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Nota à Comunicação Social n.º 45/2020 
14 AGO 20 | 17h00  
  
  

Autoridades promovem ação de acompanhamento da 

ocupação da praia do Forte, Figueira da Foz 

Domingo, 16 de agosto/14h00 

  
 

A Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Centro, 

a Autoridade Marítima/Porto da Figueira da Foz, a Autoridade de Saúde/Delegação 

de Saúde e a autarquia da Figueira da Foz/Proteção Civil Municipal, vão promover no 

próximo domingo, dia 16 de agosto, pelas 14h00, uma ação de acompanhamento da 

evolução da ocupação da praia do Forte/Farol, naquele concelho. Esta ação de 

monitorização realiza-se naquele local atendendo ao histórico de registos nesta praia 

e à expectável afluência  de utentes naquele dia. 

  

Nesta época balnear com singulares condições, considerando a pandemia provocada 

pela COVID-19 e a necessidade inequívoca da salvaguarda das regras de segurança 

determinadas, não obstante continuar a confiar-se no comportamento e 

autorregulação dos utentes das praias, importa manter uma supervisão próxima 

daquelas áreas de fruição pública. Neste contexto, tem sido garantido, tanto pelos 

concessionários, como pelos municípios, o hastear da bandeira (triangular) de acordo 

com a evolução da ocupação da área balnear, que se vai verificando ao longo de cada 

dia, em mais de 500 praias. A app info praia, com ampla adesão pública, garante 

informação, atualizada várias vezes ao dia sobre a ocupação da área balnear, em 

todo o país. Torna-se importante transmitir aos utentes o significado da bandeira 

vermelha para continuar a garantir a fruição destes espaços em segurança. 

  

Nunca será demais recordar as regras de segurança que devem ser observadas por 

todos, recordando-se que as entidades estão preparadas, para caso seja necessário 

e em situações extremas de incumprimento das regras de saúde pública a observar 

na pandemia que nos afeta, intervir e limitar o acesso.  
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### 

 

 

media@apambiente.pt 
Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 

2610-124 Amadora 
(+351) 214728200 

apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
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