
Acesso, ocupação e utilização das praias pelos utentes

Medidas a adotar pelas entidades concessionárias
2

Época balnear 2020 - COVID 19
Decreto-Lei n.º 24/2020, de 25 de maio

O presente decreto-lei entrou em vigor,
no território continental, a 26 de maio e
vigora durante toda a época balnear de
2020.
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Funcionamento dos estabelecimentos de praia e venda ambulante

As regras aplicáveis às praias são
extensíveis às piscinas ao ar livre, com
as necessárias adaptações.
Até ao próximo dia 1 de junho, serão
definidas as regras especiais a adotar
para as piscinas ao ar livre.

https://dre.pt/application/conteudo/134394010


Deveres Regras de circulação Utilização do areal ou da área 
definida para uso balnear

Medidas a adotar pelas entidades concessionárias

Atividades não individuais
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Cumprir com todas as 
medidas de etiqueta 

respiratória e regras de 
distanciamento social.

Proceder à limpeza 
frequente das mãos.

Evitar o acesso a zonas 
identificadas com ocupação 
elevada ou plena (ver ponto 

2).

Cumprir as determinações 
das autoridades 

competentes e depositar os 
resíduos nos locais próprios.

Na circulação nas 
passadeiras, em paredão e 

marginal deve ser mantido o 
distanciamento físico de 

segurança de um metro e 
meio entre cada utente.

Para este efeito serão 
definidos sentidos de 

circulação e marcas de 
distanciamento físico 

indicativas.

Distância entre cada utente:
Deve ser mantida a distância 

física de segurança de um
metro e meio entre cada 
utente, que não integre o 

mesmo grupo.

Colocação de chapéus de sol:
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.

Não são permitidas as 
atividades de natureza 

desportiva que envolvam 
duas ou mais pessoas, bem 

como as atividades de 
prestação de serviços de 
massagens e atividades 

análogas.

https://vieirarocha.pt/


Deveres Informação sobre estado de 
ocupação

Cumprir as determinações e 
orientações das autoridades 

de saúde quanto à 
higienização e limpeza dos 

equipamentos e instalações.

Afixar, de modo visível, as 
informações destinadas aos 

utentes.

Equipamentos

Está interdita a  
disponibilização e utilização 

de equipamentos de uso 
coletivo, tais como, gaivotas, 

escorregas, chuveiros 
interiores de corpo ou de 
pés, e outras estruturas 

similares.

Devem para informar sobre 
o estado de ocupação das 
praias utilizando sinalética 

de cores, a saber:

Os outros equipamentos 
balneares, tais como, 
chuveiros exteriores, 

espreguiçadeiras, colchões, 
cinzeiros de praia, devem ser 

limpos diariamente de 
acordo com as orientações 

definidas pela DGS.

Medidas a adotar pelas entidades concessionárias

Assegurar a assistência a 
banhistas nas praias 

concessionadas.

Assegurar uma articulação 
estreita com a Agência 

Portuguesa do Ambiente, I. 
P. (APA, I. P.), e a Autoridade 

Marítima Nacional (AMN).

Efetuando com prontidão 
os reportes que se 

mostrem necessários a 
garantir a segurança

Ocupação baixa
Ocupação até um terço

Ocupação elevada
Ocupação entre um 
terço e dois terços

Ocupação  plena

Esta informação será disponibilizada 
de forma contínua, em tempo real, 
no site da APA e na aplicação móvel 

“Info praia”.

Toldos, colmos e barracas de praia

Nas áreas concessionadas, 
deve ser assegurado o 
afastamento de, pelo 

menos:
a) Três metros entre toldos e 

entre colmos, contados a 
partir do limite exterior;

b) Um metro e meio entre 
os limites das barracas, 

contados a partir do limite 
exterior.

O aluguer de toldos, colmos 
ou barracas faz-se por 

referência a dois períodos 
temporais:

Manhã: até às 13h30
Tarde: às 14h00m.

Cada toldo, colmo ou barraca não 
deve ultrapassar os cinco utentes.
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https://vieirarocha.pt/


Funcionamento dos estabelecimentos de praia e venda ambulante

Apoios de praia, bares, restaurantes e esplanadas:

• Os apoios de praia, bares, restaurantes e esplanadas nas praias de banhos devem definir um manual de
procedimentos que assegure o cumprimento das recomendações definidas pela DGS por parte de trabalhadores e
utentes, nomeadamente a higienização dos espaços e instalações sanitárias, a lotação máxima e o distanciamento
físico de segurança de dois metros entre utentes, bem como nas zonas de espera.
• Estes estabelecimentos devem garantir a regular higienização das áreas comuns, de superfícies, piso e outras
áreas, objetos e equipamentos, com a periodicidade mínima de quatro limpezas diárias, mantendo o respetivo
registo.
• Nas instalações sanitárias, incluídas ou não no apoio de praia, passa a ser obrigatório a utilização de calçado.

Venda ambulante na praia:

• É permitida a venda ambulante, desde que respeite as regras e orientações de higiene e segurança definidas pelas
autoridades de saúde.
• No contacto com os utentes, o vendedor tem a obrigatoriedade de usar máscara ou viseira.
• A circulação de vendedores ambulantes na praia deve fazer-se, preferencialmente, nos corredores de circulação de
utentes da praia, devendo os vendedores respeitar as regras de distanciamento físico de segurança e efetuar a
disponibilização dos alimentos através de pinça, sempre que adequado.

Os estabelecimentos referidos
regem-se, supletivamente, pelas
regras aplicáveis aos bares,
restaurantes e esplanadas fora dos
espaços balneares, que poderá
consultar aqui e, bem assim, as
orientações definidas pela DGS.
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https://vieirarocha.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/133914977
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0232020-de-08052020-pdf.aspx


Rua Gonçalo Cristóvão, 236 2.4
4000-265 Porto Portugal

Início

https://www.facebook.com/vieirarocha.pt/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/vieirarochaadvogados/?viewAsMember=true
https://vieirarocha.pt/
mailto:geral@vieirarocha.pt
https://www.google.com/maps?ll=41.153703,-8.609423&z=17&t=m&hl=pt-PT&gl=US&mapclient=embed&q=Rua+de+Gon%C3%A7alo+Crist%C3%B3v%C3%A3o+236+4000-265+Porto
https://www.youtube.com/channel/UCtAfb_QfUW3suuaocTx_eFQ

