
  

 
 

Licenciamento para atividades desenvolvidas no âmbito da prática de 
surfing, por empresas/singulares, ano 2022. 

Considerando a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da gestão 
das praias marítimas, previsto do Decreto de Lei n.º 97/2018, mais concretamente as alíneas b) 
e c) do n.º 3, do artigo 3.º, no que se refere ao licenciamento da prática de atividades desportivas 
e recreativas. 

Considerando que para o ano 2021, foram criadas diretivas e procedimentos para o 
licenciamento das atividades de formação desenvolvidas no âmbito da prática de surfing, 
aprovadas pela Câmara Municipal em sua reunião de 25 de janeiro de 2021. 

Considerando que estão a ser desenvolvidas diligências para a elaboração de um regulamento 
para regulamentação das atividades nas praias do concelho. 

Propõe-se que para o ano 2022, e para as atividades acima mencionadas, a Câmara Municipal 
aprove as medidas e procedimentos transitórios, conforme se descrimina: 

1. Sejam renovadas as 58 licenças, concedidas no ano 2021;  
2. Sejam atribuídas 4 novas licenças, nos termos e condições constantes do Anexo I; 
3. Existindo dissolução e encerramento de empresa ou mudança de empresário em nome 

individual para empresa (sociedade), será aceite para atribuição de licença, no lugar da 
entidade cessante, a nova entidade jurídica desde que o empresário seja o mesmo; 

4. Que as licenças emitidas sejam de caráter anual, compreendendo o período entre 
01.01.2022 a 31.12.2022, independentemente da data em que sejam requeridas; 

5. Quanto ao valor da licença: 
a) Emissão da respetiva licença: €13,00 (n.º 2 do artigo 17.º da Tabela de Taxas do 

Município de Peniche); 
b) Pela ocupação do espaço público: €450,00 (nos termos da alínea b) do artigo 41.º 

da Tabela de Taxas do Município de Peniche); 
6. Que a respetiva licença possa ser paga e emitida semestralmente, de 01.01.2022 a 

30.06.2022 e de 01.07.2022 a 31.12.2022; 
7. Que a emissão/renovação da licença seja requerida por escrito, pessoalmente, ou via 

eletrónica, através do email (cmpeniche@cm-peniche.pt), devendo juntar os seguintes 
documentos: 

a) Comprovativo de inscrição no Registo Nacional de Agentes de Animação 
Turística (RNAT); 

b) Cópia do certificado dos treinadores de desportos habilitados, nos termos da lei 
n.º 40/2012, de 28 de agosto, na sua atual redação e comprovativo de registo 
do treinador na Federação Portuguesa de Surf; 

c) Comprovativo do vinculo laboral (contrato trabalho/prestação de serviços, ou, 
declaração da Segurança Social), de pelo menos um treinador de desporto 
habilitado com cédula válida; 

d) Declaração das situações contributiva e tributária, renováveis ao longo do ano 
conforme a validade do documento; 
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e) Plano de emergência que contenha ficha elaborada com contactos em caso de 
emergência, quais os procedimentos a desencadear em caso de emergência, 
lista dos colaboradores e a localização da caixa de primeiros socorros; 

f) Outros documentos tidos pelo requerente como relevantes para apreciação do 
pedido. 

8. Que, no exercício da sua atividade nas praias, os operadores observem as seguintes 
medidas: 

a) Os alunos e os treinadores devem vestir licras com a identificação da escola, 
apresentando cores e padrões diferentes entre alunos e treinadores; 

b) Deverão colocar bandeirolas identificativas da escola a que pertencem, não 
sendo autorizado publicidade a marcas ou associações, para delimitar a faixa de 
ocupação, não sendo permitido ocupar uma frente de praia superior a 30 
metros; 

c) No local da atividade deverá estar presente cópia da licença em vigor, a qual 
deverá ser afixada, unicamente, em equipamento a ser fornecido pela Câmara 
Municipal (suporte tipo “estaca”); 

d) É proibida a marcação de corredores, sem que se encontrem no local os 
formadores e respetivos alunos; 

e) Cada professor pode acompanhar até um máximo de 6 alunos (adultos), 4 
alunos (menores de 12 anos), ou 5 alunos (mistos); 

f) Durante a época balnear é proibida a prática desta atividade nas zonas de 
banho. 

9. A licença é pessoal e intransmissível, não podendo ser cedida a qualquer título, devendo 
estar sempre na sua posse, para efeitos de fiscalização. 

10. O licenciamento das atividades desenvolvidas no âmbito do centro de alto rendimento 
para o surf será analisado, caso a caso. 

11. A competência para a verificação do cumprimento das obrigações legais acima 
mencionadas pertence à Autoridade Marítima Nacional, ao Município de Peniche, ou, a 
outra entidade por ele designada. 

 

(Anexo I) 

(Procedimento para atribuição de novas licenças) 

1. O pedido de licenciamento, ou a apresentação da candidatura deverá ser entregue 
presencialmente nos serviços da Câmara Municipal de Peniche, ou, remetidos através 
de email, (cmpeniche@cm-peniche.pt). 

2. As candidaturas deverão dar entrada nestes serviços centrais até ao final do décimo dia 
útil, após divulgação da aprovação do presente documento, a consultar no site oficial 
da Câmara Municipal (www.cm-peniche.pt). 

3. O incumprimento do prazo estabelecido no numero anterior, a não entrega do 
requerimento, ou, dos documentos constantes no ponto 7. será motivo de exclusão do 
pedido de licenciamento.  

4. As candidaturas serão avaliadas conforme os seguintes critérios de avaliação e 
atribuídas as licenças de forma hierarquizada (pontuação).  

5. As candidaturas serão analisadas e avaliadas pela comissão que aplicará os critérios de 
avaliação.  
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6. A comissão técnica de avaliação de candidaturas é composta por três membros efetivos 
e dois suplentes, designados pelo Presidente da Câmara Municipal. 

7. A comissão técnica de avaliação de candidaturas procede à apreciação das candidaturas 
com base nos dados de candidatura, nos documentos anexos e outras informações 
solicitadas, conforme os critérios de classificação e pontuação abaixo mencionados. 

8. Após análise e aplicação da avaliação das candidaturas a comissão elabora um parecer 
preliminar fundamentado com a proposta de ordenação final das candidaturas e as 
eventuais exclusões. 

9. O parecer preliminar da comissão é enviado a todos os candidatos, por correio registado 
simples, concedendo o prazo de 10 dias úteis para se pronunciarem, ao abrigo do direito 
de audiência prévia, nos termos do artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo. 

10. Decorrido o prazo referido no numero anterior, a comissão técnica de avaliação elabora 
um parecer final fundamentado, no qual pondera as pronuncias das candidaturas 
efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, mantendo ou modificando o teor e 
as conclusões do parecer preliminar. 

11. Quando do parecer final resultar alteração à ordem das candidaturas constantes de 
parecer preliminar, ou exclusão de candidaturas haverá nova audiência prévia nos 
termos definidos no ponto 9. 

12. A Câmara Municipal aprecia e delibera a aprovação da lista definitiva de emissão de 
licenças para a prática de surfing no domínio publico marítimo. 

13. Quando não existirem reclamações a lista final provisória passa automaticamente a lista 
definitiva para deliberação e aprovação da Câmara Municipal. 
 

(Critérios de avaliação) 

A. Índice Sede/Estabelecimento (ISE) – 40% 

Permite diferenciar os requerentes, privilegiando aqueles que operam no concelho e que 
promovem a economia local com estabelecimentos, bem como, aqueles que têm sede no 
concelho: 

Grau de Avaliação Descrição 
3 Requerente com estabelecimento e sede no concelho de Peniche 
2 Requerente com estabelecimento no concelho de Peniche 
1 Requerente com sede no concelho de Peniche 
0 Requerente não tem sede nem estabelecimento no concelho de 

Peniche 
 

 

 

 

 

 

 

 



B. Índice Antiguidade (IA) – 30% 

Permite diferenciar os requerentes, privilegiando aqueles que operam no concelho com licença 
há mais tempo: 

Grau de Avaliação Descrição 
3 Requerentes que tenham obtido licença da Câmara Municipal e/ou 

Capitania nos últimos 10 anos 
2 Requerentes que tenham obtido licença da Câmara Municipal e 

Capitania nos últimos 5 anos 
1 Requerentes que tenham obtido licença da Câmara Municipal no 

último ano 
0 Requerente não tenha obtido licença da Câmara Municipal e da 

Capitania do Porto 
 

 

C. Índice Formação (IF) – 20% 

Permite diferenciar os requerentes, privilegiando aqueles que investiram na sua formação, de 
modo a obter melhores resultados por parte dos formandos: 

Grau de Avaliação Descrição 
3 Requerentes que apresentem treinador com cédula de grau  III 
2 Requerentes que apresentem treinador com cédula de grau II 
1 Requerentes que apresentem treinador com cédula de grau I 

 

D. Índice Sensibilização Ambiental (ISA) – 10% 

Permite que os requerentes se mostrem sensíveis à temática ambiental, transmitindo valores 
ambientais aos seus formandos, bem como a sua segurança, em situações de emergência: 

Grau de Avaliação Descrição 
3 Requerentes portadores do cartão de surfista da Associação Escolas de 

Surf de Portugal “AESP”, e apresentam plano de sensibilização para a 
limpeza das praias e oceanos junto dos formandos 

2 Requerentes  que não sejam portadores do cartão de surfista da 
“AESP”, mas que  integram elementos habilitados com o curso de 
suporte básico de vida e apresentam plano de sensibilização para a 
limpeza das praias junto dos formandos 

1 Requerentes que não sejam portadores do cartão de surfista da 
“AESP”, nem integram elementos habilitados com o curso suporte de 
vida, mas apresentam um plano de sensibilização para a limpeza das 
praias junto dos formandos 

0 Requerentes que não sejam portadores do cartão de surfista da 
“AESP”, não integram elementos habilitados com o curso suporte de 
vida, e não apresentam um plano de sensibilização para a limpeza das 
praias junto dos formandos 

 

 



E. Classificação Final (CF) 

A CF atribuída às escolas requerentes será o resultado da conjugação dos índices de 
diferenciação e avaliação apresentados nos índices acima mencionados, de acordo com a 
seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

 

F. Fatores de desempate (FD) 

Em caso de empate após o apuramento da Classificação Final (CF), serão considerados como 
fatores de desempate os mencionados na tabela seguinte, com a seguinte ordem: 

Critérios de Desempate 
Ordem Descrição 

1.º Antiguidade de licenciamento da atividade no concelho de Peniche 
2.º Antiguidade de licenciamento da atividade 
3.º Maior numero de formadores por escola 
4.º Ordem de chegada do requerimento 

 

Nota: Caso se decida o empate com o 1.º critério não se recorrerá aos restantes critérios de 
desempate, tal como no 2.º e seguintes. 

 
CF = 0.40*(ISE)+0.30*(IA)+0.20*(IF)+0.10*(ISA) 

 


