






A entidade responsável pela praia/marina/embarcação galardoada com a Bandeira Azul 

em 2020 deverá assegurar a implementação das regras extraordinárias estabelecidas 

para o seu espaço pelas entidades nacionais e regionais competentes relativas ao 

combate à Pandemia,  COVID19. 

Apresentar evidências de implementação destas medidas extraordinárias e dos 

procedimentos adicionais que consideram necessários nos seus locais em concreto 

para manter o distanciamento físico e higienização dos espaços e equipamentos.

Apresentar evidências que as mensagens de sensibilização e chamada de atenção 

dos utentes, para a adoção de comportamento adequado à situação, se encontram 

visíveis e adequadamente difundidas.



Crit. (I) 2 Ponderação nas AEA de participação ativa do público, na praia e da participação da população sénior

Crit. (I) 6 O Código de Conduta do utente deverá contemplar indicações sobre o comportamento de 

distanciamento físico, utilização de máscaras sociais, etc. decretadas pelas autoridades nacionais, regionais 

e/ou locais.

Crit. (I) 13 Implementação de todas as normas das autoridades competentes sobre o ordenamento 

excepcional da praia e espaços envolventes.

Crit. (I) 15 Aumento da regularidade de limpeza do areal, acessos, IS, estacionamentos, e outros espaços 

comuns

Crit. (I) 16 Aumentar a frequência de remoção de algas quando necessário

Crit. (I) 17 Aumento da regularidade do esvaziamento dos recipientes de recolha seletiva, no areal e nos 

acessos à praia

Crit. (I) 20 Aumento da higienização recomendada pela DGS nas instalações sanitárias , posto de socorro, 

etc.

Crit. (I) 22 Reforço do controlo das atividades já listadas (circulação de veículos, campismo, descargas, etc)

Crit. (I) 27 Nadadores salvadores com formação atualizada sobre os procedimentos adequados no 

desempenho das suas funções

Crit. (I) 29 Plano de Emergência atualizado e do conhecimento de todas as entidades envolvidas

Crit. (I) 30 Reforço do controlo relativo aos conflitos de usos, adotando limitações físicas com sinalética de 

fácil leitura

Crit. (I) 31 Reforço das medidas de segurança nos acessos à praia









http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DRAM/Aguas_Balneares/Boas_Praticas/Zonas%20Balneares%20-%20COVID-19.mp4


























Assistentes de praia

Leiria

Alcobaça

Funchal



Assistentes de praia

VF Campo

Portimão

Torres Vedras



Assistentes de praia

https://www.facebook.com/540581829654853/videos/712081829629202




Balanço



Espanha



Information about safety measures

Specific boards for safety advice, rules and beach capacity.



Information

Much more efficient!



Control of beach capacity

Technological

devices



Control of beach capacity

Technological devices: drones



Control of beach capacity

Technological devices: semaphores



Control of beach capacity

Physical devices: 

sand cleaning

machines



Control of beach capacity

Physical devices: ribbons



Control of beach capacity

Physical devices: sticks



Control of beach capacity

Physical devices: sticks



Control of beach capacity

How do you imagine it worked?



Control of beach capacity

Beach goers delimited their

space by themselves



Republic of Ireland
COVID-19 “Plan”

Domestic 
Travel Social 

Phase 1: May 18th 5km up to 4 outdoors

Phase 2: June 8th
20km or 
Within County

6 people 
outdoors

July 20th➡June 
29th No limit

Up to 200 
outdoors*

Beaches and Marinas closed from March to May 18th

Plan A

May 1st

23 pages

May 18th to 
August 10th

Plan B
June 8th

1 page
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Covid-19 Communication



Covid-19 Messaging


