
   
 
 
 

Plano de higienização – Instalações Marina Vilamoura 
 
 
De acordo com orientações emitidas pela DGS 014/2020 
 

1- As únicas zonas fechadas de utilização comum serão os WC’s, onde se prevê 
um serviço de limpeza permanente entre as 10:00 e as 18:00 com pessoal 
dedicado da ALGASER SA 

a. Os duches encontram-se encerrados aos atletas 
 

2- Os serviços de higienização, acrescidos estão a cargo da empresa ALGASER SA, 
aqui descritos, citamos: “ 

a- Disponibilização de EPI´s adequados por todos os colaboradores e a utilização de um 
produto desinfetante de largo especto para superfícies e disponibilizamos também 
Hipoclorito de Sódio para limpeza e desinfeção de pavimentos em zonas de maior 
fluxo. (Fichas técnicas em anexo.) 

b- Todos os colaboradores, foram instruídos de forma a que em espaços fechados ou em 
locais onde não é possível manter o distanciamento social, é obrigatório o uso de 
máscara e a adoção das regras básicas de higiene. 

c- Enviamos em anexo também a instrução de trabalho que demos a todas as 
colaboradoras afetas a limpeza de zonas comuns, wc´s “ 

 
 

3- Serão instalados dispensadores de gel a base de álcool, nas portas de entrada e 
saída, nas portas do WC’s, junto a rampa de acesso a água. 
 

4- Não existem equipamentos de utilização comum ou partilhado dos atletas 
 

 
Plano de limpeza e higienização  

      
Zona Local Frequência Equipamentos Staff OBS. 

WC 
Balneários 
Marina Sul Permanente Total 

1 pax das 10:00 as 
18:00 (a cargo da 

ALGARSER)  
 
 
 
Vilamoura, 17 Setembro 2020 
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Rua Castilho n.º 31 1ºDtº 8000-244 FARO              Tlf: 289 803404 / Fax: 289 803406/Email:algarser@algarser.com 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Maio 2020

Perante a nova realidade que enfrentamos e com a qual teremos de conviver daqui em 

diante, elaboramos algumas considerações de forma a nos reajustarmos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

. Cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos

. Cumprimento do plano de limpeza e higienização e registar as limpezas efetuadas

. Utilizar os produtos dentro do que está definido para cada espaço/utilização

. Previligiar a limpeza húmida

. A limpeza deverá ser sempre efetuada de cima para baixo e,das áreas mais limpas, para

as mais sujas:

1. Paredes e teto (se aplicável) 

2. Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros); 

3. Equipamentos existentes nas áreas; 

4. Instalações sanitárias; 

5. O Chão – é o último a limpar. 

. As limpezas devem ser executadas com materiais distintos de acordo com o nível de 

risco das áreas a limpar

1. Zona de escritórios – Bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões de gabinetes, 

entre outros - Azul

2. Zonas de refeições – mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos – 

Verde

Capital social 50.000 Euros  -  Mat. na CRC de Faro nº 4026  -  N. I. F. 504540238     



   
 
 
 

 

GR33/00 

 

 

 FICHA TÉCNICA 
SPC PRO Hipoclorito de sódio 
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SPC PRO Hipoclorito é uma mistura aquosa de Hipoclorito de Sódio, (NaOCl), Cloreto de Sódio (NaCl) e Hidróxido de Sódio (NaOH). 
SPC PRO Hipoclorito é um oxidante forte, devido à sua capacidade de libertar oxigénio em solução aquosa, tendo, por isso, diversas 
aplicações nas indústrias têxtil, do papel e da pasta de papel, dos detergentes, etc. Dado ser inócuo para os humanos, em 
determinadas condições, é correntemente utilizado para fins domésticos e no tratamento de águas municipais para consumo 
humano e de piscinas. 
SPC PRO Hipoclorito é um produto especialmente formulado para os usos abaixo descritos de acordo com o regulamento BPR: 
TP02- Desinfetante/Algicida de águas de piscina; Tratamento contra a Legionella em ar condicionados e circuitos abertos de água; 
Desinfetante de superfícies, utensílios e equipamentos do âmbito publico; Desinfetantes de superfície, utensílios e equipamentos de 
uso Hospitalar; Desinfetantes de roupa. 
TP05-Desinfetante /algicida de águas potáveis 
TP11- Circuitos de Arrefecimento e de processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doseamento: 
Tratamento Inicial ou de Choque: Juntar 2-3 L de SPC PRO Hipoclorito de sódio por cada 100 m3 de água. Passadas 2 horas, ajustar o pH da água 
entre 7,2-7,6 utilizando SPC PRO pH – ou pH +. 
Tratamento de manutenção: Com o pH da água ajustado, juntar diariamente de 2-3 L de SPC PRO Hipoclorito por cada 100 m3 de água, ao longo do 
dia, preferencialmente, de forma automática através de doseador na tubagem da piscina. 
Estas doses são orientativas e podem ser alteradas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc. 

 
Modo de emprego: 
Introduzir a dose necessária de SPC PRO Hipoclorito através da tubagem de retorno à piscina, com o auxílio de equipamento de doseamento próprio, 
mantendo a circulação da água em funcionamento. Também se pode repartir a dose de SPC PRO Hipoclorito sobre a superfície da piscina 
uniformemente. Neste caso não devem estar banhistas na água no momento de aplicação. 
O cloro residual livre deverá estar situado entre 0,5-2mg/L (ppm) valor que se medirá facilmente utilizando um estojo analisador de cloro e de pH. 
Este controlo deverá efetuar-se no mínimo 2 vezes ao dia. 

 

 

Advertências de perigo: 
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos 
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 

 
Recomendações de prudência: 
P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo 
P102: Manter fora do alcance das crianças 
P260: Não respirar os vapores 
P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento 
P273: Evitar a libertação para о ambiente 
P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular 

FUNÇÃO: Produto inorgânico em solução aquosa de Hipoclorito Sódico para o tratamento de água em circuitos de arrefecimento e 
processos industriais 

CARACTERÍSTICAS: 

Aspeto e cor: Líquido e amarelado 

Odor: A cloro 

Densidade relativa: 1,23 

pH: 13 

Solubilidade: Completamente solúvel em água 

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO 

PRECAUÇÕES 


