
  

 

 

                      

ÉPOCA BALNEAR 2022 

PONTO DE SITUAÇÃO EM MAIO 

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. 

Antes de ir à praia, a título meramente informativo, verifique a afluência à mesma, consultando a 

app “Info praia”. Prefira as praias vigiadas e com controlo da qualidade da água. Use sempre 

protetor solar com um índice adequado à idade e ao tipo de pele. Evite as horas de maior calor e 

aumente a ingestão de líquidos (água ou sumos de fruta naturais, sem adição de açúcar). 

 

Qualidade das águas balneares no mês de maio 

No que respeita à época balnear de 2022, foram identificadas 511 águas balneares em Portugal 

continental, sendo 359 águas balneares costeiras e de transição e 152 águas balneares interiores 

nos termos da Portaria n.º 141-A/2022, de 5 de maio, que procede à identificação das águas 

balneares, à qualificação das praias e à fixação das respetivas épocas balneares para o ano de 2022). 

 

Durante o mês de maio não se registaram 

ocorrências. 

 

Portugal continental  

mês de maio 

Águas Balneares afetadas por: 

N.º Águas 

Balneares 

Desaconselhamentos 0 

Interdições 0 

Sem ocorrências 511 

 

Em Portugal continental não se 

registaram quaisquer ocorrências de 

desaconselhamento ou interdição da 

prática balnear durante o mês de maio, 

conforme se ilustra no gráfico da figura à 

esquerda. 
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A informação atualizada dos resultados analíticos pode ser consultada no endereço 

https://snirh.apambiente.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 141-A/2022, de 5 de 

maio), a prática balnear é desaconselhada. 

 
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. procede à divulgação de informação sobre as águas 

balneares no seu sítio: https://apambiente.pt/index.php/agua/aguas-balneares-0 

 
Em particular sobre a época balnear 2022: 

https://apambiente.pt/apa/epoca-balnear-2022 

https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=2.1 
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