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1. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos 
de uma possível contaminação de utentes e colaboradores do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves (CPMS), com o SARS-CoV-2, fazendo parte integrante do “Plano de Contingência: COVID -
19” do Município de Silves, aprovado pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara no passado dia 10 de 
março de 2020. 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente plano de contingência aplica-se a toda os utilizadores que frequentem as instalações 
do Complexo das Piscinas Municipais de Silves. 

A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-
2, assim como os procedimentos a adotar perante um trabalhador com sintomas desta infeção, 
devem seguir a informação disponibilizada nas orientações da DGS, nomeadamente a Norma 
006/2020 de 26/02/2020 e Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro, bem como dos 
condicionalismos introduzidos pela Orientação 030/2020, datada de 29/05/2020, subscrita pela 
Exma Senhora Directora Geral de Saúde. 

Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do 
quadro epidemiológico da doença. 

3. QUE É O CORONAVÍRUS 

O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias. Alguns 
coronavírus podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave que ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome em inglês 
“SevereAcuteRespiratorySyndrome”.  

A nova estirpe de coronavírus, foi descoberta em 31/12/19 após casos registados na China, na 
cidade de Wuhan; até à data, nunca tinha sido identificado em Humanos. Inicialmente designada 
de 2019-nCov, foi posteriormente titulada pelo CoronaVirus Study Group, como SARS-CoV-2. 
Rapidamente demonstrou a sua capacidade de transmissão, sendo certa e inevitável a sua 
propagação global. 

4. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

De acordo com a Orientação n.º 030/2020 da DGS, considera-se caso suspeito, o seguinte: 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Sintomas respiratórios 
(febre ou tosse ou 
dificuldade respiratória), 
podendo existir outros 
sintomas, nomeadamente, 
odinofagia, dores 
musculares generalizadas, 
cefaleias, fadiga e com 
menor frequência, 
náuseas/vómitos e 
diarreia 

E 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias 
antes do início de sintomas 

OU 
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-

19, nos 14 dias antes do início dos sintomas 
 

OU 
Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde 

onde são tratados doentes com COVID-19 
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5. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 
- Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 
- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os 
primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão de 
pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima a 
pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma 
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou 
olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o 
novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz ou 
olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.  

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela empresa têm em conta as vias de 
transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 
contaminados). 

 

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

6.1. Medidas gerais a implementar 

Na elaboração deste Plano de Contingência responde-se às 3 questões que a Norma 006/2020 
define como basilares: 
 

1. Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar no CPMS? 
2. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2? 
3. O que fazer numa situação em que existe um ou vários trabalhadores suspeitos de infecção 

no CPMS?   
 

Numa eventual situação de pandemia, grande parte da população deverá ficar isolada e muitos 
serviços poderão deixar de funcionar; assim, é importante considerar a possibilidade de serviços 
ou atividades essenciais ou mínimos. 

É importante determinar quais os serviços mínimos a manter em funcionamento, e as atividades 
que são dispensáveis e as que são imprescindíveis. Assim como também quais os recursos 
humanos destacados para o normal funcionamento desses serviços, as equipas de substituição 
(quando possível) prontas para entrar ao serviço em caso de necessidade. 
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Assim: 

Identificação dos serviços ou atividades 
imprescindíveis de dar continuidade 

Serviços ou atividades passíveis de serem 
reduzidos ou fechados 

Recepção 
Limpeza 
Manutenção 
Ginásio 
Fitness Terra 
 

Pessoal afecto aos Equipamentos Desportivos 
encerrados; 
 
 

 

Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição 

Serviços/ Atividades Trabalhadores em serviço 
Trabalhadores a 

garantirem a substituição 

Técnico para Ginásio e Fitness Terra 8 4 

Recepção, Limpeza, Manutenção 9 3 

Serviços administrativos 2 2 

 

Outro aspeto importante a considerar é o do fornecimento de recursos essenciais às atividades 
imprescindíveis de dar continuidade, sendo necessário identificar quais os fornecedores externos 
ao CPMS: 

Assim: 

Atividade / tipo de serviço Empresa Contactos 
Produtos químicos e acessórios 
limpeza  

Recursos Próprios  Equipa limpeza 

EPI DRH/SST EXT. 2030 

Solução antissética de base 
alcoólica 

DSUA EXT. 2514 

Produtos manutenção 

Sotecnica 21 973 70 00 

Ramiro Calado 282 449 212 

Fluidra Portugal 210 517 777 

Areal 289 310 880 

DST Renováveis 253 162 750 

Eurico Mealha 282 339 066 

José Almeida 282 445 512 

Vedrol 289 899 960 

Rolear Mais 282 340 430 

Rolear ON 289 860 340 

Joaquim Boto 282 442 535 

JF2 282 475 500 
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Válter Arcanjo 239 823 463 

Produtos manutenção 

Ciclomotores Salvador 282 339 297 

Rubis Gás 219 362 090 

Arteste 968 498 587 

Pinto e Cruz 282 427 584 

Normil 21 415 3500 

Solbequi 262 833 844 

Neoparts 21 855 8300 

Elefante florestal 282 098 078 

Merecidassunto 917 577 959 

Francisco da Piedade Rodrigues 282 442 168 

João Santos 969 336 091 

Irineu e Paulo Gonçalves 282 330 248 

Otis 289 570 000 

Drogariarte 282 442 455 

Sorisa 289 803 391 

Technogym 21 893 4030 

Electro Arraiol 282 339 112 

Tiago Duarte 933 405 825 

Produtos de Limpeza 

Bestcheap, Lda 919 988 586 

Imporquimica 212 808 390 

Exaclean 717 201 142 

DestrezaJovial 935 668 149 

Recolha de Resíduos Rentokil  

Material diverso   

   

É importante ter maior atenção com os trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão ter um 
maior risco de infeção como por exemplo no atendimento ao público, trabalhadores que prestam 
cuidados de saúde ou trabalhadores que viajam para países com casos de transmissão ativa 
conhecida. 

Assim: 

Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado 

Técnicos de desporto, assistentes técnicos, assistentes operacionais, técnicos de 
manutenção. 
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6.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção  

A colocação de um trabalhador/utente numa área de isolamento visa impedir que outros 
trabalhadores/utentes possam estar expostos e infetados, tem como principal objetivo evitar a 
propagação da doença transmissível na Instituição e comunidade.  

Este espaço de isolamento estará dotado de telefone, cadeira, assim como em termos de material, 
tem disponível: toalhetes de papel, máscaras, luvas descartáveis, dispensador de soluções SABA 
de utilização exclusiva para o trabalhador/utente, termómetro, garrafas de água pequenas e 
embalagens de bolachas unidose de utilização exclusiva para o trabalhador/utente, um contentor 
de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico) que deverá ficar disponível no interior. 
No acesso a esta área deverá ficar um 2º contentor para, aquando da saída da área, permitir a 
recolha dos EPI usados na intervenção 

Na área definida para isolamento existe uma instalação sanitária devidamente equipada, 
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do 
trabalhador/utente com sintomas. E ainda existe um acesso fácil e permite a saída para o exterior, 
de modo a evitar contactos com os restantes trabalhadores. 

 

6.2.1. Áreas de isolamento e os circuitos até à mesma 

CPMS Sala do GAF (Piso 0) 

 
Planta de percurso até sala de isolamento (Piso 0) 

 



       PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Infecção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
 

 

Pág. 8 / 31 

DEDJAS - Sector de Desporto 

 

Sala de Fitness (piso 0): O Trabalhador/Utente, depois de colocar uma máscara cirúrgica, deve 

transpor a porta que dá acesso ao cais das piscinas e, depois, transpor a porta que dá acesso 

direto à Sala do GAF (“área de isolamento”). 

 

Planta de percurso até sala de isolamento (Piso 1) 

 
 

 

Sala de Fitness (1.º piso): Nesta situação deve-se acautelar dois percursos. O técnico deverá optar 

pela indicação do percurso que, no momento, tenha menos pessoas: 

1) O Trabalhador/Utente, depois de colocar uma máscara cirúrgica, deve descer as 

escadas que dão acesso à sala do Ginásio, sair pela porta que dá acesso ao cais das piscinas 

e transpor a porta que dá acesso direto à Sala do GAF (“área de isolamento”). 

2) O Trabalhador/Utente, depois de colocar uma máscara cirúrgica, deve descer pelas 

escadas e transpor a porta que dá acesso direto ao GAF (“área de isolamento”). 
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Cais das Piscinas: O Trabalhador/Utente, depois de colocar uma máscara cirúrgica, deve transpor a 

porta que dá acesso direto à Sala do GAF (“área de isolamento”). 

Receção: O trabalhador deverá se deslocar pelo interior do balcão, passar pelas casas de banho e 

entrar na Sala do GAF (“área de isolamento”). 

Outras áreas: Ao Trabalhador/Utente com sinais e/ou sintomas deve ser indicado um  percurso de 

modo a serem evitados os locais de maior aglomeração de Trabalhadores/Utentes que, no 

momento, se verifique no CPMS. 

 

6.2.2. Implementação de procedimentos internos específicos  

O empregador e os restantes trabalhadores, ao longo de toda a pandemia devem cumprir 
rigorosamente:   

1. Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão 
durante pelo menos 20 segundos, afixando, por exemplo, as imagens das Normas da DGS 
de Higienização das mãos; 

2. Utilizar uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em 
locais estratégicos, onde se verifica maior afluência de pessoas; (A assegurar pela DRH/SST) 

3. Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais 
onde seja possível a higienização das mãos; 

4. O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos 
equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas 
(ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador). A limpeza e desinfeção das 
superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante – 
é fundamental a sensibilização e a formação das pessoas envolvidas nas tarefas de limpeza 
e higienização; 

5. Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou 
espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel; 
higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias); 

6. Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes 
de colocar e após remover a máscara); 

7. Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre 
os trabalhadores e entre estes e os utentes - evitar o aperto de mão, as reuniões 
presenciais, os postos de trabalho partilhados). 

 

No desenvolvimento da sua atividade de funcionamento normal o CPMS deverá ter em conta os 

seguintes cuidados: 
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ANTES DA ABERTURA: 

- Rever e adaptar os seus planos de contingência COVID-19, de acordo com as orientações 

da Direção-geral da Saúde (DGS); 

- Dar formação a todos os colaboradores relativa ao Plano de Contingência e às medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19; 

- Informar todos os Utentes relativamente às novas normas de conduta do espaço e 

medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19; 

- Afixar a informação em locais visíveis no CPMS e enviar a mesma para os contactos na 

nossa base de dados por via informática; 

- A higienização dos espaços antes da abertura do CPMS deve ser feita em conformidade 

com a orientação 014/2020 da DGS; 

- Preparar e sinalizar os espaços, criando espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer 

diferentes circuitos de entrada e de saída, sempre que possível; (A assegurar pela 

DRH/SST) 

- Implementar de procedimentos de vigilância ativa e cumprimento rigoroso de todas as 

orientações da DGS; 

-  Preparar uma sala de isolamento para eventuais casos suspeitos de COVID- 19, equipada 

de acordo com a orientação 006/2020 da DGS, acautelando que este espaço de 

isolamento esteja sempre disponível. (A assegurar pela DRH/SST). 

 

FUNCIONAMENTO: 

- O horário de funcionamento do CPMS será das 07h30 às 21h00 (horário de 

funcionamento e respectivas actividades – anexo I), adequando-o às necessidades dos 

utentes, não devendo os mesmos permanecer no equipamento por período superior ao 

estritamente necessário; 

- Os utentes devem, sempre que possível, proceder aos pagamentos por Multibanco, 

evitando-se assim a manipulação de dinheiro; 

- Reorganizar os processos, optando pela desmaterialização e privilegiando os meios 

digitais; 

- Todos os utentes deverão aguardar a sua vez de entrada no CPMS, podendo ser definidos 

horários de entrada e de saída desfasados; 

- Os utentes terão que proceder à desinfecção do calçado aquando da entrada o espaço, 

em contentor próprio a disponibilizar (DRH); 

- O registo de entradas e saídas será efectuado pela recepção. 

 

ESPAÇO COMUNS: 

- Disponibilizar dispensadores de soluções alcoólicas nos espaços comuns; (A assegurar 

pela DRH/SST) 
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- Disponibilizar nos sanitários água e sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de 

papel de uso único; 

- Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial; 

- Todos os espaços de uso comum serão higienizados após a saída de todos os 

colaboradores e utentes dos mesmos; 

- Higienização de maçanetas e corrimões diversas vezes ao dia. 

 

 

NOS ESPAÇOS COM ACTIVIDADES: 

GINÁSIO 

- A utilização do ginásio só poderá ser efectuada mediante marcação prévia; 

- O utente deverá aguardar a sua vez para entrar no CPMS a fim de poder proceder à 

confirmação de vaga (ficha de registo – anexo II) e respectivo pagamento; 

- O utente terá que entrar com máscara de protecção que cumpra as normas em vigor e 

proceder à desinfecção do calçado vindo do exterior no local próprio para o efeito, e 

ainda à desinfecção das mãos; (Ambas, soluções e contentor, a assegurar pela DRH/SST) 

- Após estes procedimentos o Utente deverá dirigir-se para o piso 1 (Planta -Anexo III), pela 

direita, onde será efectuada, obrigatoriamente, a troca de calçado; 

- Utilização de elevador unicamente para pessoas com mobilidade reduzida, com utilização 

individual; 

- Estarão à disposição dos utentes cacifos a fim de poder acondicionar o material não 

necessário à prática de actividade física; 

- De seguida deverá avançar, pela direita, para o espaço de treino e proceder aí à 

desinfecção do novo calçado no local previamente definido para o efeito, e ainda a 

desinfecção das mãos; (Ambas, soluções e contentor, a assegurar pela DRH/SST) 

- Durante o treino o utente deverá garantir sempre uma distância de 3 m entre as restantes 

pessoas, não realizar exercícios frente a frente e proceder à desinfecção do material 

utilizado com o desinfectante e papel disponível para o efeito; 

- Deverá ser respeitada toda a indicação dada pelo técnico sob pena de proibição de 

utilização do CPMS e saída imediata do espaço; 

- O treino terá a duração máxima de 90 minutos findo o qual deverá regressar ao 1º piso, 

pela direita, após proceder à desinfecção das mãos, a fim de retirar o material colocado 

no cacifo, colocar a sua máscara e proceder à troca de calçado no local próprio para o 

efeito; 

- O utente deverá descer ao piso 0, pela direita, confirmar a sua saída com a recepção, e 

sair pela porta de entrada. 

- Está expressamente proibida a utilização de balneários; 

- O utente deverá vir munido com recipiente individual e identificado para água; 

- Os sanitários públicos apenas deverão ser usados por 1 pessoa de cada vez; 
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- É obrigatória utilização de toalha limpa para colocação nas superfícies dos equipamentos, 

que deverá ser trazida e levada pelo utente e será de seu uso exclusivo; 

- Transpirações e secreções corporais deverão ser limpas com os toalhetes disponíveis no 

local para o efeito e posterior desinfecção das mãos e ou antebraços; 

- Caso algum utente manifeste sintomas de doença ou mal-estar (tosse, febre, dificuldade 

respiratória, ou qualquer outra sintomatologia) não deve dirigir-se ao CPMS; 

- Não é recomendada a utilização de espaços fechados a grávidas, idosos, ou pessoas com 

doenças crónicas, pelo risco acrescido que estas populações parecem apresentar; 

- O não cumprimento de qualquer das normas acima definidas é punível por lei obrigando 

ao impedimento de permanência no CPMS e, em casos limite, serão accionados os meios 

GNR. 

 

AULAS DE FITNESS TERRA – PISO 1 

 

- A frequência das aulas só poderá ser efectuada mediante marcação prévia; 

- O utente deverá aguardar pacientemente a sua vez para entrar no CPMS a fim de poder 

proceder à confirmação de vaga (ficha de registo – anexo II) e respectivo pagamento; 

- O utente terá que entrar com máscara de protecção que, cumpra as normas em vigor, e 

proceder à desinfecção do calçado vindo do exterior no local próprio para o efeito, e 

ainda à desinfecção das mãos; (Ambas, soluções e contentor, a assegurar pela DRH/SST) 

- Após estes procedimentos o Utente deverá dirigir-se para o piso 1 (Planta -Anexo III), pela 

direita, onde será efectuada, obrigatoriamente, a troca de calçado na zona previamente 

definida para o efeito; 

- Utilização de elevador unicamente para pessoas com mobilidade reduzida, com utilização 

individual; 

- Estarão à disposição dos utentes cacifos a fim de poder acondicionar o material não 

necessário à prática de actividade física; 

- De seguida deverá avançar para sala de fitness e proceder aí à desinfecção do novo 

calçado no local previamente definido para o efeito, e ainda a desinfecção das mãos; 

(Ambas, soluções e contentor, a assegurar pela DRH/SST); 

- Durante a sua sessão o utente deverá garantir sempre uma distância de 3 m entre as 

restantes pessoas e não realizar exercícios frente a frente; 

- Deverá ser respeitada toda a indicação dada pelo técnico sob pena de proibição de 

utilização do CPMS e saída imediata do espaço; 

- A sessão terá a duração máxima estipulada em horário definido findo o qual deverá sair 

da sala e proceder à desinfecção das mãos, retirar o material colocado no cacifo, colocar a 

sua máscara e proceder à troca de calçado no local próprio para o efeito; 

- O utente deverá descer ao piso 0, pela direita, confirmar a sua saída com a recepção e sair 

pela porta de entrada. 

- Está expressamente proibida a utilização de balneários; 
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- O utente deverá vir munido com recipiente individual e identificado para água; 

- Os sanitários públicos apenas deverão ser usados por 1 pessoa de cada vez; 

- É obrigatória utilização de toalha limpa para colocação nas superfícies dos equipamentos, 

que deverá ser trazida e levada pelo utente e será de seu uso exclusivo; 

- Transpirações e secreções corporais deverão ser limpas com os toalhetes disponíveis no 

local para o efeito e posterior desinfecção das mãos e ou antebraços; 

- Caso algum utente manifeste sintomas de doença ou mal-estar (tosse, febre, dificuldade 

respiratória, ou qualquer outra sintomatologia) não deve dirigir-se ao CPMS; 

- Não é permitida a frequência a aulas de grupo por grupos de grávidas, idosos, ou pessoas 

com doenças crónicas, pelo risco acrescido que estas populações parecem apresentar; 

- O não cumprimento de qualquer das normas acima definidas é punível por lei obrigando 

ao impedimento de permanência no CPMS e, em casos limite, serão accionados os meios 

GNR. 

 

AULAS DE FITNESS TERRA – PISO 0 

 

- A frequência das aulas só poderá ser efectuada mediante marcação prévia; 

- O utente deverá aguardar pacientemente a sua vez para entrar no CPMS a fim de poder 

proceder à confirmação de vaga (ficha de registo – anexo II) e respectivo pagamento; 

- O utente terá que entrar com máscara de protecção que, cumpra as normas em vigor, e 

proceder à desinfecção do calçado vindo do exterior no local próprio para o efeito, e 

ainda à desinfecção das mãos; (Ambas, soluções e contentor, a assegurar pela DRH/SS) 

- Após estes procedimentos o utente deverá dirigir-se para à sala de fitness existente no 

piso 0 (Planta -Anexo III), onde será efectuada, obrigatoriamente, a troca de calçado no 

local previamente definido para o efeito; 

- Estarão à disposição dos utentes cacifos a fim de poder acondicionar o material não 

necessário à prática de actividade física; 

- De seguida deverá avançar, pela direita, para sala de fitness e proceder aí à desinfecção 

do novo calçado na zona definida para o efeito, e ainda a desinfecção das mãos; (Ambas, 

soluções e contentor, a assegurar pela DRH/SST) 

- Durante a sua sessão o utente deverá garantir sempre uma distância de 3 m entre as 

restantes pessoas e não realizar exercícios frente a frente; 

- Deverá ser respeitada toda a indicação dada pelo técnico sob pena de proibição de 

utilização do CPMS e saída imediata do espaço; 

- O material necessário para a realização da aula, de acordo com a indicação do técnico, 

deverá ser levantado pelo próprio respeitando a sua vez, e que estará acondicionado 

situado na “zona limpa” definida para o efeito; (Ambas, soluções e contentor, a assegurar 

pela DRH/SST) 
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- A sessão terá a duração máxima estipulada em horário definido findo o qual o utente 

deverá deixar o material por si utilizado na “zona suja” delimitada para tal a fim de que 

possa ser realizada de forma apropriada a limpeza e desinfecção do mesmo. 

- A saída será pela porta oposta à da entrada na sala, onde o utente deve proceder à 

desinfecção das mãos, posterior retirar o material colocado no cacifo, e colocação da sua 

máscara e ainda, proceder à troca de calçado no local próprio para o efeito; 

- Deverá ser realizada uma nova desinfecção das mãos; 

- O utente deverá regressar à entrada do edifício, pela direita, confirmar a sua saída com a 

recepção e sair pela porta de entrada. 

- Está expressamente proibida a utilização de balneários; 

- O utente deverá vir munido com recipiente individual e identificado para água; 

- Os sanitários públicos apenas deverão ser usados por 1 pessoa de cada vez; 

- É obrigatória utilização de toalha limpa para colocação nas superfícies dos equipamentos, 

que deverá ser trazida e levada pelo utente e será de seu uso exclusivo; 

- Transpirações e secreções corporais deverão ser limpas com os toalhetes disponíveis no 

local para o efeito e posterior desinfecção das mãos e ou antebraços; 

- Caso algum utente manifeste sintomas de doença ou mal-estar (tosse, febre, dificuldade 

respiratória, ou qualquer outra sintomatologia) não deve dirigir-se ao CPMS; 

- Não é permitida a frequência a aulas de grupo por grupos de grávidas, idosos, ou pessoas 

com doenças crónicas, pelo risco acrescido que estas populações parecem apresentar; 

- O não cumprimento de qualquer das normas acima definidas é punível por lei obrigando 

ao impedimento de permanência no CPMS e, em casos limite, serão accionados os meios 

GNR. 

 

PISCINAS – UNICAMENTE COMPETIÇÃO 

 

- O atleta só poderá frequentar as Piscinas desde que inscrito em competição; 

- O atleta terá de vir equipado de casa; 

- O atleta deverá aguardar sua vez para entrar no CPMS a fim de poder proceder à 

confirmação de vaga (ficha de registo – anexo II) que só poderá ser autorizada após a 

confirmação da presença do treinador no cais; 

- O atleta terá que entrar com máscara de protecção que, cumpra as normas em vigor, e 

proceder à desinfecção do calçado vindo do exterior no local próprio para o efeito, e ainda 

à desinfecção das mãos; (Ambas, soluções e contentor, a assegurar pela DRH/SS) 

- Após estes procedimentos o atleta deverá dirigir-se para o piso 1 (Planta -Anexo III), pela 

direita, dirigindo-se directamente para a zona do cais definida para o efeito; 

-  Utilização de elevador unicamente para pessoas com mobilidade reduzida, com utilização 

individual; 
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- O atleta deverá utilizar o espaço da bancada definido para o seu grupo, onde mantendo 

uma distância de 3 m entre os colegas deverá proceder à remoção da roupa do exterior, 

ficando com o equipamento adequado à prática da modalidade, bem como óculos, touca e 

calçado apropriado; 

- A entrada para o cais será efectuada uma pessoa de cada vez e pela cancela aí existente, 

local onde fará a desinfecção do calçado no local definido para o efeito e posterior 

desinfecção das mãos; (Ambas, soluções e contentor, a assegurar pela DRH/SST) 

- O atleta fará a entrada no cais, mantendo a distância recomendada entre colegas, e 

procederá a passagem pelo duche existente à saída do balneário feminino; 

- A retirada da máscara só é permitida para ingresso no tanque da piscina desportiva e 

passagem pelo chuveiro; 

- Aquando da preparação para entrada na água o atleta deverá acondicionar a sua máscara 

em saco próprio para o efeito, da responsabilidade do atleta, e devidamente identificado 

nas zonas definidas; 

- A distribuição dos atletas pelas pistas será da total responsabilidade do treinador que se 

compromete a garantir o distanciamento imposto entre os mesmos; 

- O treinador terá de estar no cais para que o grupo de atletas possa entrar no CPMS; 

- O treinador realizará todo o treino sem remoção da máscara; 

- O material necessário para a prática dos atletas é removido da “zona limpa” somente pelo 

mesmo, e após o treino o material usado será colocado na zona suja, definida para o 

efeito, sem a possibilidade de ser reutilizado sem que seja efectuada a correcta limpeza e 

desinfecção do mesmo; 

- O atleta terá que vir munido com água em recipiente individual e identificado; 

- Estão proibidos os aquecimentos em seco; 

- Não é permitida a utilização dos balneários 

- Os sanitários públicos apenas deverão ser usados por 1 pessoa de cada vez; 

- Caso algum atleta manifeste sintomas de doença ou mal-estar (tosse, febre, dificuldade 

respiratória, ou qualquer outra sintomatologia) não deve dirigir-se ao CPMS; 

- O cumprimento de todas as regras e normas definidas é da do treinador responsável pelo 

grupo, sendo que, qualquer incumprimento ser-lhe-á imputado, sob pena de proibição de 

utilização de todo o grupo; 

- Entre a entrada de grupos de atletas, terá que ser realizada a desinfecção do cais da 

piscina. 

 

CAMPO MUNICIPAL DE TÉNIS  

 

- O praticante só poderá frequentar os Campos Municipais de Ténis mediante marcação 

prévia; 

- O praticante terá de vir equipado de casa; 
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- O praticante deverá aguardar sua vez para entrar na zona de acesso ao Campo, a fim de 

poder proceder à confirmação de vaga com o funcionário aí em funções; 

- O praticante terá que entrar com máscara de protecção que, cumpra as normas em vigor, 

e proceder à das mãos; (Solução e contentor a assegurar pela DRH/SS/DSUA) 

- Após estes procedimentos o praticante deverá dirigir-se para a entrada no Campo de jogo, 

sempre pela direita; 

- O praticante poderá utilizar o espaço da bancada de acordo com as zonas definidas, onde 

mantendo uma distância de 3 m entre os colegas poderá deixar o material não necessário 

à prática da modalidade, bem como a máscara que deverá ser colocada em saco próprio 

para o efeito, da responsabilidade do praticante, e devidamente identificado; 

- O treinador, sempre que haja sessão de treino do clube, terá de estar no campo para que 

os seus atletas possam entrar no CMT (Campo Municipal de Ténis); 

- O material necessário para a prática da modalidade é da total responsabilidade treinador 

do clube em relação aos seus atletas ou, dos praticantes em regime de aluguer, bem como 

a correcta desinfecção e o controlo da não partilha de materiais; 

- O praticante terá que vir munido com água em recipiente individual e identificado; 

- Lotação máxima de 4 praticantes por court, procurando manter uma distância mínima de 

segurança; 

- Não devem estar mais de 2 praticantes do mesmo lado do court, nem mesmo aquando da 

realização de exercícios; 

- Manter o distanciamento social em todos os momentos, incluído nos períodos de 

descanso ou nos momentos de correcção e feedback por parte do treinador; 

- Limitar o recurso a materiais de treino extra, tais como cones ou alvos; 

- Usar menos bolas por treino; 

- É recomendável que as sessões de treino sejam efectuadas com bolas novas sempre que 

possível; 

- O manuseamento das bolas é recomendável ser efectuado por uma só pessoa durante 

toda a sessão. Para o serviço, os praticantes devem ter as suas próprias bolas e serem as 

únicas pessoas a manusear essas bolas em todos os momentos; 

- Todos os utilizadores deverão ter conhecimento das normas e medidas em vigor; 

- Os treinadores do clube devem ser conhecedores das normas e medidas e deverão ser os 

mesmos a dar o exemplo no cumprimento de todas; 

- Todos os profissionais do clube deverão ter equipamento de protecção individual 

adequado; 

- Os atletas do clube deverão vir munidos de desinfetante de mãos para reforço da sua 

higienização durante o treino; 

- Não é permitida a utilização dos balneários; 

- Não é permitida a entrada a amigos ou familiares dos praticantes; 

- Não é permitido o empréstimo ou aluguer de equipamentos como bolas ou raquetes; 

- Os sanitários públicos apenas deverão ser usados por 1 pessoa de cada vez; 
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- Caso algum atleta manifeste sintomas de doença ou mal-estar (tosse, febre, dificuldade 

respiratória, ou qualquer outra sintomatologia) não deve dirigir-se ao CMT; 

- O cumprimento de todas as regras e normas definidas é do treinador responsável pelo 

grupo, ou dos utilizadores em regime de aluguer, sendo que, qualquer incumprimento ser-

lhes-á imputado, sob pena de proibição de utilização; 

- O não cumprimento de qualquer das normas acima definidas é punível por lei obrigando 

ao impedimento de permanência no CMT e, em casos limite, serão accionados os meios 

GNR. 

CASO SUSPEITO EM PRATICANTE NO CMT: 

- Perante a identificação de um caso suspeito, este será encaminhado para a área de 

isolamento, pelo circuito definido no Plano de Contingência (DRH), que será no caso do 

Campo Municipal de Ténis o sanitário ai existente. 

- O utente deverá contactar o SNS 24 (808 24 24 24); 

- As Autoridades de Saúde locais são imediatamente informadas do caso suspeito e dos 

contactos dos utentes em contacto directo com o utente, de forma a facilitar a aplicação 

de medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco; 

- Os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes deverão estar 

acessíveis e atualizados; 

- Será reforçada a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e 

da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS; 

- Os resíduos produzidos pelo caso suspeito são acondicionados em duplo saco de plástico 

com dois nós apertados e são colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 

horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

 

UTILIZAÇÃO DA CASA DE BANHO 

 

- As idas à casa de banho devem ser de 1 pessoa de cada vez; 

- A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras deverá ser efetuada 4 vezes 

ao dia; 

- As portas deverão, na medida do possível, permanecer sempre abertas para evitar o 

contacto constante com as mesmas. 

 

6.2.3. Definição de procedimentos de comunicação e responsabilidades 

Informação aos trabalhadores 

1. Divulgadas medidas gerais de prevenção e contenção e atualização regular da informação 
sobre a doença; 

2. Elaborada e divulgada Instrução de Trabalho – Plano Contingência para a pandemia 
Coronavírus;  
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3. Divulgado pelos responsáveis o Plano de Contingência; 
4. Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia;  
5. Formação ministrada aos técnicos de desporto, assistentes técnicos, assistentes 

operacionais, técnicos de manutenção. 
 
 
COLABORADORES – MEDIDAS DE PREVENÇÃO: 
 

- Os trabalhadores a exercerem funções no CPMS assinarão um documento em como 

tomaram conhecimento e se comprometem a cumprir as medidas previstas por este 

Plano de Contingência; 

- Será dada formação, a todos os colaboradores, relativa ao Plano de Contingência e às 

medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19; 

- Todos os trabalhadores devem reforçar a lavagem/desinfeção frequente das mãos e 

verificar-se o cumprimento rigoroso das regras de etiqueta respiratória; 

- Caso algum colaborador manifeste sintomas de mal-estar, antes de ingressar no CPMS, 

não se deverá apresentar ao serviço, devendo contactar a direção e as autoridades de 

saúde (saúde 24) de imediato; 

- Todos os colaboradores deverão usar equipamento e calçado de uso exclusivo CPMS; 

- Os colaboradores devem apresentar-se diariamente com roupa limpa; 

- À entrada do CPMS, deverão desinfectar a sola dos sapatos, em tapete próprio para o 

efeito. Em seguida, deverão higienizar as mãos. Posteriormente dirigir-se para às suas 

áreas onde devem vestir o equipamento e calçar os sapatos de uso exclusivo no CPMS. Em 

seguida, voltar a higienizar as mãos; 

- Os colaboradores deverão evitar usar acessórios (fios, pulseiras, anéis, relógios, brincos 

pendentes, etc.) 

- Todo o pessoal deverá usar os equipamentos de protecção, tais como máscaras (e, quando 

necessário, luvas ou outro equipamento), de acordo com orientações da DGS; 

- Não obstante o uso de equipamentos de proteção individual, os colaboradores deverão 

guardar distâncias de segurança entre si; 

- Durante o período quente, em que sejam usadas peças de roupa com mangas curtas, os 

trabalhadores devem reforçar a higiene dos braços, aquando da higiene das mãos; 

- O acesso aos espaços de treino, nomeadamente, Ginásio e salas de fitness, deve ser 

limitado apenas ao pessoal afecto ao mesmo; 

- Dentro do CPMS deverá evitar-se, sempre que possível, o cruzamento de colaboradores; 

- Cada colaborador deverá trazer um recipiente individual e identificado para água; 

- As pausas da equipa para lanche e almoço deverão ocorrer de modo a garantir o 

afastamento físico entre os profissionais. 
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DURANTE AS ATIVIDADES DE ROTINA: 

 

- Evitar tocar na face, olhos ou boca sem ter as mãos higienizadas; 

- Lavar as mãos, o pescoço e qualquer local tocado por secreções; 

- Trocar de roupa, sempre que necessário, perante a existência de secreções, procedimento 

que deve ser acompanhado de posterior lavagem das mãos. 

 
Contactos dos Profissionais envolvidos 

Os profissionais envolvidos/responsáveis pela comunicação dos pontos indicados são:  

1.  Chefe de Divisão: Luís Santos, 912169419, luis.santos@cm-silves.pt; 
2.  Coordenadora do sector de Desporto: Márcia Manteigas, 966395453, 

marcia.manteigas@cm-silves.pt . 
 

6.2.4. Procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito no CPMS 

 O trabalhador sintomático deve, desde logo, colocar uma máscara cirúrgica, se por alguma razão 

não a tiver já colocado. Depois, deve-se dirigir para a “área de isolamento”, utilizando o percurso 

mais adequado. No interior da “área de isolamento” o trabalhador deve retirar a máscara 

cirúrgica, colocando-a no contentor de resíduos. Depois de higienizar as mãos com a SABA, deve 

colocar uma das máscaras FFP2 existentes, se a sua situação clínica o permitir, e contactar com o 

SNS (808242424), iniciando os procedimentos adequados recomendados. O “caso suspeito” deve 

verificar se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo 

a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterias da face. Em homens com barba, 

poderá ser feita uma adaptação a esta medida – máscara FFP2 complementada com um lenço de 

papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador/utente “suspeito” deve substituí-la 

por outra, também já existente no local. 

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) o(s) trabalhador(es) que 

acompanhar(em)/prestar(em) assistência ao Trabalhador/Utente com sinais e sintomas até à 

“área de isolamento”, deve(m) higienizar as mãos convenientemente e, só posteriormente, 

colocar uma máscara de proteção, se já não a tiver colocado, e calçar luvas descartáveis. Após 

contacto com o Trabalhador/Utente “suspeito”, deverá sempre retirar de forma apropriada os 

epis descartáveis e proceder à correta higienização das mãos. Nestas situações deve-se assegurar 

o distanciamento possível do “caso Suspeito”. 

mailto:luis.santos@cm-silves.pt
mailto:marcia.manteigas@cm-silves.pt
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O trabalhador sintomático deve, ainda, por si ou por interposta pessoa, de preferência 

telefonicamente, reportar a situação à sua Chefia Direta. A chefia direta ou o trabalhador que tiver 

conhecimento da existência de um “caso suspeito” deve contactar, o mais brevemente possível, o 

Chefe de Divisão e a DRH/Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO SUSPEITO EM UTENTE NO CPMS: 

- Perante a identificação de um caso suspeito, este será encaminhado para a área de 

isolamento, pelo circuito definido no Plano de Contingência; (DRH) 

- O utente deverá contactar o SNS 24 (808 24 24 24); 

- As Autoridades de Saúde locais são imediatamente informadas do caso suspeito e dos 

contactos dos utentes em contacto directo com o utente, de forma a facilitar a aplicação 

de medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco; 

- Os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes deverão estar 

acessíveis e atualizados; 

- Será reforçada a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e 

da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS; 

- Os resíduos produzidos pelo caso suspeito são acondicionados em duplo saco de plástico 

com dois nós apertados e são colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 

horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

Caso suspeito 

Trabalhador com sintomas, ou trabalhador que o identifique, 

informa a chefia direta da situação. Trabalhador dirige-se 

para a área de isolamento através do circuito de deslocação 

definido 

Trabalhador com sintomas contacta o SNS24 (808 24 24 24) 

e segue as instruções que lhe forem fornecidas.  

Chefia direta assegura a assistência 

necessária ao trabalhador 
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6.3. Procedimentos num caso suspeito após contacto com o SNS24 
 

- Caso não suspeito;  
- Caso suspeito, mas não validado. 

Nas duas situações, o trabalhador deverá ser tratado de forma adequada, do ponto de vista 
clínico, seguindo eventualmente as orientações da Linha Saúde 24; em posteriormente será 
reencaminhado o processo para a DRH para dar seguimento. 
 
 

- Caso suspeito validado:  
1) O trabalhador permanece na área de isolamento até à chegada do INEM para 

transporte até ao Hospital de referência; 
2) Vedar acesso à área de isolamento; 
3) Identificar os contactos próximos do trabalhador e transmitir à Unidade de Saúde 

Pública; 
4) Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores, sobre os 

procedimentos a adotar; 
5) Informar a DRH; 
6) Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 
7) Comunicar à DRH a limpeza e desinfeção da área de isolamento e solicitar o 

levantamento da interdição da área de isolamento. 
 
 
 
 
 

Ver fluxograma no Anexo IV  
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nexo IV:  

Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 
O empregador: 

- Veda acesso à área de 
“isolamento” 

- Colabora com a Autoridade 
de Saúde local na identificação 
de contatos proximos do 
trabalhador 

- Informa os trabalhadores dos 
procedimentos 

- Informa o médico do 
trabalho 

Chefia direta do Trabalhador 
informa o empregador do caso 

validado 

 
INEM transporta Trabalhador para 

Hospital de referência 

 
Caso Suspeito Validado 

 

Anexo I 
 

Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 numa empresa 
 

 

 

 

 

 
Autoridade de Saúde Local informa a DGS 

das medidas implementadas 

 
Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação 

 
Empregador providencia a limpeza e 
desinfeção da área de “isolamento" 

 

Autoridade de Saúde Local: 

informa o empregador dos resultados 
laboratoriais positivos 

procede à gestão de contactos 

 
Caso Confirmado 

 
Caso Infirmado 

Colheita de amostras biológicas no Hospital de 
referência 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

Autoridade de Saúde Local 
informa o empregador dos 

resultados laboratoriais 
negativos 

 
Empregador informa o médico do 

trabalho da situação clínica do 
Trabalhador 

 

SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clínica do 

Trabalhador 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

SNS 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clínica 

 
Caso não Suspeito 

 
Trabalhador com sintomas 

Trabalhador contacta 

SNS 24 (808 24 24 24) 

 
Chefia direta contacta o empregador, alerta para a situação 

e assegura a assistência necessária ao Trabalhador 

 
Trabalhador informa chefia direta da situação e dirige-se para a 

área de “isolamento” 

 
Caso Suspeito 

 
SNS 24 questiona o Trabalhador 

 
Caso Suspeito Não Validado 

 
 

SNS 24 contacta Linha Apoio ao 
Médico (LAM) 

 
Trabalhador informa o 

empregador 
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6.4. Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de 
um Caso confirmado de COVID-19: 

 
- Identificação dos contactos próximos; 
- Contacto com a DRH em estreita articulação com a Autoridade de Saúde Pública Local, para 

determinação do nível de exposição: baixo risco de exposição e alto risco de exposição; 
- Para as pessoas determinadas com baixo risco de exposição: assegurar a monitorização 

diária dos sintomas (febre, tosse, dificuldade em respirar) e informar que deverão cumprir 
com as recomendações da DRH; 

- Para as pessoas determinadas com alto risco de exposição: seguir as indicações dadas pela 
Unidade de Saúde Pública, nomeadamente encaminhar os trabalhadores para casa 
(período de restrição social), monitorização diária dos sintomas (febre, tosse, dificuldade 
em respirar); passado o período de 14 dias e se nenhum sintoma surgir, após o regresso, 
encaminhar os trabalhadores para análise pela DRH. 
 

Trabalhador assintomático

Tipo exposição

BAIXO risco 
de exposição

ALTO risco 
de exposição

ü Auto monitorização diária dos 
sintomas da COVID-19, 
incluindo febre, tosse, 
dificuldade em respirar;

ü Acompanhamento da situação 
pelo médico do trabalho;

ü Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local 
durante 14 dias desde a última exposição;

ü Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-
19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em 
respirar;

ü Restringir o contacto social ao indispensável;
ü Evitar viajar;
ü Estar contactável para monitorização ativa durante 

os 14 dias desde a última exposição;

Tem sintomas de 
COVID-19?

Situação encerrada 
para COVID-19

Procedimento 
“Caso suspeito”

NÃO

SIM
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7. Procedimentos específicos  

7.1 Procedimento de restrição de utentes sem marcação prévia para utilização do CPMS 

- Limitar o tempo de permanência nas imediações do CPMS, bem como restringir o número 
de pessoas a entrar no espaço; 

- Para situações de informações ou verificação de vaga presencial (não recomendado) o 
utente deverá aguardar calmamente no exterior e esperar a sua vez; 

- Para entrar no CPMS deverá ter máscara colocada e proceder à desinfecção do calçado e 
mãos no local apropriado. 

- O tempo na recepção deverá ser o mínimo possível; 
 

7.2 Procedimento de frequência da resposta 

- Se algum utente, ou alguém com contacto directo, tiver sintomas sugestivos de infeção 
respiratória (febre, tosse, expectoração e/ou falta de ar) NÃO DEVE frequentar o CPMS, e 
deve de imediato ligar para a Linha Saúde 24; 
 

- Os trabalhadores e/ou utentes deverão avisar caso exista um caso suspeito no agregado 

familiar ou contactos próximos com os elementos que o compõem. Nestas circunstâncias, 

não poderão frequentar o CPMS até terem indicação escrita contrária pelas autoridades 

de saúde; 

- Pessoas com factores de risco acrescido de complicações em caso de Covid 19 devem-se 

abster de frequentar o CPMS; 

- Caso algum utente no espaço exterior manifeste sintomas de doença ou mal-estar (tosse, 

febre, dificuldade respiratória, ou qualquer outra sintomatologia) não será permitida a sua 

entrada no CPMS, devendo os reesposáveis contactar as autoridades de saúde (saúde 24) 

de imediato; 

- De acordo com a Orientação 030/2020 da DGS, não será permitida a frequência do CPMS à 

população sénior e a grávidas 

- Desaconselhamos a frequência do CPMS por parte de utentes com doenças crónicas 

configuradas nos fatores de risco, bem como utilizadores cujo sistema imunitário esteja 

enfraquecido; 

- Caso os sintomas se venham a manifestar no decurso da utilização do CPMS o utente será 

encaminhado para a sala de isolamento. 

 
7.3    Procedimento relativo a Fornecedores 

- Todas as pessoas externas, como serviços de manutenção, só entram no CPMS 

excepcionalmente e de forma segura. Devem entrar pelas portas de serviço, 

devidamente higienizados, com proteção do calçado e máscara (não se podem cruzar 

com os utentes); 
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8. CONCLUSÃO 

 

A consulta da Norma 006/2020 de 26 de fevereiro 2020 é fundamental, assim como outras normas 
que possam ser emanadas pela DGS.  

A informação disponibilizada deverá estar sujeita a atualização constante via site da DGS ou outras 
formas de comunicação oficiais. 

Será necessária a estreita articulação entre os serviços clínicos e de segurança das empresas e 
entidades locais de Saúde, ACES e Saúde Pública. 

A divulgação de informação rigorosa e precisa, a vigilância de perto dos casos suspeitos e a correta 
identificação dos casos de infeção real, permitirão, por certo, o controlo desta nova ameaça. 

A implementação deste plano visa acautelar e minimizar o impacto da epidemiologia na situação 
clínica dos utentes e equipas. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo I 

Horário de funcionamento e respectivas actividades 

FITNESS TERRA 

Sala 1 (Piso 0) – Lotação máxima 7 utentes 

Sala 2 (Piso 1) – Lotação máxima 9 utentes 

(Horário sujeito a alterações) 

 

Sala de exercício 1ºAndar 

 

Sala de exercício RC 

 

 

 SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

Pilates 19:20 – 20:10    18:30 – 19:40  

Pump 17:40-18:40    19:10-20:10  

Cycling 19:10-20:10  19:10-20:10    

Localizada| 13:10-14:10  13:10-14:10  13:10-14:10  

HIIT  
13:10-14:10 

19:20-20:00 
 

13:10-14:10 

19:20-20:00 
  

Core Training  18:00-18:50  18:00-18:50   

Jump  17:40-18:40  17:40-18:40   

Zumba  19:10-20:10  19:10-20:10   

Yoga 08:45-10:00  
08:45-10:00 

19:15-20:30 
  08:45-10:00 

Step    17:50-18:50  17:50-18:50  
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GINÁSIO   (Lotação máxima por treino – 15 utentes) 

 

 

 

  

 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 

07h30 – 09h00 07h30 – 09h00 07h30 – 09h00 07h30 – 09h00 07h30 – 09h00 07h30 – 09h00 

09h30 – 11h00 09h30 – 11h00 09h30 – 11h00 09h30 – 11h00 09h30 – 11h00 09h30 – 11h00 

11h30 – 13h00 11h30 – 13h00 11h30 – 13h00 11h30 – 13h00 11h30 – 13h00 11h30 – 13h00 

13h30 – 15h00 13h30 – 15h00 13h30 – 15h00 13h30 – 15h00 13h30 – 15h00  

15h30 – 17h00 15h30 – 17h00 15h30 – 17h00 15h30 – 17h00 15h30 – 17h00  

17h30 – 19h00 17h30 – 19h00 17h30 – 19h00 17h30 – 19h00 17h30 – 19h00  

19h30 – 21h00 19h30 – 21h00 19h30 – 21h00 19h30 – 21h00 19h30 – 21h00  
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Anexo II 

Folha de registo de Utente 

 

FITNESS TERRA
Controlo de Acessos

15/06/2020

Aula: WORKOUT Aula:

Espaço: Sala 1 (Piso 0) Espaço:

Lot. Máx: 15 Lot. Máx:

05/ 06/ 2020 Nome Completo Contacto

Data

Nascimento Idade

Hora

Entrada

Hora

Saída Total

1 Praticante A (nome completo) 999 999 999 04/03/1980 40 13:01 14:15 1:14 1

2 Praticante B (nome completo) 999 999 999 12/08/1975 45 13:00 14:11 1:11 2

3 Praticante C (nome completo) 999 999 999 28/07/1985 35 13:02 14:05 1:03 3

4 Praticante D (nome completo) 999 999 999 09/02/1978 42 13:02 14:09 1:07 4

5 0:00 5

6 0:00 6

7 0:00 7

8 0:00 8

9 0:00 9

10 0:00 10

11 0:00 11

12 0:00 12

13 0:00 13

14 0:00 14

15 0:00 15

Observações:

0,27

Período 13:10 - 14:00 Período:

Lotação Instantânea

4
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Anexo III  

Planta de acessos ao Piso 0, 1 e Ginásio  

Sala Fitness – Piso 0  
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Sala Fitness – Piso 1 e Ginásio  
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Anexo IV 

 

SIGLAS 

 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 

CMS – Câmara Municipal de Silves 

CPMS – Complexo das Piscinas Municipais de Silves  

DGS – Direção Geral de Saúde  

DRH – Divisão de Recursos Humanos   

DRH/SST – Divisão de Recursos Humanos/Segurança e Saúde no Trabalho  

EPIS – Equipamentos de Proteção Individual  

CMT - Campo Municipal de Ténis 

 

 

 

 


