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GUIA DE APOIO AO EMPRESÁRIO 
NO ÂMBITO DO IMPACTO DO COVID-19 

 
INFORMAÇÃO Nº 41 de 20/05/2021 

 
 

MEDIDAS DO GOVERNO 
ÉPOCA BALNEAR 2021 

 
 
O Decreto-Lei nº 35-A, de 18 de Maio vem regular o acesso, ocupação e a utilização das praias, no 
contexto da pandemia da doença COVID-19, para a época balnear de 2021. O presente decreto está em 
vigor desde 19 de Maio. Recomenda-se também a consulta do Manual “Época Balnear 2021” da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) e as Orientações da Direcção-Geral de Saúde (DGS).  
 
 
 
OS UTENTES DAS PRAIAS DEVEM:  
 Cumprir as normas e orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) em matéria 

de etiqueta respiratória; 
 Assegurar o distanciamento físico de segurança entre utentes no acesso e na utilização da 

praia e no banho no mar ou no rio; 
 Proceder à higienização frequente das mãos; 
 Usar máscara até chegar ao areal sempre que o distanciamento físico recomendado pelas 

autoridades de saúde se mostre impraticável; 
 Evitar o acesso a zonas identificadas com ocupação elevada ou plena; 
 Cumprir as determinações das autoridades competentes; 
 Depositar os resíduos gerados nos locais destinados a esse efeito. 
 
 
ESTADO DE OCUPAÇÃO DAS PRAIAS 
 As entidades concessionárias devem sinalizar o estado de ocupação das praias de banhos: 

o Verde: ocupação baixa, que corresponde a uma utilização até 50 %; 
o Amarelo: ocupação elevada, que corresponde a uma utilização acima dos 50 % e até 90 %; 
o Vermelho: ocupação plena, que corresponde a uma utilização superior a 90 %. 
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 No caso das praias de pequena dimensão, a obrigação prevista acima diz 
respeito a toda a praia. 

 Nota: A APA irá divulgar na APP «Info praia» e no seu website sobre o estado de ocupação das praias. 
 
 
ZONAS DE PASSAGEM E REGRAS DE CIRCULAÇÃO – PASSADEIRAS, PAREDÃO E MARGINAL 
 Devem estar definidas e identificadas as zonas de passagem, sentidos de circulação e acesso às praias.  
 A circulação nas zonas de passagem implica a manutenção do distanciamento físico de segurança de 

um metro e meio entre cada utente e a utilização de máscara, evitando -se as paragens nos acessos.  
 As entidades concessionárias devem disponibilizar soluções desinfetantes cutâneas que permitam a 

desinfeção das mãos ou lavatório com sabão líquido junto aos acessos à área concessionada, e 
recomendar a desinfeção das mãos antes de os utentes se dirigirem à praia.  

 Garantir que todos os colaboradores que têm contacto com utentes ou circulam nos espaços comuns 
utilizam os equipamentos de proteção individual recomendados pela DGS e adequados às suas 
tarefas. 

 Deve ser assegurada a limpeza das superfícies, de acordo com as orientações definidas pelas 
autoridades de saúde, e aumentada a periodicidade de manutenção das passadeiras. 

 
 
SINALÉTICA E INFORMAÇÃO 
 Os apoios de praia, bares, restaurantes, esplanadas, os parques de merendas e os postos de primeiros 

socorros nas praias de banhos devem afixar informação de sensibilização aos utentes para 
cumprimento de procedimentos de higiene e segurança a cumprir nas áreas respetivas.  

 A informação deve estar disponível em vários idiomas: português, castelhano e inglês. 
 
 
APOIO DE PRAIA, BARES, RESTAURANTES E ESPLANADAS  
 Devem definir procedimentos que assegurem o cumprimento das recomendações definidas pela DGS 

por parte de trabalhadores e utentes, nomeadamente: 
o Higienização dos espaços e instalações sanitárias 
o Lotação máxima e o distanciamento físico de segurança de dois metros entre utentes, bem 

como nas zonas de espera. 
 Os responsáveis dos apoios de praia, bares e restaurantes avaliam, a necessidade de reorganização 

das áreas destinadas a esplanadas, de modo a assegurar o cumprimento do distanciamento físico de 
segurança.  

 A área destinada a esplanada pode ser aumentada a área destinada a esplanadas, a autorizar, pelas 
autoridades competentes. Nestes casos, fica a entidade concessionária isenta do pagamento de taxa 
de recursos hídricos na área da esplanada que resulte desse aumento 

 Os estabelecimentos referidos no presente artigo regem-se também pelas regras aplicáveis aos bares, 
restaurantes e esplanadas fora dos espaços balneares. 

 
 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 Devem ser definidos protocolos de higienização para estes espaços, incluídas ou não no apoio de praia 

e ser garantida a disponibilização de soluções que permitam a desinfeção cutânea das mãos ou 
lavatório com sabão líquido para a lavagem das mãos.  

 Neste espaços deve adotar-se comportamentos de proteção pessoal, tais como: 



AECC - INFORMAÇÃO Nº 41 DE 20/05/2021 

Pág.: 3 
GUIA DE APOIO AO EMPRESÁRIO NO ÂMBITO DO IMPACTO DO COVID-19 

o Obrigatoriedade de uso de calçado, bem como nos chuveiros em espaços exteriores. 
o Higienização das mãos 
o Utilização de máscara no interior da instalação 
o 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. 

 Deve ser aumentada a frequência de higienização das instalações sanitárias, manter o registo das 
ações de limpeza efetuadas e garantir a utilização de equipamentos de proteção individual por parte 
dos trabalhadores responsáveis pelo serviço de limpeza. 
 
 
GESTÃO DE RESÍDUOS 
 Devem ser disponibilizados, em toda a extensão de praia concessionada, contentores para 

deposição de resíduos, forrados com sacos resistentes, quer da fração indiferenciada, quer das 
frações recolhidas seletivamente, adotando o código de cores utilizado a nível nacional, 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 extensão de praia não concessionada devem ser disponibilizados pelas autarquias contentores 
da fração indiferenciada. 

 Na zona envolvente aos contentores deve ser colocada uma rede de proteção, de forma a evitar 
a dispersão dos resíduos, em especial das máscaras. 

 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, 
luvas e outros equipamentos de proteção individual devem ser colocados no contentor que 
respeite a resíduos indiferenciados.  

 Os estabelecimentos de restauração e bebidas devem dispor de contentores com tampa e 
abertura de acionamento não manual para deposição de resíduos, devendo cumprir os 
procedimentos de recolha dos resíduos e higienização dos equipamentos. 

 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, devendo ser aumentada a frequência de recolha de resíduos, 
acautelando que o enchimento dos sacos não exceda dois terços da sua capacidade. 

 
 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO AREAL 
 A utilização do areal ou da área definida para uso balnear, fora da área concessionada, deve 

observar as regras de higiene e segurança definidas pela DGS, mantendo a distância física de 
segurança de um metro e meio entre cada utente.  

 O cumprimento da distância física de segurança não é exigível aos utentes que integrem o mesmo 
grupo.  

 Os chapéus-de-sol dos utentes que se encontrem sozinhos ou em grupo, devem estar afastados, 
no mínimo, três metros, contados a partir do limite exterior dos chapéus -de -sol de outros 
utentes, que se encontrem sozinhos ou em grupo.  

 As regras referidas, bem como a informação de sensibilização aos utentes para a adoção de boas 
práticas, são afixadas em sinalética junto das zonas de acesso à praia.  
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 Podem ser definidos corredores de circulação, paralelos e/ou 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. 

 As regras de distanciamento físico e os limites de concentração de pessoas aplicam-se na 
utilização do areal e de espaços de fruição comum adjacentes. 

 
 
 
TOLDOS, COLMOS E BARRACAS DE PRAIA 
 Nas áreas concessionadas, deve ser assegurado o afastamento de, pelo menos:  

o Três metros entre toldos e entre colmos, contados a partir do limite exterior;  
o Um metro e meio entre os limites das barracas, contados a partir do limite exterior.  

 As autoridades competentes podem autorizar 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. Esta área pode ser alargada até 
ocupar, no máximo, 50 % da área útil da praia, devendo os restantes 50 % ficar reservados para a 
área não concessionada, e desde que não coloque em causa outros usos nem os valores naturais 
em presença. 

 Nas praias com elevada afluência de utentes e em que a hidrodinâmica sedimentar tenha 
reduzido a área útil da praia, as autarquias locais podem, mediante parecer prévio da APA, I. P., e 
da AMN, determinar a redução da área concessionada, por forma a assegurar a necessidade de 
manter o distanciamento físico de segurança entre os utentes da praia.  

 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 vizinhos. 

  Podem ser criadas zonas reservadas a grupos de crianças associadas a atividades de férias e para 
pessoas com mobilidade condicionada, caso tal permita uma melhor ordenação do espaço. 

 As entidades concessionárias devem disponibilizar, de forma clara e acessível, informação sobre 
comportamentos a adotar na utilização dos toldos, colmos e barracas.  

 A entidade concessionária deve proceder à limpeza dos toldos, colmos e barracas sempre que se 
regista mudança de utente. 

 
 
EQUIPAMENTOS  
 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, não 
pode implicar a ocupação da área útil da zona destinada ao uso balnear, nomeadamente para 
efeitos de armazenamento permanente ou temporário dos equipamentos ou para o exercício de 
atividade relacionada com a disponibilização dos equipamentos, ficando ainda sujeita às 
orientações definidas pela DGS, no que se refere à higienização e utilização.  

 No acompanhamento de pessoas com mobilidade reduzida, deve ser garantido o cumprimento 
dos procedimentos de segurança, nomeadamente a higienização das cadeiras anfíbias após cada 
utilização, e o uso de máscara ou viseira pelo utente e acompanhante, salvo quando o seu uso 
não seja praticável. 
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VENDA AMBULANTE DE PRAIA 
 É permitida a venda ambulante nas praias, desde que respeitadas as regras e orientações de higiene 

e segurança definidas pelas autoridades de saúde. 
 É obrigatório o uso de máscara pelo vendedor no contacto com os utentes. 
 
 
 
NOTA: Este documento foi redigido pela Associação Empresarial do Concelho de Cascais. A informação 
prestada não dispensa a consulta integral dos diplomas.  


