
 

 

 

 

 

 

Nota à Comunicação Social n.º 46/2020 

29 AGO 20 | 11h30 

 

 

ÉPOCA BALNEAR 2020 

APA prolonga época balnear nas praias do Norte até 13 de setembro 
 
 
A Agência Portuguesa do Ambiente, em coordenação com os nove municípios da Região Norte 

com águas balneares costeiras designadas, a Autoridade Marítima e com os concessionários, 

entendeu estarem reunidas as condições para prolongar, até ao dia 13 de setembro, a época 

balnear 2020. 

 

Esta decisão surge no seguimento da forte adesão dos portugueses à frequência das praias 

do Norte e ao seu bom funcionamento face às restrições impostas pelas medidas de combate 

ao SARS-CoV-2, bem como as previsões favoráveis do IPMA para os próximos dias, o que 

torna expectável que a população continue a acorrer às praias do Norte, pelo menos durante 

a primeira quinzena de setembro. 

 

De salientar que entre 27 de junho (início da época balnear) e 27 de agosto, a aplicação 

InfoPraia registou 371 hasteamentos da bandeira de ocupação plena do areal (vermelha), 

1069 hasteamentos da bandeira de ocupação elevada (amarela), num total estimado de cerca 

de 2,3 milhões de veraneantes. 

 

Já no que diz respeito à qualidade das águas balneares, durante o período acima referenciado, 

foram efetuados 10 desaconselhamentos por episódios de poluição e duas interdições 

(Sabugal e Moimenta) das autoridades de saúde por existência de salmonela. Os números 

dos desaconselhamentos são idênticos aos de 2019 e as interdições pela autoridade de Saúde 

são inferiores, uma vez que se registaram apenas duas. 

 

Recorde-se que a fixação do período da época balnear no Norte foi realizada num período de 

alguma incerteza relativamente à evolução da epidemia por COVID-19, o que motivou o seu 

encurtamento, quer no início, quer no final. Para 2020 a época balnear foi fixada, nas praias 

costeiras para o período compreendido entre 27 de junho e 30 de agosto. 
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