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1. Enquadramento  

A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020, obrigou à 
adoção de várias medidas urgentes e extraordinárias, entre as quais a declaração de estado de 
emergência nacional, que vigorou de 19 de março a 2 de maio de 2020, numa tentativa de 
contenção da transmissão do vírus e controlo da situação epidemiológica, garantindo, dessa 
forma, a segurança de todos os portugueses. 

Posteriormente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, 
o Governo declarou a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e 
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, estabeleceu uma 
estratégia para o levantamento gradual das medidas de confinamento com vista a iniciar a fase 
de recuperação e revitalização da nossa vida em sociedade e da nossa economia, mantendo, no 
entanto, como prioridade o combate à pandemia.  

A declaração da situação de calamidade foi sucessivamente prorrogada, com a última 
prorrogação até às 23h59 minutos de dia 31 de agosto, pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 101-A/2021, através da qual o Governo deu 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. 

Seguidamente, tendo em conta fatores, indicadores e patamares de percentagem da população 
com vacinação completa, favoráveis, a 20 de agosto de 2021, através da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 114-A/2021, é declarada a situação de contingência, até às 23:59h do dia 30 de 
setembro de 2021, e a 30 de setembro de 2021, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-
A/2021, declarada a situação de alerta, até às 23:59 h do dia 31 de outubro de 2021, em todo o 
território nacional continental, dando assim continuidade ao levantamento de medidas 
restritivas. 

Reconhecendo a importância da atividade física, não apenas como necessidade desportiva, mas 
também como necessidade de saúde e social, com o intuito de iniciar as atividades dinamizadas  
nas instalações desportivas, e tendo por base as orientações da Direção Geral de Saúde, n.º 
030/2020, atualizada a 1 de outubro de 2021 e n.º036/2020, atualizada em 17 de abril de 2021, 
elaboramos e implementamos o presente plano de contingência a ser cumprido por todos os 
funcionários e utilizadores do Complexo das Piscinas Municipais. 

 

2. Objetivo 

Os espaços onde decorre prática de atividade física e de lazer, pelas suas características, 
representam locais de potencial transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto 
direto e/ou indireto. Neste sentido, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a 
minimização da transmissão da doença nestes contextos. 

De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada para a 
dinamização destas atividades, o presente Plano de Contingência, baseado na legislação e 
orientações acima mencionadas, 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. 



PLANO DE CONTINGÊNCIA – Complexo das Piscinas Municipais de Monchique 
 

 
MUNICÍPIO DE MONCHIQUE – VERSÃO 3 OUT21 3 

 

3. Ativação/desativação do Plano 

A ativação e desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Monchique. 

 

4. Âmbito de aplicação 

O Plano de Contingência do Complexo das Piscinas Municipais estabelece e prevê um conjunto 
de procedimentos quanto ao funcionamento, acesso, ocupação, permanência e distanciamento 
físico, no âmbito da prevenção e controlo da infeção. 

Este plano aplica-se aos utilizadores e colaboradores da autarquia que interagem, direta ou 
indiretamente, no Complexo as Piscinas Municipais de Monchique e só terá bom alcance se 
todos demonstrarem responsabilidade perante as medidas aqui definidas. 

O Plano de Contingência será revisto e atualizado sempre que existirem novas orientações 
formuladas pelas entidades nacionais de saúde, nomeadamente pela Direção Geral de Saúde 
(DGS), e entra em vigor imediatamente após aprovação do Presidente da Câmara Municipal de 
Monchique. 

 

5. Procedimentos e medidas de funcionamento, acesso e permanência 

5.1. Medidas gerais para funcionamento, acesso e utilização dos serviços  

a) Funcionários: obrigatório o uso de máscara. Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara 
durante a lecionação de sessões de exercício/treino que impliquem realização de exercício 
físico; 

b) Utilizadores: obrigatório o uso de máscara, na entrada, permanência e saída das instalações. 
Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico e 
desporto; 

c) Disponibilização aos utilizadores de desinfetante para as mãos, existente à entrada e saída 
do Complexo das piscinas, do cais da piscina interior, do ginásio e acessos aos balneários;   

d) 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 
(Anexo I);  

e) Para acederem às atividades os utilizadores devem inscrever-se no programa “Desporto para 
Todos – Mais Exercício, Melhor Saúde”, através do preenchimento de ficha de inscrição e 
termo de responsabilidade. Devem, ainda, efetuar a marcação prévia nas atividades, nos 
casos em que isto se aplica;  

f) O cartão de utente é o elemento de identificação que permite o acesso às instalações para a 
prática das atividades, sendo pessoal e intransmissível; 

g) Apenas é permitido o acesso às instalações pelos utentes com pagamento da mensalidade 
regularizado ou entradas disponíveis no cartão; 

h) O acesso dos utentes às instalações encontra-se condicionado aos respetivos horários de 
funcionamento, lotação máxima permitida e disponibilidade; 

i) Manter um registo, devidamente autorizado, dos funcionários e utilizadores (nome e 
contacto telefónico), que frequentaram os espaços de prática de exercício físico e desporto 
(sejam infraestruturas fechadas ou espaços ao ar livre), por data e hora (entrada e saída), 
para efeitos de eventual vigilância epidemiológica (Anexo II); 

j) Manter o distanciamento mínimo de dois metros entre pessoas, em contexto de não 
realização de exercício físico, e de um metro e meio durante a prática de atividade física;  
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k) O acompanhamento de crianças menores, igual ou inferior a 8 anos, deverá ser efetuado 
apenas por um dos pais/responsável, sendo a sua permanência nas instalações limitada ao 
tempo necessário para equipar o aluno; 

l) Só é permitida a entrada no complexo das piscinas municipais, 15 minutos antes do horário 
da aula/período de treino; 

m) Finalizada a aula/período de treino os utilizadores terão 30 minutos para se vestirem e 
abandonarem as instalações;  

 

5.2. Medidas de utilização dos balneários, chuveiros/cabines de duche e sanitários 

a) A utilização de balneários é permitida, uma vez que é possível assegurar as condições de 
distanciamento físico, higienização, limpeza e desinfeção preconizadas na Orientação n. 
014/2020 da DGS; 

b) Caso disponham de alternativa, os utilizadores devem evitar a utilização dos balneários e/ou 
chuveiros/cabines de duche das instalações; 

c) Sempre que possível, a utilização dos balneários pelas crianças deve ser de forma autónoma, 
sem acompanhamento de adultos, de forma a reduzir o número de pessoas no mesmo local; 

d) A utilização de cabides e chuveiros nos balneários deve garantir o distanciamento físico de 
pelo menos dois metros entre utilizadores, pelo que só devem utilizar os que se encontram 
identificados para utilização; 

e) As cabines de duches e de vestuário não se encontram assinalados para utilização, uma vez 
que as barreiras físicas eliminação os riscos associados à proximidade, pelo que estão todos 
disponíveis para utilização; 

f) Não é permitido o uso de secadores de cabelo, sejam eles das Piscinas Municipais de 
Monchique ou propriedade do utilizador; 

g) Obrigatório deixar qualquer pertence/objeto (sacos, mochilas, entre outros), nos cacifos 
disponibilizados nos balneários; 

 

5.3. Medidas de utilização do ginásio municipal 

a) A utilização do ginásio faz-se mediante marcação prévia; 
b) As marcações estão limitadas às vagas existentes, 8 utilizadores por período de treino, e 

serão aceites marcações de uma semana para a semana seguinte, limitadas a 3 tempos de 
treino por semana por utilizador; 

c) O limite de tempos de treino por semana por utilizador poderá ser alterado sempre que 
exista vaga, com vista à maior rentabilização do espaço desportivo;  

d) As marcações poderão ser efetuadas presencialmente ou por sms, para o número 966 012 
828; 

e) Cada utilização/tempo de treino do ginásio tem o valor referente ao regime livre – 1,80€, de 
acordo com o regulamento e tabela geral de taxas e preços do Município de Monchique, 
sendo debitado do cartão de utente quando o utilizador passar no torniquete;  

f) Desinfetar as mãos à entrada e saída do ginásio; 
g) Os equipamentos disponíveis em espaços de treino como, por exemplo, ergómetros, 

máquinas de musculação, pesos livres, equipamentos gímnicos, estão posicionados de forma 
a evitar um “frente a frente” com outros equipamentos ou corredores; 

h) Cada utilizador, após utilização do equipamento, deve proceder à desinfeção do mesmo 
utilizando o desinfetante e papel disponibilizado na sala; 

i) Não é permitido o contato físico, quer entre técnicos, funcionários e praticantes, quer entre 
praticantes (salvo situações de emergência);  

j) É obrigatório o uso de toalha;  
k) Não pode ser utilizado o calçado vindo da rua. É obrigatório trazer calçado para ser utilizado 

no ginásio; 
l) Tempo máximo de treino é de 60 minutos;  
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m) Sempre que precisar de algum equipamento de treino, solicite o mesmo ao 
professor/instrutor.  

 

5.4. Medidas para funcionamento e utilização da piscina interior 

a) Desinfetar as mãos à entrada e saída do cais da piscina; 
b) É obrigatório o uso de máscara no interior da nave, exceto quando realizam a sua atividade 

desportiva no plano de água; 
c) Recomenda-se aos utilizadores o uso de óculos de natação dentro da mesma e área 

circundante, de modo a evitar tocar com as mãos nos olhos; 
d) Nas aulas o material de treino deverá ser de utilização exclusivamente individual e no final 

deverá ser colocado no carrinho de material, devidamente identificado, usado para ser alvo 
de desinfeção.  

e) No regime livre os utilizadores terão apenas disponíveis para utilização pranchas e 
“esparguetes”. O material de treino deverá ser de utilização exclusivamente individual e no 
final deverá ser colocado no carrinho de material, devidamente identificado, usado para ser 
alvo de desinfeção; 

f) Materiais de treino que não foram higienizados não podem ser usados; 
g) Proibido o acesso ao interior da piscina de qualquer objeto vindo do exterior (sacos, 

mochilas, entre outros); 
h) Em contexto escolar o número de alunos por aula é da responsabilidade da entidade 

dinamizadora da atividade.    

 
6. Número limite de alunos por turma/períodos de treino 
a) Adaptação ao meio aquático A – 7 alunos; 
b) Adaptação ao meio aquático B – 7 alunos; 
c) Aprendizagem da Natação – 10 alunos;  
d) Natação de Adultos – 10 alunos;  
e) Hidroginástica – 15 alunos; 
f) Regime Livre – 2 pessoa por pista 
g) Alunos de natação ensino escolar – n.º de alunos por turma da responsabilidade da 

entidade dinamizadora da atividade; 
h) Ginásio de Musculação e Cardiofitness – 8 utilizadores por período de treino. 

 
7. Horário de funcionamento da instalação desportiva 

7.1. Ginásio de Musculação e Cardiofitness  

Terça, quinta e sexta-feira, divido em 12 períodos de treino:  
9h00 – 10H00 | 10h00 – 11h00 | 11h00 – 12h00 | 12h00 – 13h00 | 13h00 – 14h00 | 14h00 – 
15h00 | 15h00 – 16h00 | 16h00 – 17h00 | 17h00 – 18h00 | 18h00 – 19h00 | 19h00 – 20h00 | 
20h00 – 21h00   
 
Segunda e quarta-feira, divido em 7 turnos:  
14h00 – 15h00 | 15h00 – 16h00 | 16h00 – 17h00 | 17h00 – 18h00 | 18h00 – 19h00 | 19h00 – 
20h00 | 20h00 – 21h00 
 
Sábado, divido em 4 turnos: 
9h00 – 10H00 | 10h00 – 11h00 | 11h00 – 12h00 | 12h00 – 13h00  

7.2. Adaptação ao meio aquático, aprendizagem da natação, natação de adultos, hidroginástica, 

regime livre (natação), aulas de natação ensino escolar 
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Horários das aulas da piscina interior, a elaborar após receção das inscrições e criação das 
turmas. 

 
8. Procedimentos em caso suspeito e fluxograma da informação 

De acordo com o ponto 5 da Norma nº 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: 
1. um quadro de infeção respiratória aguda com, pelo menos, um dos seguintes sintomas: 

a. Tosse de novo, ou com agravamento do padrão habitual;  
b. Febre (temperatura ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 
c. Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível  

2. Anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito. 

Perante uma suspeita de um cidadão infetado por COVID-19, devem adotar-se, de imediato, os 
procedimentos de isolamento e comunicado o caso por um colaborador, a um dos elementos 
do Grupo de Trabalho, conforme fluxograma.  

A pessoa (caso suspeito) deve usar uma máscara cirúrgica, preferencialmente, colocada pela 
própria. 

A pessoa (caso suspeito) deverá ser encaminhada por um só colaborador, para a sala/área de 
isolamento (o balneário dos árbitros), onde este deverá ter disponível kit com água e alguns 
alimentos não perecíveis, solução antissética de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras 
cirúrgicas, balde do lixo acionado por pedal e, sendo possível, acesso a instalação sanitária de 
uso exclusivo. 

Sempre que possível deve assegurar-se a distância de segurança da pessoa (caso suspeito), 
recomendada pelas autoridades de saúde.  

Em seguida, deve ser contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as recomendações. 

Fluxograma perante um 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 técnico de desporto. 

O funcionário de limpeza, na sua ausência o 

funcionário de manutenção, na sua ausência 

o técnico de desporto, acompanha a pessoa 

(caso suspeito) até à área de isolamento. 

Pessoa com sintomas 

(CASO SUSPEITO) 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Norma_004_2020_act_19_04_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Norma_004_2020_act_19_04_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Norma_004_2020_act_19_04_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Norma_004_2020_act_19_04_2021.pdf
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Os doentes com suspeita de infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) contactam 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. 

 
9. Cidadãos infetados ou que contactaram com casos confirmados 

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

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 Setor de 

Desporto. 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 

O responsável pelo Setor de Desporto, 

contacta os serviços municipais de 

proteção Civil, a comunicar o caso. Na 

impossibilidade de contactar, liga para 

outro elemento do grupo de trabalho. 
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Cidadãos que contactaram diretamente com casos positivos confirmados devem contactar a 
Linha SNS24 (808 242 424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e 
seguir as recomendações. 
  

10. Colaboradores infetados ou que contactaram com casos confirmados 

Colaboradores infetados não podem deslocar-se para as instalações onde desempenham a sua 
atividade e devem seguir as recomendações das autoridades. 

Colaboradores que contactaram diretamente com casos positivos confirmados devem contactar 
a Linha SNS24 (808 242 424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, 
e seguir as recomendações. 

Se a ausência de um ou mais colaboradores comprometer o normal funcionamento do 
Complexo das Piscinas Municipais, as instalações encerram até que sejam repostas as condições 
para a reabertura. 

 
11. Definição de contacto  

De acordo com a norma n.º15/2020 de 24 de julho de 2020, atualizada a 1 de outubro de 2021, 
um contacto é uma pessoa que esteve exposta a um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-
2/COVID-19, dentro do período de transmissibilidade/infecciosidade, ou a material biológico 
infetado com SARS-CoV-2. 

O período de transmissibilidade/infecciosidade para fins de rastreio de contactos estende-se: 
a) Em casos sintomático: Desde 48 horas antes da data de início de sintomas de COVID-19, até 
ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do caso confirmado, nos termos da Norma 
004/2020 da DGS. 
b) Em casos assintomáticos: Desde 48 horas antes da data da colheita da amostra biológica para 
o teste laboratorial para SARS-CoV-2 até ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do 
caso confirmado, nos termos da Norma 004/2020 da DGS ii. Quando for possível estabelecer 
uma ligação epidemiológica: desde 48h após a exposição ao caso confirmado, até ao dia em que 
é estabelecido o fim do isolamento do caso, nos termos da Norma 004/2020 da DGS 

 
12. Zona de Isolamento 

Nos termos das orientações emitidas pela Direção Geral da Saúde, identifica-se no Complexo 
das Piscinas Municipais como zona de isolamento, o Posto Médico, respetivamente identificado, 
considerando a localização, acessibilidade, ventilação e a própria condição de higienização e 
desinfeção. 

 
13. Casos Omissos   

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

 

  15 de outubro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal   
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ANEXO I 

Plano de Limpeza 
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ANEXO II 

 

Protocolo de registo de entrada e saídas  

O controlo de registo de entradas e saídas do complexo das piscinas municipais será 
realizado por um sistema automático (software) de controlo de acesso, através da 
leitura do cartão de utente, para os utilizadores registados no sistema e acompanhantes 
de menores habituais.  

Os visitantes, acompanhantes de menores não habituais, sempre que as atividades se 
realizem no exterior do complexo e em caso de avaria do sistema automático, o registo 
e controlo será realizado manualmente, em folha própria, pelos visitantes, 
acompanhantes de menores não habituais ou por um funcionário/técnico.    

 

Folha de registo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º Utente NOME DO UTENTE/VISITANTE Hora de Entrada Hora de Saída 
CONTACTO

(SE VISITANTE)

Controlo de entradas e saídas 

COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE MONCHIQUE


