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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Programa “P’las Veredas de Monchique” | Época 2021/2022 

 

Introdução 

As circunstâncias que advêm dos tempos pandémicos em curso (COVID-19) obrigaram-nos a 

modificar alguns dos procedimentos preconizados no programa “P’las Veredas de Monchique”, 

organizado pelo Setor de Desporto e Juventude do Município de Monchique. Face às diretrizes 

avançadas pelas autoridades de saúde competentes, com o objetivo de mitigar a propagação do 

vírus, as adaptações realizadas na presente edição do programa visam: (1) garantir a segurança 

das dos participantes, dos técnicos envolvidos e dos restantes funcionários do Município de 

Monchique; (2) permitir que a população residente ou natural de Monchique, bem como outras 

pessoas oriundas de outros concelhos do país ou de outros países, possam usufruir de exercício 

físico em comunhão com as belas paisagens que o concelho de Monchique oferece. 

 

PONTO I 

Funcionamento do Programa 

 

a) O programa “P’las Veredas de Monchique” é organizado pelo Município de Monchique, tendo 

início no dia de 24 de outubro de 2021 e terminando no dia 29 de maio de 2022. As atividades 

realizam-se aos domingos, com uma frequência de duas ou três atividades por mês.  

 

b) Os objetivos deste programa são os seguintes: 

1. Sensibilizar a população para a importância da prática de atividade e exercício físico na 

prevenção/controlo dos fatores de risco associados a doenças cardiovasculares; 

2. Possibilitar a prática de exercício físico desafiante para diversos grupos etários; 

3. Propiciar o reconhecimento do Município de Monchique no exterior; 

4. Divulgar as paisagens e os trilhos que o concelho de Monchique tem para oferecer, 

contribuindo para a promoção do desporto e do turismo de natureza. 

 

c) Destinatários: 

1. O programa destina-se a pessoas naturais e/ou a residir no concelho de Monchique, mas 

também a indivíduos que residam noutro concelho do país ou turistas estrangeiros, que possuam 

capacidades físicas e funcionais para a consecução dos percursos/trilhos propostos; 

2. Sem prejuízo do indicado no ponto anterior, qualquer pessoa pode inscrever-se neste 

programa, não havendo limite de idades para o efeito; 
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3. Pessoas não preparadas para executar os percursos/trilhos, em particular com o intento de os 

terminarem o mais rapidamente possível em função das suas possibilidades, devem abster-se de 

participar no programa – o objetivo não é passear, é promover o exercício físico.  

 

d) Organização das Atividades: 

1. Para cada atividade poderão se inscrever 50 pessoas, sendo que a atividade somente se realiza 

com o mínimo de 5 participantes confirmados; 

2. As inscrições que não forem aceites para uma atividade, visto que o limite máximo (50) foi 

alcançado, ficam automaticamente inscritas para a atividade subsequente, caso se manifeste 

intenção em participar; 

3. As atividades começam às 9h, sendo que em cada uma delas é definido um tempo limite para a 

sua conclusão; 

4. As atividades serão orientadas por dois técnicos do Município de Monchique, que 

estabelecerão dois ritmos distintos de caminhada/corrida e que poderão ser ou não seguidos 

pelos participantes; 

5. Crianças/jovens com menos de 18 anos, apenas poderão participar em conjunto com os 

encarregados de educação/representantes legais, ou mediante autorização do encarregado de 

educação/representante legal, formalizada pelo preenchimento e assinatura do Termo de 

Responsabilidade Individual; 

6. A calendarização das atividades encontra-se especificada na Tabela 1; 

Tabela 1. Calendarização do programa “P’las Veredas de Monchique”. 

Data Percursos (Local da Concentração) Km Dificuldade 
24/10/2021 Rota dos Moinhos (Largo do Chorões) 9,6 Moderada 

07/11/2021 Rota das Cascatas: Chilrão e Barbelote  (Pico da Fóia) 12,8 Difícil 

14/11/2021 Monchique, Picota, Caldas, Monchique (Bombas Gasolina - Intermarché) 18,5 Difícil 

21/11/2021 Percurso Pedestre de Marmelete (Igreja Matriz ) 10 Moderada 

05/12/2021 Rota das Cascatas: Penedo do Buraco (Pico da Fóia) 7,8 Moderada 

12/12/2021 Rota da Geologia (Pico da Fóia)  16 Difícil 

19/12/2021 Percurso Pedestre da Fóia (Pico da Fóia) 6,6 Moderada 

09/01/2022 Rota das Cascatas: P. Buraco, Chilrão e Barbelote (Pico da Fóia) 20,6 Difícil 

16/01/2022 Rota das Árvores Monumentais + Via Algarviana (Largo do Chorões) 18 Difícil 

23/01/2022 Rota dos Moinhos (Largo do Chorões) 9,6 Moderada 

06/02/2022 Rota das Cascatas: Barbelote e Chilrão (Pico da Fóia) 12,8 Difícil 

13/02/2022 Monchique, Caldas, Picota, Monchique (Bombas Gasolina - Intermarché) 18,5 Difícil 

20/02/2022 Percurso Pedestre de Marmelete (Igreja Matriz ) 10 Moderada 

06/03/2022 Rota das Cascatas: Penedo do Buraco (Pico da Fóia) 7,8 Moderada 

13/03/2022 Rota da Geologia (Pico da Fóia) 16 Difícil 

20/03/2022 Percurso Pedestre da Fóia (Pico da Fóia) 6,6 Moderada 

03/04/2022 Rota das Cascatas: Barbelote, Chilrão e P. Buraco (Pico da Fóia) 20,6 Difícil 

10/04/2022 Rota Via Algarviana + Árvores Monumentais (Largo do Chorões) 18 Difícil 

17/04/2022 Percurso Pedestre de Marmelete (Igreja Matriz ) 10 Moderada 

08/05/2022 Rota dos Moinhos (Largo do Chorões) 9,6 Moderada 

22/05/2022 Caldas, Monchique, Picota, Caldas (Caldas de Monchique) 18,5 Difícil 

29/05/2022 Rota das Cascatas: P. Buraco, Chilrão e Barbelote (Pico da Fóia) 20,6 Difícil 
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Notas: O nível de dificuldade varia em função da condição física do participante; o mencionado 

tem como referência um indivíduo com prática regular de exercício físico. 

 

7. A inclusão na atividade é determinada pela ordem de receção das inscrições, realizadas através 

dos canais de comunicação indicados no Ponto II do presente documento. 

 

PONTO II 

Inscrições 

 

a) As inscrições deverão ser efetuadas até às 15h da sexta-feira anterior à atividade, ou no dia 

anterior caso seja feriado, via telefone (282  910 234) ou e-mail (carlos.almeida@cm-

monchique.pt ou luis.inacio@cm-monchique.pt). 

 

b) No ato da inscrição é obrigatório indicar o(s) nome(s) completo(s), a(s) data(s) de nascimento e 

o(s) número(s) de contacto telefónico do(s) participante(s). 

 

c) A inscrição será posteriormente confirmada até ao final da sexta-feira em questão, ou no dia 

anterior caso seja feriado, por um técnico do Setor de Desporto e Juventude do Município de 

Monchique. 

 

PONTO III 

Características dos Percursos/Trilhos 

 

a) Os percursos têm as seguintes características: sinuosos, subidas e descidas íngremes, terreno 

instável com folhas, pedras soltas e ramos de árvores. 

 

b) Cada participante deverá levar roupa e calçado confortável e próprio para caminhada/corrida. 

 

c) Informações dos percursos disponíveis em https://pt.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=893982 

 

PONTO IV 

Pagamento, Alimentação e Hidratação 

 

mailto:carlos.almeida@cm-monchique.pt
mailto:carlos.almeida@cm-monchique.pt
mailto:luis.inacio@cm-monchique.pt
https://pt.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=893982
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a) As atividades são gratuitas, pelo que não há nenhum pagamento associado à inscrição e à 

participação nas atividades do programa. 

 

b) A alimentação e a hidratação pré, durante e pós-atividade serão da responsabilidade de cada 

participante. 

 

PONTO V 

Autorização do Encarregado de Educação/Responsável Legal 

 

a) A participação de crianças/jovens menores de idade (< 18 anos) neste programa só será 

possível quando devidamente autorizados pelo respetivo encarregado de educação/responsável 

legal no ato de inscrição. 

 

b) Para o efeito, o encarregado de educação/responsável legal deverá tomar conhecimento dos 

documentos de apoio ao programa – Condições de Participação e Manual de Procedimentos –, 

bem como assinar o respetivo Termo de Responsabilidade Individual. 

 

PONTO VI 

Responsabilidade do Município de Monchique 

 

a) Garantir o seguro de acidentes pessoais a todos os participantes no período em que decorrem 

as atividades. 

 

b) Assegurar a existência de espaços e meios seguros, adequados ao desenvolvimento das 

atividades previstas. 

 

c) Providenciar, através de técnicos especializados, o acompanhamento ou a assistência à 

distância dos participantes no decorrer das atividades. 

 

d) Modificar o programa de atividades caso seja necessário. 

 

e) A entidade não se responsabiliza pela perda/roubo de qualquer objeto pessoal dos 

participantes. 
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PONTO VII 

Deveres do Participante 

 

a) Respeitar as condições específicas de participação e cumprir todas as orientações dadas pelos 

técnicos do Município de Monchique. 

 

b) Respeitar os outros participantes, abstendo-se de recorrer a comportamentos violentos ou 

palavras injuriosas. 

 

c) Zelar pelos seus bens pessoais. 

 

d) Ser pontual e assíduo nas atividades, mantendo os canais de comunicação disponíveis (p. ex., 

telemóvel) durante a atividade. 

 

e) Trazer lanche e água/bebidas que permitam a hidratação, tal como outros objetos essenciais 

para a segurança e saúde dos participantes (p. ex., boné/chapéu, protetor solar, máscara, 

desinfetante, etc.). 

 

f) Caso o participante não possa comparecer numa atividade em que está inscrito, informar 

atempadamente os técnicos responsáveis, através dos canais de comunicação disponibilizados no 

Ponto II do presente documento. 

 

PONTO VIII 

Exclusão do Programa 

 

a) O incumprimento das alíneas do ponto anterior pode incorrer na pena de exclusão do 

programa, especialmente quando a ação do participante afeta negativamente o normal 

funcionamento das atividades. 

 

PONTO IX 

Cumprimento das Normas de Proteção de Dados Pessoais 
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a) As operações de tratamento de dados pessoais estão fundamentadas no consentimento do 

titular dos dados, através de sua manifesta vontade. No caso em que o titular dos dados seja 

menor de idade, o consentimento é fornecido pelos encarregados de educação/responsáveis 

legais, sendo exclusivamente válido no âmbito do programa “P’las Veredas de Monchique”. 

 

b) Os titulares dos dados podem solicitar informações, apresentar reclamações ou exercer os seus 

direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos de informação, acesso, consulta, 

retificação, oposição, limitação ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal de 

funcionamento, através de contacto num balcão de atendimento do Município de Monchique, ou 

por correio eletrónico geral@cm-monchique.pt. 

 

PONTO X 

Casos Omissos 

 

a) Todos os casos omissos neste documento serão objeto de análise e decisão por parte do 

Município de Monchique, enquanto entidade organizadora do programa em questão. 


