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Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Almada, Inês de Medeiros 

CC: Exma. Sra. Vereadora, Teodolinda Silveira 

CC Exmo. Sr. Chefe de Divisão DAPECO, Vitor Oliveira 

 

V/ Referência:     N/Referência: 71/2022                         Data: 09/02/2022 

 

Assunto: Exposição da WeMob ao Projeto de Regulamento de Taxas Municipais 

 

Excelentíssima Senhora Presidente, 

Na sequência da discussão pública do Projeto de Regulamento de Taxas Municipais que 

se encontra em curso, vimos pelo presente, muito respeitosamente, apresentar as 

seguintes sugestões, as quais, caso mereçam a concordância de V. Exa., julgamos 

pertinente ser atendidas. 

Pelo atrás mencionado, propomos a inclusão das seguintes taxas que estão previstas na 

Portaria 506/2018, de 2 de outubro: 

I.2.67. Licença para amarrar boias, estacas com moitão (por ano): 40,00€ 

I.2.94. Licença para lançar fogo-de-artifício: 25,00€ 

I.2.105. Licença para colocação de equipamentos ou plataformas amovíveis no plano de 

água: 12,00€ 

I.2.106. Despacho/Parecer de definição de condições de segurança: 

Pequenas dimensões — Estruturas até 50 m2: 40,00€ 

Grandes dimensões — Estruturas com mais de 50 m2: 100,00€ 

 

Propomos ainda a inclusão da taxa “Equipamentos” e atualização das seguintes taxas 

que estão previstas na proposta da tabela de taxas da Câmara Municipal de Almada, 

com base nos valores do ano de 2022 das tabelas da Agência Portuguesa do Ambiente, 

para: 
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10.1.1.1 Para apoios temporários de praia e ocupações ocasionais de natureza  

comercial, turística ou recreativa com finalidade lucrativa: entre 5,47€ e 8,21€ 

10.1.1.2 Para os apoios não temporários de praia e ocupações duradouras de na-

tureza comercial, turística ou recreativa com finalidade lucrativa: entre 8,21€ e 10,94€ 

10.1.1.3 Para os demais casos: 1,09 € 

10.2 Títulos de Utilização de Recursos Hídricos (TURH): 

10.2.1. Emissão de Licença para apoios de praia: 272,60 € 

10.2.2. Emissão de Licença para ocupações temporárias por prazo inferior a um ano: 

54,52 € 

10.2.3. Concessão para apoio de praia com equipamento associado: 817,81 € 

Nova taxa. Concessão para equipamento: 817,81 € 

10.2.4. Averbamento para mudança de titularidade: 54,52 € 

 

Sem outro assunto, 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Almada, 08 de fevereiro de 2022 

 

A Presidente do Conselho de Administração 

 

_____________________________________ 

(Luísa Ferreira) 
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