
Zonas balneares: 
conseguimos gerir de forma  
eficiente sem dados reais? 

 



Zonas balneares: 
o valor da monitorização  

 
40  pessoas/ dia 590  pessoas/ dia 72  bicicletas/ dia 



A                   é uma empresa que 
trabalha na área da mobilidade e 
espaços naturais.  
 

Projetos chave na mão 
 

info@upnorthgroup.eu  
 



A monitorização de projetos a nível 
municipal é cada vez mais importante. 
Porquê? 
1. Otimização de recursos; 
2. Exigências a nível europeu; 
3. Transparência; 
4. Requalificação do espaço urbano; 
5. Maior perceção da realidade. 
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Conhecer a dinâmica do território 

 
Compreender os fluxos e tendências em áreas tão dinâmicas e 
variáveis durante o ano como as zonas balneares é 
fundamental. A contagem feita de forma sistemática e em 
períodos de tempo médios e longos, permite quantificar uma 
realidade importante para quem gere estas áreas, 
possibilitando antecipar e prever comportamentos. 
 

 

www.upnorthgroup.eu 



Segurança em zonas balneares 

 
O conhecimento dos fluxos de pessoas e das áreas preferenciais 
permite, antes de mais, atuar ao nível da segurança e proteger 
de forma mais eficiente a população. Alocando os meios aos 
locais mais frequentados e adaptando os horários às 
necessidades reais, não só se protege a população, como se 
protegem as contas públicas. 
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Monitorização e controlo de áreas naturais 

sensíveis 

 
As atividades humanas, turísticas ou não, são, como sabemos, o 
maior responsável pela pressão exercida nos ecossistemas. 
Conhecer as dinâmicas em áreas naturais sensíveis é essencial 
para conseguir realizar uma gestão eficiente. A monitorização e 
contagem permite: 

www.upnorthgroup.eu 
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Localização e manutenção de infraestruturas 

 
Uma das grandes vantagens da monitorização e contagem de 
pessoas e bicicletas é conseguir perceber o território tornando-
se mais fácil gerir o espaço, localizar infraestruturas e fazer 
melhoramentos. Assim, torna-se possível melhorar as 
condições onde existe um maior fluxo de pessoas, bem como 
criar pontos de atração onde esse fluxo é menor. 

www.upnorthgroup.eu 
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Oferta cultural e desportiva 

 
Cada vez mais a atividade turística em zonas balneares vai 
muito além da praia e será necessário ter uma oferta completa 
para agradar a diversos tipos de público. Através da 
monitorização e em conjunto com os dados de ocupação, 
poderá conhecer a percentagem de pessoas que não se 
deslocam às praias , por exemplo, e adaptar a oferta do 
município e unidades hoteleiras por forma a satisfazer todo o 
tipo de turistas. 

www.upnorthgroup.eu 
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Promoção de formas de mobilidade sustentáveis e 

atividades ao ar livre 

 
Como locais de lazer privilegiados e com uma grande pressão 
em determinados meses do ano, as zonas balneares devem ter 
um papel importante na consciencialização da população para 
temáticas como as relacionadas com modos de vida mais 
sustentáveis e saudáveis. Através da disponibilização da 
informação ao público, poderá ter um grande impacto e 
reconhecimento junto da população. 

www.upnorthgroup.eu 
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As soluções… 

 
Na UpNorth disponibilizamos uma gama completa de produtos 
tecnologicamente avançados e de grande precisão, não 
intrusivos e já implementados nos 4 cantos do mundo, desde 
percursos pedestres em zonas remotas do Brasil até a ciclovias 
em Nova York ou Copenhaga.  Com o nosso software 
transformará os dados recebidos em informação preciosa e 
relatórios completos adaptados à sua necessidade. 
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Representante exclusivo 
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OBRIGAD
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www.upnorthgroup.eu 

 

info@upnorthgroup.eu 

 

+351 964 245 275 


