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MUNÍCIPIO DE MONCHIQUE 

– Setor de Desporto e Juventude – 

Programa de Ocupação dos Tempos Livres “Verão Ativo em Segurança”  

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A PROTEÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS 

 

Introdução 

O presente Manual de Procedimentos para a proteção de todos os envolvidos no programa “Verão 

Ativo em Segurança” (participantes, corpo técnico, encarregados de educação e outros 

funcionários) visa especificar um conjunto de normas e procedimentos absolutamente fulcrais para 

reduzir o risco de propagação da COVID-19. Assim, os responsáveis pelas instalações assumem e 

comunicam o seu compromisso com a adoção de medidas e implementação de boas práticas ora 

indicados. Por sua vez, os jovens participantes, os encarregados de educação e outros funcionários 

também devem associar-se impreterivelmente a este propósito, cumprindo as normas de boa 

conduta higiene-sanitárias enumeradas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e assumindo o código 

de conduta a seguir detalhado. 

 

PONTO I 

Pessoal Autorizado a Utilizar as Instalações 

 

1.1. Pedido de Autorização 

Ficam autorizados a utilizar as instalações e espaços do Município de Monchique estabelecidos para 

cada grupo, as crianças/jovens participantes, bem como os respetivos coordenadores e monitores, 

que não apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 (tosse, febre (> 38º), dificuldade 

respiratória, corrimento nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores nas 

articulações, cansaço, diarreia ou perda do olfato). As listas dos participantes de cada grupo serão 

definidas após o processo de inscrições estar concluído, de acordo com os critérios de seleção 

definidos nas Condições de Participação. As medidas de mitigação do risco de propagação, que 

podem incluir a alteração ou restrição de atividades, são definidas após avaliação de risco de cada 

uma das atividades específicas. 

 

1.2. Termo de Responsabilidade Individual 
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Antes de as crianças/jovens participantes acederem às instalações desportivas e espaços definidos, 

os encarregados de educação/representantes legais terão de assinar e entregar no ato de inscrição o 

Termo de Responsabilidade Individual, anexo ao presente documento (ANEXO I). 

 

PONTO II 

Deslocações e Processos Administrativos 

 

2.1.  Comportamento fora do Programa “Verão Ativo em Segurança” 

O comportamento fora do programa “Verão Ativo em Segurança” deve reger-se pelas mais recentes 

orientações da DGS no que se refere ao recolhimento domiciliário, distanciamento social, etiqueta 

respiratória e demais recomendações. 

 

2.2. Deslocações para e a partir dos Espaços de Atividade 

As deslocações para e a partir dos espaços de atividade devem ser efetuadas, sempre que possível, 

em veículo próprio, sem contacto com terceiros, respeitando as mais recentes orientações da DGS. 

Os jovens participantes só devem dirigir-se às instalações se assintomáticos. Na presença de 

sintomas ou de temperatura elevada medida no domicílio, os encarregados de 

educação/representantes legais devem abster-se de transportar os seus educandos para as instalações 

do programa e procurar assistência médica. 

 

2.3. Circulação nos Espaços de Atividade 

A circulação no interior das instalações deverá realizar-se exclusivamente pelos percursos 

devidamente sinalizados, estando proibidas ações de socialização avulsas dentro das instalações. As 

deslocações nas instalações devem ser realizadas com a distância de, pelo menos, 2 metros de 

outros utilizadores e com máscara cirúrgica para pessoas com mais de 10 anos de idade. A 

utilização da máscara cirúrgica só é opcional nos períodos de atividade. 

 

2.4. Processo Administrativo 

O processo administrativo será realizado pelos Serviços Administrativos, respeitando a distância de 

2 metros, ou por via eletrónica. Os postos de atendimento administrativo têm uma proteção em 

acrílico, não sendo permitido o contacto físico.  

 

2.5. Controlo de Acessos 
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O controlo de acessos será realizado pelos coordenadores, monitores e vigilantes dos espaços de 

atividade, respeitando a distância de 2 metros, não sendo permitido o contacto físico e troca de 

materiais só com objetos devidamente higienizados. A identificação dos utilizadores será verificada 

à distância. Existirão pontos de controlo nas entradas dos diversos espaços-sede para verificação da 

temperatura e sintomas dos utilizadores. Os responsáveis de cada grupo terão ao seu dispor um Kit 

com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

 

PONTO III 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

 

3.1. Coordenadores, Monitores e Funcionários 

Todos deverão seguir as normas mais recentes da DGS relativamente à utilização de EPIs. Quando 

em contacto com as crianças/jovens participantes, deverão manter a distância de segurança de 2 

metros e estar munidos de máscara cirúrgica. Recomendamos o uso adicional de viseira aos 

funcionários responsáveis pelo atendimento ao público (vigilantes e administrativos). 

 

3.2. Crianças/Jovens Participantes  

Dentro das instalações os participantes com mais de 10 anos de idade deverão utilizar máscara 

cirúrgica. A utilização da máscara cirúrgica só é opcional nos períodos de atividades. 

 

PONTO IV 

Plano de Contingência 

 

Neste ponto serão estabelecidos os procedimentos perante um caso suspeito (definir a área de 

isolamento e os circuitos necessários para caso tenha de sair, ter os contactos de emergência dos 

encarregados de educação/representantes legais e gerir os recursos humanos de forma a ter 

substitutos de reserva em caso de doença de algum dos funcionários), as condições gerais, os 

procedimentos nas deslocações, nas atividades, no refeitório e nos balneários/casas de banho. Todos 

os funcionários devem conhecer o plano e aplicá-lo. Deverá ser dada formação a todos os monitores 

e funcionários em relação ao Plano de Contingência do Município de Monchique e às medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. Os encarregados de educação/representantes 

legais deverão ser informados dos pontos que constam no mesmo através de afixação/entrega de 

panfletos ou via eletrónica, tal como ser esclarecidos sobre todas as eventuais alterações associadas 

à organização e funcionamento do programa em apreço. 
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4.1. Deteção e Atuação Perante um Caso Suspeito 

4.1.1. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de 

isolamento, acompanhando com, pelo menos, 1 metro de distância, a pessoa até à zona da sala de 

isolamento pelo percurso definido, evitando contacto próximo com outras pessoas. 

4.1.2. A área de isolamento deverá estar equipada com telefone, cadeira, água e alimentos não 

perecíveis, e acesso a instalação sanitária. 

4.1.3. Os encarregados de educação do caso suspeito devem ser de imediato contactados e 

aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24), o que também poderá ser feito pela própria 

entidade.  

4.1.4. Todos os encarregados de educação/representantes legais devem ser informados em caso 

de existência de um caso suspeito na instituição.  

4.1.5 A Autoridade de Saúde Local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, bem 

como dos seus contactos, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos 

contactos próximos. Para o efeito os coordenadores deverão manter atualizados os contactos das 

Autoridades de Saúde territorialmente competentes.  

4.1.6. Deve reforçar-se a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito 

e da área de isolamento, nos termos da Orientação 014/2020 da DGS (a limpeza deve ser sempre 

húmida, não usar aspiradores a seco em zonas públicas, salvo se forem aspiradores com tanque 

de água que recolhe a sujidade na água, este depósito deve ser despejado e lavado entre cada 

uma das áreas a aspirar; sentido de limpeza de cima para baixo, das áreas mais limpas para as 

mais sujas – paredes e teto, superfícies acima do chão como bancadas, mesas, corrimãos, outros; 

equipamentos existentes; instalações sanitárias; e, por último, o chão). 

4.1.7. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco de 

plástico e resistentes, fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho 

e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção 

(nunca em ecopontos). 

4.1.8. A gestão dos recursos humanos deverá prever substituições a eventuais ausências por 

doença, para a prestação de cuidados a familiares ou por necessidade de isolamento. 

 

4.2. Condições Gerais 

4.2.1. Antes do início do programa “Verão Ativo em Segurança” deverá ser efetuada uma 

limpeza geral e desinfeção das instalações. 
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4.2.2. Deverão ser cumpridas as seguintes indicações gerais para as medidas de prevenção: 

higiene das mãos; etiqueta respiratória; distanciamento físico; higienização e desinfeção de 

superfícies; utilização de proteção individual; (in)formação sobre saúde e bem-estar dos jovens 

(Manual da DGS – Volume 1 de 15/05/2020). 

4.2.3. Disponibilizar solução antissética de base alcoólica. 

4.2.4. Afixar cartazes ou folhetos informativos. 

4.2.5. Higienização regular dos espaços e superfícies de utilização comum (de acordo com as 

orientações 014/2020 da DGS) para a prevenção de transmissão da COVID-19. 

4.2.6. O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies durante horas (cobre e 

papelão) e alguns dias (plástico e aço inoxidável). 

4.2.7. Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia 

consoante a frequência de manipulação, de toque ou utilização (maçanetas de portas, 

interruptores de luz, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, 

cadeiras, corrimãos, dinheiro, entre outros). 

4.2.8. Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial. 

4.2.9. Utilizar toalhetes de papel nas instalações sanitárias, balneários e refeitórios. 

4.2.10. Garantir lotação não superior ao máximo legalmente permitido. 

4.2.11. Organizar os participantes em grupos durante todo o tempo (os mesmos monitores, 

horários, actividades e refeições). 

4.2.12. Garantir o distanciamento físico (1,5–2 metros). 

4.2.13. Efetuar refeições por grupos/turnos. 

4.2.14. Qualquer um com presença de sintomas sugestivos de COVID-19 não deverá deslocar-

se ao local. 

4.2.15. Encarregados de educação/representante legal deverão efetuar marcação prévia para 

contactar com os coordenadores (preferencialmente através de meios que não impliquem 

contacto direto). 

4.2.16. Elementos externos deverão utilizar máscara. 

4.2.17. Garantir condições para a desinfeção de mãos várias vezes ao dia quando necessário. 

4.2.18. Se surgir algum caso suspeito as actividades devem ser canceladas. 

 

4.3. Deslocações 

4.3.1. Assegurar, preferencialmente, o transporte individual das crianças/jovens participantes 

pelos encarregados de educação ou representante legal. 
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4.3.2. Adequar o transporte colectivo de acordo com a legislação em vigor para o transporte 

coletivo de passageiros e orientações da DGS (cumprimento do intervalo e da distância de 

segurança entre passageiros – por exemplo, um por banco; redução da lotação máxima para 

2/3; disponibilização de solução à base de álcool à entrada e saída da viatura; descontaminação 

da viatura após cada viagem). 

4.3.3. Definir circuitos de entrada e saída dos espaços de atividades para cada grupo. 

4.3.4. À chegada e saída dos espaços os jovens participantes deverão ser entregues/recebidos 

individualmente pelo seu encarregado de educação/representante legal à porta de 

estabelecimento evitando, sempre que possível, a circulação dos mesmos dentro do 

estabelecimento. 

4.3.5. Sempre que possível manter portões/portas abertas para evitar o toque em superfícies. 

 

4.4. Atividades 

4.4.1. Cada grupo terá um espaço próprio para a realização das atividades de forma a não 

existirem cruzamentos de pessoas que não sejam do mesmo grupo. 

4.4.2. As atividades deverão ser realizadas, preferencialmente, ao ar livre e sem contacto físico 

mantendo o distanciamento de 2 metros. 

4.4.3. Quando as atividades forem realizadas em recintos fechados o distanciamento entre 

participantes deve ser de 3 metros. 

4.4.4. Evitar a organização de atividades em espaços públicos que não seja possível assegurar o 

distanciamento dos elementos do grupo de outras pessoas. 

4.4.5. Cada participante deve ter um kit de proteção individual com uma máscara, luvas e um 

frasco de solução antissética de base alcoólica. 

4.4.6. Assegurar que não há partilha de objetos ou, caso haja, estes estão devidamente 

desinfetados (garantir material individual necessário para cada atividade; solicitar aos 

encarregados de educação que não deixam as crianças/jovens levar brinquedos ou outros 

objetos desnecessários). 

4.4.7. Pessoas com idade superior a 10 anos deverão utilizar máscara em recintos fechados. 

4.4.8. Em caso de deslocamento até à praia, utilizar exclusivamente praias concessionadas de 

acordo com o n.º 8 do artigo 11.º do Decreto de Lei nº 32/2011 de 7 março (consultar Manual 

com Linhas Orientadoras para Utilização das Praias). 

 

4.5. Refeitórios 
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4.5.1. Observar as recomendações da DGS emanadas através das Orientações nº 014/2020 e nº 

024/2020. 

4.5.2. Manter o distanciamento evitando concentrações. 

4.5.3. Efetuar a correta higienização das mãos antes e depois das refeições; caso necessário, 

auxiliar os jovens para a correta higienização. 

4.5.4. Efetuar a limpeza frequente dos espaços e instalações. 

4.5.5. As refeições poderão ser realizadas dentro do espaço de cada grupo. 

4.5.6. Se houver almoços em refeitório deverão ser garantidos o distanciamento (os lugares 

devem ser marcados de forma a assegurar o máximo de distanciamento possível, 1,5 a 2 m 

entre pessoas), a definição de grupos fixos durante o programa “Verão Ativo em Segurança” e 

turnos diferentes. 

4.5.7. Entre trocas de turnos deverá ser realizada a adequada descontaminação das superfícies 

utilizadas (mesas, cadeiras, entre outros). 

4.5.8. Evitar partilhar alimentos e objetos. 

4.5.9. Os alimentos prontos a comer não deverão ser tocados com as próprias mãos, deverão ser 

utilizados utensílios adequados (guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso único ou 

equipamentos de distribuição). 

4.5.10. O uso de luvas não substitui a adequada e frequente higienização das mãos, devendo 

mudá-las com frequência (trocar a cada 4 horas em caso de utilização para uma mesma tarefa) e 

higienizar as mãos antes da colocação e após a remoção das mesmas. 

4.5.11. Todos os funcionários deverão usar máscara de forma adequada. 

 

4.6. Balneários e Casas de Banho 

4.6.1. Garantir condições para a promoção de boas práticas de higiene (água e sabão). 

4.6.2. Os participantes deverão tomar banho nas suas casas. 

4.6.3. Caso haja utilização dos balneários, deverá haver uma redução da utilização dos 

chuveiros a 50%, alternando as cabines em uso e formar grupos/turnos diferentes para a 

utilização dos balneários. 

4.6.4. Deverão ser disponibilizados dispensadores de gel de banho e champô (se possível). 

4.6.5. Após cada utilização os balneários deverão ser desinfetados. 

 

PONTO V 

Instalações Desportivas/Espaços de Atividade 
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Na utilização das instalações desportivas definidas para o desenvolvimento do programa “Verão 

Ativo em Segurança” deverão ser cumpridas todas as normas já supracitadas para a permanência 

nos espaços de atividade, adaptando-as à especificidade de cada um dos espaços e atividades 

propostas.



 

 

 

ANEXO I 

Termo de Responsabilidade Individual do Programa “Verão Ativo em Segurança” 

 

 

Eu,___________________________________________, Encarregado(a) de Educação ou 

representante legal do(a) participante _____________________________________, com o nº de 

inscrição ____, declaro que tomei conhecimento do Manual de Procedimentos do programa “Verão 

Ativo em Segurança” e responsabilizo-me por sensibilizar e fazer cumprir os procedimentos nele 

indicados pelo(s) participante(s) selecionado(s). 

 

Estou consciente que, embora o Município de Monchique assegure todas as medidas de 

contingência face à pandemia COVID–19 sugeridas pela Direção Geral de Saúde, essenciais para a 

proteção de todos os envolvimentos no programa, a autarquia não se responsabiliza por eventuais 

incumprimentos dos participantes. 

 

 

 

Monchique, ____ de _____________ de 2020. 

 

 

O Encarregado de Educação/representante legal, 

 

________________________ 

(Nome legível) 


