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APP INFO PRAIA NO TOP 5 NO 

PRÉMIO NACIONAL DE TURISMO 2020 
 
 
A APA - Agência Portuguesa do Ambiente ficou no Top 5 do Prémio Nacional de Turismo (PNT) 

2020, na categoria Turismo de Confiança, com a aplicação (app) Info Praia como ferramenta 

de disponibilização rápida de informação atualizada sobre as características das praias e da 

qualidade água, bem como conhecimento antecipado do estado de ocupação, permitindo 

optar por zonas menos congestionadas e por isso mais seguras. 

 

Os vencedores desta segunda edição foram conhecidos na cerimónia de entrega de prémios 

que se realizou ontem, dia 16 de dezembro, de forma virtual. 

  

O PNT foi criado com o objetivo de promover, incentivar e distinguir as melhores entidades, 

práticas e projetos do setor do turismo. Num momento em que as entidades do setor do 

Turismo foram fortemente afetadas pela pandemia Covid-19, assistindo à deterioração dos 

seus negócios, à ausência de Clientes ou, mesmo, encerradas por um determinado tempo, a 

organização do PNT decidiu reformular as categorias a concurso, olhando para o futuro e para 

quais seriam as necessidades do setor para dar resposta aos desafios que se anteviram. Nesta 

segunda edição do PNT pretendeu-se premiar os negócios/projetos portugueses que se 

distingam como casos de sucesso, enquadrados em 5 categorias: Turismo em Rede, Turismo 

Autêntico, Turismo de Confiança, Turismo Inteligente e Turismo Sustentável. 

  

  

“Info Praia” na categoria “Turismo de Confiança” 

 

As zonas balneares têm características muito diversas e constituem espaços lúdicos 

socialmente muito importantes, sendo visitados por milhares de pessoas todos os anos. 

 

No atual contexto da pandemia por COVID-19, foram definidos específicos procedimentos 

para utilização destes espaços, de forma a não colocar em risco a estratégia adotada no 

controlo da pandemia e permitir a todos frequentarem as praias em segurança. 

 

Iniciando-se a época balnear 2020 a 6 de junho na Região do Algarve e de algumas praias da 

Área Metropolitana de Lisboa foi necessário garantir que os utentes tinham à sua disposição 

a informação necessária, não só para conhecer as regras, mas também para poder conhecer 

o estado de ocupação das praias, evitando aglomerações ou deslocações desnecessárias. 

  

A Agência Portuguesa do Ambiente desenvolveu em 2019 a app Info Praia como ferramenta 

de disponibilização rápida de informação atualizada sobre as características das praias e da 

qualidade água. 

 

Com a pandemia esta app foi adaptada para incluir dados do estado de ocupação das praias, 

sendo complementada com outros dados - temperatura da água, ondulação, intensidade do 

vento, marés, duração da época balnear, análise mais recente da qualidade da água, 

galardões atribuídos (bandeira azul, praia acessível,..), integrando as águas balneares das 

Regiões Autónomas. 

 

Deste modo, a app Info Praia tornou-se uma ferramenta de disponibilização rápida de múltipla 

informação atualizada sobre as praias, permitindo a frequência das praias em segurança, 

tendo-se registado mais de 440 mil downloads. 

 



Apesar de ter sido proibida a utilização da generalidade dos equipamentos de uso coletivo nas 

praias, houve o cuidado de garantir que os equipamentos de apoio ao banho de pessoas com 

mobilidade condicionada iriam manter-se disponíveis, para que pudessem usufruir desse 

grande prazer. Essa informação pôde ser também previamente consultada e constituir critério 

de seleção das praias na app. 

  

De referir, ainda, que todas as praias incluídas na app Info Praia são as que oficialmente têm 

as suas águas classificadas como águas balneares, porque têm aptidão para esta prática, e 

que são monitorizadas ao longo da época balnear, dando assim confiança ao utentes e 

proteção da sua saúde. 

 

### 

 

 

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! 

mailto:media@apambiente.pt
http://apambiente.pt/

