ÉPOCA BALNEAR 2020
PONTO DE SITUAÇÃO EM JULHO
INFORMAÇÃO AO PÚBLICO
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES

Enquadramento
Este comunicado tem como objetivo informar e alertar o público para as questões da qualidade das
águas balneares.
A segurança depende em primeiro lugar de cada um dos banhistas que deverá observar a
informação e sinalética existente nas praias e seguir sempre as instruções dos nadadores salvadores.
No atual contexto da pandemia por COVID-19, foram definidos procedimentos a ter em
consideração na utilização dos espaços balneares, de forma a não colocar em risco a estratégia
adotada no controlo da pandemia e permitir a todos ir à praia em segurança.
Antes de ir à praia verifique a afluência à mesma, consultando a app “Info praia”. Prefira as que
estão com um nível de ocupação mais baixo, assinaladas a verde, bem como praias vigiadas e com
controlo da qualidade da água.

Qualidade das águas balneares no mês de julho
No que respeita à época balnear de 2020, foram identificadas 489 águas balneares em Portugal
continental, sendo 357 águas balneares costeiras e de transição e 132 águas balneares interiores
(nos termos da Portaria n.º 136/2020, de 4 de junho (alterada pela Portaria n.º 139-A/2020 de 12
de junho), que procede à identificação das águas balneares, à qualificação das praias e à fixação das
respetivas épocas balneares para o ano de 2020).
Durante o mês de julho, em 16 águas balneares
registaram-se 16 ocorrências: 2 desaconselhamentos
da prática balnear como medida cautelar, 8
desaconselhamentos devido a contaminação
microbiológica e 6 interdições, duas por teste
positivo a Salmonella, e 4 devido a contaminação
microbiológica, conforme ilustrado no quadro à
direita.

Portugal continental
mês de julho
Águas Balneares afetadas por:

N.º Águas
Balneares

Desaconselhamentos

10

Interdições

6

Sem ocorrências

473

Cerca de 97 % das águas balneares de
Portugal continental não registaram
qualquer
ocorrência
de
desaconselhamento ou interdição da
prática balnear durante o mês de julho,
conforme se ilustra no gráfico da figura à
esquerda.

Nos quadros seguintes, indicam-se de forma mais detalhada as águas balneares e respetivos
parâmetros responsáveis pelo desaconselhamento ou interdição dos banhos.

Quadro 1 - Desaconselhamentos
Concelho

Água Balnear

Categoria

Data início

Data fim

Parâmetro
responsável

Arganil

Agroal (Arganil)
(PTCU3D

Interior

01-07-2020

31-08-2020

(Desac. como medida
cautelar. Não
funcionará em 2020)

ARH Alentejo

Beja

Cinco Reis (PTCE8X)

Interior

01-07-2020

23-07-2020

(Desac. como medida
cautelar devido a
obras)

ARH Norte

Mirandela

Vale Juncal (PTCQ7H)

Interior

15-07-2020

20-07-2020

E. coli

ARH Norte

Espinho

Seca (PTCJ9N)

Costeira

16-07-2020

20-07-2020

E. coli

ARH Norte

Matosinhos

Azul-Conchinha
(PTCV7F)

Costeira

24-07-2020

27-07-2020

Ent. Int

ARH Algarve

V. R. Sto.
António

Monte Gordo
(PTCF3H)

Costeira

29-07-2020

30-07-2020

E. coli

ARH Algarve

V. R. Sto.
António

Santo António
(PTCU8C)

Costeira

29-07-2020

30-07-2020

E. coli

ARH Centro

Figueira da
Foz

Murtinheira
(PTCW8K)

Costeira

29-07-2020

31-07-2020

E. coli

ARH Centro

Figueira da
Foz

Costa de Lavos
(PTCL3J)

Costeira

29-07-2020

31-07-2020

E. coli

ARH Centro

Oliveira do
Hospital

S. Sebastião da Feira
(PTCL7X)

Interior

29-07-2020

31-07-2020

E. coli

APA-ARH

ARH Centro

Quadro 2 - Interdições
APA-ARH

Concelho

Água Balnear

Categoria

Data início

Data fim

Parâmetro responsável

ARH Tejo e
Oeste

Cascais

Parede (PTCP2T)

Costeira

09-07-2020

11-07-2020

E. coli

ARH Centro

Seia

Vila Cova à Coelheira
(PTCD8X)

Interior

10-07-2020

24-07-2020

Ent. Int

ARH Centro

Seia

Sandomil (PTCF8J)

Interior

10-07-2020

15-07-2020

Ent. Int

ARH Centro

Vale de
Cambra

Paço de Mato (PTCK8N)

Interior

10-07-2020

-

Salmonella sp.

ARH Norte

Sabugal

Ínsua Vale das Éguas
(PTCE7D)

Interior

15-07-2020

21-07-2020

Ent. Int

ARH Norte

Moimenta
da Beira

Segões (PTCP9F)

Interior

17-07-2020

-

Salmonella sp.

A informação atualizada dos resultados analíticos pode ser consultada no endereço
http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=2.1 ou nos placares informativos das praias.

Nas águas que não estão identificadas como balneares (pela Portaria n.º 136/2020, de 4 de
junho (alterada pela Portaria n.º 139-A/2020 de 12 de junho)), a prática balnear é
desaconselhada.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. procede à divulgação de informação sobre as águas
balneares no seu sítio:
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=818&sub3ref=1290
Em particular sobre a época balnear 2020:
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=906,
http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=2.1.

