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PISCINAS MUNICIPAIS AO AR LIVRE 
 

NORMAS ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO * 

1. O acesso às piscinas ao ar livre está condicionado pelas regras e normas de distanciamento social 
quer para a permanência/ocupação dos espaços circundantes, quer para na utilização do plano de 
água dos tanques, reservando-se ao Município de Penafiel, através dos serviços responsáveis, de 
impor as devidas restrições e limitações para o respetivo acesso. 
 

2. Cada utilizador deverá manter o distanciamento social com um mínimo de 2 metros nos circuitos 
de acesso aos tanques e na ocupação dos espaços circundantes. 
 

3. É obrigatório o uso de máscara nos circuitos e espaços cobertos das instalações, sendo opcional 
na ocupação, e durante a permanência, no espaço verde que circunda as piscinas. 
 

4. É obrigatório o uso de chinelos nos chuveiros exteriores, instalações sanitárias e áreas de 
circulação das piscinas. 
 

5. Recomenda-se o uso de óculos de natação dentro da piscina e área circundante, de modo a evitar 
tocar com as mãos nos olhos. 
 

6. É proibido o uso de equipamentos lúdicos e/ou de uso coletivo, como bóias, colchões ou outros 
da mesma natureza. 
 

7. No plano de água, o utilizador deverá garantir o distanciamento social mínimo de 3 metros, com a 
obediência às orientações do nadador salvador. 
 

8. Só é permitido o acesso a menores de 14 anos, quando acompanhados pelo encarregado de 
educação ou pessoa responsável pela sua tutela, que assumirão os riscos e eventuais consequências 
decorrentes da respetiva utilização.   
 

9. Os utentes devem desinfetar as mãos à entrada e saída das instalações, bem como nos locais de 
acesso ao plano de água. 
 

10. Os utentes não devem permanecer muito tempo no cais das piscinas, devendo-o fazer apenas 
pelo tempo necessário para a entrada e saída dos tanques. 
 

11. A utilização do tanque infantil pelos adultos, só será admissível para o acompanhamento das 
crianças.  
 

12. Cada utilizador, deve seguir um código de ética, responsabilidade e compromisso com as normas 
vigentes e procedimentos, para o contexto de pandemia. 
 

13. As instalações sanitárias estarão abertas para um utilizador de cada vez, devendo o mesmo 
higienizar as mãos e usar a máscara à sua entrada e saída. 
 

14. Nesta fase, por motivos de segurança sanitária, os vestiários e chuveiros estão encerrados. 
 

 * Normas retiradas do plano de contingência em vigor para as instalações de piscinas municipais ao ar livre, no contexto Covid-19. 
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NORMAS DE UTILIZAÇÃO 
 

 

Só é permitido o acesso a menores de 14 anos, 
quando acompanhados pelo encarregado de 
educação ou pessoa responsável pela sua tutela 

  

 

Não tussa ou espirre para o ar ou para a mão. 
Faça-o tapando o nariz e a boca com o braço 
ou lenço de papel. 

 

Proibido fumar   

 

Proibida a prática de jogos 

 

Por questões de segurança, os vestiários e 
balneários estão encerrados 

  

 

Proibido desrespeitar as orientações dadas 
pelos funcionários e nadadores salvadores 

 

Proibido utilizar boias, pranchas, barbatanas e 
outros objetos flutuantes 

  

 

Proibido permanecer nas escadas de acesso à 
piscina  

 

Proibido comer ou beber no cais da piscina   

 

Proibido correr no cais da piscina 

 

Proibido mergulhar exceto nas zonas 
expressamente reservadas para o efeito 

  

 

Proibida a permanência no cais da piscina 
exceto para o uso da mesma 

 

Obrigatório depositar o lixo nos recipientes 
reservados para o efeito  

  

 

Obrigatório proceder á higienização das 
mãos antes de entrar e sair das instalações e 
cais das piscinas 

 

Uso obrigatório de chinelos de banho nos 
chuveiros, instalações sanitárias e áreas de 
circulação da piscina 

  

 

Recomenda-se o uso de óculos de natação 
dentro da piscina e área circundante 

 

Obrigatório tomar duche nos chuveiros 
localizados no recinto das piscinas antes de 
aceder as mesmas  

  

 

Obrigatório seguir a sinalética dos circuitos 
de entrada e saída das instalações 

 

Obrigatório o uso de máscara no interior das 
instalações 

  

 

Obrigatório respeitar o distanciamento físico 

 

Circuito de acesso às piscinas ao ar livre  

 

Circuito de saída das instalações 

 


