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O projeto enquadra-se na perspetiva de desenvolvimento sustentável da zona costeira portuguesa. Por um lado reconhece-se a importância estratégica
do desenvolvimento de atividades de recreio e turismo da zona costeira e, por outro, a necessidade de fazê-lo garantindo a preservação dos valores
naturais que a caraterizam.
A inovação do projeto baseia-se no tipo de informação produzida (Código de Conduta), na sua apresentação física (painéis informativos) e na
disponibilização de informações atualizadas em tempo real relativamente às condições de cada praia, através da informatização dos painéis
(temperatura da água, direção do vento, caraterística da onda, entre outros).
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Em síntese, os principais objectivos são: Caraterização das praias e respetivos usos; Elaboração do código de conduta para banhistas e surfistas;
Conceção da maqueta informativa adaptada aos diferentes utilizadores; Elaboração de um estudo para possível informatização do sistema; Publicação
de um livro: Guia para a Gestão Sustentável das Praias.
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The project aims to contribute to sustainable development of the Portuguese coastal zone. On the one hand, it recognizes the strategic importance of
developing recreational activities and coastal tourism and on the other, the need to ensuring the preservation of natural values of the coastal areas.
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The project innovation is based on the type of information produced (Code of Conduct), in its physical presentation (system of information panels) and
providing updated information in real time regarding the conditions of each beach (water temperature, wind direction, characteristic of the wave, etc.).
The project’s activities: Identification and characterization of the beaches involved in the project; Drafting the code of conduct for beach users; Design of
the informative mock, adapted to different users, including handicapped; Preparation of a study for informatization of the system; Publishing a book.
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