
PRAIA ACESSÍVEL PARA TODOS

7. Informação ao Público

ITEM QUESTÃO SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÕES

7.2.1
É disponibilizada informação ao público sobre as condições de 
acessibilidade existentes na zona balnear e os serviços de apoio ali 
prestados às pessoas com mobilidade condicionada: 

X

·  À entrada da zona balnear? X

·  No sítio Web do município? X Está a ser preparado

7.2.1.2 No sítio Web do município existe informação detalhada sobre: X

·   O programa “Praia Acessível – Praia para Todos!” X

·   O horário de abertura e o período de duração da época balnear X

·   As condições de acessibilidade e os serviços de apoio disponibilizados às 
pessoas com mobilidade condicionada na zona balnear.

X

NOTA - Esta informação deverá focar:
- Número de lugares de estacionamento reservados a pessoas com deficiência 
portadoras de cartão de estacionamento, sua localização, distância em metros até 
à entrada acessível na praia, eventual horário e tarifário;

- Número de lugares de estacionamento reservados a outras pessoas com 
mobilidade condicionada, caso existam, sua localização, distância até à 
entrada acessível na praia, eventual horário e tarifário;
- Equipamentos anfíbios para o banho e o passeio na praia, se disponíveis, bem 
como o local da zona balnear onde se encontram, e o horário e modalidade de 
acesso ao serviço de apoio, se existir;

- Serviço de acolhimento dedicado, se existir;



- Outra informação relevante acerca de espaços e equipamentos acessíveis 
disponibilizados.

·   Contactos municipais, telefónicos e de correio eletrónico, para obtenção de 
informação adicional sobre a zona balnear.

Bombeiros | INOVA | GNR | 
Centro de Saúde

7.2.1.3
Indique, em “Observações”, as ligações (links)à página do sítio Web do 
município onde se pode aceder a informação sobre as zonas balneares do 
concelho classificadas como acessíveis.

X

7.2.2 Acessibilidade do sítio Web do município

7.2.2.1
O sítio Web do município apresenta os seusconteúdos de forma acessível, 
isto é, em conformidade com as diretrizes de acessibilidade ao conteúdo da 
Web desenvolvidas pelo World Wide Web Consortium (W3C) – Web Contents 
Accessibility Guidelines (WCAG)?

X

7.2.2.2 O sítio Web do município disponibiliza uma Declaração de Acessibilidade, em 
conformidade com o estipulado no Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 83/2018, de 19 
de outubro?

·   Em caso afirmativo, indique, em “observações”, o endereço URL da página Web 
que contém a referida Declaração de Acessibilidade.

NOTA: De acordo com o Decreto-Lei n.º 83/2018, de 19 de outubro, a partir de 
23 de setembro de 2020 será obrigatório que todos os conteúdos dos sítios 
Web e aplicações móveis dos organismos públicos, incluindo os da 
administração pública local, cumpram estes requisitos.

8. Satisfação das Pessoas com Mobilidade Condicionada



8.1
A zona balnear dispõe de procedimentos para registo de reclamações por 
parte das pessoas com mobilidade condicionada? X

Existe um documento geral 
que acolhe reclamações e 
sugestões. O documento 
encontra-se disponível no 
site da Câmara Municipal 
de Cantanhede

8.2
A zona balnear dispõe de procedimentos para recolha de sugestões por parte 
das pessoas com mobilidade condicionada? X

Existe um documento geral 
que acolhe reclamações e 
sugestões. O documento 
encontra-se disponível no 
site da Câmara Municipal 
de Cantanhede


