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1. Objetivo  

Este documento visa transmitir informações gerais de acesso e funcionamento das 
piscinas municipais exteriores (Monchique e Casais), de modo a garantir as boas 
práticas de higiene e segurança dos utilizadores, de acordo com o plano de 
contingência e as orientações das autoridades de saúde, acerca da COVID-19. 
Além destas normas os utilizadores devem conhecer em pleno o plano de 
contingência de prevenção à transmissão do coronavírus (COVID-19) das piscinas 
municipais de exteriores de Monchique e Casais.  
 

2. Condições de acesso   

a) O acesso às Piscinas Exteriores faz-se através da apresentação de um cartão de 
utente, pessoal e intransmissível, adquirido mediante um processo inscrição, 
efetuado no edifício-sede do Município de Monchique (Espaço do Cidadão);  

b) Para a realização da inscrição é necessário: a) o preenchimento e entrega da ficha 
destinada para o efeito; b) a autorização do Encarregado de Educação caso o 
utilizador seja menor; c) a apresentação de fotografia «tipo passe»/Cartão de 
Cidadão; 

c) A realização da inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação do Plano de 
Contingência e das normas de utilização; 

d) O acesso às piscinas por crianças menores de 14 anos, sem acompanhamento dos 
pais, tutores ou encarregado de educação, só é permitido mediante preenchimento 
e entrega nos serviços municipais de declaração a autorizar a frequência.  

 

3. Áreas de circulação e conduta 

a) Ficam definidos, e devidamente assinalados os circuitos de circulação, de modo a 
minimizar ao máximo o cruzamento de utilizadores. Assim, temos: 

 Entrada/Saída para a recinto: será realizada pelo portão norte com indicação e 
separação da zona de entrada e saída; 

 Na zona relvada serão marcados corredores de circulação, de modo a ordenar e 
orientar a circulação dos utilizadores. 

 Os utilizadores devem circular em sentido único sempre pela direita. 
b) Os utilizadores devem desinfetar as mãos à entrada e saída das instalações, 

usando os dispensadores de SABA ou solução à base de álcool dispersos pelas 
instalações; 

c) Nas instalações sanitárias é obrigatória a utilização de calçado e máscara ou 
viseira, devendo adotar-se comportamentos de proteção pessoal, tais como a 
higienização das mãos, a distância de segurança e as medidas de etiqueta 
respiratória; 

d) A utilização de balneários não é permitida; 
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e) Os utilizadores devem depositar os resíduos gerados nos locais destinados a esse 
efeito; 

f) Além da interdição de equipamentos de uso coletivo previsto no n.º 1 do artigo 
25.º do Decreto-Lei n.º 24/2020, de 25 de maio, é proibido 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; 

g) Nos chuveiros exteriores, instalações sanitárias e áreas de circulação das piscinas 
ao ar livre é obrigatório o uso de calçado; 

h) A circulação nas zonas de passagem implica o dever de utilização de calçado e da 
manutenção do distanciamento físico de segurança de 1,5 metros entre cada 
utente, evitando as paragens nos acessos; 

i) Nas zonas de espera (ex. sanitários ou zona de entrada na piscina) os utilizadores 
são obrigados a cumprir a distância de segurança de 2 metros; 

j) Devem ainda ser cumpridas as normas de funcionamento que se encontram no 
anexo I.  

 

4. Lotação 

De acordo com as dimensões dos espaços de lazer (excluindo zonas de cais) e dos 
planos de água, e tendo em consideração recomendações e orientações em vigor, 
a lotação máxima definida para as piscinas exteriores (Monchique e Casais) é de: 
 

a) Piscinas Municipais Exteriores de Monchique  

- Lotação máxima no recinto (entradas): 120 pessoas (11.5 m2 por pessoa) 
- Lotação máxima na piscina de adultos: 25 pessoas (10 m2 por pessoa) 
- Lotação máxima na piscina de crianças: 6 pessoas (10 m2 por pessoa) 
 

b) Piscina Municipal de Casais 

- Lotação máxima no recinto (entradas): 6 pessoas (11.5 m2 por pessoa) 
- Lotação máxima na piscina: 6 pessoas 

 
A permanência dentro dos planos de água (piscina) não poder ser superior a 15 minutos 
consecutivos 
Os banhistas dentro do plano de água devem manter uma distância mínima de 1,5 
metros com outros banhistas, que não estejam no mesmo grupo.  
O controlo do número de utilizadores em simultâneo na piscina é da responsabilidade 
do nadador salvador. 

 

5.  Estado de ocupação 

Será sinalizada à entrada a ocupação das Piscinas Exteriores, de acordo com o seguinte 
mapa de cores: 
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A colocação da indicação da ocupação é da responsabilidade do funcionário de controlo 
de entradas, tendo em conta o número de entradas e saídas registadas. 

 

6. Distanciamento entre utilizadores  

Quanto aos chapéus-de-sol, aqueles que se encontrem sozinhos ou em grupo devem 
estar afastados, no mínimo, 3 metros dos chapéus-de-sol de outros utilizadores, que se 
encontrem sozinhos ou em grupo.  
No caso de utilizadores sem chapéu–de-sol a regra do distanciamento entre grupos é de 
1,5 metros. 
  

 

 

 

 

7. Procedimentos perante Caso Suspeito 

Caso algum utilizador apresente os sintomas associados à COVID-19 (como tosse, ou 
dificuldade em respirar), durante a permanência nas Piscinas Municipais Exteriores, 
deverá colocar mascara e dirigir-se ao Nadador Salvador, solicitando a medição da 
temperatura. Será encaminhado por este para a sala de isolamento (localizada no centro 
médico – Monchique e no balneário masculino – Casais), onde serão colocados em 
prática os procedimentos em conformidade.  

 

8. Cidadãos Infetados 

É expressamente proibido o acesso a cidadãos infetados ou com sintomas associados. 
Devem adotar medidas de proteção individual, e cumprir as orientações emanadas das 
entidades competentes, de modo a evitar o risco de contágio. 

 

9. Aplicação e vigilância do cumprimento das normas 

O presente documento será entregue a todos os utilizadores das piscinas no ato de 
inscrição na época balnear 2020, de modo a que todas as medidas aqui apresentadas 
sejam do conhecimento de todos e possam ser cumpridas.  

As normas de utilização das piscinas serão igualmente afixadas no recinto das mesmas. 

Qualquer alteração nas presentes normas será comunicada aos inscritos na época 
balnear 2020 através de correio eletrónico.  

Todas as normas e recomendações que virem a ser determinadas pelas autoridades 
nacionais de saúde e complementarmente definidas no Plano de Contingência, deverão 
ser integralmente cumpridas e respeitadas por todos os intervenientes. 
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