
PARQUE  URBANO  RIO DA  FIGUEIRA

segunda-feira a domingo

10h00 às 14h00 | 15h00 às 19h00

HORÁRIO De funcionamento

DISTÂNCIA FÍSICA DE SEGURANÇA - 2 METROS

OCUPAÇÃO PLENA: 12 UTENTES

OCUPAÇÃO ELEVADA: ENTRE 5 E 11 UTENTES

OCUPAÇÃO BAIXA: ATÉ 4 UTENTES

2 M

LOTAÇÃO MÁXIMA - 12 UTENTES

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LOTAÇÃO MÁXIMA POR INSTALAÇÃO SANITÁRIA - 2 UTENTES

AGUARDAR PELA SUA VEZ NO EXTERIOR

OBRIGATÓRIO A UTILIZAÇÃO DE CALÇADO

PX

MÁX.

2

A utilização da piscina pequena é restrita a crianças com idade 

compreendida entre os 6 e os 12 anos inclusive.

Tanque com dimensões de 12,50 x 7,50 metros e com 

profundidade compreendida entre 0,80 metros na zona 

baixa e 1,10 metros na zona funda.



PISCINAS 
DESCOBERTAS

PISCINAS 
DESCOBERTAS
NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

PARQUE  URBANO  RIO DA  FIGUEIRA

Passar os pés pelo lava-pés, molhando-os abundantemente, antes de aceder ao recinto da 

piscina; 

obrigatório Tomar duche completo, nos chuveiros situados no recinto da piscina, antes de 

entrar na água;
 

Usar fato de banho no recinto da piscina. O fato de banho não pode ser de ganga ou de 

qualquer outro material suscetível de tingir a água e não deve ter botões;

Não fumar, comer ou beber dentro do recinto da piscina;
  

Não levar animais para o recinto da piscina;

É obrigatório o uso de calçado nos chuveiros exteriores, instalações sanitárias e áreas de 

circulação da piscina ao ar livre;

É vedado o acesso à piscina a quem apresentar qualquer tipo de irritação cutânea ou 

qualquer ferida na pele, no nariz, nos lábios, ou se estiver a perder sangue por qualquer 

motivo;

É vedado o acesso ao recinto da piscina aos portadores de doenças infetocontagiosas, 

podendo ser exigida aos banhistas uma declaração médica comprovativa do seu estado de 

saúde;

É interdita a utilização de equipamentos lúdicos e ou de uso coletivo, como boias, colchões ou 

outros da mesma natureza;

Só é permitida a entrada e saída na água pelas escadas da piscina;

É expressamente proibido mergulhar ou saltar para dentro de água;
 

Os utentes deverão respeitar os intervalos de segurança entre a ingestão de alimentos e a 

entrada na água, sendo da sua inteira responsabilidade as eventuais consequências da falta 

de observância desta norma;

É obrigatório Tomar duche completo depois de sair da piscina, para remover o excesso de 

cloro;

É obrigatório higienizar as mãos à entrada do cais da piscina;

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

evitar tocar com as mãos nos olhos.
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PARQUE  URBANO  RIO DA  FIGUEIRA

segunda-feira a domingo

10h00 às 14h00 | 15h00 às 19h00

HORÁRIO De funcionamento

DISTÂNCIA FÍSICA DE SEGURANÇA - 2 METROS

OCUPAÇÃO PLENA: 30 UTENTES

OCUPAÇÃO ELEVADA: ENTRE 11 E 29 UTENTES

OCUPAÇÃO BAIXA: ATÉ 10 UTENTES

2 M

LOTAÇÃO MÁXIMA - 30 UTENTES

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LOTAÇÃO MÁXIMA POR INSTALAÇÃO SANITÁRIA - 2 UTENTES

AGUARDAR PELA SUA VEZ NO EXTERIOR

OBRIGATÓRIO A UTILIZAÇÃO DE CALÇADO

PX

MÁX.

2



PISCINAS 
DESCOBERTAS

PISCINAS 
DESCOBERTAS
NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

PARQUE  URBANO  RIO DA  FIGUEIRA

Passar os pés pelo lava-pés, molhando-os abundantemente, antes de aceder ao recinto da 

piscina; 

Obrigatório Tomar duche completo, nos chuveiros situados no recinto da piscina, antes de 

entrar na água;
 

Usar fato de banho no recinto da piscina. O fato de banho não pode ser de ganga ou de 

qualquer outro material suscetível de tingir a água e não deve ter botões;

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas dentro do recinto da piscina;
  

Não levar animais para o recinto da piscina;

É obrigatório o uso de calçado nos chuveiros exteriores, instalações sanitárias e áreas de 

circulação da piscina ao ar livre;

É vedado o acesso à piscina a quem apresentar qualquer tipo de irritação cutânea ou 

qualquer ferida na pele, no nariz, nos lábios, ou se estiver a perder sangue por qualquer 

motivo;

É vedado o acesso ao recinto da piscina aos portadores de doenças infetocontagiosas, 

podendo ser exigida aos banhistas uma declaração médica comprovativa do seu estado de 

saúde;

É interdita a utilização de equipamentos lúdicos e ou de uso coletivo, como boias, colchões ou 

outros da mesma natureza;

Só é permitida a entrada e saída na água pelas escadas da piscina;

É expressamente proibido mergulhar ou saltar para dentro de água;
 

Os utentes deverão respeitar os intervalos de segurança entre a ingestão de alimentos e a 

entrada na água, sendo da sua inteira responsabilidade as eventuais consequências da falta 

de observância desta norma;

É obrigatório Tomar duche completo depois de sair da piscina, para remover o excesso de 

cloro;

É obrigatório higienizar as mãos à entrada do cais da piscina;

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