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CIRCULAR Nº 39/15 
 

30/10/2015 
 
 

 
DISTRIBUIÇÃO: Clubes referidos e respetivas Associações Territoriais  
 
ASSUNTO: Nadadores Salvadores 
 
 
 
A lei nº 68/2014, de 29 de agosto aprova o regime jurídico aplicável ao nadador-salvador, 
publicando o Regulamento da Atividade de Nadador-Salvador. 

Diz o referido diploma que ‘toda a piscina de uso público deve contar com os serviços de pelo 
menos dois nadadores-salvadores (… )’ (ponto 2, do artigo 31º). 

Acresce ainda, no mesmo artigo (31º, pontos 3 a 6) que: 

 

3 -Para efeitos de cálculo do número de nadadores-salvadores empenhados nos dispositivos 
de segurança aquática em piscinas, deve atender-se a: 

a) Um nadador-salvador permanentemente, quando a lotação instantânea máxima de 
banhistas é de até 400; 

b) Mais um nadador-salvador permanentemente, por cada 400 adicionais ou fração. 
 

4 — Para o cálculo do número de nadadores-salvadores de um complexo de piscinas devem 
somar-se as lotações instantâneas máximas de banhistas de todos os tanques. 

5 — Nos casos em que a separação entre os tanques ou a forma dos mesmos não permite 
uma vigilância eficaz, é obrigatória a presença, como mínimo, de dois nadadores-salvadores 
em cada tanque. 

6 — As piscinas com um plano de água de 500 m2 ou superior devem contar com cadeiras 
telescópicas que permitam uma adequada visualização do espaço aquático a vigiar, 
certificadas pelo ISN. 
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Considerando que: 

1. A valência ou tipologia funcional da generalidade dos complexos de Piscinas é de uso 
desportivo (conforme classificação da Diretiva 23/93) em função das características 
morfológicas e funcionais dos tanques, nomeadamente no cumprimento dos requisitos 
geométricos e construtivos adequados para a prática da natação e modalidades 
derivadas, no âmbito do treino e da competição desportiva, respeitando as exigências 
específicas e os níveis de prestação a que se destinam; 

2. A determinação do número de nadadores-salvadores não atende à referida tipologia de 
planos de água, confinando as tipologias existentes apenas em ‘uso público’. Ou seja, 
uma piscina de cariz desportivo fica assim em igual entendimento que uma piscina 
pública de recreação, quando a sua utilização prática é bastante diferente; 

3.  A determinação do número de nadadores-salvadores em termos legais para este tipo de 
instalação – e aqui entendemos piscina de tipologia desportiva – vem mencionada 
apenas no regime jurídico aplicável ao nadador-salvador, através do Regulamento da 
Atividade de Nadador-Salvador; 

4.  Em nosso entender, embora sem base jurídica, a determinação desta importante 
condição que assegura a assistência aos nadadores, neste tipo de instalação 
desportiva, deveria ser explicitada em diploma próprio no âmbito das instalações 
desportivas; 

5.  A regulamentação que se espera e que é frisada na leinº68/2014,de 29 de agosto, 
apenas se destinará a parques aquáticos. 

 

Solicita-se que os clubes que subscrevem esta solicitação, façam chegar a sua concordância 
até ao dia 6 de Novembro para procedimento posterior e esclarecimento jurídico sobre o 
aplicável face à legislação existente sobre esta matéria – vigilância aquática. 

 

 
 
Pela FPN 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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