduos sólidos ou 

líquidos;  

c) A destruição de ecossistemas sensíveis;  

d) Gerar lixeiras nos ecossistemas sensíveis de praia, dunas ou mangais;  

e) A destruição, deslocamento ou remoção de qualquer sinalética ou barreiras de 

protecção existentes nas praias e demais zonas da costa; 

f) O desrespeito pelas sinaléticas colocadas ao longo da costa, incluindo ir à água ou nadar 

em caso de bandeira vermelha, não acatar as condições de uso de zonas de risco, e entrar 

em zonas interditas; 

g) A venda e ou consumo de bebidas alcoólicas nas zonas balneares, fora dos locais 

expressamente definidos para o efeito, nos termos da sinalética adoptadas pelos órgãos 

competentes;  

h) O uso de embalagens de vidro nas zonas balneares, com excepção dos estabelecimentos 

de restauração devidamente licenciados;  

i) O uso de fogão ou fogareiro para a confecção de alimentos, fora dos locais autorizados 

para o efeito;  

j) O alívio de necessidades menores (urinar) e maiores (defecar) fora das instalações 

sanitárias; 

k) O uso de equipamentos sonoros e de actividades geradoras de ruídos acima de 85 

decibéis na curva “C” do medidor de intensidade de som, à distância de sete metros da 

origem do estampido ao ar livre; 

l) A prática de campismo fora dos locais criados para o efeito;  

m) A circulação ou estacionamento de viaturas e motorizadas sobre dunas e areais, salvo 

nos casos expressamente previstos na legislação geral;  

n) A exploração, abate, destruição ou remoção de vegetação;  

o) O exercício de caça de qualquer espécie de fauna.  

2. A inobservância do disposto no número anterior constitui uma infracção sancionável nos 

termos do Anexo II.  

 

ARTIGO 43 
 

(Infracções e sanções) 

1. As infracções ao presente Regulamento são sancionadas com multa e acompanhadas de 

medidas de recuperação ou de indemnização obrigatória aos danos causados, sem prejuízo 

de aplicação das demais sanções penais a que derem lugar. 

2. As infracções e sanções constam do Anexo II.  

 

ARTIGO 44 
 



 

 

(Sanções acessórias) 

Sempre que a natureza da infracção o justifique, pode ainda a autoridade competente, 

simultaneamente, com a aplicação da sanção de multa, determinar a aplicação das sanções 

acessórias que se mostrem adequadas à protecção dos interesses consagrados pelo presente 

Regulamento, designadamente: 

a) Apreensão de equipamentos e produtos em situação irregular ou ilegal; 

b) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás por um período máximo de dois anos; 

c) Suspensão do exercício total ou parcial da actividade infractora; 

d) Remoção compulsiva;  

e) Encerramento de estabelecimento;  

f) Reversão para o Estado e ou para os órgãos de governação descentralizada e dos órgãos 

autárquicos das infra-estruturas e equipamentos em caso do não pagamento da multa, 

nos termos a definir. 

 

ARTIGO 45 
 

(Pagamento das Multas) 

1. O prazo para o pagamento da multa é de 20 dias a contar da data da notificação. 

2. O pagamento deve ser efectuado mediante guia emitida pela entidade competente, na 

recebedoria da Direcção de Área Fiscal respectiva. 

3. Na falta de pagamento no prazo referido no n.º 1, o processo será remetido ao Juízo das 

Execuções Fiscais competente. 

4. A multa terá como referência o salário mínimo em vigor na função pública. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Disposições finais 

 

ARTIGO 46 

(Legislação aplicável) 

 

O presente Regulamento não prejudica a aplicação de princípios e normas previstos em Leis 

em vigor, sobre a matéria de gestão e ordenamento de zonas costeiras e praias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSSÁRIO 

 

[Anexo I – atinente ao Artigo 1] 

 

a) Antepraia - zona terrestre correspondente a uma faixa de largura variável, contada a 

partir do limite interior do areal; 

b) Apoio balnear - conjunto de instalações amovíveis destinadas a melhorar o usufruto 

da praia pelos utentes;  

c) Areal - zona de fraco declive contígua à linha máxima de preia-mar, constituída por 

depósitos de materiais soltos, tais como areias, areões, cascalhos e calhaus, sem ou com 

pouca vegetação, e formada pela acção das águas, ventos ou outras causas naturais e ou 

artificiais; 

d) Áreas de risco - as áreas específicas incluídas nas faixas de risco definidas para litoral 

baixo e arenoso, as quais devem, sempre que possível, ser assinaladas como zonas de 

perigo ou zonas interditas;  

e) Capacidade de carga da praia - número de utentes admitidos em simultâneo para a 

área de uso balnear, em condições adequadas de utilização da praia;  

f) Concessão balnear - autorização de utilização privativa de uma praia, ou parte dela, 

destinada à instalação dos respectivos apoios de praia, apoios balneares, apoios 

recreativos e equipamentos, com uma delimitação e prazo determinados, com o 

objectivo de prestar as funções e serviços de apoio ao uso balnear; 

g) Concessionário - titular de licença ou autorização para a exploração de equipamentos 

ou instalações balneares, mediante o pagamento de uma taxa, bem como prestação de 

determinados serviços de apoio, vigilância e segurança aos utentes da praia;  

h) Costa- é a área do território nacional formada pelo ambiente terrestre directamente 

influenciado pela acção do mar, incluindo a praia, as dunas, os mangais e pelo ambiente 

marinho localizado junto à terra; 

i) Dunas - são colinas de areia amontoada pelo vento à beira-mar; 

j) Ecossistemas sensíveis - são todos aqueles que, pelas suas características naturais e 

localização geográfica, são susceptíveis de rápida degradação de seus atributos e de 

difícil recomposição, designadamente as praias, as terras húmidas, os mangais, as 

dunas, tapetes de ervas marinhas, e os recifes de coral 

k) Equipamento de praia - núcleo de funções e serviços infra-estruturado habitualmente 

considerado estabelecimento de restauração e bebidas, nos termos da legislação 

aplicável, que integra, também, todas as funções do apoio de praia completo; 

l) Mangal –são componentes de ecossistemas tropicais e subtropicais dominadas por uma 

variedade de árvores e arbustos com adaptações específicas para sobreviver em 

condições de submersão em águas salobras, tendo como principais adaptações a 

viviparia e os pneumatóforos, tolerantes a salinidade, forte acção das correntes de 

marés, fortes ventos, altas temperaturas, solos lodosos e anaeróbicos e colonizam com 

sucesso a zona entre marés ao longo das linhas costeiras abrigadas, lagoas, margem dos 

rios e estuários, incluindo os deltas dos rios. 

m) Perigosidade - o perigo potencial associado à ocorrência de fenómenos naturais 

susceptíveis de causar danos a pessoas e bens, correspondendo ao produto entre a sua 

intensidade e a sua probabilidade de ocorrência; 

n) Praia: são depósitos de sedimentos, mais comummente arenosos, acumulados por 

acção de ondas apresentam importantes elementos de protecção costeira. 

o) Praia concessionada – porção de praia sobre a qual é licenciada ou autorizada a 

prestação de serviços a utentes por entidade privada; 

p) Praia arenosa – praia onde as ondas remexem activamente o sedimento;  



 

 

q) Praia rochosa – praia composta por material consolidado, independentemente da sua 

resistência; 

r) Praia lodosa - praias que pertencem a regiões onde desaguam rios e há elevada 

abundância de mangais, contribuindo para a formação de lodo, tornando-as mais 

estáveis que as praias arenosas; 

s) Tapete de ervas marinhas - formações constituídas pelo único grupo de plantas 

florescentes subaquáticas no ambiente marinho, desenvolvendo-se em habitats 

costeiros de pouca profundidade;  

t) Uso balnear - conjunto de funções e actividades destinadas ao recreio físico e psíquico 

dos utentes, satisfazendo necessidades colectivas que se traduzem em actividades 

multiformes e modalidades múltiplas conexas com o meio aquático;  

u) Zona costeira -porção de território influenciada directa e indirectamente, em termos 

biofísicos, pelo mar, designadamente por ondas, marés, ventos, ou salinidade, e que, 

sem prejuízo das adaptações aos territórios específicos, tem, para o lado da terra, a 

largura de 100 m medida a partir da linha da máxima preia-mar e se estende, para o 

lado do mar, até ao limite das águas territoriais, incluindo o leito; e 

v) Zona vigiada - correspondente à área sujeita a vigilância, onde é garantido o socorro a 

banhistas, com extensão igual à do areal objecto de concessão ou licença; a zona vigiada 

inclui a zona de banhos e os canais para actividades aquáticas, desportivas e lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO II - TABELA DE INFRACÇÕES E SANÇÕES 

 

[Atinente ao n.º 2 do artigo 42] 

 

 Infracção Sanção  

Multas 

1.  Não observar as proibições referentes à sinalética  2 salários mínimos  

2.  Consumir bebidas alcoólicas nas zonas balneares, fora 

dos locais expressamente definidos para o efeito, nos 

termos da sinalética prevista no presente regulamento; 

2 salários mínimos e 

apreensão das bebidas  

3.  Vender bebidas alcoólicas nas zonas balneares, fora dos 

locais expressamente definidos para o efeito, nos termos 

da sinalética prevista no presente regulamento;  

 

6 salários mínimos  e 

apreensão das bebidas  

4.  Usar embalagens de vidro nas zonas balneares, com 

excepção dos estabelecimentos de restauração 

devidamente licenciados 

  3 salários mínimos  e 

apreensão das 

embalagens  

5.  Usar fogão ou fogareiro para a confecção de alimentos, 

fora dos locais autorizados para o efeito 

2 salários mínimos  e 

apreensão do 

equipamento em caso de 

reincidência 

6.  Lançar, abandonar, despejar, enterrar ou queimar 

qualquer tipo de resíduos, sólidos ou líquidos;  

 

3 salários mínimos  

7.  Gerar lixeiras nos ecossistemas sensíveis de praia, duna 

ou mangal;  

12 salários e apreensão 

do veículo que for usado 

para a prática da 

infracção  

8.  Alívio de necessidades menores (urinar) ou maiores 

(defecar) fora das instalações sanitárias  

1 salário mínimo 

9.  Usar equipamentos sonoros e de actividades geradoras de 

ruídos acima de 85 decibéis na curva “C” do medidor de 

intensidade de som, à distância de sete metros da origem 

do estampido ao ar livre 

6 salários mínimo  mais 

a apreensão dos 

equipamentos  

10.  Extrair ou remover areias na orla costeira, ainda que se 

tenham deslocado para a estrada, bermas e passeios, salvo 

em caso de devolução à praia 

6 salários mínimos  mais 

a apreensão do 

equipamento utilizado 

para a prática da 

infracção 

11.  Prática de campismo fora dos locais autorizados 2 salários mínimos  mais 

a apreensão do 

equipamento de 

campismo  

12.  Destruir ecossistemas sensíveis  6 salários mínimos  

13.  Conduzir ou estacionar viaturas e motorizadas sobre 

dunas e areais 

16 salários mínimos 

14.  Explorar, abater, destruir ou remover vegetação 6 salários mínimos e 

apreensão do 

equipamento utilizado 



 

 

para a prática da 

infracção 

15.  Caça ou abate de qualquer espécie de fauna marinha 

proibida ou em perigo de extinção  

24 salários mínimos 

16.  Não cumprir obrigações como operador económico  2  a 6 salários mínimos 

17.  Realizar de eventos na costa e nas praias sem prévia 

autorização   

24 salários mínimos 

18.  Não cumprir as obrigações como promotores de evento  2  a 24 salários mínimos 

19.  Implantar construções ligeiras, mistas e pesadas contra o 

disposto no presente regulamento  

24 salários mínimos e 

demolição das 

construções a expensas 

do infractor 

20.  Não observar as regras sobre sistemas de sombreamento, 

quiosques, barracas e toldos e arrecadações  

12 salários mínimos e 

remoção das 

infraestruturas a 

expensas do infractor   

20. Instalar painéis publicitários, cartazes, faixas e bandeiras 

ou qualquer outra forma de suporte publicitário e ainda 

meios sonoros contra o disposto no presente regulamento  

 

24 salários mínimos e 

remoção das 

infraestruturas a 

expensas do infractor 

21. Não respeitar as ciclovias, acessos pedonais e 

passadeiras 

3 salários mínimos   

22 Não respeitar as regras de infra-estruturas para serviços 

básicos 

12 salários mínimos e 

remoção das 

infraestruturas a 

expensas do infractor 

23 Não respeitar as regras sobre abastecimento de água, 

drenagem de esgotos, abastecimento de energia elétrica 

12 salários mínimos  

24 Ocupar temporária a praia sem autorização ou contra o 

disposto no presente regulamento  

12 salários mínimos 

25 Não observar as regras dos concessionários de praia no 

domínio da segurança e assistência 

24 salários mínimos 

26 Não observar as obrigações como nadador-salvador  2 salários mínimos 

27 Não observar as regras quanto aos acampamentos de 

pesca e aquacultura 

2 a 20 salários mínimos   

 


