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REGRAS DE FUNCIONAMENTO INTERNO (Adenda) 
 
Tendo por base as orientações da DGS 030/2020, com as diretrizes específicas para 
Procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços de Atividade Física e Lazer - Piscinas, 
Ginásios e similares, pretende-se com este documento, dar conhecimento de um conjunto de 
medidas que sustentem a diminuição do risco de disseminação da COVID-19 nas nossas 
instalações desportivas.  
 

CONDIÇÕES DE ACESSO / ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO / RECEÇÃO 
 

• O Complexo Desportivo da Alapraia está definido por dois circuitos, um para entrada e 
outro para saída das instalações. Serão colocadas divisórias de acesso à entrada e à saída. 
Em alguns trajetos os circuitos irão estar sobrepostos.  
 
O circuito de entrada tem início na porta principal e prevê:  
• Recomenda-se a não retoma às instalações, dedicadas a grávidas, pessoas de risco, 
nomeadamente a partir dos 65 anos ou pessoas com doenças crónicas, pelo risco acrescido 
que estas populações apresentam;  

• Obrigatoriedade da assinatura do termo de responsabilidade;  

• Uso Obrigatório de máscara à entrada e permanência na instalação, salvo na realização 
de exercício físico;  

• Obrigatoriedade de desinfeção e higienização das mãos à entrada das instalações. Serão 
disponibilizados dispensadores por todo o complexo para a devida higienização das mãos;  

• Todos os utentes serão submetidos à monitorização da temperatura corporal junto da 
receção (se o registo for superior a 37,8, o utente fica desde logo impedido de entrar nas 
instalações;  

• Relativamente à organização do espaço, devem ser cumpridas as medidas de 
distanciamento físico, nomeadamente o distanciamento de pelo menos dois metros entre 
pessoas em contexto de não realização de exercício físico (receção, espaços de circulação, 
etc.), ou três metros entre pessoas durante a prática de exercício físico (aulas em grupo, 
piscina e sala de exercício). Deverão ser respeitados os circuitos definidos nas instalações;  

• Serão vedados todos os chuveiros;  

• Não é permitido o uso de secadores de cabelo;  

• A duração máxima de permanência no Complexo não deverá exceder 1 hora;  

• O utente deverá trazer um saco para colocação da sua máscara durante a prática de 
atividade física.  

MARCAÇÃO DE AULAS OBRIGATÓRIA 
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• A utilização do Complexo Desportivo da Alapraia será feita mediante marcação prévia, 
com antecedência máxima de 48 horas e até à hora da aula, ficando a sua confirmação 
sujeita ao número de vagas disponíveis. 

• Na marcação da aula, deverá informar: a modalidade e o horário pretendido; 

• A marcação poderá ser feita de forma: presencial, online ou via telefone (dentro do 
horário de funcionamento da secretaria do Complexo Desportivo da Alapraia) CDA. 

• A anulação de marcações só será possível até ao prazo de 12 horas antes da realização 
da mesma. 

• Ao utente que não compareça a uma aula pré-marcada estará sujeito às seguintes 
penalizações: 1ª falta – Aviso, 2ª falta – suspensão por uma semana, 3ª falta – suspensão 
por duas semanas. 

• Os utentes isentos de pagamento (conforme previsto no regulamento), apenas poderão 
realizar a marcação de aulas nas últimas duas horas que antecedem as mesmas. 

 

SALA DE EXERCÍCIO 
• Na Sala de Exercício a capacidade máxima é de 10 pessoas em simultâneo com 
orientação do instrutor;  

• Será pedido aos utentes para que, após a utilização dos equipamentos, procedam à 
devida desinfeção com produto próprio disponível na sala de exercício; 

 

AULAS EM GRUPO 
• Nas Aulas em Grupo, com lotação variável dependendo da modalidade, o utente deverá 
respeitar as marcações de distanciamento colocadas no chão;  

• A duração das aulas será de 45 minutos.  
 

PISCINA 
• Na Piscina, de modo a reduzir o risco ao máximo, o número de atletas nesta fase é 
limitado a 2 atletas por pista nas aulas de natação livre.  

• A duração das aulas é de 45 minutos.  

• Apenas será permitido a cada nadador o uso do seu próprio material, sendo este da 
responsabilidade de cada nadador.  

• Não será possível o empréstimo de material de treino. 

• Não é permitida a permanência de visitantes nas bancadas. 

 

Este Regulamento será sujeito a revisão semanal, com publicação em local visível, de forma a 
cumprir às regras emitidas pela Direção Geral de Saúde. 

Estoril, 24 de Agosto de 2020 


