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CAPÌTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Cláusula 1.ª - Objeto 

O presente procedimento tem por objeto a Prestação de serviços de prevenção e 

salvamento aquático no concelho de Faro 2019-2022, conforme disposições técnicas 

do presente caderno de encargos. 

CPV – 92332000-7 Serviços relacionados com praias. 

 

Cláusula 2.ª - Contrato 

1. O contrato será reduzido a escrito, a celebrar em data, hora e local a designar pelo 

Município de Faro, sendo o adjudicatário notificado, com a antecedência mínima de 5 

dias, e é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos, elaborado nos 

termos dos artigos 94.º e 96.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

2. No caso do adjudicatário não comparecer para outorgar o contrato, na data, hora e 

local fixados para o efeito, bem como, no caso do adjudicatário ser um agrupamento, se 

os seus membros não se tiverem associado nos termos previstos no n.º 4 do artigo 54.º 

do CCP (salvo prove que tal ocorreu por motivo que lhe não seja imputável e que seja 

considerado justificação bastante), ou tendo comparecido, se recuse a assinar o contrato, 

a adjudicação caduca. 

3. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

4. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados 

pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente 

aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao caderno de encargos;  

c) O presente caderno de encargos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  
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5. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a 

respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

6. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 4 e o clausulado do 

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário 

nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 

 

Cláusula 3.ª - Prazo 

1. O prazo de vigência do contrato é de 3 (três) anos, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 

Cláusula 4.ª – Preço base 

1. O preço base, correspondente ao preço máximo que o Município de Faro se dispõe a 

pagar, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos contemplados no presente 

procedimento, é de €310 000,00 (trezentos e dez mil euros). 

 

CAPÍTULO II – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

SECÇÃO I OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 

Cláusula 5.ª Obrigações principais do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente CE 

ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador de 

serviços as obrigações principais descritas no anexo técnico ao presente CE; 

2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a 

recorrer a todos os meios técnicos, humanos, materiais e informáticos que sejam 

necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do 
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sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu 

cargo. 

3. Sem prejuízo da natureza da prestação de serviços, a entidade adjudicatária fica 

obrigada a prestar os serviços, nos períodos e horários que lhe forem atribuídos pela 

entidade adjudicante. 

4. O prestador de serviços é responsável perante o Município de Faro por qualquer falta 

ou incumprimento da prestação de serviços, objeto do presente contrato. 

5. O prestador de serviços responderá civilmente pelas ocorrências, verificadas no 

local, objeto da presente prestação de serviços, em consequência das quais resultem 

danos ambientais, materiais ou pessoais a terceiros decorrentes da sua atividade. 

6. Para a realização do objeto do contrato, o prestador de serviços deverá efetuar e 

manter válidos todos os seguros pessoais e/ou de acidentes de trabalho, quando 

legalmente exigidos. 

7. É da única e exclusiva responsabilidade do prestador de serviços todas e quaisquer 

eventuais responsabilidades civis, criminais e contra ordenacionais decorrentes do 

incumprimento do objeto do procedimento, bem como do incumprimento/infrações dos 

dispositivos consignados em toda a legislação aplicável. 

 

Cláusula 6.ª - Objeto do dever de sigilo 

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica 

e não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Faro, de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato e cumprir o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não 

o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.  

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou 
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que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a 

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

4. A violação do dever de sigilo sobre o plano de segurança ou das regras de segurança 

constitui infração disciplinar grave, independentemente da responsabilidade civil ou 

criminal pelas consequências da sua divulgação não autorizada. 

 

SECÇÃO II OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

Cláusula 7ª - (Preço contratual) 

1. Pelos serviços, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do 

presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante, Município de Faro deve pagar ao 

adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, se este for legalmente devido. 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, 

nomeadamente os relativos à prestação de serviços, bem como quaisquer encargos 

decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

 

Cláusula 8ª - (Condições de pagamento) 

1. As quantias devidas pelo Município de Faro, serão liquidadas no prazo de 60 dias, na 

sequência da receção das respetivas faturas, as quais devem ser emitidas, pelo 

adjudicatário ao Município de Faro, no final dos serviços a que respeitam, após o 

vencimento das obrigações respetivas. 

2. O pagamento será efetuado após a confirmação da fatura pelo gestor do contrato.  

3. Em caso de discordância por parte do Município de Faro, quanto aos valores das 

faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão 

de nova fatura corrigida. 
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CAPÍTULO III – PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÂO 

 

Cláusula 9ª - (Penalidades contratuais) 

1. Pelo incumprimento das obrigações, o Município de Faro pode exigir ao prestador de 

serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Pelo incumprimento dos prazos definidos, será deduzido aos pagamentos um 

valor de 10%; 

2. Será considerado incumprimento gravoso a incapacidade de cumprir os serviços 

continuados e condignamente por parte do prestador de serviços, por causa a ele 

imputável; 

3. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, a 

entidade adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 20% do preço 

contratual. 

4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as 

importâncias pagas pelo prestador de serviços ao abrigo da alínea a) do n.º 1, 

relativamente aos serviços objeto do contrato cujo atraso na entrega tenha 

determinado a respetiva resolução. 

5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em 

conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 

culpa do prestador de serviços e as consequências do incumprimento. 

6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do 

contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

7. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade 

adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente.  
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Cláusula 10ª - (Força maior) 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havido como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer 

das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias 

que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela 

não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe 

fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias (prova através de 

comprovativo médico), sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos 

de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

prestador de serviços, na parte que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a 

grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos 

de sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativos, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de 

serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de 

normas legais; 

e) Incêndios ou inundações do prestador de serviços cuja causa, propagação ou 

proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas 

de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não 

devidas a sabotagem; 
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve 

ser imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante de força maior. 

 

Cláusula 11ª - (Resolução por parte do contraente público) 

Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previsto na lei, o Município 

de Faro pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de 

serviços violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

 

Cláusula 12ª - (Subcontratação e cessão da posição contratual) 

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão de posição contratual por 

qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

CAPÍTULO IV – CAUÇÃO E SEGUROS 

 

Cláusula13ª - (Caução) 

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário 

deve prestar uma caução no valor de 1% do preço contratual, com exclusão do IVA, nos 

termos do n.º 1 dos artigos 88.º e 89.º do CCP.  

2. A caução, quando exigida, é prestada para bom e pontual cumprimento das 

obrigações decorrentes do contrato, nos termos do Programa do Procedimento, e pode 

ser executada pela entidade adjudicante, sem necessidade de prévia decisão judicial ou 

arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento 

defeituoso, incumprimento definitivo pelo prestador de serviços das obrigações 
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contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros 

efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei. 

3. A resolução do contrato pela entidade adjudicante não impede a execução da caução, 

contanto que para isso haja motivo. 

4. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o 

prestador de serviços na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente 

antes dessa mesma execução, no prazo de 10 dias após a notificação da entidade 

adjudicante para esse efeito. 

5. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 

295.º do Código dos contratos Públicos. 

 

Cláusula 14ª - (Seguros) 

1. É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de 

seguro, para além dos exigidos pela legislação em vigor, os seguintes riscos: 

Responsabilidade Civil, com montante mínimo coberto pela apólice de 50.000,00€; 

Acidentes de Trabalho. 

2. A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova 

documental da celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, 

devendo o prestador de serviços fornecê-la no prazo 10 dias. 

 

 

CAPÍTULO V – RESOLUÇÃO DE LITIGIOS 

 

Cláusula 15ª - (Foro competente) 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a 

competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renúncia a 

qualquer outro. 
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CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Cláusula 16ª - (Comunicações e Notificações) 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, para a sede de cada uma. 

2. Qualquer alteração das informações constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

 

Cláusula 17.ª - Contagem dos prazos 

 

Os prazos previstos no contrato são contínuos não se suspendendo nos sábados, 

domingos e feriados nos termos do disposto no artigo 471º do CCP. 

 

Cláusula 18ª - (Legislação aplicável) 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente procedimento aplica-se o 

regime previsto no Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 

 

 

ANEXO 1 – DISPOSIÇÕES TÉCNICAS 

 

Cláusula 1ª - (Noção de Pessoal de salvamento) 

Por pessoal de salvamento, vulgo nadador salvador, entende-se a pessoa singular 

habilitada com o curso de nadador salvador pela escola da Autoridade Marítima, detentor 

de certificado emitido pelo Instituto de Socorros a Náufragos e ainda curso de primeiros 

socorros emitido por entidade autorizada para o efeito. 

 



  

 

 

 
 
DEPARTAMENTO DE 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL 
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E EXECUÇÕES FISCAIS 
 

 

 

 

Largo da Sé  Serviço de Contratação 
Pública  

 

8004-001 Faro, Portugal   
 geral@cm-faro.pt  Tel.: 289 870 858 

Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo da Sé, 1 Fax: 289 870 039 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8004-001 Faro, Portugal contratação.publica@cm-

faro.pt 

 

12 

Cláusula 2ª - (Deveres do prestador de serviços e do pessoal de salvamento) 

1. Pela prestação de serviços, objeto do presente procedimento, deverá ser assegurada 

a garantia de assistência e segurança aos banhistas/utentes, bem como assegurada a 

garantia de zelo, segurança e direção das atividades aquáticas, com o desenvolvimento 

das ações que se revelarem ajustadas pelo pessoal de salvamento. 

2. Pela prestação de serviços, objeto do presente procedimento, deverão ser 

assegurados ainda os materiais e equipamentos destinados ao salvamento, socorro a 

náufragos e apoio a banhistas (conforme a portaria 311/2015, de 28 de Setembro e o 

Anexo A conferido na redação da Declaração de Retificação n.º 55/2015, de 26 de 

Novembro), a sinalética considerada como obrigatória pelas demais entidades oficiais 

(Despacho n.º05/2016, da AMN-ISN) e os equipamentos para o serviço de acesso de 

pessoas com mobilidade reduzida à água (uma (1) cadeira anfíbia e um (1) andarilho 

anfíbio). 

3. O prestador de serviços é responsável perante o Município de Faro por qualquer falta 

ou incumprimento da prestação de serviços, objeto do presente contrato. 

4. A entidade adjudicatária responderá civilmente pelas ocorrências, verificadas no local 

objeto da presente prestação de serviços, em consequência das quais resultem danos 

materiais ou pessoais a terceiros decorrentes da sua atividade. 

5. Para a presente prestação de serviços, a entidade adjudicatária deverá efetuar e 

manter válidos todos os seguros pessoais e/ou de acidentes de trabalho, quando 

legalmente exigidos, devendo o seguro de trabalho permitir que o nadador salvador afeto 

ao Centro Náutico da Praia de Faro possa utilizar todos os meios à disposição da 

instalação municipal, deslocar-se e acompanhar todas as suas atividades. 

6. É da única e exclusiva responsabilidade do adjudicatário todas e quaisquer eventuais 

responsabilidades civis, criminais e contraordenacionais decorrentes do incumprimento 

do objeto do procedimento, bem como do incumprimento/infrações dos dispositivos 

consignados em toda a legislação aplicável. 
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7. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente 

Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem 

para o prestador de serviços as seguintes obrigações: 

a. Entende-se que o prestador de serviços se inteirou das condições para a 

presente prestação de serviços; 

b. Integrar na equipa afeta ao objeto do procedimento, técnicos devidamente 

credenciados e profissionalmente habilitados para o efeito, segundo Lei n.º 

44/2004 de 19 de Agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 100/2005, de 23 de Junho, Decreto-Lei n.º 96-A/2006, 

de 2 de Junho, Decreto-Lei n.º 129/2006, de 7 de Julho, Decreto-Lei n.º 

256/2007, de 13 de Julho, Decreto-Lei n.º 135/2009, de 03 de Junho, 

devendo: 

i. Os nadadores salvadores devem ser detentores de habilitações ou 

autorizações profissionais específicas, que os habilitem para o 

exercício da prestação de serviços, objeto do presente 

procedimento, designadamente, estarem habilitados com o curso 

de nadador salvador pela Escola de Autoridade Marítima e 

certificado pelo Instituto de Socorros a Náufragos ou outra 

instituição credenciada, com a função de vigilância, socorro, 

salvamento e assistência aos banhistas, e ainda habilitados com o 

curso de primeiros socorros; 

ii. Os nadadores salvadores afetos ao Centro Náutico da Praia de 

Faro deverão possuir, preferencialmente, carta de marinheiro, ou 

superior. 

c. Assegurar e garantir a segurança e assistência a banhistas, com o 

exercício de atividades de informação, vigilância, salvamento e prestação 

de primeiros socorros, através de pessoal de salvamento (nadadores 

salvadores), em número adequado e de acordo com a legislação aplicável. 
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d. Garantir a permanência obrigatória dos nadadores salvadores de acordo 

com a legislação aplicável, durante o período de funcionamento das 

atividades existentes e definidas neste caderno de encargos. 

e. Coordenar e dirigir o projeto supra, garantindo que serão cumpridos os 

deveres dos nadadores salvadores, de acordo com a Lei n.º 44/2004 de 19 

de Agosto, com as alterações que lhe foram feitas pelo Decreto-Lei n.º 

100/2005, de 23 de Junho, Decreto-Lei n.º 96-A/2006, de 2 de Junho, 

Decreto-Lei n.º 129/2006, de 7 de Julho, Decreto-Lei n.º 256/2007, de 13 

de Julho, Decreto-Lei n.º 135/2009, de 03 de Junho e demais legislação 

aplicável. 

f. Garantia e qualidade técnica da prestação de serviços. 

g. Elaborar e apresentar um plano de gestão de riscos para as quatro praias 

do concelho – Faro-Mar, Barreta, Farol-Mar e Culatra-Mar (no prazo de 30 

dias após adjudicação) sugerindo-se, relativamente à feitura do respetivo 

plano, a leitura do Anexo 2 ao presente caderno de encargos; 

h. Elaborar e apresentar o plano de atuação em caso de intervenção. 

i. O prestador de serviços é responsável perante o Município de Faro por 

qualquer falta ou incumprimento objeto do presente contracto. 

j. Hastear e arrear as bandeiras oficiais. 

k. Sem prejuízo da segurança no meio aquático, proporcionar o 

acompanhamento à água a pessoas com mobilidade reduzida, utilizadores 

da Praia Acessível (na Praia de Faro). 

l. Vigiar e prestar socorro aos utentes das Piscinas Municipais de Faro, que 

realizem as suas atividades nos planos de água interiores e exteriores; 

m. Vigiar e prestar socorro aos utentes do Centro Náutico da Praia de Faro 

que realizem as suas atividades dentro e fora do espaço legalmente 

definido para o efeito. 

n. Prestar o serviço de nadador salvador no âmbito do plano anual de 

eventos do Centro Náutico da Praia de Faro e Piscinas Municipais de Faro 
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(eventos ou outras atividades pontuais), seja nos próprios locais do Centro 

Náutico e Piscinas Municipais ou noutro tido por conveniente para a ótima 

realização do mesmo; 

o. Nos casos previstos na alínea anterior, e para além de manter em 

permanência um nadador no Centro Náutico da Praia de Faro, o prestador 

de serviços deverá assegurar o acompanhamento do evento/atividade por 

outro nadador salvador por forma a garantir os serviços de vigilância e 

salvamento na área do mesmo, envolvendo a disponibilização de 1 (uma) 

embarcação própria, incluindo condutor habilitado para o efeito. 

 
Cláusula 3ª – (Substituição do pessoal) 
 
1. O prestador de serviços fica obrigado a informar e identificar previamente, com a 

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis os representantes do Município, de qualquer 

substituição de nadadores salvadores que pretenda efetuar, devendo os mesmos cumprir 

todos os aspetos indicados no presente Caderno de Encargos. 

2. Para efeitos do número anterior, o prestador de serviços fica obrigado a remeter ao 

Município todos os documentos de habilitação dos nadadores salvadores. 

3. Mediante pedido fundamentado, o prestador de serviços fica obrigado a substituir 

qualquer elemento do seu pessoal. 

 

Cláusula 4ª – (Horários de prestação de serviços) 
1. O prestador de serviços deverá respeitar os períodos e horários indicados nas 

cláusulas seguintes, mantendo em permanência pelo menos um (1) nadador salvador em 

cada um dos planos de água das Piscinas Municipais de Faro e Centro Náutico da Praia 

de Faro e, pelo menos, dois (2) nadadores salvadores em cada um dos postos de praia 

municipais. 

2. Os horários referidos no número anterior poderão ser alvo de alteração, de acordo 

com a legislação em vigor, bem como das necessidades de funcionamento das Piscinas 

Municipais de Faro, Centro Náutico da Praia de Faro e postos de praia municipais. 
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3. O suprimento de postos de praia por motivos de prestação do mesmo serviço por 

particulares ou outras instituições poderá ocorrer durante a vigência do contrato, não 

ficando o Município de Faro obrigado ao seu pagamento na totalidade durante a vigência 

do contrato, nem pode o adjudicatário exigir qualquer indemnização caso tal aconteça. 

3. Nos casos previstos no final do número anterior, o prestador de serviços será 

notificado com uma antecedência mínima de 30 dias. 

 

Cláusula 5ª – (Especificações de serviço – local 1) 
 

1. Local da prestação: Piscinas Municipais de Faro (interior e exterior). 

4. Material mínimo de segurança a disponibilizar por plano de água, conforme a portaria 

311/2015, de 28 de Setembro e o Anexo A conferido na redação da Declaração de 

Retificação nº55/2015, de 26 de Novembro. 

5. Período, horários e número de planos de água afetos à prestação de serviços: 

i. Piscinas Interiores, de 1 de janeiro a 30 de junho e de 15 de setembro a 31 de 

dezembro, conforme quando abaixo: 

Segunda a Sexta Sábados Domingos 

06:45h às 22:30h 07:45h às 21:00h 07:45h às 14:30h 

ii. Piscinas Exteriores, de 1 de Julho a 31 de Agosto, conforme quando abaixo: 

Terça a Sábado Domingo Segunda-feira 

14:00h às 20:30h 09:30h às 19:00h Encerrado 

 

6. Especificações das piscinas: 

i. Piscinas Interiores: Piscinas 25 m – 25m x 16,67m, altura média (2,20m – 2,00m) 

– 2,10, têm uma superfície – 416,752m2; volume - 875m3; Aprendizagem – 

12,5m x 6m, altura média (1,20m – 0,80m) – 1,00; superfície – 70m2; volume – 

70m3. 

ii. Piscinas Exteriores: Piscina 50m – 50mx25m, com uma profundidade nos topos 

de 1,2m e 1,4m e de 2m na zona central, volume (2200m3); Piscina de 

aprendizagem e recreação – 16mx8m, com uma profundidade de 1,30m-0,78m, 
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volume 170m3; Piscina infantil – 13mx8m, com uma profundidade de 1m-0,63m, 

volume (180m3). 

 

Cláusula 6ª – (Especificações de serviço – local 2) 
 

Local da prestação: Praias do Concelho de Faro- Faro-Mar, Barreta, Farol-Mar e Culatra-

Mar. 

1. Material mínimo de segurança a disponibilizar: 

b. Material mínimo de segurança a disponibilizar por posto de praia, conforme 

a portaria 311/2015, de 28 de Setembro e o Anexo A conferido na redação 

da Declaração de Retificação n.º 55/2015, de 26 de Novembro; 

c. Mala de primeiros socorros em cada posto de cada posto de praia. 

2. Período, horários e número de postos afetos à prestação de serviços nas praias: 

Conforme a época balnear oficial definida em Portaria anual (1 de junho a 30 de 

setembro) e, de acordo com o Edital de praia definido anualmente pelo Capitão do 

Porto. 

Segunda a Domingo 

09:30h às 19h:30h 

 

3. Número de postos afetos à prestação de serviços: quatro (4) postos de praia 

municipais, localizados nas praias do Concelho de Faro. 

 

Cláusula 7ª – (Especificações de serviço – local 3) 

1. Local da prestação: Centro Náutico da Praia de Faro. 

4. Período, horários e número de postos afetos à prestação de serviços: 

 Segunda a Sexta Sábado e Domingo 

Primavera 

(de 1 de janeiro a 31 de maio) 
9h00 as 17h00 9h00 as 19h30 

Verão 9h00 as 19h30 
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(de 01 de junho a 30 de setembro) 

Outono 

(01 de outubro a 31 de dezembro) 
9h00 as 17h00 
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ANEXO 2 – Plano de Gestão de Riscos das praias Bandeira Azul no concelho de 

Faro (segurança e o salvamento aquático no concelho de Faro) 

 
O Plano deverá reger-se por uma estrutura comum, e através de anexos, encontrar-se 

dividido por um Protocolo Operacional Normal (PON) e por um Protocolo de Actuação em 

Emergência (PAE) para cada praia Bandeira Azul do concelho (Faro-Mar, Barreta, Farol-

Mar e Culatra-Mar). 

Pretende-se que o Plano seja um documento de interno, de carácter operacional e que 

“funcione de apoio” aos demais procedimentos e documentos oficiais existentes. 

A estrutura do Plano deverá reger-se pelos seguintes pontos: 

 

1. Introdução 

1.1. Missão e objetivos  

1.2. Âmbito de aplicação 

1.3. Implementação e manutenção do plano 

1.4. Metodologia de revisão e alteração 

1.5. Glossário de termos técnicos 

1.6. Referências documentais 

2. Situação 

2.1. Caracterização das zonas de intervenção (postos de praia municipais e postos de 

praias privados) 

2.2. Fatores de risco 

2.3. Hipóteses e cenários 

2.4. Papel das entidades intervenientes 

3. Administração e logística 

3.1. Meios humanos  

3.2. Meios materiais e equipamentos 

3.3. Sinalética 
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3.4. Zonas de concentração 

3.5. Comunicações 

4. Execução 

4.1. Estrutura operacional para atuação 

4.1.1. Organograma 

4.1.2. Constituição, missão e funções dos componentes da estrutura 

4.2. Ativação dos Protocolos de atuação existentes 

4.3. Protocolos de atuação: 

4.3.1. Protocolo operacional normal (PON) 

4.3.2. Protocolo de atuação em emergência (PAE) 

4.4. Intervenção das equipas de socorro externas 

4.5. Após emergência 

5. Anexos 

5.1. Algoritmo do PON 

5.2. Algoritmo do PAE 

5.3. Outros mapas e quadros de apoio 
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