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NORMAS GERAIS DE ACESSO E FUNCIONAMENTO 

DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DAS PISCINAS   

 

1. Objetivo  

Este documento visa transmitir informações gerais de acesso e funcionamento das 
atividades do Complexo das Piscinas Municipais, 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. 
 

2. 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, dos cais da piscina interior, do ginásio e acessos aos balneários;   

d) 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;  

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

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

g) 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; 

h) Manter o distanciamento de pelo menos dois metros entre pessoas em contexto de não 
realização de exercício físico e desporto;  

i) Manter o distanciamento mínimo de um metro e meio entre pessoas durante a prática de 
exercício físico e desporto;  

j) 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; 

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

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

 
3. Medidas de utilização dos balneários, chuveiros/cabines de duche, 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; 
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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; 

 
4. 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) Períodos de treino: 

 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  

 
f) 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;  

g) Desinfetar as mãos à entrada e saída do ginásio; 
h) 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; 

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

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

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

utilizado no ginásio; 
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m) Tempo máximo de treino é de 60 minutos;  
n) Sempre que precisar de algum equipamento de treino, solicite o mesmo ao 

professor/instrutor.  
 

5. 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/sessão 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. 

 


