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Enquadramento  

Atendendo à orientação da Direção Geral de Saúde n.º 032/2020- COVID-19: Medidas de 

Prevenção e Controlo em Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL), de 14 de junho de 

2020, e às recomendações desenhadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., 

com o apoio da Direção Geral de Saúde, para o desenvolvimento das atividades de Campos de 

Férias, visando a minimização do risco de propagação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), foi 

elaborado o presente Plano de Contingência para o serviço de Ocupação dos Tempos Livres, 

designado por “Verão Ativo Em Segurança 2021”, onde é apresentado um conjunto de medidas 

e procedimentos a aplicar, de forma a conter rápida e eficazmente a propagação da doença. 

O presente Plano de Contingência será revisto e atualizado sempre que existirem novas 

orientações formuladas pelas entidades nacionais de saúde, nomeadamente pela Direção Geral 

de Saúde (DGS), e entra em vigor imediatamente após aprovação do Presidente da Câmara 

Municipal de Monchique. 

 

Objetivo 

O presente Plano de Contingência para o serviço de ocupação de tempos livres – Verão Ativo 

em Segurança - 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. 

Os espaços onde decorre prática de atividade física e de lazer, pelas suas características, 

representam locais de potencial transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto 

direto e/ou indireto. Neste sentido, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a 

minimização da transmissão da doença nestes contextos. 

Este documento não prevê ações de tratamento médico, pelo que nessas circunstâncias deverão 

seguir-se as orientações da Direção-Geral da Saúde e/ou Autoridade de Saúde Local. As 

situações não previstas no presente Plano deverão ser avaliadas caso a caso. 

 

 



PLANO DE CONTINGÊNCIA – Serviço de Ocupação dos Tempos Livres | Verão Ativo em Segurança 2021 
 

 
MUNICÍPIO DE MONCHIQUE | VERSÃO  01JUN2021 3 

 

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, de acordo com o 

ponto 5 da Norma nº 004/2020 de 23/03/2020 atualizada a 19/04/2021, sendo consideradas 

suspeitas de infeção por SARS-CoV-2 as pessoas que apresentem: 

1. um quadro de infeção respiratória aguda com, pelo menos, um dos seguintes sintomas: 

a. Tosse de novo, ou com agravamento do padrão habitual;  

b. Febre (temperatura ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

c. Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível  

2. Anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito. 

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 

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. 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Norma_004_2020_act_19_04_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Norma_004_2020_act_19_04_2021.pdf
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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 para pessoas com mais de 10 anos de 

idade. A utilização da máscara só é opcional nos períodos de atividade física. 

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 

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.  

3.2. Crianças/Jovens Participantes  

Dentro das instalações e no transporte coletivo os participantes com mais de 10 anos de idade 

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

No transporte coletivo recomendando-se a utilização de máscara a menores de 10 anos, para 

reduzir o risco de contágio. 

 

PONTO IV - Medidas 

4.1. 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. 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). 

4.3. Disponibilizar solução antissética de base alcoólica (SABA), em diversos pontos dos 

equipamentos desportivos, de fácil acesso aos monitores e crianças. 

4.4. Afixação de informação/sinalização relativa as medidas de prevenção e controlo da 

transmissão da COVID-19, designadamente relativas ao distanciamento social, higienização das 

mãos, etiqueta respiratória, etc…. 

4.5. Criação e implementação de um plano de limpeza específico de acordo com a Orientação 

014/2020 de 21/03/2020 - “Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de 

atendimento ao público ou similares” da DGS, que reforce a desinfeção diária e periódica dos 

espaços envolventes, incluindo casas de banho (Anexo II).  

4.6. Higienização regular dos espaços e superfícies de utilização comum para a prevenção de 

transmissão da COVID-19 de acordo com o plano de Limpeza estabelecido. 

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

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

4.8. 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). 

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

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

4.11. Garantir lotação não superior ao máximo legalmente permitido. 

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

horários, atividades e refeições). 

4.13. Garantir o distanciamento físico de 2 metros. 

4.14. Efetuar refeições por grupos/turnos. 

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

ao local. 

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

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

contacto direto). 

4.17. Elementos externos deverão utilizar máscara. 
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4.18. Garantir condições para a desinfeção de mãos várias vezes ao dia quando necessário. 

4.19. Se surgir algum caso suspeito as atividades devem ser canceladas. 

 

PONTO V - Deteção e Atuação Perante um Caso Suspeito 

5.1. De acordo com o ponto 5 da Norma n.º 004/2020 de 23/03/2020 atualizada a 19/04/2021, 

COVID-19: Abordagem do Doente com Suspeita ou Confirmação de COVID-19 da DGS, são 

consideradas suspeitas de infeção por SARS-CoV-2 as pessoas que apresentem: 

- um quadro de infeção respiratória aguda com, pelo menos um dos seguintes sintomas: 

a. Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual; 

b. Febre (temperatura ≥38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

c. Dispneia/dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível.  

- anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito 

5.2. Perante uma suspeita de uma criança infetada por COVID-19, devem adotar-se, de imediato, 

os procedimentos de isolamento e comunicado o caso pelo monitor que acompanha a criança, 

aos pais e ao técnico superior responsável pelo grupo. 

Caso durante a realização das atividades seja detetado um caso possível ou provável de covid-

19, este será encaminhado por um só monitor para a área de isolamento, através dos circuitos 

definidos no Plano de Contingência específico e próprio para a COVID-19 do local (piscinas, 

pavilhão municipal) garantindo que o mesmo é portador de máscara de forma adequada. No 

pavilhão gimnodesportivo a sala de isolamento localiza-se no balneário dos árbitros e nas 

piscinas municipais localiza-se no centro médico. 

Caso o caso suspeito seja detetado durante as saídas de grupo o caso suspeito será encaminhado 

para a sala de isolamento do local onde esteja a decorre essa atividade (exemplo: parque 

aquático). 

Na área de isolamento estará disponível um kit com água e alguns alimentos não perecíveis, 

solução antissética de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas e balde do lixo com 

pedal. Caso necessário será disponibilizada instalação sanitária que será desinfetada após 

utilização de acordo com a Orientação 014/2020 de 21/03/2020 - “Limpeza e desinfeção de 

superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares” da DGS. 

Sempre que possível deve assegurar-se a distância de segurança da pessoa (caso suspeito), 

recomendada pelas autoridades de saúde.  
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O monitor contacta a Linha SNS24 (808 242 424) ou, de forma complementar, outras linhas 

telefónicas criadas especificamente para o efeito, pelas Administrações Regionais de Saúde 

(ARS), em articulação com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), em Unidades de Saúde 

Familiar (USF) ou Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), divulgadas a nível 

regional e local. 

A avaliação pelo SNS24, ou pelas linhas telefónicas criadas para o efeito nas USF/UCSP, permite 

o encaminhamento dos doentes com suspeita de COVID-19 para (Diagrama):  

a) Vigilância clínica e isolamento no domicílio;  

b) Avaliação clínica em Áreas Dedicadas a Doentes com Suspeita de Infeção Respiratória Aguda 

(ADR) nos Cuidados de Saúde Primários (ADR-Comunidade, ADRC);  

c) Avaliação clínica em Áreas Dedicadas a Doentes com Suspeita de Infeção Respiratória Aguda 

nos Serviços de Urgência dos Hospitais (ADR-SU); 

d) Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de Orientação de 

Doentes Urgente (CODU) do INEM. 

5.3. Atuação perante um caso suspeito 

- Criança com sintomas (Caso suspeito) -» O monitor acompanha a criança com sintomas para a 

sala de isolamento-» O monitor contata os pais da criança e o SNS 24 (808242424) e segue as 

orientações do SNS -» O monitor segue as instruções dadas pela SNS 24-» O monitor que 

acompanha o caso suspeito reporta ao responsável pelo espaço. Na impossibilidade de 

contactar, liga para outro elemento do grupo de trabalho. -» O responsável contacta os serviços 

municipais de proteção Civil, a comunicar o caso. Na impossibilidade de contactar, liga para 

outro elemento do grupo de trabalho. -» Um elemento do gabinete de Proteção Civil ou quem 

o substitua, informa, Presidente e Vereadores. 

5.4. 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. 

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

existência de um caso suspeito na instituição. 

 

PONTO VI - Deslocações 

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

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

coletivo de passageiros e orientações da DGS designadamente, a Orientação nº 027/2020 de 

20/05/2020, atualizada a 20/07/2020 COVID-19: Procedimentos nos Transportes Públicos. 

6.3. No transporte coletivo recomenda-se a utilização de máscara a menores de 10 anos para 

reduzir o risco de contágio. 

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

6.5. 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. 

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

 

PONTO VII - Atividades 

7.1. 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. 

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

mantendo o distanciamento de 2 metros. 

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

participantes deve ser de 3 metros. 

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

distanciamento dos elementos do grupo de outras pessoas. 

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

frasco de solução antissética de base alcoólica. 

7.6. 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). 

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

7.8. 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). 

7.9. A calendarização das atividades adota uma configuração semanal padronizada que se 

encontra especificada na Tabela 1. 

 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026498.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026498.pdf
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Tabela 1. Exemplo de semana-tipo para o programa “Verão Ativo em Segurança”. 

 

PONTO VIII - Refeitórios 

8.1. Observar as recomendações da DGS emanadas através das Orientações nº 014/2020 e nº 

024/2020. 

8.2. Manter o distanciamento evitando concentrações. 

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

auxiliar os jovens para a correta higienização. 

8.4. Efetuar a limpeza frequente dos espaços e instalações. 

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

8.6. 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. 

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

utilizadas (mesas, cadeiras, entre outros). 

8.8. Evitar partilhar alimentos e objetos. 

8.9. 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). 

8.10. 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. 

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

 

PONTO IX - Balneários e Casas de Banho 

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

9.2. Os chuveiros de duche encontram-se encerrados. 

9.3. Os participantes deverão tomar banho nas suas casas. 

Grupo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

A 
Atividades 

em 
Monchique 

(espaço-sede 
ou outro) 

Saída Monchique Saída Monchique 

B Monchique Saída Monchique Saída 
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9.4. O acesso aos balneários só é permitido, no tempo necessário para trocar de roupa, antes e 

após as atividades nas piscinas. 

9.5. Estão afixadas as lotações máximas permitidas nos balneários, por forma a permitir a 

manutenção do distanciamento físico de, pelo menos, 2 metros; 

9.6. Após cada utilização os balneários deverão ser desinfetados. 

 

PONTO X - Instalações Desportivas/Espaços de Atividade 

10.1. 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. 

10.2. Os participantes de cada grupo terão um espaço-sede fixo que servirá para a receção e 

entrega aos encarregados de educação ou outros familiares, em função das normas previstas 

neste plano para o efeito. 

10.3. Os dois espaços-sede fixos definidos para o programa “Verão Ativo em Segurança” são: (i) 

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Monchique – Espaço 1; (ii) Pavilhão Gimnodesportivo 

Municipal de Monchique – Espaço 2. 

10.3. Em Monchique, as instalações desportivas onde decorrem atividades do programa “Verão 

Ativo em Segurança”, cumprindo todas as normas e orientações da DGS, são: Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal de Monchique, Piscinas Municipais e, eventualmente, Pavilhão da 

Escola EB 2/3. 

 

PONTO XI - Organização dos Grupos 

11.1. Os participantes no programa serão divididos em grupos de, no máximo, 30 

crianças/jovens, de acordo com o seu escalão etário. 

11.2. Cada grupo será acompanhado no mínimo por três técnicos/monitores adultos. 

11.3. As atividades decorrerão em turnos quinzenais, sendo que os participantes escolhem a 

quinzena que pretendem frequentar por ordem de preferência: 1.º turno – de 12 a 23 de julho; 

2.º turno – de 26 de julho a 6 de agosto; 3.º turno – 9 de agosto a 20 de agosto.  

11.4. Por cada turno quinzenal haverá, no máximo, dois grupos em funcionamento.  

 

Ponto XII - Casos Omissos 

Todos os casos omissos neste Plano de Contingência serão objeto de análise e decisão 
por parte do Município de Monchique. 
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ANEXO I 

 

Termo de Responsabilidade Individual  

do Programa “Verão Ativo em Segurança 2021” 

 

 

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 2021. 

 

 

O Encarregado de Educação/representante legal, 

 

________________________ 

(Nome legível) 
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ANEXO II 
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