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A época balnear arrancou a 06 de Junho sujeita a novas regras. Assim, no atual 

contexto da pandemia COVID-19, é importante relembrar e renovar os procedimentos de 

prevenção e segurança, de forma a aproveitar os benefícios do sol e da praia, evitando riscos 

desnecessários. 

 De acordo com o conhecimento existente à data, baseado em estudos de situações 

anteriores - SARS e MERS – supõe-se que o risco de transmissão da doença COVID-19 através 

da água é baixo. No entanto, a contaminação pode ocorrer através do contacto com secreções 

respiratórias de uma pessoa infetada (tosse ou espirros). As tão divulgadas medidas: 

distanciamento físico, higienização das mãos, etiqueta respiratória, a utilização de máscara 

sempre que necessário e nos locais de uso obrigatório, bem como, a higienização dos espaços 

mantêm-se como pressupostos de prevenção geral.  
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Medidas Gerais de Prevenção  

Controlo da ocupação das praias 
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Antes, durante e depois 

 

Antes de ir à praia 

• Antes de sair de casa consulte a aplicação móvel “InfoPraia” para verificar a afluência à 

praia pretendida. Dê sempre preferência às praias com um nível de ocupação mais 

baixo (assinaladas a verde) e vigiadas. Se verificar que a praia apresenta ocupação 

elevada opte por outra, uma vez que poderá não ser possível manter a distância 

recomendada; 

 

Acesso à praia 

• Utilize calçado; 

• Circule em sentido único e pela direita; 

• Mantenha o distanciamento físico (2 metros), de pessoas que não pertençam ao 

mesmo grupo/família; 

• Evite parar nos acessos; 

 

 

Na praia 

 

 

Mantenha o distanciamento físico (2 metros) dos restantes utentes, quer no areal, 

quer à beira mar, quer na água; 
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Equipamentos de sombra 

 

 

 

Os chapéus-de-sol, toldos e colmos dos utentes que se encontrem sozinhos ou em grupo, 

devem estar afastados, no mínimo, três metros, contados a partir do limite exterior dos 

equipamentos de outros utentes que se encontrem sozinhos ou em grupo; 

As barracas devem garantir o afastamento de um metro e meio entre si, contado dos 

limites exteriores 

 

Apoios de Praia - Bares de Praia e Instalações Sanitárias 

• Utilize calçado; 

• Utilize de máscara no interior da instalação; 

• Mantenha a distância de segurança; 

• Higienize/Desinfete as mãos; 

• Sigua as medidas de etiqueta respiratória; 

 

Saída da praia 

Acondicione e coloque os resíduos nos contentores existentes para o efeito, 

procedendo à sua separação, sempre que possível. Caso tenha utilizado máscara, coloque no 

contentor para resíduos indiferenciados. 
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ESTEJA ATENTO E COLABORE!  

LEMBRE-SE QUE A SEGURANÇA É A ATITUDE DE CADA UM DE NÓS PARA TODOS NÓS. 

 

Boas férias! 

Fontes: 

APA  - Agencia portuguesa do Ambiente   

SNS 24 – Sistema Nacional de Saúde 

 

 

Pesquisas de interesse: 

https://infopraia.apambiente.pt/rules/ 

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/desconfinamento/desconfinamento-nas-praias/#sec-1 

 

Norte, Centro e Alentejo: 

https://apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2020/Epoca%20Balnear%202020/Despacho_VP_APA_CapacidadePotencialPraias_Nor

teCentroAlentejo.PDF 

 

Algarve, Tejo e Oeste: 

https://apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2020/Epoca%20Balnear%202020/Despacho_VP_APA_CapacidadePotencialPraias_TO_

Algarve.PDF 

 

Legislação: 

DL Nº24/2020, de 25.05.2020 - https://dre.pt/pesquisa/-/search/134394010/details/maximized 

 

 

Nota:  As imagens utilizadas foram retiradas da internet apenas a título ilustrativo 


