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REGRAS PARA A ÉPOCA BALNEAR 2020 

 

Foi publicado Decreto-Lei 24/2020, de 25 de maio, que estabelece um regime excecional e temporário para 

a ocupação e utilização das praias na época balnear de 2020, no contexto da pandemia COVID-19, sendo 

aplicável a todas as águas balneares identificadas como praias de banhos, compreendendo as praias 

costeiras, de transição e interiores integradas no domínio hídrico, respetivos acessos, estacionamentos e 

espaços contíguos de fruição pública, para apoio balnear, no território continental. 

 

Elencam-se, de seguida, os principais deveres e regras a cumprir no acesso e utilização das praias, areais, 

estacionamentos, apoios de praia e estabelecimentos de restauração e bebidas, em vigor a partir de 26 de 

maio: 

 

 

1. OCUPAÇÃO NO ACESSO ÀS PRAIAS 

 As entidades concessionárias devem sinalizar o estado de ocupação das praias de banhos que 

correspondem à sua concessão, incluindo a respetiva frente de praia, utilizando sinalética de cores, 

nos seguintes termos: 

a) Verde: ocupação baixa, que corresponde a uma utilização até um terço; 

b) Amarelo: ocupação elevada, que corresponde a uma utilização entre um terço e dois terços; 

c) Vermelho: ocupação plena. 

 Por forma a permitir a tomada atempada de decisão sobre a escolha da praia, a APA, I. P., 

disponibiliza informação atualizada de forma contínua, em tempo real, através de aplicação móvel 

«Info praia», e no seu sítio na Internet, sobre o estado de ocupação das praias, sem prejuízo do 

desenvolvimento de outras aplicações. 

 

2. UTILIZAÇÃO DO AREAL OU ÁREA DEFINIDA PARA USO BALNEAR 

 Distância física de segurança de um metro e meio entre cada utente (exceto se forem do mesmo 

grupo); 

 Chapéus-de-sol devem estar afastados, no mínimo, três metros, contados a partir do limite exterior 

dos chapéus de sol de outros utentes; 

https://dre.pt/application/file/a/134394089
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 Podem ser definidos corredores de circulação, paralelos e perpendiculares à linha de costa ou à 

margem, de acordo com a área disponível e com as condições de cada praia, de modo a 

desincentivar a circulação aleatória em áreas ocupadas. 

 

3. APOIOS DE PRAIA, BARES, RESTAURANTES E ESPLANADAS 

 Afixar informação de sensibilização aos utentes para cumprimento de procedimentos de higiene e 

segurança a cumprir nas áreas respetivas, devendo a informação estar acessível aos utentes e em 

vários idiomas, designadamente em português, castelhano e inglês; 

 Definir um manual de procedimentos que assegure o cumprimento das recomendações definidas 

pela DGS por parte de trabalhadores e utentes, nomeadamente a higienização dos espaços e 

instalações sanitárias, a lotação máxima e o distanciamento físico de segurança de dois metros 

entre utentes, bem como nas zonas de espera; 

 Garantir a regular higienização das áreas comuns, de superfícies, piso e outras áreas, objetos e 

equipamentos, com a periodicidade mínima de quatro limpezas diárias, mantendo o respetivo 

registo, devendo ser seguidas as orientações definidas pela DGS, nomeadamente em matéria de 

limpeza e desinfeção das superfícies; 

 Reorganizar as áreas destinadas às esplanadas por forma a garantir o cumprimento do 

distanciamento físico de segurança, podendo as autoridades competentes aumentar a área das 

esplanadas, sem colocar em causa os valores naturais em presença (nestes casos, com isenção da 

taxa de recursos hídricos na área de esplanada que resulte desse aumento); 

 Cumprir, supletivamente, com as regras aplicáveis aos estabelecimentos de restauração e bebidas 

fora dos espaços balneares; 

 Dispor de contentores para deposição de resíduos com tampa e abertura de acionamento não 

manual, devendo cumprir os procedimentos de recolha dos resíduos e higienização dos 

equipamentos. 

 

 

4. ÁREAS CONCESSIONADAS 

 Deve ser assegurado o afastamento de, pelo menos: 

 Três metros entre toldos e entre colmos, contados a partir do limite exterior;  

 Um metro e meio entre os limites das barracas, contados a partir do limite exterior. 

 Pode ser autorizado pelas autoridades competentes o alargamento excecional da área 

concessionada definida para a colocação de toldos, colmos e barracas, atendendo à necessidade 

de manter o distanciamento físico de segurança entre os utentes da praia; 
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 O aluguer de toldos, colmos ou barracas faz-se por referência a dois períodos temporais do dia, 

decorrendo o da manhã até às 13h30m, e iniciando -se o da tarde às 14h00m, sendo apenas 

permitido a cada pessoa, bem como aos elementos que compõem o mesmo grupo de ocupantes, 

o aluguer de toldos, colmos ou barracas, na mesma área concessionada, para um destes períodos; 

 O número de utentes por toldo, colmo ou barraca não deve ultrapassar os cinco utentes, devendo 

o espaço envolvente ser utilizado de forma a garantir a distância de segurança para os ocupantes 

do toldo, colmo ou barraca seguintes; 

 As entidades concessionárias devem disponibilizar, de forma clara e acessível, informação sobre 

comportamentos a adotar na utilização dos toldos, colmos e barracas, devendo igualmente 

proceder à limpeza dos equipamentos sempre que se regista mudança de utente. 

 

 

5. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 Incluídas ou não em apoios de praia, devem cumprir com protocolos de higienização, bem como 

garantir a disponibilização de soluções que permitam a desinfeção cutânea das mãos ou lavatório 

com sabão líquido para a lavagem das mãos; 

 Obrigatória a utilização de calçado, devendo adotar-se comportamentos de proteção pessoal, tais 

como a higienização das mãos, a utilização de máscara ou viseira no interior da instalação, a 

distância de segurança e as medidas de etiqueta respiratória; 

 No exterior das instalações sanitárias deve ser disponibilizada a informação sobre o número 

máximo de utentes e a prescrição do distanciamento físico; 

 Aumento da frequência de higienização das instalações, devendo manter-se o registo das ações de 

limpeza efetuadas, bem como garantir a utilização de equipamentos de proteção individual por 

parte dos trabalhadores responsáveis pelo serviço de limpeza. 

 

6. POSTOS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 Devem estar dotados com termómetros e equipamento de proteção individual, e compreender 

uma área destinada ao isolamento de casos suspeitos da doença COVID -19; 

 Deve ser desenvolvido um plano de contingência para lidar com as situações consideradas suspeitas 

da doença COVID -19, de acordo com as regras definidas pela DGS, incluindo a identificação do local 

para onde se deve dirigir qualquer caso suspeito; 

 O responsável pela gestão do posto de primeiros socorros deve encaminhar os casos suspeitos para 

o espaço de isolamento e prestar todo o apoio que se revele necessário, interditando a 

aproximação de qualquer outra pessoa até à chegada da equipa de emergência médica. 
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7. EQUIPAMENTOS 

 Está interdita a disponibilização e a utilização de quaisquer equipamentos de uso coletivo, 

nomeadamente gaivotas, escorregas, chuveiros interiores de corpo ou de pés, e outras estruturas 

similares; 

 Outros equipamentos balneares, nomeadamente chuveiros exteriores de corpo ou de pés, 

espreguiçadeiras, colchões, cinzeiros de praia, devem ser limpos diariamente de acordo com as 

orientações definidas pela DGS, relativas à limpeza e desinfeção de superfícies, aquando da 

respetiva montagem ou colocação e, no decorrer do dia, sempre que se registe a mudança de 

utente, salvo no que respeita aos chuveiros exteriores em que deve ser reforçada a limpeza ao 

longo do dia; 

 No acompanhamento de pessoas com mobilidade reduzida, deve ser garantido o cumprimento dos 

procedimentos de higiene e segurança, nomeadamente higienização das cadeiras anfíbias após 

cada utilização, colocação de viseira, pelo utente e acompanhante (após cada utilização, cada 

cadeira anfíbia deve ser lavada no mar, ou, no caso das águas interiores, com uma mangueira); 

 Só podem ser instalados equipamentos flutuantes de apoio ao banho nas águas interiores, caso os 

mesmos sejam essenciais para prevenir riscos associados à segurança no banho, devendo ser 

definido, para cada equipamento, um número máximo de utentes, de forma a salvaguardar o 

distanciamento físico de segurança recomendado, cujo controlo compete ao nadador-salvador. 

 

8. RESÍDUOS 

 Devem ser disponibilizados, em toda a extensão de praia concessionada, contentores (que devem 

ser forrados com sacos resistentes) para deposição de resíduos, quer da fração indiferenciada, quer 

das frações recolhidas seletivamente, com tampa e, preferencialmente, de abertura acionada por 

pedal; 

 Em alternativa aos contentores, podem ser disponibilizados suportes para sacos para deposição de 

resíduos, quer da fração indiferenciada, quer das frações recolhidas seletivamente; 

 Na zona envolvente aos contentores deve ser colocada uma rede de proteção, de forma a evitar a 

dispersão dos resíduos, em especial das máscaras, viseiras e luvas; 

 Deve ser disponibilizada informação sobre as frações a depositar em cada um dos contentores junto 

aos contentores de deposição de resíduos, constando a informação de que as máscaras, viseiras, 

luvas e outros equipamentos de proteção individual devem ser colocados no contentor que 

respeite a resíduos indiferenciados; 
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 Deve ser cumprido um plano de higienização diário dos contentores ou suportes para sacos, 

incidindo, sobretudo, nos pontos de contacto, e cumprindo os procedimentos de limpeza e 

desinfeção definidos pela DGS; 

 As áreas envolventes aos contentores devem ser desinfetadas e, no caso de existirem resíduos no 

chão, estes devem ser recolhidos com equipamento apropriado; 

 Devem ser disponibilizados cinzeiros para recolha de beatas, os quais devem ser higienizados 

diariamente. 

 

9. PISCINAS AO AR LIVRE 

Este regime é aplicável ao funcionamento das piscinas ao ar livre com as necessárias adaptações, sendo 

as regras especiais a adotar quanto à sua ocupação e à utilização, e bem assim quanto à garantia da 

qualidade da água, salubridade e segurança das instalações, aprovadas, no prazo máximo de sete dias 

contados desde o dia 25 de maio, por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 

economia, das autarquias locais e da saúde, considerando as orientações da DGS. 

 

 

 

 

 

 

 


