
Município de Penamacor setembro de 2021 

 

Página | 1  

 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFEÇÃO– COVID - 19 

(Listagem de atividades, produtos e frequência de limpeza)  

Estádio Municipal  

PLANO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 

Área a higienizar Produto Material Método Frequência 
Entidade 

Responsável 

Entrada, Acesso às Bancadas, Bancadas do público e das equipas técnicas, Rouparia, Sala de Comunicação Social, Gabinete do Responsável, Gabinete 

Médico/Sala de Isolamento (sem utilização) 

Portas e corrimões 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Pano 

Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 
2 x por semana 

CMP 

Bancadas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Pano 

Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 
1x por semana 

CMP 

Mobiliário de 

madeira 

Detergente para 

madeiras/ vidros 
Pano 

Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 
2 x por semana 

CMP 

Mesas, marquesas, 

cadeiras, materiais 

e equipamentos 

Solução detergente/ 

desinfetante 
Pano 

Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 
2 x por semana 

CMP 

Puxadores das 

portas 

Solução detergente/ 

desinfetante 

Pano Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 

2 x por semana CMP 

Puxadores dos 

armários 

Solução detergente/ 

desinfetante 

Pano Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 

2 x por semana CMP 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Vassoura 

Balde e esfregona 
Passar pelo pavimento 

2 x por semana CMP 
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Instalações Sanitárias colaboradores e público 

Sanitários 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Balde e esfregona 

Pano de limpeza 

Piaçaba 

Passar pelas superfícies 

2 x por semana CMP 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Vassoura 

Balde e esfregona 
Passar pelo pavimento 

2 x por semana CMP 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que 

estas fiquem humedecidas pelo produto 
2 x por semana 

CMP 

Instalações Sanitárias e balneários (atletas e equipas técnicas) 

Sanitários 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Pano de limpeza 

Piaçaba 
Passar pelas superfícies 

Após cada 

treino/jogo 

CMP 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Vassoura 

Balde e esfregona 
Passar pelo pavimento 

Após cada 

treino/jogo 

CMP 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que 

estas fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 
treino/jogo 

CMP 

Bancos 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Pano de limpeza Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 
treino/jogo 

CMP 

Duches 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Pano de limpeza Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 
treino/jogo 

CMP 

Campos de Jogo 

Bancadas das equipas 

técnicas e suplentes 

Solução detergente/ 

desinfetante 
Pano de limpeza 

Pulverizar pela estrutura de forma que 

estas fiquem humedecidas pelo produto, 

esperar 10 minutos 

Após cada 

utilização 

CMP 

Balizas e outros 

equipamentos 

Solução detergente/ 

desinfetante 

Pano de limpeza Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 
utilização 

CMP 
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PLANO DE DESINFEÇÃO 

Área a higienizar Produto Material Método Frequência 
Entidade 

Responsável 

Entrada, Gabinete Médico, Gabinete do Responsável do Clube utilizador e Sala de Isolamento (sem utilização) 

Puxadores de portas           Desinfetante Pano 
Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 

Interruptor de luz   Desinfetante Pano 
Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada treino 

/ jogo 

Clube utilizador/ 

ADEP 

Doseadores de 

desinfetante 
          Desinfetante Pano 

Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 

Pavimento            Desinfetante Pulverizador 

Pulverizar pelo chão de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto, esperar 

10 minutos 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 

   

Campos de jogos 

Bancadas das 

equipas técnicas e 

suplentes 

          Desinfetante Pulverizador 

Pulverizar pela estrutura de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto, esperar 10 

minutos 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 

Balizas e outros 

equipamentos 
          Desinfetante Pulverizador 

Passar pelas superfícies de forma que estas 
fiquem humedecidas pelo produto, esperar 10 
minutos 

Após cada 
utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 
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Área a higienizar Produto Material Método Frequência 
Entidade 

Responsável 

Instalações Sanitárias dos atletas 

Puxadores das portas Desinfetante Pano 
Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 

Torneiras Desinfetante Pano 
Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 

Pavimento Desinfetante Pulverizador 

Pulverizar pelo chão de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto, esperar 

10 minutos 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 

Balneários 

Puxadores de Portas Desinfetante Pano 
Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 

Pavimento Desinfetante Pulverizador 

Pulverizar pelo chão de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto, esperar 

10 minutos 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 

Chuveiros /Bancos 

Torneiras/autoclismos/ 

cabides /doseadores 

Desinfetante Pano 
Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 

Materiais didáticos 

(bolas , pinocos, 

balizas) 

Desinfetante               Pano 
Passar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto 

Após cada 

utilização 

Clube utilizador/ 

ADEP 
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Diluições de lixívia para desinfeção de Superfícies e Salas de Isolamento, 
segundo a Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 

 

Após cada utilização da Sala de isolamento, antes de proceder à limpeza do espaço 

propriamente dito, é necessário seguir as indicações da DGS/autoridade local de saúde, 

nomeadamente, aguardar 72 horas antes de efetuar qualquer outro procedimento e 

desinfetar todas as superfícies com lixívia, com as quantidades que a seguir se explicitam.  

 

Diluição de lixívia para desinfeção da área de isolamento em estabelecimentos públicos: 

lixívia na concentração original de cloro livre a 5%, na diluição de 1/50, ou seja, 1 parte de 

lixívia em 49 partes iguais de água. Esta proporção aplica-se também às instalações sanitárias e 

áreas de toque frequente dentro da sala de isolamento. 

 

Concentração original da 

lixívia 

Para obter 1 litro de solução de lixívia a 1000 ppm, pronta a utilizar  

% Volume de lixívia Volume de água 

5 20 mililitros 980 mililitros 

 

Concentração original da 

lixívia 

Para obter 10 litros de solução de lixívia a 1000 ppm, 

pronta a utilizar 

% Volume de lixívia Volume de água 

5 200 mililitros 9,800 litros 

 

 

Desinfeção com lixívia das superfícies comuns em estabelecimentos públicos (utilização 

frequente e fora da sala de isolamento): lixívia a 5% de cloro livre na forma original, na 

diluição de 1/100 ou seja, 1 parte de lixívia em 99 partes iguais de água.  

 

Concentração original da 

lixívia 

Para obter 1 litro de solução de lixívia pronta a utilizar 

% Volume de lixívia Volume de água 

5 10 mililitros 990 mililitros 

 

Concentração original da 

lixívia 

Para obter 5 litros de solução de lixívia pronta a utilizar 

% Volume de lixívia Volume de água 

5 50 mililitros 4,950 litros 

 

Concentração original da 

lixívia 

Para obter 10 litros de solução de lixívia pronta a utilizar 

% Volume de lixívia Volume de água 

5 100 mililitros 9,900 litros 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
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REGISTOS DO PLANO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 

Espaço:__________________________________________________________ 

Data Local/zonas Assinatura do responsável pela 

limpeza/higienização 
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REGISTOS DO PLANO DE DESINFEÇÃO 

Espaço:__________________________________________________________ 

Data Local/zonas Assinatura do responsável pela 

desinfeção 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 


