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1. Enquadramento  

A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020 devido ao 
novo corona vírus, obrigou à adoção de várias medidas urgentes e extraordinárias, entre as 
quais a declaração sucessiva de Estados de Emergência Nacional.  

No entanto, e na sequência do aliviar das medidas de confinamento foi aprovado no mês de 
maio, pelo Conselho de Ministros uma resolução que declara a passagem de estado de 
emergência para situação de calamidade, em todo o território nacional continental.  

A declaração da situação de calamidade foi novamente prorrogada até às 23h59 minutos do 
dia 31 de agosto, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, através da qual o 
Governo dá continuidade ao processo de desconfinamento e, entre outras medidas 
excecionais e temporárias, estabelece regras de ocupação, permanência e distanciamento 
físico em todos os locais abertos ao público. 

A utilização das instalações das piscinas municipais exteriores (Monchique e Casais), devido à 
pandemia da covid-19 implica a adoção de diversas medidas com o objetivo de reduzir o risco 
de contágio durante a época balnear. Nesse sentido, foi elaborado o presente plano de 
contingência, de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) e Decreto-Lei n.º 
35-A/2021, de 18 de maio, de forma a garantir as recomendações higieno-sanitárias dos 
utilizadores e colaboradores das instalações, visando a redução do risco de propagação da 
COVID-19. 

 

2. Objetivo 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A 
doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, 
tosse e dificuldade respiratória, ou pela perda parcial ou total do olfato, ou, ainda, pela 
perturbação ou diminuição do paladar de início súbito, podendo também existir outros 
sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, 
cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia.  

A COVID-19 transmite-se pessoa-a-pessoa por contacto próximo com pessoas infetadas pelo 
SARS-CoV-2 (transmissão direta), ou através do contacto com superfícies e objetos 
contaminados (transmissão indireta).  

Este plano tem como objetivo a minimização e o controlo do risco de contágio de covid-19 
durante o funcionamento das piscinas municipais exteriores (Monchique e Casais) época 
balnear 2021.  

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a 
exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias.  

Os objetivos deste plano são:  

a) Eliminar perigos e controlar riscos o mais cedo possível;  

b) Seguir as normas, procedimentos e recomendações de higiene e segurança, da Autoridade 
de Saúde.  

De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada para o 
funcionamento das piscinas municipais exteriores de Monchique e Casais, o presente Plano de 
Contingência, baseado no Decreto-Lei n.º 35-A/2021, de 18 de maio, que regula o acesso, a 
ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID-19, 
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para a época balnear de 2021, e conforme o ponto 3 do artigo 2.º, é aplicável ao 
funcionamento das piscinas ao ar livre com as necessárias adaptações e nas orientações da 
Direção Geral de Saúde, n.º 030/2020, atualizada a 20 de julho de 2020, constitui-se como um 
instrumento de orientação para a gestão de meios e ações de prevenção e de resposta ao 
aparecimento de casos suspeitos de infeção, bem como a definição das medidas a 
implementar com vista à salvaguarda de todas as questões sanitárias de proteção e promoção 
da saúde pública. 

Este documento não prevê ações de tratamento médico, pelo que nessas circunstâncias 
deverão seguir-se as orientações da Direção-Geral da Saúde e/ou Autoridade de Saúde Local. 
As situações não previstas no presente Plano deverão ser avaliadas caso a caso. 

 

3. Execução do plano 

Todos os que exerçam atividade nas Piscinas Municipais devem ter conhecimento, formação e 
treino relativamente ao Plano, incluindo o reconhecimento de sinais e sintomas compatíveis 
com COVID-19, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS, e as medidas de prevenção e 
controlo da transmissão da COVID-19. 

Este plano aplica-se aos utilizadores e colaboradores da autarquia que interagem, direta ou 
indiretamente, nos recintos das piscinas municipais exteriores (Monchique e Casais) e só terá 
bom alcance se todos demonstrarem responsabilidade perante as medidas aqui definidas. 

 

4. Coordenação do Plano 

A aplicabilidade e monitorização do Plano será da responsabilidade do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, desenvolvendo as seguintes ações: 

a) Coordenar a atuação global; 
b) Avaliar a evolução da situação; 
c) Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano; 
d) Informar/notificar a DGS; 
e) Obter e consolidar informação atualizada. 

A articulação com a Autoridade de Saúde Local será garantida pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil, que assegurará a divulgação de informação considerada pertinente ao respetivo 
Pelouro. 

 

5. Ativação/desativação do Plano 

O Plano é ativado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Monchique, com o apoio 
técnico do Grupo de Trabalho. 

A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Monchique, em articulação com o Grupo de Trabalho. 

 

6. Preparação prévia à abertura ao público 

A preparação prévia para a abertura ao público contempla: 
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a) Antes da reabertura, quando os sistemas são reativados é necessário a revisão da 
avaliação de risco e do regime de controlo, adotando medidas para minimizar o risco de 
infeções em resultados da formação de biofilmes dentro da piscina, tubagens e 
acessórios; 

b) A limpeza e desinfeção da piscina deve ser realizada com o procedimento habitual, 
devendo-se substituir a água e proceder à cloragem; 

c) Garantir que a água é testada regularmente quanto à química correta e desinfeção 
adequada, e verificar se a instalação está livre de outros riscos químicos e físicos; 

d) Todos os operadores devem manter registos atualizados dos resultados e testes de 
qualidade da água. Desta forma, devem ser reforçados os mecanismos de desinfeção do 
circuito de água da piscina; 

e) Criação e implementação de um plano de limpeza específico que reforce a desinfeção 
diária e periódica das bacias e espaços envolventes, incluindo equipamentos, objetos e 
superfícies (Ver Anexo I); 

f) Definição da área de isolamento; 
g) Criação de protocolo de controlo de entrada/saída, com circuitos próprios e separados, 

evitando o contacto entre pessoas, devidamente indicada por sinalética horizontal e/ou 
vertical criada para o efeito, que pode ser complementada por informação dos 
colaboradores da Autarquia (anexo II); 

h) Afixação, em vários locais visíveis, de cartazes e outros materiais informativos com as 
medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, para conhecimento dos 
utilizadores; 

i) Fornecer a todos os funcionários e colaboradores informação sobre a COVID-19 e o 
plano de contingência, especialmente sobre como reconhecer e atuar perante um 
utilizador com suspeita de COVID-19; 

j) Garantir todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários aos 
funcionários; 

k) Afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta 
das mãos e normas de funcionamento das instalações; 

l) Providenciar a colocação de dispensadores de solução antissética de base alcoólica 
(SABA), nas instalações sanitárias, entradas e saídas; 

m) Monitorização e acompanhamento da evolução da situação. 

 

7. Medidas 
a) Reforçar a comunicação a todos os utilizadores sobre a importância e necessidade de 

cumprimento das medidas e boas práticas agora instituídas, para prevenção da 
transmissão do COVID-19; 

b) Deve ser assegurado que todas as pessoas estão sensibilizadas para o cumprimento das 
regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como das outras 
medidas de higienização e controlo ambiental; 

c) Os utilizadores e funcionários devem desinfetar as mãos à entrada e saída das 
instalações, usando os dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA), 
dispersos pelas instalações; 

d) 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 no interior da instalação, a distância de segurança e as medidas de etiqueta 
respiratória; 

e) No exterior das instalações sanitárias deve ser disponibilizada a informação sobre o 
número máximo de utentes e a prescrição do distanciamento físico; 
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f) Deve ser aumentada a frequência de higienização das instalações sanitárias, devendo 
manter-se o registo das ações de limpeza efetuadas, bem como garantir a utilização de 
equipamentos de proteção individual por parte dos trabalhadores responsáveis pelo 
serviço de limpeza; 

g) Aumentar a frequência de limpeza e desinfeção várias vezes por dia e com recurso a 
agentes adequados de todas as zonas (ex.: zonas de atendimento, balcões, mesas, 
corrimãos, maçanetas de portas, instalações sanitárias, puxadores, cabides, superfícies 
de piscinas e similares, entre outros); 

h) A utilização de balneários não é permitida; 
i) Os utilizadores e funcionários devem depositar os resíduos gerados nos locais 

destinados a esse efeito; 
j) Nos chapéus-de-sol para utilização dos utentes, deve assegurar-se a disposição dos 

mesmos de modo a prever um distanciamento de três metros, salvo quando ocupados 
por utentes que integrem o mesmo grupo; 

k) Deve ser evitada 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; 

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

 

8. Posto de Primeiros Socorros 

O posto de primeiros socorros, além dos equipamentos e materiais habituais, deve estar 
dotado de termómetros e equipamento de proteção individual, e compreender uma área 
destinada ao isolamento de casos suspeitos da doença COVID -19; 

 
9. 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 (Balcão Único);  

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 deste Plano de 
Contingência e das normas de utilização; 

d) O acesso às piscinas por crianças de idade igual ou menor 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.  

 

10. 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) 
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- 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) 
 
A permanência dentro dos planos de água (piscina) não poder ser superior a 15 minutos. 
 

11.  Estado de ocupação 

Deverá ser sinalizada à entrada a ocupação das Piscinas Exteriores, de acordo com o seguinte 
mapa de cores: 

 

 

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. 

 

12. Procedimentos em caso suspeito 

De acordo com o ponto 5 da Norma n.º 004/2020 de 23/03/2020 atualizada a 19/04/2021, 
COVID-19: Abordagem do Doente com Suspeita ou Confirmação de COVID-19 da DGS, são 
consideradas suspeitas de infeção por SARS-CoV-2 as pessoas que apresentem: 

- um quadro de infeção respeiratória aguda com, pelo menos um dos seguintes sintomas: 

a. Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual; 

b. Febre (temperatura ≥38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

c. Dispneia/dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível.  

- anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito 

Perante uma suspeita de uma criança infetada por COVID-19, devem adotar-se, de imediato, 
os procedimentos de isolamento e comunicado o caso pelo monitor que acompanha a criança, 
aos pais e ao técnico superior responsável pelo grupo. 

Caso seja detetado um caso possível ou provável de covid-19, este será encaminhado por um 
só funcionário para a área de isolamento, localizada no centro médico, através dos circuitos 
definidos no Plano de Contingência específico e próprio para a COVID-19 do local, garantindo 
que o mesmo é portador de máscara de forma adequada.  

Na área de isolamento estará disponível um kit com água e alguns alimentos não perecíveis, 
solução antissética de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas e balde do lixo 
com pedal. Caso necessário será disponibilizada instalação sanitária que será desinfetada após 
utilização de acordo com a Orientação 014/2020 de 21/03/2020 - “Limpeza e desinfeção de 
superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares” da DGS. 

Sempre que possível deve assegurar-se a distância de segurança da pessoa (caso suspeito), 
recomendada pelas autoridades de saúde.  
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O monitor contacta a Linha SNS24 (808 242 424) ou, de forma complementar, outras linhas 
telefónicas criadas especificamente para o efeito, pelas Administrações Regionais de Saúde 
(ARS), em articulação com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), em Unidades de 
Saúde Familiar (USF) ou Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), divulgadas a 
nível regional e local. 

A avaliação pelo SNS24, ou pelas linhas telefónicas criadas para o efeito nas USF/UCSP, 
permite o encaminhamento dos doentes com suspeita de COVID-19 para (Diagrama):  

a) Vigilância clínica e isolamento no domicílio;  

b) Avaliação clínica em Áreas Dedicadas a Doentes com Suspeita de Infeção Respiratória 
Aguda (ADR) nos Cuidados de Saúde Primários (ADR-Comunidade, ADRC);  

c) Avaliação clínica em Áreas Dedicadas a Doentes com Suspeita de Infeção Respiratória 
Aguda nos Serviços de Urgência dos Hospitais (ADR-SU); 

d) Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de Orientação de 
Doentes Urgente (CODU) do INEM. 

 

13. Atuação perante caso suspeito 

- Pessoas com sintomas (Caso suspeito) -» A pessoa com sintomas informa um funcionário que 
está ao serviço. -» A pessoa (caso suspeito) contacta o SNS 24 (808242424) e segue as 
orientações do SNS -» O funcionário que acompanha o caso suspeito reporta ao responsável 
pelo espaço. Na impossibilidade de contactar, liga para outro elemento do grupo de trabalho. -
» O responsável contacta os serviços municipais de proteção Civil, a comunicar o caso. Na 
impossibilidade de contactar, liga para outro elemento do grupo de trabalho. -» Um elemento 
do gabinete de Proteção Civil ou quem o substitua, informa, Presidente e Vereadores. 

 

14. Cidadãos infetados, em isolamento, ou contatos próximos de caso positivo em 
quarentena/isolamento profilático 

É expressamente proibido o acesso ao espaço, a cidadãos infetados, em isolamento, ou 
contactos próximos de caso positivo em quarentena/isolamento profilático. São obrigados ao 
cumprimento o confinamento de acordo com o decretado pelas autoridades competentes. 

 

15. Colaboradores infetados ou com familiares infetados 

Colaboradores infetados ou que não estão infetados, mas têm um ou mais familiares infetados 
ou estiveram em contacto com o vírus, são obrigados ao cumprimento o confinamento de 
acordo com o decretado pelas autoridades competentes 

Se a ausência de um ou mais colaboradores comprometer o funcionamento das piscinas 
municipais, as instalações encerram até que sejam repostas as condições para a reabertura. 

 

16. Zonas de Isolamento 

Nos termos das orientações emitidas pela Direção Geral da Saúde, identifica-se nas Piscinas 
Municipais (Monchique e Casais) como zona de isolamento, respetivamente identificado, 
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considerando a localização, acessibilidade, ventilação e a própria condição de higienização e 
desinfeção: 

- Piscinas Municipais de Monchique – Posto Médio; 

- Piscina Municipal de Casais – balneário masculino. 

O acesso de outros colaboradores à zona de isolamento ficará interditado, exceto ao 
responsável por prestar assistência. 

 

17. Casos Omissos   

Todos os casos omissos neste Plano de Contingência serão objeto de análise e decisão por 
parte do Município de Monchique. 

 

 

 

   de agosto de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal   
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ANEXO I 

Plano de Limpeza 
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ANEXO II 

 

Protocolo de controlo de entrada 

 

Piscinas Municipais de Monchique 

Nas piscinas municipais de Monchique o controlo e registo de entradas e saídas será 
efetuado por um sistema automático (software) de controlo de acesso, através da 
leitura do cartão de utente. 

Em caso de avaria do sistema automático, o registo e controlo será realizado 
manualmente, em folha própria, pelo funcionário da portaria.    

 

Piscina Municipal de Casais 

Na piscina dos Casais, o registo e controlo de entradas e saídas será efetuado 
manualmente, em folha própria, pelo nadador salvador.     

 

Folha de registo 

 

 

 

 

Piscina de:______________________________

Data____________________________________

N.º Utente NOME DO UTENTE Hora de Entrada Hora de Saída 

Controlo de entradas e saída 
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ANEXO II 

Protocolo de circuitos de circulação 

Piscinas Municipais de Monchique 

Nas piscinas municipais de Monchique a entrada/saída para o recinto será realizada 
pelo portão norte com indicação e separação da zona de entrada e saída. 

 

Entrada – Linha verde | Saída – linha vermelha 

Nas zonas de relvada serão marcados corredores de circulação (marcação a amarelo 
no mapa), de modo a ordenar e orientar a circulação dos utilizadores, onde é proibida 
a colocação de chapéus-de-sol e tolhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas 
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 Nas zonas de cais das piscinas (planos de águas) a circulação faz-se em sentido único.  

 

 

Piscinas Municipal de Casais 

Na piscina municipal de Casais a entrada/saída para o recinto será realizada pelo único 
portão, e a circulação no recinto, cumprindo as normas de distanciamento da DGS.    
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ANEXO III 

Esquema de procedimento perante caso suspeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Contactos: 

Responsável pelas Piscinas Emanuel Varela 927244460 

Gabinete de Proteção Civil e Florestas Sónia Martinho 282910280 

Gabinete de Veterinária e Saúde Pública Ana Silva 282910211 

Vice-presidente  da Câmara Municipal Arminda Andrez 282910202 

Presidente da Câmara Municipal Rui Andréz 282910201 

Pessoa com sintomas 

(CASO SUSPEITO) 

 A pessoa com sintomas informa um 

funcionário.  

Se o funcionário não for da limpeza,  este 

tem que comunicar ao funcionário de 

limpeza, na sua ausência ao funcionário de 

manutenção, na sua ausência ao funcionário 

da portaria. 

O funcionário de limpeza, na sua ausência o 

funcionário de manutenção, na sua ausência 

o funcionário da portaria, acompanha a 

pessoa (caso suspeito) até à área de 

isolamento. 

A pessoa (caso suspeito) contacta o SNS 24 

(808242424) e segue as orientações do SNS 

O funcionário que acompanha o caso 

suspeito reporta ao responsável pela Piscinas 

Municipais. Na impossibilidade de contactar, 

liga para outro elemento do grupo de 

contactos 

O responsável pelas Piscinas 

Municipais, contacta os serviços 

municipais de proteção Civil, a 

comunicar o caso. Na impossibilidade 

de contactar, liga para outro elemento 

do grupo de contactos. 


