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Introdução 

 

O desporto em todas as suas valências, assumiu um papel central na vida do Município, que ao longo do tempo 
foi criando as condições de base para a sua prática, não só pelo investimento efetuado na construção e 
manutenção de infraestruturas adequadas, como através da oferta desportiva formal, informal e ao nível de 
eventos desportivos, que proporciona 
 
Neste contexto, o Pavilhão Municipal Susana Barroso(PMSB) destaca-se por ser palco de inúmeras atividades e 
iniciativas locais, nacionais e internacionais, pelas suas características ímpares que se adequam aos mais 
diversos desportos, neste espaço existem atividades com prática regular dinamizadas pelo Movimento Associativo 
e Desportivo do Concelho, sendo também procurado por clubes de outros concelhos para realizar os seus treinos 
nas instalações do PMSB. 
 
A reabertura do Pavilhão Municipal Susana Barroso, implica uma responsabilidade e responsabilização 
multifatorial, não só pela dimensão do espaço, como pela diversidade de públicos que se entrecruzam nas 
instalações. Assim sendo, do ponto de vista da gestão e operacionalização do PMSB, a preocupação central será 
a de garantir um distanciamento social eficaz (através de sinalética e regras de utilização) e a higienização 
adequada, através da desinfeção de espaços e materiais. 
 
Este documento procura espelhar as principais orientações da DGS e do Governo quanto aos procedimentos a 
implementar no combate à SARS-COV-2, tendo em vista a reabertura do Pavilhão Municipal Susana Barroso de 
forma responsável e segura, privilegiando o cumprimento com rigor de todas as normas adotadas e que serão 
cumpridas por todos os que frequentem e permaneçam nas instalações. 
 

 

Enquadramento legal  

 

Na apresentação do atual enquadramento legal, não deixa de se considerar obrigatória a leitura integral da 

documentação existente, assim como de toda a que possa vir a ser divulgada. 

 

Este documento tem por base a orientação 30/2020 de 20/7/2020 da DGS que estabelece e delimita os 

Procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços de Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações 

Desportivas, a orientação 14/2020 de 21 de março referente à limpeza e desinfeção de superfícies de atendimento 

ao público e a orientação 36/2020 de 25 de agosto que impõe as regras para a pratica desportiva e competições 

desportivas. São ainda tidas em consideração todas as normas gerais que se aplicam a instalações desportivas 

e atendimento ao público. 

 

Neste seguimento, não obstante o cumprimento escrupuloso de todas as determinações e recomendações de 

higiene e segurança constantes nos documentos referidos, para efeitos gerais de determinação das condições de 

utilização do Pavilhão Municipal Susana Barroso, destacamos os articulados constantes na orientação da DGS nº 

30/2020 de 20 de julho, determinantes das orgânicas de prática a estabelecer que determinam para quem e quais 

os moldes gerais em que podem ser iniciadas as atividades: 

 

 

(orientação da DGS nº 30/2020 de 20 de julho)   
 
Organização do espaço  
1. … 

a). Assegurar que em espaços fechados e abertos é garantido o distanciamento físico mínimo de:  

i. Pelo menos dois metros entre pessoas em contexto de não realização de exercício físico e desporto (receção, 

bar/cafetaria, espaços de circulação, etc.);  

ii. Pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercício físico e desporto.  

 



 

 

 

4 

 

Uso de máscara  
1. … 
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 e Atletas: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da 
obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico e desporto;  
 

Espaços e equipamentos para prática de exercício físico e desporto, e de massagens  
1. Desinfetar as mãos à entrada e saída de cada espaço.  
2. … 
6. Não é permitido o contacto físico quer entre técnicos, funcionários e praticantes, quer entre os praticantes 
(exceto em situações de emergência ou quando a atividade assim o exigir, como por exemplo, nos gabinetes ou 
salas de massagem).  
… 
 
Sessões de treino em grupo (p. ex.: aulas de grupo)  
1. As aulas de grupo (em sala ou piscina) deverão contemplar a redução de participantes, assegurando que a 
lotação máxima é reduzida, de forma a garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre 
praticantes.  
2…. 
3. Recomenda-se a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos, ou pessoas com doenças 
crónicas, pelo risco acrescido que estas populações parecem apresentar.  
4. … 
5. Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados entre sessões.  
 

 

Fases de Implementação 

 

Tendo em conta as recomendações, é aconselhável uma abertura progressiva e disciplinada das instalações a 

fim de no processo avaliar, estabilizar comportamentos de técnicos e funcionários, identificar lacunas de 

operacionalização e implementar medidas de maior adequação. 

Face aos constrangimentos necessários, a utilização do Pavilhão Municipal Susana Barroso será reduzida aos 

limites possíveis para que as diretrizes constantes nas orientações do Governo e DGS possam ser 

escrupulosamente cumpridas, resultando assim numa redução no número máximo de utilizadores que a piscina 

poderá servir na ordem dos 70% face aos números de fevereiro 2020. 

 

Neste cenário, e em traços gerais, propõe-se uma reabertura faseada, que estará sempre dependente das 

medidas e orientações do Governo e DGS para a situação que se verificar no momento da sua aplicação, 

mantendo o zelo e rigor na defesa da saúde pública e da segurança dos utilizadores da Pavilhão Municipal Susana 

Barroso 

 

 Fase 1 (implementação – 17 de setembro) 

 

 Aprovação de Plano de Contingência do Pavilhão Municipal Susana Barroso  

 Implementação do Plano com organização de horários e ocupação por parte dos clubes com 

escalão sénior em regime competitivo. 

 Autorização da realização de treinos de modalidades consideradas de baixo risco, segundo a 

DGS. 

 Permitir a utilização de balneários e sanitários, com a recomendação de não tomar duche ou ser 

um duche rápido a fim de reduzir o tempo de permanência na instalação; 

 Avaliação das medidas implementadas. 
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 Fase 2 (Aplicação do plano – 01 de outubro) 

 

 Adequação (se necessário) do Plano de Contingência; 

 Possível adequação dos horários para implementação dos procedimentos de higienização e 

minimização de riscos, mantendo limitações de balneários e sanitários 

 Avaliação das medidas implementadas. 

 

 Fase 3 (data a definir) 

 

 Adequação (se necessário) do Plano de Contingência; 

 Inicio dos treinos escalões de formação dos clubes/associações desportivas e modalidades de 

combate; 

 

Organização dos Espaços e Aulas 

 

De acordo com as orientações da DGS, o distanciamento social necessário quer em prática desportiva, quer nos 

balneários e vestiários, implica uma reorganização dos espaços e consequentemente uma franca redução ao nível 

do número de utilizadores que podem frequentar o espaço em simultâneo, o que, concomitantemente com a 

necessidade específica de higienização entre cada utilização, conduz a uma redução no número de aulas 

possíveis de contemplar.  

De igual modo, e em função da utilização diária do Pavilhão Municipal Susana Barroso, serão realizadas duas 

desinfeções mais profundas em geral. 

Desta forma, numa fase inicial, apenas será possível, realizar treinos diários exclusivos por clube, sendo a 

instalação ocupada única e exclusivamente por um e um só clube/associação desportiva em cada dia por forma 

a que o contacto e cruzamento de atletas seja reduzido ao mínimo e estritamente ao essencial e garantindo que 

a higienização e desinfeção dos espaços seja também da responsabilidade do clube/associação desportiva. 

 

O Plano de Contingência 

 

O plano de contingência deve ser claro e conter um conjunto de informações que validem a sua exequibilidade e 

prossecução do mesmo, entre eles: 

 

 Afixação de Informação; 

 Normas de Acesso às Instalações; 

 Normas no Atendimento;  

 Circuitos de Entrada/Saída e Circulação nas Instalações; 

 Sala de Isolamento e Procedimento de Confinamento; 

 Sanitários, Balneários e Vestiários; 

 Higienização da Instalação; 

 

Desta forma, e tendo em consideração que este documento poderá ser alterado sempre que necessário ou sempre 

a as normas o exijam, apresentamos infra o PLANO DE CONTINGÊNCIA DO PAVILHÃO MUNICIPAL SUSANA 

BARROSO, adequado às condições existentes na data da sua elaboração e aprovação. 

 

Previamente à sua aplicação, este documento deverá ser aprovado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e 

Delegado de Saúde Loures-Odivelas.  
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Afixação de Informação  

 

À entrada das instalações, à entrada dos circuitos de circulação e das várias áreas utilizadas no equipamento, 

será afixada informação referente a: 

 

  

 Medidas de etiqueta respiratória; 

 Colocação e uso de Máscaras; 

 Lavagem e/ou desinfeção das mãos; 

 Circuitos de Circulação; 

 Medidas de utilização dos espaços (ex.: Balneários/vestiários, Sanitários; 

 Normas e procedimentos de distanciamento social. 

 

 

Normas de Acesso às Instalações 

 

Funcionários, Técnicos e Pessoal de Manutenção: 

 A utilização de máscara comunitária/cirúrgica é obrigatória para todo o pessoal de serviço nas instalações, 

com exceção de quem está a realizar atividade física intensa; 

 Todos os funcionários, técnicos, pessoal de limpeza e manutenção devem realizar a auto-monitorização 

da temperatura corporal antes de se deslocar para as instalações (se o registo for superior a 37,8 não 

pode aceder às instalações devendo avisar a sua chefia direta assim como iniciar o contacto com a linha 

Saúde 24 (808 24 24 24)); 

 É obrigatória a higienização do calçado à entrada da instalação e nas zonas assinaladas, através de tapete 

com solução de água e desinfetante (Hipoclorito); 

 É obrigatória a desinfeção das mãos após contato com superfícies de uso comum, usando os 

dispensadores existentes para o efeito; 

 É obrigatória a distância social de 2 mts entre funcionários e entre funcionários e utentes; 

 Os horários dos funcionários, técnicos, pessoal de limpeza e manutenção estarão devidamente 

organizados de forma a dar resposta às necessidades laborais e permitir o menor ajuntamento possível 

nas instalações; 

 Não será permitida a presença nas instalações de funcionários, técnicos, pessoal de limpeza e 

manutenção fora do seu horário laboral estabelecido; 

 

Pessoal de Limpeza e Higienização – Equipamentos de Proteção Individual 

 

Para além do cumprimento de todas as medidas de proteção individual aplicadas aos restantes funcionários, 

o pessoal de limpeza deve: 

 

 Colocar o material descartável imediatamente no lixo após a sua utilização; 

 

Clubes/Associações Desportivas 

 

 A utilização de máscara comunitária/cirúrgica é obrigatória em toda a instalação, com exceção do período 

que está a realizar atividade física; 
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 Todos os clubes/associações desportivas devem realizar a monitorização da temperatura corporal dos 

seus atletas antes de se deslocar para as instalações (se o registo for superior a 37,80ºC não podem 

aceder às instalações devendo avisar os serviços administrativos da Divisão de Desenvolvimento 

Desportivo, assim como iniciar o contacto com a linha Saúde 24); 

 É obrigatória a higienização do calçado à entrada da instalação através de tapete com mistura de água e 

desinfetante (Hipoclorito); 

 É obrigatória a desinfeção das mãos após contacto com superfícies de uso comum, usando os 

dispensadores existentes para o efeito; 

 É obrigatória a distância social de 2 mts entre utilizadores e entre funcionários e utilizadores, sendo esta 

de 3 mts quando em contexto de atividade física; 

 É obrigatório respeitar a sinalização assim como os locais de colocação de roupa assinalados para o 

efeito; 

 Os horários de entrada e saída das instalações devem ser cumpridos por forma a que não exista 

cruzamento de pessoas nos corredores e balneários; 

 Não é permitida a utilização de secadores de cabelo; 

 Numa fase inicial, não é permitida a assistência aos treinos estando as bancadas encerradas ao público; 

 Somente será permitida a entrada nas instalações a pessoas autorizadas, com o objetivo de realizar a sua 

prática desportiva ou que sejam professores/treinadores do clube devidamente identificados conforme o 

definido no presente plano e cumprindo as normas e procedimentos nele estabelecidos. 

 Para efeitos de acesso às instalações, cada representante do clube/associação desportiva, terá de: 

 

 Assinar o termo de responsabilidade do Pavilhão Municipal Susana Barrosos, assim como o quadro 

de normas especificas para a utilização do pavilhão em situação de pandemia; 

 

 

Circuitos de Entrada/Saída e Circulação nas Instalações  

 

 A entrada e saída das instalações deverá ser realizada de forma a garantir a distância de pelo menos 

2mts entre utilizadores, respeitando a sinalética para o efeito; 

 O horário de entrada na instalação deverá ser realizado 10 minutos antes do início do treino; 

 A saída da instalação deverá ser realizada no máximo até 20 minutos após o término do treino; 

 Não são permitidas entradas na instalação após a hora de início do treino; 

 A circulação nas instalações deverá ser sempre realizada pela direita;  

 A circulação com o calçado de rua somente é permitida entre a entrada da instalação e a zona de vestiário, 

devendo após essa zona ser utilizado calçado específico para o efeito. 

 

Sala de Isolamento e Procedimento de Confinamento 

 
Localização e Meios Disponíveis em Isolamento 

 A Sala de Isolamento está localizada no balneário 6, com acesso independente; 

 A Sala de Isolamento tem um WC exclusivo para o efeito; 

 A Sala de Isolamento possui renovação de ar natural através de janela direta para o exterior; 

 A Sala de Isolamento está equipada com uma cadeira, líquido desinfetante, termómetro, lenços de 

papel, luvas descartáveis, máscaras, alimentos secos, água e recipiente para lixo e será dotada de um 

telefone caso seja utilizada. 
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Procedimento de Confinamento 

 Qualquer pessoa, funcionário, colaborador ou utilizador, que apresente critérios compatíveis com caso 

suspeito, deve ser considerado como possível caso suspeito de COVID-19; 

 A pessoa identificada não deve sair do local onde se encontra; 

 Ao caso suspeito deve ser colocada uma máscara cirúrgica, preferencialmente pelo próprio; 

 A pessoa com caso suspeito deverá ser encaminhada por um funcionário afeto ao pavilhão para a sala de 

isolamento, pelo circuito previamente definidos no Plano de Contingência; 

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

 

 

Sanitários, Balneários e Vestiários 

 

 As instalações sanitárias devem ser utilizadas somente pelo tempo mínimo necessário. 

 Existem instalações sanitárias exclusivas para funcionários e para utilizadores; 

 A utilização das instalações sanitárias pressupõe o uso de máscara e devida higienização das mãos 

antes e depois da sua utilização; 

 A higienização das instalações sanitárias é realizada entre cada período de utilização dos balneários 

ou sempre que se verifique esta necessidade entre estes períodos. 

 Estarão disponíveis vestiários e balneários para o género masculino e para o género feminino, sendo 

que a sua ocupação máxima simultânea terá que garantir 2 mts de distanciamento entre utilizadores; 

 Nos vestiários e balneários estão definidas zonas de utilização e zonas de não utilização, devendo as 

mesmas ser respeitadas; 

 A utilização dos chuveiros deve ser evitada ou quando utilizados deve ser pelo mínimo tempo possível; 

 No vestiário e balneário o uso de máscara é obrigatório sendo a única exceção o momento do duche; 

 A entrada nos vestiários e balneários somente poderá ser realizada 10 minutos antes do início do 

treino, podendo o funcionário ao serviço indicar um período de tempo diferente; 

 O tempo de utilização dos vestiários e balneários deverá ser no máximo até 15 minutos;  

 Os vestiários e balneários serão higienizados entre cada utilização de acordo com o especificado na 

orientação da DGS 14/2020 de 21 de março. 

 

Normas e procedimentos na Sala de Treino/Aula  

 

 A saída dos balneários e entrada para a sala de treino deverá ser realizada com calçado adequado 

(calçado exclusivo), e com uso da máscara de proteção; 

 Os atletas devem esperar nas zonas assinaladas para o efeito antes do início dos treinos; 

 Deverá ser mantida a distância social de 2 mts quando em espera, mantendo a máscara colocada; 

 Os atletas somente poderão entrar na sala de treino/aula quando o professor indicar, sendo realizada 

pelo local específico para o efeito; 

 A entrada na sala de treino/aula deverá sempre respeitar o distanciamento social de 2mts; 

 A saída da sala de treino/aula deverá ser realizada ordenadamente pelo local assinalado para o efeito, 

mediante indicação do professor, mantendo a distância social de 2mts; 

 Não será permitida nas instalações a permanência de público para a assistência aos treinos. 
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Higienização da Instalação 

 

As referências de que a água tratada com cloro elimina o vírus e a sua propagação já vão sendo muitas, como o 

CDCP (Centers of Disease Control Prevention) ou como a WHO (World Health Organization) que refere que 

“Covid-19 é um vírus envolvido numa membrana lipídica externa frágil e que este tipo de vírus é instável no 

ambiente e mais suscetível a meios oxidantes como é o caso do cloro. Assim percebemos que o problema em 

abrir as instalações desportivas está sim na infraestrutura necessária para a prática desportiva indoor, como são 

os corredores e escadas de acesso, as receções, os balneários, vestiários, as casas de banho e os corredores de 

acesso à sala de treino. 

A elaboração de um plano de desinfeção da instalação é fundamental, para que exista conhecimento e medidas 

por todos e para todos as colocarmos em prática. 

 

Com base nas orientações específicas da DGS para o efeito, a acrescer ao plano de limpeza já em vigor no 

Pavilhão Municipal Susana Barroso, apresentamos as linhas gerais do plano de desinfeção a aplicar no Susana 

Barroso: 

 

As instalações e materiais utilizados têm de ser higienizados após cada utilização, cumprindo as recomendações 

da orientação da DGS 14/2020 de 21 de março da seguinte forma:  

 

 

Vestiários e Balneários 

 Higienização de vestiários e balneários após a utilização de cada grupo, incluindo bengaleiros; 

 Higienização de circuito de circulação nas instalações após utilização de cada grupo, incluindo todos 

os locais de contacto (maçanetas de portas, interruptores, autoclismos, etc.); 

 Limpeza e higienização das zonas de receção e secretaria a cada duas horas; 

 Desinfeção de todo o material didático após cada utilização, com uma solução de hipoclorito; 

 Serão utilizados produtos à base de cloro para a desinfeção; 

 Nos bancos e cabides deverá ser usado um produto de base clorada, peróxido de hidrogénio ou álcool; 

 Os cabides serão desinfetados após cada utilização com produtos à base de álcool; 

 Duches, torneiras e sanitários desinfetados com produtos à base de cloro após cada utilização. 

 

 

Sala de treino 

Sendo uma zona de treino intenso e de utilização de material de treino diverso, deve haver especial 

atenção na sua limpeza e desinfeção: 

 

 Higienização e desinfeção de todo o material após o fim da aula;  

 A desinfeção é realizada com produtos à base de cloro; 

 Os chuveiros, não deverão ter água parada, esta deve ser escoada após cada passagem. Sendo esta 

uma zona de passagem frequente, deverá ser devidamente higienizada com produtos à base de cloro;  

 Nos bancos e cabides será utilizado um produto de base clorada ou base alcoólica. 

 

 

Receção e Secretaria 

 Todas as zonas de toque frequente, como secretárias, maçanetas das portas, interruptores, 

computadores, teclados e outros, deverão ser devidamente desinfetados pelo menos com uma 

periodicidade mínima de 6 vezes ao dia;  
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 No caso de superfícies de toque sistemático, como os puxadores das portas, e de acordo com as 

orientações da DGS, devem ser higienizados de hora a hora; 

 O chão e vidros deverão ser lavados e higienizados pelo menos 2 vezes ao dia; 

 

 

Corredores de circulação 

 Serão desinfetados com produtos à base de cloro após o términus de cada bloco de treino; 

 

 

Parâmetros Físico-químicos e Microbiológicos 

 
 Esvaziar, limpar e desinfetar o circuito de água quente sanitário para confirmação da ausência de 

Legionella; 

 Realizar análises de pesquisa e quantificação para a Legionella (no caso, o risco será reduzido devido a 

todo o circuito periférico de AQS ter sido substituído); 

 

 

Considerações Finais 

 

O Pavilhão Municipal Susana Barroso é um equipamento de excelência ao nível da prática desportiva em Odivelas, 

sendo esta uma nova realidade que, todos teremos de aprender a respeitar. Contudo, a prática desportiva é 

fundamental para o bem-estar da população, quer ao nível da manutenção da condição física, quer ao nível 

emocional e psicológico, pelo que é importante e necessária a retoma da atividade física e desportiva de acordo 

com as limitações e restrições necessárias adotar. 

 

Somente é possível garantir a segurança e saúde pública através do cumprimento integral das normas impostas 

pela DGS que aqui se espelha a sua aplicação neste plano. 

 

Este plano é um documento que deverá ser alterado e adaptado à realidade de cada momento evolutivo da 

situação pandémica, tendo que ser do conhecimento de todos os utilizadores, funcionários e colaboradores da 

Pavilhão Municipal Susana Barroso para que possa ser aplicado, cumprido, avaliado e caso necessário 

reformulado. 

 

A retoma da atividade desportiva é fundamental para voltar a ganhar a confiança dos nossos utilizadores, para 

que não abandonem a sua prática e, gradualmente e com segurança, voltar a ter o Susana Barroso a servir os 

Munícipes de Odivelas e dos Concelhos limítrofes. 
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Planta da instalação 

 

 


