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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. 

No atual contexto da pandemia por COVID-19, foram definidos procedimentos a ter em 

consideração na utilização dos espaços balneares, de forma a não colocar em risco a estratégia 

adotada no controlo da pandemia e permitir a todos ir à praia em segurança. 

Antes de ir à praia verifique a afluência à mesma, consultando a app “Info praia”. Prefira as que 

estão com um nível de ocupação mais baixo assinaladas a verde, bem como praias vigiadas e com 

controlo da qualidade da água. 

 

Qualidade das águas balneares no mês de setembro 

No que respeita à época balnear de 2021, foram identificadas 504 águas balneares em Portugal 

continental, sendo 357 águas balneares costeiras e de transição e 147 águas balneares interiores 

(nos termos da Portaria n.º 102-C/2021, de 14 de maio, que procede à identificação das águas 

balneares, à qualificação das praias de banho e à fixação das respetivas épocas balneares para o ano 

de 2021). 

 

Durante o mês de setembro, em 17 águas balneares 

registaram-se 19 ocorrências: dez 

desaconselhamentos da prática balnear como 

medida cautelar, dois desaconselhamentos devido a 

contaminação microbiológica, quatro interdições por 

teste positivo a Salmonella e três devido a 

contaminação microbiológica, conforme ilustrado no 

quadro à direita. 

 

Portugal continental  

mês de setembro 

Águas Balneares afetadas por: 

N.º Águas 

Balneares 

afetadas 

Desaconselhamentos 12 

Interdições 7 

Sem ocorrências 485 
 



  

 

 

                      

 

 

Em cerca de 96 % das águas balneares de 

Portugal continental não se registaram 

quaisquer ocorrências de 

desaconselhamento ou interdição da 

prática balnear durante o mês de 

setembro, conforme se ilustra no gráfico 

da figura à esquerda. 

 

Nos quadros seguintes, indicam-se de forma mais detalhada as águas balneares e respetivos 

parâmetros responsáveis pelos desaconselhamentos ou interdições ao banho. 

Quadro 1 - Desaconselhamentos 

APA-ARH Concelho Água Balnear Categoria Data início Data fim Parâmetro responsável 

Tejo e Oeste Sertã Troviscal (PTCU3V) Interior 15-06-2021 - 

(Desac. como medida 

cautelar devido a 

obras) 

Alentejo Alandroal 

Área Recreativa e de 

Lazer das Azenhas 

D’El Rei (PTCQ8V) 

Interior 01-07-2021 - 

(Desac. como medida 

cautelar devido a 

obras) 

Centro Seia Dr. Pedro (PTCD7J) Interior 30-08-2021 - 

(Desac. como medida 

cautelar devido a 

obras) 

Centro 
Figueira da 

Foz 
Cova-Gala (PTCJ7T) Costeira 02-09-2021 - 

(Desac. como medida 

cautelar devido a 

obras) 

Tejo e Oeste Cascais Carcavelos (PTCQ8X) Costeira 14-09-2021 17-09-2021 

(Desac. como medida 

cautelar devido a 

previsão de ocorrência 

de precipitação) 

Tejo e Oeste Cascais Carcavelos (PTCQ8X) Costeira 17-09-2021 18-09-2021 E. coli 

Tejo e Oeste Cascais Poça (PTCQ8D) Costeira 14-09-2021 17-09-2021 

(Desac. como medida 

cautelar devido a 

previsão de ocorrência 

de precipitação) 

Tejo e Oeste Cascais 
S. Pedro do Estoril 

(PTCH2W) 
Costeira 14-09-2021 17-09-2021 

(Desac. como medida 

cautelar devido a 

previsão de ocorrência 

de precipitação) 



  

 

 

                      

APA-ARH Concelho Água Balnear Categoria Data início Data fim Parâmetro responsável 

Tejo e Oeste Cascais Tamariz (PTCT9J) Costeira 14-09-2021 17-09-2021 

(Desac. como medida 

cautelar devido a 

previsão de ocorrência 

de precipitação) 

Tejo e Oeste Oeiras 
Santo Amaro 

(PTCQ8P) 
Transição 15-09-2021 17-09-2021 

(Desac. como medida 

cautelar devido à 

ocorrência de 

precipitação) 

Tejo e Oeste Oeiras Caxias (PTCQ9L) Transição 15-09-2021 17-09-2021 

(Desac. como medida 

cautelar devido à 

ocorrência de 

precipitação) 

Tejo e Oeste Cascais 
Rainha (Cascais) 

(PTCF2Q) 
Costeira 17-09-2021 17-09-2021 Ent. Int e E. coli 

 
Quadro 2 - Interdições 

APA-ARH Concelho Água Balnear Categoria Data início Data fim Parâmetro responsável 

Centro 
Vale de 

Cambra 

Burgães-Rio Caima 

(PTCT7H) 
Interior 01-06-2021 - Salmonella sp. 

Norte Arouca Areínho (PTCD7U) Interior 19-06-2021 - Salmonella sp. 

Norte 
Cabeceiras 

de Basto 
Cavez (PTCL3C) Interior 10-08-2021 - Salmonella sp. 

Centro 
Vale de 

Cambra 
Pontemieiro (PTCJ2X) Interior 06-09-2021 - Salmonella sp. 

Tejo e Oeste Cascais Carcavelos (PTCQ8X) Costeira 18-09-2021 20-09-2021 E. coli 

Algarve Albufeira 
Olhos de Água 

(PTCV9U) 
Costeira 15-09-2021 16-09-2021 Ent. Int e E. coli 

Algarve Olhão Cavacos (PTCV3P) Costeira 15-09-2021 16-09-2021 E. coli 

 
A informação atualizada dos resultados analíticos pode ser consultada no endereço 

https://snirh.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 102-C/2021, de 14 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 2021: 

https://apambiente.pt/apa/epoca-balnear-2021 

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

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