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A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 15288-1:2008, e tem o mesmo estatuto 
que as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade. 
Esta Norma Europeia foi ratificada pelo CEN em 2008-07-25. 
Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define 
as condições de adopção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação. 
Podem ser obtidas listas actualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais 
correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN. 
A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra 
língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e 
notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. 
Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, 
Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, 
Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia e Suíça. 
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Preâmbulo
Este documento (EN 15288-1:2008) foi preparado pelo Comité Técnico CEN/TC 136 �Sports, playground 
and other recreation equipment�, cujo secretariado é assegurado pela DIN. 

A esta Norma Europeia deve ser atribuído o estatuto de Norma Nacional, seja por publicação de um texto 
idêntico, seja por adopção, o mais tardar em Março de 2009, e as normas nacionais divergentes devem ser 
anuladas, o mais tardar em Março de 2009.

Pode acontecer que alguns dos elementos do presente documento sejam objecto de direitos de propriedade. O 
CEN (e/ou o CENELEC) não deve ser responsabilizado pela identificação de alguns ou de todos esses 
direitos. 

A presente Norma EN 15288 �Swimming pools� compreende as seguintes partes: 

Part 1: Safety requirements for design 

Part 2: Safety requirements for operation 

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, a presente Norma deve ser implementada pelos 
organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, 
Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Roménia, Suécia e Suíça.



 

NP
EN 15288-1 
2009
 

p. 6 de 25 

 

 

Introdução
Para que uma piscina funcione em segurança é importante começar por considerar aspectos relacionados 
com a sua concepção. Todas as pessoas envolvidas na concepção de novas piscinas ou na renovação e 
melhoramento de piscinas existentes, devem ter como mais alta prioridade, o fornecimento de instalações 
seguras aos seus utilizadores e funcionários. Para alcançar este objectivo, há que cumprir quatro etapas: 

a) a concepção da nave da piscina (caso exista) e do tanque (incluindo as dimensões, perfil e equipamentos 
de animação aquática) deve promover uma utilização segura e permitir uma gestão funcional, sem 
implicações demasiado complexas ou dispendiosas; 

b)  a concepção das áreas anexas de apoio, incluindo os vestiários, cacifos, balneários e sanitários, deverá 
igualmente obedecer aos mesmos princípios por forma a permitir uma utilização segura; 

c)  os elementos estruturais, materiais, acabamentos e pormenores, incluindo a nave da piscina (se for o 
caso), tanque e equipamentos, bem como a interligação entre eles e a sua montagem devem ser os mais 
adequados para a criação de um ambiente físico que seja seguro na sua utilização; 

d) a adopção de critérios adequados que permitam operações de manutenção correctas e em total segurança e 
funcionalidade. 

Estão disponíveis fontes específicas de informação com referência às normas de planeamento e concepção e 
ao local onde podem ser obtidas. Os envolvidos no processo, concepção e construção de piscinas, deverão 
estar familiarizados com estas normas de planeamento e de concepção, e deverão assegurar a sua adequada 
utilização e o seu cumprimento em todos os projectos de piscinas. 

É ainda importante chamar a atenção dos envolvidos no processo de concepção, para que tenham consciência 
plena das implicações do seu trabalho nas condições de funcionamento e gestão da piscina. Uma pequena 
alteração na organização funcional da piscina ou nos acabamentos especificados, pode, na realidade, ter um 
impacto significativo na utilização segura da piscina. Caso tal alteração seja subestimada, na fase de 
concepção, pode estar a criar-se um risco com consequências no aumento do número de acidentes. Este 
aspecto terá provavelmente repercussões no acréscimo dos custos normais de funcionamento da piscina 
(eventualmente com o emprego de mais pessoal que o necessário), de forma a compensar os problemas dali 
resultantes. 

Uma das formas de antecipar as consequências da concepção ao nível do seu funcionamento passa pela 
inclusão de um profissional qualificado/competente na equipa de concepção. Este profissional deverá possuir 
as competências para prestar aconselhamento técnico e orientação durante os vários estágios de 
desenvolvimento do projecto. 

A presente Norma inclui requisitos, recomendações e notas. Enquanto a conformidade com os requisitos é 
obrigatória, as recomendações indicam as melhores práticas e as notas dão informações e/ou explicações 
adicionais. 
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1 Objectivo e campo de aplicação 
A presente Norma Europeia especifica os requisitos de segurança relevantes para determinados aspectos da 
concepção e construção de piscinas classificadas conforme a secção 4. Ela é dirigida a todos aqueles que 
estão directamente relacionados com a construção, planeamento e funcionamento das piscinas ali 
classificadas. Esta norma aponta recomendações respeitantes aos riscos inerentes que foram estabelecidas, 
graças à identificação das características de concepção necessárias a um ambiente seguro. 

Os requisitos desta Norma Europeia são aplicáveis a todas as novas piscinas classificadas e, se possível aos 
trabalhos de renovação de piscinas classificadas existentes.  

No caso das piscinas classificadas constituídas por zonas delimitadas de rios, de lagos ou de mar a presente 
Norma Europeia tem aplicação limitada, mas deverá ser seguida sempre que tal se revele necessário e 
pertinenente. 

2 Referências normativas 
Os documentos de referência que se seguem são indispensáveis à aplicação deste documento. Para as 
referências datadas, apenas se aplica a edição citada. Para a referências não datadas, aplica-se a última edição 
do documento referenciado (incluindo as emendas).  

EN 1838 Lighting applications � Emergency lighting 

EN 13451-1:2001 Swimming pool equipment � Part 1: General safety requirements and test methods 

EN 13451-2 Swimming pool equipment � Part 2: Additional specific safety requirements and test 
methods for ladders, stepladders and handle bends 

EN 13451-8:2001 Swimming pool equipment � Part 8: Additional specific safety requirements and test 
methods for leisure water features 

ISO 7010 Graphical symbols � Safety colours and safety signs � Safety signs used in workplaces 
and public areas 

HD 384.7.702 S2 Electrical installations of buildings � Part 7: Requirements for special installations or 
locations; Section 702: Swimming pools and other basins (IEC 60364-7-702:1997, 
modified) 

3 Termos e definições  
Para os fins da presente Norma, aplicam-se os seguintes termos e definições: 

3.1 piscina/tanque 
Instalação dotada de um ou de vários planos de água, destinada à prática da natação, actividades recreativas 
ou outras actividades físicas em meio aquático. 

3.2 piscina coberta 
Instalação compreendendo um ou mais planos de água para banhos, integrada num edifício e coberta por 
uma estrutura (fixa ou móvel). 

3.3 piscina ao ar livre 
Instalação compreendendo um ou mais planos de água artificiais para banhos, construída ao ar livre. 
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3.4 uso privado  
Uso de uma instalação concebida apenas para a família do proprietário, operador e convidados  incluindo as 
de uso privado em situações de aluguer temporário  para uso familiar.

3.5 uso público 
Uso de uma instalação acessível ao publico em geral ou a um grupo definido de pessoas que não é destinada 
apenas à família do proprietário/operador e convidados, independentemente da forma de pagamento para 
acesso. 

3.6 piscina terapêutica 
Piscina concebida para prestação de cuidados médicos e de fisioterapia, sob supervisão e controlo de pessoas 
com competências adequadas 

NOTA: As piscinas destinadas ao fitness e actividades correlacionadas, não são consideradas piscinas terapêuticas. 

3.7 tanque da piscina 
Tanque de água onde podem ter lugar actividades aquáticas.  

3.8 cais da piscina 
Área pedonal na zona envolvente do tanque da piscina associada à utilização do tanque  propriamente dito, 
que compreende a área de circulação, zonas de entrada e saída do tanque, etc. 

3.9 piscina com transbordo ao nível do cais 
Tanque da piscina com o nível de água ao nível do cais.  

3.10 bordadura de cais (caleira tipo finlandeza) 
Bordo do tanque (parte superior da parede do tanque) com superfície inclinada, concebida para dissipar a 
ondulação e conduzir a água para a caleira de escoamento. 

3.11 escada/escada encastrada  
Degraus/escada, que são parte integrante da estrutura da construção do tanque da piscina.

3.12 degrau de descanso 
Degrau submerso, encastrado ou saliente, situado na parede do tanque, que permite o repouso dos banhistas 
em posição de pé. 

3.13 posto de controlo 
Espaço designado, sala ou posto, localizado ao nível do cais ou acima dele, que permite, pelo menos, o 
controlo do funcionamento dos equipamentos de animação aquáticos e também permite ter uma panorâmica 
do conjunto das áreas de plano de água e zonas de cais. 

3.14 banhista 
Pessoa em fato de banho e descalça, ou em condições semelhantes. 
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4 Classificação 

4.1 Piscina do Tipo 1 

Piscina onde as actividades aquáticas, constituem a actividade principal (ex., piscinas municipais, piscinas de 
recreio/lazer, parques aquáticos), e cujo uso é considerado �público�, conforme o disposto no secção 3.5.

4.2 Piscina do Tipo 2 

Piscina destinada a proporcionar um serviço complementar à actividade principal de um empreendimento 
(ex., piscinas de hotel, piscinas de parques de campismo, piscinas de clubes, piscinas terapêuticas), e cujo 
uso é considerado �público�, conforme o disposto na secção 3.5. 

4.3 Piscinas do Tipo 3 

Todas as piscinas à excepção de: 

piscinas do Tipo 1; 

piscinas do Tipo 2; 

piscinas de uso privado, conforme o disposto na secção 3.4. 

5 Factores e requisitos de concepção relacionados com a segurança 

5.1 Generalidades 

Os requisitos de segurança estabelecidos na secção 5 aplicam-se às piscinas de uso público de acordo com a 
definição estabelecida. A aplicação opcional dos requisitos aos tipos específicos de piscinas é explicitada nas 
secções correspondentes. Os requisitos são aplicáveis sempre que a piscina apresente as respectivas 
características. 

Uma vez que o funcionamento seguro é determinado pela consideração dos requisitos de segurança na fase 
de concepção, esta deve considerar a utilização, as actividades previstas para a instalação, a ocupação e o seu 
controlo. Quando são indicados os requisitos mínimos para os diferentes tipos de piscinas, o projectista deve 
considerar o tipo de actividade prevista, e caso se assemelhe à praticada noutro tipo de piscina, deverá aplicar 
os requisitos que se revelem mais exigentes. 

A taxa de ocupação deve ser definida na fase de concepção, com base no total de utilizadores previstos: 

a) nas actividades aquáticas e nas áreas de plano de água; 

b) mais o número de utilizadores gerados pela utilização de outras áreas/actividades.  

NOTA 1: Uma taxa de ocupação típica de acordo com a alínea a) para as piscinas de Tipo 1, utilizadas principalmente para a 
prática e  ensino da natação, seria no mínimo de 3 m² de superfície de água por banhista. 

Uma vez que a natação e outras actividades aquáticas relacionadas implicam um risco inerente (ex., os 
utilizadores estão descalços e vestem apenas fatos de banho), deve sempre ponderar-se a necessidade de 
aplicar requisitos específicos de segurança na fase de concepção. 

Instalações destinadas a programas ou actividades especifícas (ex., competições, actividades especiais, 
eventos) requerem a aplicação de requisitos especiais. 
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Na fase de concepção devem ser consideradas situações especiais tais como as seguintes: 

c) os utilizadores com necessidades especiais (ver Bibliografia, ex., portadores de deficiências); 

d) instalações especiais (ex., tecnologias que permitam detectar utilizadores em risco de afogamento, 
controlo vídeo das áreas envolventes da piscina e/ou outras áreas). 

A avaliação de risco realizada na fase de concepção, construção e funcionamento da piscina deve ser 
realizada sempre que sejam realizadas obras de remodelação, alteração ou recuperação de piscinas. A 
avaliação deve de ser concebida, actualizada e implementada sempre que necessário e como prevista nas 
fases de projecto e na sequência de quaisquer ocorrências de relevo.  

NOTA 2: A reavaliação dos riscos feita regularmente, em períodos de tempo pré-determinados tem-se revelado eficaz. Esta 
avaliação permite avaliar a pertinência dos requisitos e recomendações de segurança, descritos nas secções que se seguem.  

5.2 Organização funcional 

A organização funcional das instalações deve ser considerada em função das interacções entre os seus 
diversos componentes e entre estes e os utilizadores. 

Deve dar-se especial atenção aos percursos e caminhos de circulação previstos e ao comportamento 
previsível dos utilizadores. 

As principais recomendações para o planeamento e concepção, especialmente nas piscinas de Tipo 1 e 
Tipo 2, são as seguintes: 

a) separação das zonas de �pé-descalço�, na medida do possível; 

b) os sanitários e duches deverão localizar-se próximo dos acessos aos tanques da piscina, de forma a 
encorajar o seu uso pelos banhistas antes de qualquer entrada na piscina; 

c) os percursos de circulação deverão ser concebidos de forma a evitar a passagem na proximidade com 
zonas  perigosas (ex., zonas de maior profundidade, piscinas de ondas, piscinas com bordaduras 
sobrelevadas , áreas potenciais de aglomeração, por ex., frente ao acesso dos escorregas aquáticos) ou 
então estar separados destas de forma adequada.  

d) as piscinas destinadas a �não-nadadores� ou as piscinas para crianças deverão estar separadas ou 
localizadas a uma distância adequada das piscinas com maior profundidade�; 

e) o acesso ao cais envolvente da piscina deverá ser localizado próximo da zona do tanque de menor 
profundidade; 

f) deve evitar-se pontos de acesso não autorizado,  

5.3 Sistemas de informação relativa à segurança  

Deve considerar-se a existência de um sistema de informação e segurança (visual e acústico). Estes sistemas 
devem ser definidos de acordo com o tipo de instalação, o fim a que se destina e as necessidades em termos 
de segurança tendo também em consideração a avaliação de risco a ser efectuada pelo operador/gestor. 

O Sistema de informação relativo à segurança deve considerar no mínimo: 

a) a função de cada tanque de actividades; 

b) as diferentes profundidades da água da piscina; 

c) os caminhos de evacuação e as saídas de emergência. 
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O sistema de informação e segurança deve assegurar a percepção (audição clara/acústica 
adequada/visibilidade) por todos aqueles que se encontrem presentes na piscina (para os sistemas acústicos 
consultar as normas relacionadas/apropriadas). 

Em determinadas situações, a transmissão de mensagens de segurança pode ser melhorada através do uso de 
equipamento áudio controlado informaticamente (mensagens de emergência pré-estabelecidas). 

As profundidades da água devem ser marcadas através de algarismos com altura   70 mm e em cor 
contrastante localizados de forma a serem visíveis para todos os utentes, quer se encontrem na água ou no 
cais envolvente da piscina e que tencionem aceder ao tanque. As indicações da profundidade devem ser 
colocadas pelo menos: 

d) nos pontos de acesso tanques; 

e) no local/zonas correspondente à profundidade máxima e mínima; 

f) a meio do tanque, no caso de um fundo liso, plano ou com inclinação uniforme, ou 

g) onde o perfil do fundo da piscina se altera de forma brusca para  profundidades superiores a 1,5 m. 

Recomendam-se a existência de informação adicional sobre a funcionalidade, tal como: 

h) as áreas destinadas a �nadadores� e a �não nadadores�; 

i) os extremos de maior e menor profundidade do tanque, se adequado; 

j) as áreas destinadas à pratica de mergulho. 

5.4 Materiais 

Todos os materiais e acabamentos usados devem ser adequados ao uso previsto e às respectivas condições e 
envolventes ambientais; devem ser capazes de resistir a condições de elevada humidade com saturação 
ocasional e/ou corrosão, e não serem propícios ao desenvolvimento de bactérias. 

Deve evitar-se o uso de aço inoxidável em elementos com funções de estabilidade estrutural exposto ao 
ambiente da nave das piscinas cobertas, pelo potencial de corrosão a que pode ser submetido, a não ser que 
possam ser efectuadas uma inspecção e limpeza regulares. Quando se utilizar aço inoxidável recomenda-se 
que seja de classe e composição adequadas ao caso em questão. 

Os materiais e os acabamentos devem ser de fácil limpeza, com uso de produtos químicos quando 
necessário, e de acordo com o nível de higiene apropriado ao local. As recomendações do fabricante devem 
ser consideradas. 

5.5 Zonas destinadas aos banhistas  

5.5.1 Generalidades  

Os requisitos de segurança subsequentes aplicam-se às piscinas dos Tipo 1 e Tipo 2 e constituem 
recomendações para as piscinas de Tipo 3 

5.5.2 Áreas de circulação, pavimentos 

Sempre que possível, devem evitar-se alterações bruscas de nível no pavimento, em especial em áreas de 
�pé-descalço�. 

Os degraus simples em áreas de circulação devem: 

a) ter altura   250 mm, e o espelho obturado; a altura recomendada é   180 mm; 
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b) ter o bordo marcado com cor contrastante; 

c) ter acabamento anti-derrapante conforme as normas e regulamentos aplicáveis; 

As escadas devem estar em conformidade com as normas apropriadas/relevantes. 

Quando se utilizam rampas nas áreas de circulação, estas devem: 

d) ter declive   8 %; recomenda-se a adopção de declives com inclinação situada entre 5 % e 6 %; 

e) ter acabamento anti-derrapante que cumpra as normas e regulamentos  aplicáveis; 

f) possuir marcação visível, no início e no final. 

Os caminhos de circulação devem ser concebidas para assegurar o livre fluxo de passagem dos utilizadores, 
evitando pontos de congestionamento e obstrução. Os acessos e percursos às zonas de serviço deverão ser 
separados dos caminhos de circulação geral (ex., com acesso directo a partir do exterior). 

Para evitar a acumulação de água, especialmente nas áreas de �pé-descalço�, os pavimentos deverem dispor 
de um sistema de drenagem eficiente e adequado. A inclinação do pavimento na direcção dos drenos deverá 
situar-se entre 2 % a 5 %. Quando a inclinação é > 3 % deve ser dada especial atenção à verificação da 
resistência ao escorregamento e nos casos de rampas grandes existir a possibilidade de colocar corrimões.  

5.5.3 Caminhos de evacuação e saídas de emergência 

A concepção dos caminhos de evacuação e das saídas de emergência, deve estar em conformidade com as 
normas e regulamentos aplicáveis, tendo também em consideração a presença de utilizadores descalços. 

5.5.4 Paredes, contrafortes, pilares 

As convexidades e saliências devem ser arredondadas com r   3 mm ou estar protegidas de forma adequada. 
Não são permitidas extremidades ou saliências com arestas vivas. 

As áreas envidraçadas devem ser: 

a) constituídas por vidro de segurança, capaz de suportar impactos previsíveis (ex., causados por bolas de 
pólo aquático); 

b) sinalizadas /marcadas de forma clara para assegurar a sua visibilidade por parte dos utilizadores; 

c) concebidas para poderem ser limpas e mantidas com facilidade. 

As paredes, contrafortes e os pilares até 2 m de altura acima do nível do pavimento, devem ser lisas na 
medida do possível e revestidos com material de acabamento não abrasivo. 

5.5.5 Iluminação e prevenção de encandeamento 

As instalações devem ter iluminação adequada e suficiente, utilizando a luz natural sempre que possível. 

Se for usada luz natural em piscinas cobertas, durante a fase de concepção dever ter-se em consideração a 
orientação e a direcção dos efeitos solares directos sobre os utentes. 

A iluminação natural e a iluminação artificial devem ser concebidas para minimizar o reflexo directo no 
campo de visão dos utilizadores.  
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O nível mínimo de iluminação para as diversas zonas deve ser: 

a) caminhos e zonas de circulação 1)   100 1)  Lux 

b) zonas de instalações técnicas     100  Lux 

c) vestiários, balneários, sanitários    100  Lux 

d) planos de água/zonas de banhos1)   200 1)  Lux 

e) iluminação de emergência      conforme a norma EN 1838 

Onde seja necessário, com vista a obter efeitos especiais de iluminação, devem ser permitidos níveis de 
iluminação mais baixos nos caminhos de circulação e por cima dos planos de água, desde que se garanta 
iluminação suplementar na eventualidade de uma emergência e desde que seja assegurada uma maior e mais 
adequada supervisão. 

Para aumentar a visibilidade e a segurança, recomenda-se a instalação de iluminação subaquática para os 
tanques de maior profundidade. 

NOTA: Os tanques de mergulho e as instalações para competição, bem como para eventos especiais, poderão necessitar de uma 
iluminação diferente. 

Para as zonas de actividades aquáticas, o factor de uniformidade da iluminação ao nível do plano de água 
deve ser de 0,7. Para outras áreas, a iluminação deve ser razoavelmente uniforme, de forma a evitar sombras 
e outros efeitos que causem distorções na visão. 

A concepção do sistema de iluminação deve ter em consideração as actividades de manutenção e reparação. 

Todas as instalações eléctricas devem ser concebidas e montadas em conformidade com o documento 
normativo HD 384.7.702 S2. *) 

5.5.6 Condições acústicas 

Na elaboração do projecto das condições acústica para as piscinas cobertas deve assegurar-se que o tempo de 
reverberação não perturba as condições de comunicação. 

NOTA: O tempo de reverberação recomendado situa-se entre os 1,5 s e 2,0 s.  

5.5.7 Directrizes para o aquecimento e ventilação ambiente  

Com o objectivo de se proporcionar condições ambientes agradáveis e confortáveis aos utilizadores, e para 
evitar a deterioração das estruturas e dos elementos da construção, deve prever-se a instalação de um sistema 
adequado para o tratamento do ar e aquecimento das piscinas cobertas, quando o clima natural não permita 
obter as condições desejáveis. A concepção de tal sistema deve ter em consideração: 

a) a relação entre a temperatura do ar e a humidade; 

b) a temperatura da água da piscina; 

c) a necessidade de minimizar a concentração de poluentes, em particular os que são nocivos para a  saúde e 
que poluem a atmosfera (ex., cloraminas). 

                                                      
1) Nas condições normais de utilização. 
*)  Documento Harmonizado � CENELEC (nota nacional). 
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NOTA:  Exemplos dos valores físicos típicos do ar no interior das piscinas cobertas: 

temperatura do ar: relativamente à temperatura da água da piscina, entre os +0 K e os + 4 K; 

humidade relativa entre os 40 % e os 80 %, preferencialmente < 60 %; 

velocidade do ar próximo dos utilizadores   0,10 m/s. 

5.5.8 Superfícies aquecidas 

Caso sejam instaladas, e sejam acessíveis aos utilizadores, superfícies directamente aquecidas (ex., bancos e 
paredes aquecidos, convectores), as temperaturas dessas superfícies não devem exceder os 40 ºC. 

5.6 Áreas específicas 

5.6.1 Cais da piscina 

Independentemente do tipo de concepção da piscina, o seu cais deve garantir uma livre circulação dos 
utilizadores, evitando congestionamentos. Consequentemente, recomenda-se que as dimensões do cais sejam 
suficientes para ter em conta os acessos, saídas e equipamentos (ver a Figura 1). 

Nos tanques ou na área dos tanques, o cais deve ser concebido de forma a assegurar uma distância apropriada 
entre um eventual acidente na água e o ponto mais próximo do cais de forma a permitir uma acção de 
salvamento/ajuda. Esta distância deve ser < 20m, caso contrário, devem adoptar-se medidas operacionais 
alternativas. 

Para as piscinas dos Tipos 1 e 2, a largura mínima do cais da piscina deve estar de acordo com as dimensões 
estabelecidas no Quadro 1. Estão excluídas deste quadro as piscinas terapêuticas. 

Para as piscinas do Tipo 3, o Quadro 1 fornece os valores recomendados. 

Na Figura 1 pode observar-se um exemplo da identificação das dimensões do cais da piscina. 

No caso das piscinas terapêuticas o cais deve ser concebido de acordo com as necessidades específicas das 
terapias e dos utilizadores a que se destinam. Recomenda-se uma especial atenção para as necessidades: 

a) dos operadores que pretendam dar  assistência aos utilizadores, se isso for possível também a partir do 
exterior do tanque (ex., por uma parte do cais situada a um nível inferior ao do nível da água); 

b) que visam facilitar o salvamento dos utilizadores em dificuldades. 
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Quadro 1 � Largura mínima do cais para as piscinas Tipos 1, 2 e 3 
(excluindo as piscinas terapêuticas) 

Identificação Descrição Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

A 
Nas zonas adjacentes aos acessos dos utilizadores ao cais da 
piscina (na direcção da entrada para o tanque  

3,0 m 2,5 m 1,25m 

B 
Nas zonas adjacentes aos pontos utilizados para saída dos 
tanques para o cais 

2,5 m 2,0 m 1,25 m 

C 
Da extremidade do bordo da piscina à parede, na zona dos 
blocos de partida 

3,0 m 2,5 m 1,25 m 

D 
Da extremidade do bordo da piscina à parede, na zona das 
plataformas e trampolins de saltos 

4,5 m 2,5 m 1,25 m 

E 

O espaço mínimo livre disponível para passagem dos 
utilizadores, na zona onde estejam localizadas instalações e 
equipamentos de apoio e de animação (ex., plataformas e 
trampolins de saltos, escorregas aquáticos) a) 

1,25 m 1,25 m 1,25 m 

F1 
Distância entre uma piscina de saltos/natação e uma piscina para 
�não-nadadores�, na ausência de barreiras de separação 

4,0 m 4,0 m 4,0 m 

F2 
Distância entre uma piscina de saltos e uma piscina para 
�nadadores�, na ausência de barreiras de separação 

3,0 m 3,0 m 3,0 m 

G1 
Largura dos caminhos de circulação em redor de piscinas com 
áreas de planos de água inferiores a 300 m2 

1,25 m 1,25 m 1,25 m 

G2 
Largura de outros caminhos de circulação em redor de piscinas 
com áreas de planos de água superiores a 300 m2  

1,5 m 1,5 m 1,5 m 

a) No caso da instalação de mergulho gerar uma situação de passagem entre duas paredes, a largura mínima deve ser 
de 1,4 m. 

 
NOTA 1: Se o cais da piscina for concebido para funções suplementares (ex. áreas de actividades diversas), então as larguras 
mínimas acima descritas deverão aumentar de forma correspondente. 
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Dimensões em milímetros 

 

 
Figura 1 � Exemplo de identificação das dimensões no cais da piscina 

O cais da piscina deve também ser concebido de forma a evitar a contaminação da água da piscina pela água 
proveniente do pavimento (ex., chuva no caso das piscinas exteriores, salpicos de água dos banhistas, águas 
de lavagem, produtos químicos resultantes das águas de lavagem). 

NOTA 2: Esta situação pode ser evitada nas piscinas com caleira de transbordo ao nível do cais (tipo finlandesa), através de um 
declive do pavimento com direcção oposta à da caleira de transbordo, de modo a que toda a água que se encontre nesta zona escoe 
para o sistema de drenagem de águas de lavagem, que por sua vez se liga à rede de drenagem de esgotos/águas usadas. Para as 
piscinas dotadas de skimmer, pode evitar-se a situação de contaminação de água com a ligeira elevação do nível da bordadura da 
piscina (ex., através de um capeamento)  

5.6.2 Bordadura do tanque 

5.6.2.1 Piscinas com transbordo ao nível do cais 

Neste tipo de piscinas, as bordaduras de contorno devem ser marcadas por uma cor contrastante. 

Sempre que for usada caleira finlandesa, a sua inclinação deve ser   10% em direcção ao tanque da piscina. 

A superfície de acabamento da zona de circulação da bordadura submersa, entre o bordo da piscina e a 
caleira deve ser conforme com a classe 24º da EN 13451-1:2001. 

Legenda: 
1 Entrada no cais da piscina 

2 Saída do tanque 

3 Piscina de natação 

4 Piscina de mergulho/saltos 

5 Piscina para �não nadadores� 

 
NOTA:  As dimensões indicadas são as mínimas. 
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As piscinas com transbordo ao nível do cais devem dispor de um sistema de preensão, que possa no mínimo 
ser agarrado com os dedos, com o mínimo de 15 mm de profundidade, e disposto em toda a extensão da 
bordadura; ver a EN 13451-1:2001, secção 4.3.4. 

5.6.2.2 Piscinas com bordadura sobreelevada

Nas piscinas com bordadura sobreelevada em relação ao nível da água, a bordadura deve distinguir-se 
facilmente do resto do cais da piscina. O sistema de preensão para a mão, quando exista, deve ser instalado 
na parede vertical da piscina ou na borda do cais, na zona que se estende acima do nível de água até uma 
altura +300 mm. Quando for utilizado um corrimão este deve estar em conformidade com a EN 13451-1. 

5.6.3 Tanque da piscina 

5.6.3.1 Fundo (soleira do tanque)  

As zonas com profundidade de água   1,35 m, são consideradas zonas para �não-nadadores�. 

Nestas zonas: 

a) as variações bruscas de profundidade não são permitidas, excepto para as escadas; 

b) o declive do fundo da piscina deve ter uma inclinação   10 %. 

NOTA: De uma maneira geral recomenda-se um declive no fundo da piscina com uma inclinação  6 %, e  5 % nas áreas do 
tanque ou em piscinas com profundidade de água < 0,8 m. 

c) a capacidade anti-derrapante da superfície de fundo deve ser conforme: 

� com a classe 18º da EN 13451-1:2001   para profundidades da água < 0,8 m;  

� com a classe 12º da EN 13451-1:2001   para profundidades da água de 0,8 m a 1,35m; 

d) as alterações no declive (de superfície horizontal para superfícies em declive, ou mudança de um declive 
para outro) devem ser assinaladas com uma cor contrastante e/ou com um fundo cujo acabamento táctil 
seja de qualidade diferente;  

e) o acabamento da superfície do fundo do tanque nas áreas com profundidade de água  1,35 m não deve 
causar qualquer desconforto aos banhistas que caminhem sobre ele (ex., devido à qualidade dos 
mosaicos, às arestas e às juntas). 

As zonas com profundidade > 1,35 m, são consideradas zonas para �nadadores�. 

O local onde a profundidade da água muda de 1,35 m para maior profundidade, deve estar marcado no fundo 
através de uma linha bem visível. 

Sempre que estiver prevista uma barreira física de separação na zona de �não-nadadores�, esta deve ser 
colocada, no mínimo, 0,5 m antes do limite da área de �nadadores�. 

5.6.3.2 Paredes  

As paredes do tanque da piscina devem ser verticais, lisas e livres de saliências, pelo menos desde o bordo 
superior até 1,5 m abaixo, excepto nas zonas dos degraus de descanso. 

NOTA 1:  Deve dar-se especial atenção à qualidade do revestimento da parede, de forma a evitar qualquer desconforto e riscos de 
ferimentos em arestas e juntas dos mosaicos. 

NOTA 2: Nas paredes previstas para a execução de viragens na natação, deverão ser previstas superfícies com acabamentos anti-
derrapantes. 
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Quando existirem degraus de descanso, estes devem: 

a) situar-se entre as cotas �1,00 m e �1,35 m, relativamente à superfície da água; 

b) ter um mínimo de profundidade de 100 mm, quando encastrados; 

c) ter um máximo de largura de 150 mm, quando salientes. 

NOTA 3:  A instalação de degraus de descanso deverá ser prevista nas paredes dos tanques ou zonas onde a profundidade seja 
  1,40 m. 

Sempre que forem instaladas escadas, integradas no tanque, estas devem:  

d) estar equipadas com corrimãos conforme a EN 13451-2; 

e) possuir degraus com um mínimo de 250 mm de profundidade, igualmente espaçados na altura 
compreendida entre os 140 mm e os 300 mm sem sobreposição de degraus e com espelhos obturados. 

Sempre que forem usadas escadas verticais, estas devem: 

f) ser equipadas com corrimãos de acordo com a EN 13451-2; 

g) ter degraus com pelos menos 150 mm de profundidade, igualmente espaçados na vertical e com uma 
altura compreendida entre 230 mm a 300 mm.  

Sempre que forem usadas rampas de entrada e saída dos tanques, o acabamento da superfície deve estar de 
acordo com a classe 24º da EN 13451-1:2001. 

Nas piscinas destinadas ao treino e à natação de competição: 

h) as escadas não devem interferir com as pistas de natação; 

i) são permitidas escadas de mão integradas e encastradas; 

j) as escadas pré-fabricadas devem ser do tipo encastrado, (consulte a EN 13451-2). 

NOTA 4:  Nas piscinas destinadas ao ensino da natação é conveniente prever ao longo de uma parte do tanque, escadas nas quais 
cada degrau tenha uma altura  160 mm e uma profundidade   300 mm. 

Todos os elementos salientes devem estar conforme a EN 13451-1. 

NOTA 5:  A possibilidade de instalação de suportes técnicos para vigilância (ex., supervisão assistida por computador, controlo 
vídeo subaquático, janelas subaquáticas) deverá ser considerada na fase de concepção. 

5.6.3.3 Prevenção contra o risco de queda de raios 

Cada piscina deve estar devidamente equipada com uma rede equipotencial, de acordo com o 
HD 384.7.702 S2. 

As piscinas cobertas, bem como os locais e instalações de apoio edificadas nas piscinas ao ar livre, devem 
estar equipadas com um sistema de protecção pára-raios, em conformidade com a regulamentação em vigor. 

As piscinas que integram tanques cobertos e ao ar livre ligados entre si devem estar equipadas: 

a) com um dispositivo de vedação que seja condutor eléctrico, colocado entre as partes coberta e ao ar livre, 
e ligado à rede equipotencial, 

NOTA: O sistema/dispositivo poderá ser uma porta, uma grelha integral, uma rede, etc. 

b) com uma barreira (ex., uma linha flutuadora), instalada na zona coberta a uma distância   2 m a partir do 
dispositivo de vedação, que evite o acesso aos banhistas.  
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5.7 Piscinas de ondas  

Devem aplicar-se os requisitos da secção 4.5.1 da EN 13451-8:2001. Além disso, na fase de concepção os 
descansos, escadas ou rampas, caso existam, devem ser do tipo encastrado. 

É necessário, no mínimo, que haja um posto de vigilância adequado que permita uma visão panorâmica 
sobre toda a superfície de plano de água e que esteja equipado com dispositivos de emergência destinados à 
paragem das máquinas de produção de ondas. Se for instalado mais do que um dispositivo de paragem de 
emergência, a reactivação do equipamento deve ser possível apenas a partir de um único local definido. 

5.8 Coberturas para piscinas/tanques 

Os requisitos desta secção devem ser aplicados até a norma europeia sobre coberturas de piscinas estar 
disponível. 

Os dispositivos de controlo de uma cobertura mecânica devem ser instalados num local que permita uma 
visão panorâmica sobre a piscina a cobrir. O sistema de fecho automático deve ser controlado através de um 
botão �homem morto�. 

Quando colocadas na posição de funcionamento, as coberturas: 

a) devem suportar uma carga vertical de 1 000 N sobre uma área de 0,5 m x 0,5 m na posição mais 
desfavorável, 

b) devem cobrir a superfície total do tanque, ou caso contrário, deve existir um sistema adicional que 
interdite o acesso à piscina.  

NOTA 1: Quando a cobertura estiver fechada, deve considerar-se a possibilidade de fixação da extremidade da cobertura, por 
razões de segurança. 

NOTA 2: Deverá dar-se especial atenção às condições em que uma cobertura é guardada quando não está na posição de 
funcionamento, de forma a evitar a deterioração ou contaminação da água em utilizações subsequentes. 

5.9 Salas de primeiros-socorros 

Com base numa avaliação de risco realizada na fase de concepção deve prever-se a existência de uma sala de 
primeiros socorros. 

NOTA 1: Na avaliação de risco deverá considerar-se o tipo, e a utilização da piscina, o fim a que se destina a piscina e o tipo de 
potenciais utilizadores.  

As salas para prestar os primeiros-socorros, quando existam, devem ser concebidas de forma a que:  

a) a área do pavimento seja   8 m2, e tenha espaço suficiente para o armazenamento do equipamento de 
primeiros-socorros; 

b) a altura livre sob tecto seja de   2,5 m; 

c) no caso de ser prevista uma marquesa, haja espaço suficiente para que os técnicos possam fazer os 
tratamentos; 

d) nas piscinas cobertas, a temperatura na sala seja independente da nave da piscina; 

e) o equipamento de comunicação esteja sempre disponível, de forma a permitir chamar a assistência 
médica de imediato para o local do acidente/incidente; 

f) seja instalado um lavatório com água fria e quente; 
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g) o caminho de circulação entre a área dos primeiros-socorros e a zona para os veículos de emergência seja 
o mais directa possível, com uma largura   1,2 m e espaço suficiente para o transporte de feridos em 
maca ou com sistema imobilizador de cabeça/coluna. 

NOTA 2:  Sempre que possível, o caminho de acesso aos veículos de emergência não deverá ser visível para os utilizadores da 
piscina nem deve conter degraus ou escadas no seu percurso. 

5.10 Postos de controlo 

Os postos de controlo devem ser concebidos para permitir a vigilância, no mínimo, sobre os equipamentos 
aquáticos instalados e assegurar uma boa panorâmica das superfícies de planos de água e dos cais das 
piscinas. 

Cada um dos postos de controlo deve estar equipado com equipamento de comunicação para permitir a 
chamada imediata de assistência. 

Em piscinas cobertas a temperatura do ar nas salas dos postos de controlo deve ser independente da nave da 
piscina. 

As salas dos postos de controlo podem estar associadas ás salas para prestação de primeiros socorros, desde 
que concebidas de forma adequada. 

5.11 Locais/salas de armazenamento para os produtos químicos de tratamento da água 

Os locais/salas para armazenar os produtos químicos de tratamento da água devem: 

a) existir nas piscinas do Tipo 1 e são recomendados para as piscinas do Tipo 2 e 3; 

b) ser concebidos com cuidado e não estarem nas salas das máquinas, a não ser que os produtos químicos 
não acarretem qualquer risco de incêndio e estejam acondicionados em recipientes de retenção de 
concepção adequada, conforme os requisitos de segregação/separação; 

c) ser concebidos de acordo com a informação contida nas fichas técnicas dos produtos químicos utilizados 
por forma a assegurar um armazenamento limpo e seco, com segregação/separação eficaz que respeite as 
suas compatibilidades e tendo também em conta o risco de incêndio; 

d) considerar o transporte adequado e seguro dos produtos químicos; 

e) estar equipados com dispositivos de acondicionamento adequados como tinas de retenção para o 
armazenamento de produtos químicos pesados e líquidos à pressão normal. As tinas de retenção devem 
poder conter 110 % do volume dos produtos químicos líquidos;  

f) dispor de locais de armazenamento para os produtos químicos sólidos, devidamente elevados em relação 
ao solo; 

g) estar ao mesmo nível do ponto fornecimento ou que o seu acesso seja feito directamente a partir do 
exterior; 

NOTA 1: O acesso por rampa é preferível ao acesso por escadas. 

h) possuir ventilação adequada e apropriada. Onde exista ventilação mecânica, deve instalar-se um alarme 
para o caso de avaria do sistema de ventilação; 

NOTA 2: Dá-se preferência à ventilação natural, sempre que seja tecnicamente possível. 

i) estejam afastadas das áreas abertas ao público, entradas de ventiladores e portas ou janelas que dêem 
acesso a estas áreas públicas de forma a reduzir o risco de emanação de fumos tóxicos para o interior dos 
locais; 
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j) estar claramente assinalado, com avisos quanto ao perigo potencial, e ser unicamente acessível a pessoal 
autorizado; 

k) estar equipadas com dispositivos de primeiros-socorros (ex., equipamento de descontaminação como 
chuveiros, equipamentos para lavagem dos olhos), de acordo com os produtos químicos utilizados e os 
regulamentos em vigor. 

Quando for previsto o uso de cloro gasoso, este deve ser devidamente armazenado num compartimento 
concebido para tal e à prova de fugas de gás que deve situar, pelo menos, ao nível do pavimento exterior. A 
saída desta área deve estar afastada, no mínimo, 3,0 m das saídas e vãos de aberturas de outras salas situadas 
ao mesmo nível, e pelo menos 5,0 m afastada dos acessos das portas e aberturas das salas situadas um nível 
inferior. Para o caso de fugas no contentor de gás, devem implementar-se medidas de prevenção para obstar 
ou minimizar a dispersão do gás para as imediações. Assim, o compartimento deve estar equipado com: 

1) um alarme em caso de fuga de gás; 

2) um dispositivo para a dispersão segura do gás; 

3) um equipamento para a precipitação ou neutralização do gás que se escape, incluindo sinalização que 
indique que a operação terminou. 

As tubagens de transporte do cloro gasoso devem estar em pressão negativa relativamente ao ambiente do 
local. 

Deverão ser adoptados sinais e avisos de segurança adequados, e afixados à entrada da área de 
armazenamento. 

Para mais informações acerca do uso adequado dos sinais de segurança, em caso de fuga de produtos 
químicos consultar a ISO 7010. 

5.12 Locais para as instalações técnicas e respectivos equipamentos 

5.12.1 Generalidades 

Os locais para as instalações técnicas devem ser concebidas de acordo com os regulamentos de construção 
em vigor, considerando as especificidades e características técnicas das instalações e equipamentos previstos. 
NOTA: No mínimo, deverá realizar-se um estudo prévio sobre a necessidade de acessos específicos (como por ex, acesso directo a 
partir do exterior ou acesso específico para a manutenção), sobre os códigos de construção associados à presença dos produtos 
químicos utilizados, à possibilidade de assegurar condições ambientais apropriadas e à possibilidade de assegurar uma drenagem 
apropriada. 

Os locais para as instalações técnicas devem também incluir equipamentos de segurança adequados e 
associados aos riscos específicos das operações a realizar (ex., extintores de incêndio automáticos). 

O plano do equipamento instalado deve situar-se em local bem visível e indicar a localização de todos os 
componentes bem como a direcção de escoamento dos fluidos. 

A concepção das instalações técnicas deve ter em conta o espaço necessário e suficiente para: 

a) o equipamento; 

b) o funcionamento adequado das máquinas; 

c) a reparação e a manutenção; 

d) a possível substituição do equipamento. 
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5.12.2 Local para a instalação do sistema de filtração e equipamentos relacionados  

A concepção da sala/local onde se instala o sistema de filtração e os equipamentos relacionados, devem ter 
em linha de conta as necessidades para uma adequada instalação do equipamento de filtração, em particular 
as requeridas para o carregamento dos filtros, a exploração e manutenção e a eventual necessidade de 
substituição das cubas. 

A concepção da área de instalação do sistema de filtração deve permitir que o pessoal afecto à manutenção 
da piscina possa realizar as operações de manutenção em condições de segurança. 

5.12.3 Áreas técnicas do sistema de desinfecção e de controlo de pH e equipamentos associados 

Quando planeados sistemas automáticos de desinfecção e controlo de pH, a sua concepção deve estar de 
acordo com os seguintes requisitos: 

a) os sistemas de doseamento devem ser específicos para cada produto químico usado; 

b) os sistemas de doseamento devem incluir dispositivos de segurança em caso de falha e necessitar de 
reiniciação específica; 

c) os circuitos de doseamento devem ser protegidos e identificados, e devem incluir marcação que indique a 
direcção do escoamento; 

d) os pontos de injecção para os vários produtos químicos devem estar suficientemente afastados entre si; 

e) deve existir um sistema de paragem automática, entre os sistemas de dosagem e os sistemas de 
circulação principais (ex., as unidades de dosagem devem  funcionar apenas quando haja caudal de água 
suficiente nas condutas de circulação principais); 

f) as cubas e os recipientes dos produtos químicos que alimentam as bombas de doseamento devem ser 
colocadas em separado, cada um deles capaz de armazenar no mínimo 110% do volume do produto 
químico armazenado. As áreas de armazenamento onde se localizam os contentores de retenção devem 
estar devidamente sinalizadas e indicar informações detalhadas acerca do conteúdo dos recipientes. 

NOTA 1: É preferível a utilização de sistemas de dosagem e comando automáticos. 

NOTA 2: Sempre que possível, a totalidade dos equipamentos do sistema para a desinfecção e controlo de pH deverá ser instalado 
numa área diferente da do equipamento de filtração. 

NOTA 3: Se for prevista a utilização de cloro gasoso, deverá dar-se especial atenção a todos os aspectos da concepção 
relacionados com a segurança, incluindo a possibilidade e as consequências resultantes de um acidente. 

5.12.4 Equipamento de floculação 

A floculação, quando necessária para melhorar a qualidade da água, deve ser contínua nas piscinas de 
Tipo 1. A sua utilização é recomendada para as piscinas do Tipo 2 e Tipo 3. 

Para as piscinas dos Tipos 1, 2 e 3 o equipamento de doseamento automático é o mais indicado. 

O ponto de aplicação deve estar: 

a) na parte da frente e o mais afastado possível do filtro, de forma a assegurar uma mistura homogénea, 
antes de atingir o filtro; 

b) em posição apropriada que permita assegurar a distribuição adequada para um ou mais filtros; 

c) em posição apropriada para evitar interferências com as leituras das sondas dos analisadores; 

d) afastado dos pontos de injecção de produtos químicos incompatíveis. 
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NOTA: Os valores típicos são os seguintes: 

� tempo de actuação   10 s; 

� velocidade de escoamento da água nas tubagens de retorno < 1,5 m/s; 

� zona de mistura imediatamente a seguir ao ponto de injecção; 

� velocidade da água em cada filtro < 30 m/h.  
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