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1. SITUAÇÃO  
 

A situação epidemiológica vivida, no período atual, em virtude do surto do novo coronavírus SARS-

CoV-2 e da doença COVID-19 por este provocada, exige a continuidade de aplicação de medidas 

extraordinárias e de caráter urgente. 

Neste contexto, o Governo implementou já um extenso conjunto de medidas, através de vários 

diplomas, tendo aprovado o Decreto-Lei n.º 24/2020, de 25 de maio, que regula o acesso, a ocupação 

e a utilização das praias de banhos para a época balnear de 2020, cujas regras são aplicáveis, com as 

necessárias adaptações, ao funcionamento das piscinas ao ar livre. 

As piscinas constituem espaços lúdicos visitados todos os anos por milhares de pessoas, pelo que, no 

atual contexto epidemiológico, importa definir aspetos a ter em consideração no funcionamento e 

utilização destes espaços, de forma a não colocar em risco a estratégia adotada no controlo da 

pandemia de COVID-19. 

O risco de contaminação através das secreções respiratórias (tosse e espirros) de uma pessoa infetada 

continua a ser o veículo direto de transmissão, que também acontece nestes espaços, pelo que a 

utilização das piscinas ao ar livre não constitui exceção ao cumprimento das medidas gerais de 

combate à pandemia, definidas pelas autoridades de saúde, que recomendam o distanciamento físico 

e evicção de concentração de pessoas, a higiene frequente das mãos, a etiqueta respiratória, a limpeza 

e higienização dos espaços e a utilização de máscara ou viseira pelos profissionais de apoio às 

piscinas. 

O n.º 2 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 24/2020 prevê que as regras especiais a adotar quanto à 

ocupação e à utilização das piscinas ao ar livre, e bem assim quanto à garantia da qualidade da água, 

salubridade e segurança das instalações, são aprovadas por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da economia, das autarquias locais e da saúde, considerando as orientações 

da DGS. 

2. ÂMBITO  

O presente Plano de Contingência é aplicável ao Complexo de Piscinas da Fraga, a utentes, 

profissionais de apoio ao funcionamento das Piscinas ou outros que cooperem nas atividades. Este 

Plano é dinâmico e poderá ser atualizado em função do evoluir da situação pandémica no Município. 

Ao abrigo do disposto anteriormente, e após publicação do despacho 6134-A/2020 de 5 de junho, 

considera-se importante que: 
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1 - No funcionamento e utilização de piscinas ao ar livre é obrigatório a implementação de 

procedimentos de prevenção e controlo da infeção que assegurem o cumprimento de regras de 

ocupação, permanência, higienização dos espaços e distanciamento físico entre utentes, incluindo as 

já previstas no Decreto-Lei n.º 24/2020, de 25 de maio, com as necessárias adaptações, e bem assim 

o cumprimento das orientações da DGS aplicáveis. 

2 – Não são permitidas cadeiras, espreguiçadeiras e chapéus-de-sol para utilização dos utentes na 

área envolvente, exceção aos colmos, mas com a sua disposição com um distanciamento de três 

metros. 

3 - Não é permitida a utilização pelos utentes, dentro de água, de equipamentos lúdicos e ou de uso 

coletivo, como sejam boias, colchões ou outros da mesma natureza, que possam dificultar a fruição 

dos espaços por outros utentes em cumprimento das regras de distanciamento físico de segurança. 

4 - Nos chuveiros exteriores, instalações sanitárias e áreas de circulação das piscinas é obrigatório o 

uso de chinelos ou calçado apropriado. 

5 - As regras de funcionamento e das medidas de prevenção e mitigação implementadas devem ser 

colocadas em lugar bem visível, bem como a adoção de aviso um sistema de sinalização à entrada do 

recinto que permita aos utentes obter informação sobre a ocupação do espaço, utilizando o código de 

cores previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 24/2020, de 25 de maio, assim como número de 

entradas disponível. 

6 - Em virtude da possível alteração das condições existentes no concelho de Vila Nova de Poiares 

relativo ao surto pandémico de COVID 19 pode a Câmara Municipal proceder a alterações à presente 

disposição nomeadamente quanto a horários de abertura ao público e funcionamento das piscinas ao 

ar livre, bem como aditar regras de funcionamento em função das necessidades identificadas. 

Assim, e em cumprimento do exposto anteriormente, devem ser adotadas as seguintes regras: 

1. Princípios gerais  

A ocupação e a utilização do Complexo das Piscinas da Fraga obedecem aos seguintes princípios: 

a) Proteção da saúde pública; 

b) Prevenção do risco; 
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c) Fruição em segurança das águas; 

d) Fruição das infraestruturas existentes; 

f) Direito de acesso de todos os cidadãos às Piscinas da Fraga,  

2. Deveres gerais dos utentes 

Os utentes do Complexo das Piscinas da Fraga devem: 

a) cumprir as medidas de etiqueta respiratória; 

b) assegurar o distanciamento físico de segurança entre utentes no acesso e na utilização do Plano de 

Água; 

c) proceder à limpeza frequente das mãos; 

d) evitar o acesso a zonas com ocupação elevada ou plena; 

e) cumprir as determinações da Câmara Municipal e dos profissionais de apoio à piscina; 

f) depositar os resíduos gerados nos locais destinados a esse efeito. 

3. Deveres gerais da Câmara Municipal 

1 - A Câmara Municipal enquanto detentora do Complexo das Piscinas da Fraga tem o dever de: 

a) cumprir as determinações e orientações das autoridades de saúde no que respeita à higienização e 

limpeza dos equipamentos e instalações; 

b) contratar os meios necessários a assegurar o cumprimento do regime estabelecido no decreto-lei 

24/2020 de 25 de maio assim como do presente no Despacho 6134-A/2020 de 6 de junho; 

c) afixar, de modo visível, as informações previstas no presente plano que sejam destinadas aos 

utentes; 

d) assegurar a assistência a banhistas; 
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 4. Campanhas de sensibilização e informação 

1 - Deve a Câmara Municipal promover campanhas de informação e sensibilização que garantam a 

divulgação das regras, de forma clara e simples, relativas à ocupação e à utilização segura do 

Complexo das Piscinas da Fraga. 

Acessos ao Complexo das Piscinas da Fraga 

 1 - Capacidade potencial de ocupação 

a) O método de cálculo e a capacidade potencial de ocupação da Piscina Exterior foi determinada com 

base nos valores de área útil para utilização por parte dos utentes sendo retirado áreas de circulação 

e apoio tendo como base a utilização de uma área de 8,5m2/pessoas, considerando o distanciamento 

físico necessário por razões sanitárias aplicadas ao contexto da pandemia da doença COVID-19 e a 

proteção da saúde pública. 

b) A ocupação máxima permitida, definida em função das restrições necessárias ao cumprimento das 

regras de higiene e distanciamento físico entre utentes, é no máximo de 150 utentes, devendo ser 

salvaguardados os distanciamentos previstos para utentes (1.5m), assim como o afastamento social 

na utilização dos planos de água (1.5m), competindo ao nadador-salvador garantir o cumprimento das 

medidas de afastamento social, exceto se se tratarem do mesmo grupo. 

 2 - Informação sobre estado de ocupação no acesso ao Complexo das Piscinas da Fraga 

1 - De forma a evitar a afluência excessiva ao Complexo das Piscinas da Fraga é sinalizado no espaço 

de atendimento ou por outro meio ao dispor, o estado de ocupação da Piscina, utilizando sinalética de 

cores, nos seguintes termos: 

a) verde: ocupação baixa, que corresponde a uma utilização até um terço; 

b) amarelo: ocupação elevada, que corresponde a uma utilização entre um terço e dois terços; 

c) vermelho: ocupação plena. 

3 - Divulgação da informação sobre o estado de ocupação do Complexo das Piscinas da 

Fraga 

1 - De forma a permitir a tomada atempada de decisão, pelos utentes, sobre a escolha do Complexo 

das Piscinas da Fraga a Câmara Municipal disponibiliza informação atualizada de forma contínua, em 
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tempo real, através do seu sítio na Internet sobre o estado de ocupação da Piscina, sem prejuízo do 

desenvolvimento de outras aplicações. 

 4 - Zonas de passagem  

1 - Por impossibilidade física da criação de percursos independentes, a circulação nas piscinas será 

realizada nos dois sentidos competindo ao utente a manutenção do distanciamento físico de segurança 

de um metro e meio entre utentes, devendo evitar a paragem nos acessos. 

2 - Nos locais onde exista uma divisão longitudinal no piso deve o utente circular à direita. 

3 - É obrigatório o uso de máscara para entrada e saída do Complexo das Piscinas da Fraga, bem 

como na circulação para bar ou instalações sanitárias. 

4 - Todos os Colaboradores que têm contacto com utentes ou circulam nos espaços comuns devem 

utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados pela DGS e adequados às suas tarefas. 

Acesso e funcionamento do Bar das Piscinas e Equipamentos 

 1 - Sinalética e Informação 

1 - O bar existente deve afixar informação de sensibilização aos utentes para cumprimento de 

procedimentos de higiene e segurança a cumprir. 

2 - O concessionário do bar de apoio no Complexo das Piscinas da Fraga deve 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 o distanciamento físico de 

segurança de dois metros entre utentes, bem como nas zonas de espera. 

3 - O concessionário do bar deve garantir a regular higienização das áreas comuns com a periodicidade 

mínima de quatro limpezas diárias, mantendo o respetivo registo, devendo ser seguidas as orientações 

definidas pela DGS, nomeadamente em matéria de limpeza e desinfeção das superfícies. 

4 – Não existindo serviço de esplanada, os responsáveis pelo bar devem reorganizar as áreas 

destinadas às mesmas, de modo a assegurar o cumprimento do distanciamento físico de segurança. 

5 - O estabelecimento de bar das Piscinas Municipais rege-se pelas regras aplicáveis aos bares, 

restaurantes e esplanadas fora do espaço das Piscinas. 

 2 - Posto de primeiros socorros 
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1 - O posto de primeiros socorros deve estar dotado com termómetros e equipamento de proteção 

individual, sendo a área destinada ao isolamento de casos suspeitos da doença COVID-19. 

2 - O responsável pela gestão do posto de primeiros socorros deve encaminhar os casos suspeitos 

para o espaço de isolamento e prestar todo o apoio que se revele necessário, interditando a 

aproximação de qualquer outra pessoa até à chegada da equipa de emergência médica. 

 3 - Instalações sanitárias 

1 - As instalações sanitárias cumprem os protocolos de higienização definidos pela DGS, e garantem 

a disponibilização de lavatório com sabão líquido para a lavagem das mãos. 

2 - Nas instalações sanitárias é obrigatória a utilização de calçado, devendo adotar-se comportamentos 

de proteção pessoal, tais como a higienização das mãos, a utilização de máscara ou viseira no interior 

da instalação, a distância de segurança e as medidas de etiqueta respiratória. 

3 - É aumentada a frequência de higienização das instalações sanitárias para pelo menos 4 vezes ao 

dia, devendo manter-se o registo das ações de limpeza efetuadas assim como garantir a utilização de 

equipamentos de proteção individual por parte dos trabalhadores responsáveis pelo serviço de limpeza. 

4 - É permitido o uso dos balneários para troca de roupa. 

5 - É permitido o uso das instalações sanitárias. 

6 - Não é permitido o uso de chuveiros dos balneários. 

 4 - Utilização dos espaços de toalhas e outros equipamentos 

1 - Na utilização dos espaços dedicados a toalhas, devem ser observadas as regras de higiene e 

segurança definidas pela DGS, mantendo a distância física de segurança de um metro e meio (1.5m) 

entre cada utente. 

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

grupo. 

3 - As regras referidas no n.º 1, bem como a informação de sensibilização aos utentes para a adoção 

de boas práticas, são afixadas em sinalética junto da entrada do Complexo. 

 5 – Área com colmos  

1 - A área a ocupar com colmos não pode ultrapassar os dois terços da área útil da Piscina. 
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2 - O número de utentes por colmo não deve ultrapassar os quatro utentes, devendo o espaço 

envolvente ser utilizado de forma a garantir a distância de segurança para os ocupantes dos colmos 

seguintes. 

3 - Os equipamentos disponibilizados pelas Piscinas, nomeadamente, os colmos, estão afastados, no 

mínimo, três metros, contados a partir do limite exterior dos mesmos pelo que não podem os utentes 

alterar a sua colocação. 

4 - 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. 

5 - Devem ser informados os utentes das condições para a utilização dos colmos no âmbito das 

medidas adotadas para combate ao COVID19. 

 6 - Equipamentos 

1 - Fica interdita a disponibilização e a utilização de quaisquer equipamentos de uso coletivo, 

nomeadamente escorregas, chuveiros interiores de corpo ou de pés. 

2 - Os outros equipamentos, nomeadamente chuveiros exteriores de corpo ou de pés, cinzeiros, devem 

ser limpos diariamente de acordo com as orientações definidas pela DGS, relativas à limpeza e 

desinfeção de superfícies, no decorrer do dia, salvo no que respeita aos chuveiros exteriores em que 

deve ser reforçada a limpeza ao longo do dia. 

 7 - Atividades não individuais nas Piscinas Exteriores 

1 - Na área das piscinas exteriores não são permitidas as atividades de natureza desportiva que 

envolvam duas ou mais pessoas, não devendo ser montados ou colocados equipamentos ou definidos 

espaços que promovam a sua realização. 

 

Vila Nova de Poiares, 01 de julho de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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