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MANUAL DE PROCEDIMENTOS 

Programa “P’las Veredas de Monchique” | Época 2020/2021 

 

Introdução 

O Manual de Procedimentos para a proteção de todos os envolvidos no programa “P’las Veredas de 

Monchique”, organizadas pelo Setor de Desporto e Juventude do Município de Monchique, visa 

especificar um conjunto de normas e procedimentos absolutamente fulcrais para reduzir o risco de 

propagação da COVID-19. Assim, os técnicos responsáveis pelo programa assumem e comunicam o 

seu compromisso com a adoção de medidas e implementação de boas práticas ora indicadas. Por 

sua vez, os indivíduos participantes 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 Participar no Programa “P’las Veredas de Monchique” 

 

1.1. Pessoal Autorizado 

Ficam autorizados a participar no programa “P’las Veredas de Monchique” todos os indivíduos que, 

devidamente inscritos, 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 medidas de mitigação do risco de 

propagação da doença podem determinar a alteração ou a suspensão das atividades propostas. 

 

1.2. Termo de Responsabilidade Individual 

Para que cada indivíduo possa participar no programa, terá de assinar e entregar ao técnico 

responsável do Setor de Desporto e Juventude o Termo de Responsabilidade Individual, anexo ao 

presente documento (ANEXO I). 

 

PONTO II 

Comportamento, Deslocações e Controlo de Presenças  

 

2.1.  Comportamento Fora do Programa “P’las Veredas de Monchique” 
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O comportamento fora das atividades práticas propostas 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 Locais de Concentração  

As deslocações para e a partir dos locais de concentração das caminhadas/corridas “trail” devem 

ser efetuadas, sempre que possível, em veículo próprio, sem contacto com terceiros, respeitando 

as mais recentes orientações da DGS. Os participantes só devem dirigir-se para o local de 

concentração combinado se estiverem assintomáticos. Na presença de sintomas ou de temperatura 

elevada medida no domicílio, os participantes devem abster-se de comparecer na atividade, 

procurando assistência médica. 

 

2.3. Circulação nos Locais de Concentração 

As deslocações nos locais de concentração devem ser realizadas com a distância de, pelo menos, 3 

metros de outros participantes e com máscara cirúrgica. A utilização da máscara cirúrgica apenas é 

dispensada durante o período de atividade. 

 

2.4. Controlo de Presenças 

O controlo de presenças será realizado pelos técnicos responsáveis do Setor de Desporto e 

Juventude do Município de Monchique, respeitando a distância de 3 metros, não sendo permitido 

o contacto físico e a troca de materiais ou objetos não higienizados (e.g., papel ou canetas). A lista 

de presenças, com os nomes e contactos telefónicos dos participantes, poderá ser disponibilizada 

às autoridades de saúde locais caso seja necessário. 

 

PONTO III 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e concentrações de pessoas 

 

3.1. Técnicos e Participantes 

Todos deverão seguir as normas mais recentes da DGS e do Conselho de Resolução de Ministros, 

relativamente à utilização de EPIs e limitações de concentração de pessoas na via pública.  Quando 

em período de reunião (“briefing”) ou de preparação para a atividade, os participantes devem 

manter a distância mínima de segurança (2 metros), usar máscara cirúrgica e o número de pessoas 

por grupo deverá respeitar as normas vigentes.   
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PONTO IV 

Balneários, Casas de Banho e Hidratação Pessoal  

 

4.1. Balneários e Casas de Banho 

Caso haja balneários e casas de banho nos locais de concentração, como, por exemplo, nas Piscinas 

Municipais de Monchique, os mesmos estarão encerrados. Os participantes deverão tomar banho 

nas suas casas. 

 

4.2. Hidratação Pessoal 

Recomenda-se que cada participante leve uma garrafa de água própria e evite ao máximo partilhá-

la antes, durante e após o período de prática. 

 

PONTO V 

Atividade Propostas – Caminhada/Corrida “Trail” 

 

5.1. Normas Durante a Atividade 

Aquando do período de prática, os participantes devem respeitar as seguintes medidas: 

5.1.1. Circular estritamente pelo percurso assinalado, evitando desvios desnecessários e o 

contacto com pessoas não afetas ao programa “P’las Veredas de Monchique”. As deslocações 

devem ser realizadas com a distância de, pelo menos, 3 metros entre utilizadores e pelo lado 

direito das estradas/ruas/vielas/aceiros, por forma a impedir cruzamentos com outros 

utentes. Episódios de socialização devem de ser evitados tanto quanto possível. A utilização 

da máscara cirúrgica apenas é dispensável no período de prática desportiva; 

5.1.2. Os participantes devem manter uma distância entre si e dos técnicos de 2 metros 

quando em estado estacionário; 

5.1.3. Os técnicos responsáveis devem, em todos os momentos, encontrar-se a uma distância 

mínima de 2 metros dos participantes; 

5.1.4. É estritamente proibida a partilha de equipamento ou de outros bens não higienizados 

entre participantes. 

 

5.2. Horários das Atividades 

As atividades decorrerão aos domingos de manhã e/ou início da tarde, tendo uma duração máxima 

de 6 horas. 

 

5.3. Medidas de Higienização dos Locais de Concentração 
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O Setor de Desporto e Juventude do Município de Monchique deve assegurar que as seguintes 

medidas são escrupulosamente cumpridas: 

5.3.1. Cada participante deve higienizar as mãos antes e após terminar a atividade; 

5.3.2. Cada participante deve levar consigo todo o seu equipamento individual, evitando que 

este toque em superfícies desnecessárias ou noutras pessoas; 

5.3.3. Antes e após a atividade, os locais de concentração em espaços interiores (p. ex., 

Piscinas Municipais de Monchique) devem ser lavados e higienizados com de acordo com os 

termos da orientação 014/2020 da DGS e ser mantido 30 minutos sem utilização após 

desinfeção. 

 

PONTO VI 

Plano de Contingência se Houver um Caso Suspeito Durante a Atividade 

 

6.1. Deteção de Caso Suspeito 

Os técnicos responsáveis do Setor de Desporto e Juventude devem: 

6.1.1. Colocar máscara antes de se aproximar de um caso suspeito; 

6.1.2. Entregar máscara e luvas à pessoa com sinais de doença; 

6.1.3. Acompanhar o caso suspeito para a sala de isolamento, quando próximo de uma 

instalação desportiva municipal que disponha de sala de isolamento, ou para a viatura que a 

pessoa utilizou para se deslocar para o local de concentração; 

6.1.4. Registar os contactos estabelecidos pelo suspeito no local da atividade; 

6.1.5. Contactar a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as respetivas instruções. 

 

6.2. Contactos Adicionais 

Todos os participantes devem ser informados em caso de existência de um caso suspeito na 

atividade. Além disso, a família, as pessoas com as quais o caso suspeito contactou e as autoridades 

de saúde locais devem ser imediatamente informados, de forma a facilitar a aplicação das respetivas 

medidas de Saúde Pública. Para o efeito, os técnicos responsáveis devem estar em posse dos 

contactos das autoridades de saúde competentes no concelho e na região/distrito. 
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ANEXO I 

Termo de Responsabilidade Individual para o Programa “P’las Veredas de Monchique” 

 

Eu,___________________________________________, portador do documento de identificação nº 

_____________________, declaro que fui devidamente informado/a, em linguagem clara e objetiva, das 

Condições de Participação e Manual de Procedimentos associado ao programa “P’las Veredas de 

Monchique”, resultando a participação no programa, de uma DECISÃO POR MIM TOMADA, numa avaliação 

consciente e informada, em que pondero as vantagens resultantes do efeito da prática da atividade física, 

face ao aumento de RISCO DE SAÚDE. 

Fui devidamente informado/a que o conjunto de medidas de mitigação implementadas se destinam a 

diminuir o risco e a possibilidade de infeção pelo SARS- CoV-2, mas não podem assegurar a segurança plena 

da própria atividade, no contexto de pandemia, não assumindo a autarquia qualquer responsabilidade por 

eventual contágio, sendo fundamental manter o distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a lavagem das 

mãos, a não partilha de objetos e a permanência no domicilio. 

Fui esclarecido e alertado sobre os riscos acrescidos que corro em contrair a COVID-19, bem como das 

consequências e eventuais sequelas que acarretam não só para a minha saúde, como para a dos outros. 

Informarei o Município de Monchique, de imediato, relativamente a eventuais contactos com indivíduos 

suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como da manifestação 

de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade respiratória. Aplicarei esta 

mesma regra a todos os elementos do meu agregado familiar. 

Neste contexto, comprometo-me a seguir as Normas e Orientações da Direção- Geral de Saúde, bem como 

as recomendações do meu Médico Assistente. 

Por fim, fazendo uso dos direitos que a Lei me garante, declaro a minha intenção de participar no Programa 

“P’las Veredas de Monchique” – época 2020/2021. 

 

 

Monchique, ____ de _____________ de 20___. 

 

_________________________________________ 

(Assinatura conforme documento de identificação) 

 


