
Manual para uma boa utilização 

da Praia das Rocas

Prazilândia
Turismo e Ambiente, EM

1 - Vigiar sempre os seus.

A Praia das Rocas é um espaço em que a segurança é a principal prioridade. Dispõe de meios e 

recursos humanos qualificados, bem como de um elaborado plano de segurança, para que esta seja 

uma constante. Apesar dessa premissa, que encaramos como a principal prioridade na nossa Praia, 

utilizadores vigilantes e atentos aos seus são parte fundamental para que o plano passe, do quase, 

ao infalível.

1.1 - Evitar sinaléticas para zonas próximas do pessoal de serviço durante as ondas.

As ondas são a atração principal da Praia das Rocas, têm uma periodicidade de hora a hora. É 

principalmente durante as ondas que as atenções de todos os nossos colaboradores estão 

direcionadas para a água e todo o tipo de acenos. Sinais e assobios são fatores que distraem e 

podem induzir em erro os Vigilantes e Nadadores Salvadores, evitar essas sinaléticas ajuda a 

manter os níveis de vigilância e concentração no máximo, assegurando que a atenção esteja 

direcionada para quem realmente precisa.

 2 - Estar atento aos sinais e às placas informativas no recinto.

A Praia das Rocas dispõe de um vasto leque de placas informativas. Esclarecimentos sobre a 

profundidade nas várias zonas dentro de água, informações sobre as diversas atividades e 

espetáculos, e outras comunicações de relevo, estão distribuídas por todo o recinto como garantia 

do seu bem-estar. Em especial, temos também as placas de proibido mergulhar que estão 

espalhadas pelas zonas em que não há condições para um mergulho seguro, no entanto, 

lembramos que é proibido mergulhar em qualquer zona que não esteja ao nível da água.



3 - Conhecer as normas em relação às comidas que podem ou não ser consumidas dentro 

da Praia das Rocas.

A Praia das Rocas, ao contrário do que a maioria dos utilizadores pensa, não é uma piscina, mas 

sim uma Praia Fluvial classificada como Espelho Lúdico de Água, tendo portanto algumas 

restrições e um elevado cuidado com o meio aquático. Toda a matéria orgânica como migalhas, 

restos de comida, gordura nas mãos e até mesmo a gordura dos protetores solares, são alimento 

para as algas que se expandem e se reproduzem mais rapidamente quando alimentadas.

Com vista a minimizar essa proliferação, a Praia das Rocas adotou medidas restritivas para que 

possa usufruir da melhor, e mais limpa, água fluvial, que não tem focos de contaminação desde a 

nascente até que entra na nossa Praia.

 3.1 - O que posso consumir dentro da Praia das Rocas?

 Tudo. Literalmente tudo.

Dentro do complexo Praia das Rocas dispomos de três parques de merendas situados do lado 

direito e esquerdo dos Bungalows de alojamento. Nesses três espaços pode consumir todo o 

tipo de alimentos, desde sandes a comidas de faca e garfo. São espaços agradáveis, com 

sombra e constante manutenção, o que garante as melhores condições de higiene, necessárias 

para que possa saborear a sua refeição nas melhores condições. Dentro da zona balnear, com o 

compromisso de manter a melhor qualidade de água, existem outras restrições.
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3.2 - O que posso consumir dentro da zona balnear?

Dentro da zona balnear, pelas razões supracitadas, há restrições ao nível do tipo de alimentação 

e da forma como este entra no recinto, muito embora estas sejam bastante abrangentes e 

permissivas. Assim, pode consumir dentro da zona balnear:

- sandes desde que previamente confecionadas e embaladas individualmente;

- panados, rissóis, croquetes e similares desde que embalados individualmente;

- pizza e bolos desde fatiados e embalados individualmente;

- iogurtes desde que não estejam em recipiente de vidro;

- todo o tipo de bebidas exceto alcoólicas em recipiente não de vidro;

- fruta, desde que previamente cortada/descascada e pronta a consumir;

- batatas fritas e outros snacks prontos a consumir, que não precisem de ser cortados ou confecionados;

 *Nota: Todos os objetos cortantes ou contundentes são expressamente proibidos dentro da zona balnear. 

Facas, garfos, recipientes de vidro e outros objetos considerados inadequados para permanecer no recinto 

serão imediatamente encaminhados para o exterior.

*Nota: O uso de guardanapos durante o consumo de alimentos dentro da zona balnear é obrigatório, sendo 

que não é permitido comer dentro do recinto sem estar devidamente guarnecido dos mesmos.

 

3.3 - É Proibido trazer Recipientes Térmicos para a Praia das Rocas?

Não. Os Recipientes Térmicos têm um local próprio onde podem ficar armazenados. Uma sala 

fresca em que os alimentos estão a uma boa temperatura para evitar sofrer alterações 

provocadas pelo calor, situadas ao lado dos balneários (por baixo do Bar). Daí serão retirados os 

alimentos em saquinhos fornecidos pela Praia das Rocas. Os Recipientes Térmicos só poderão 

sair da sala para sair do recinto, ou para se deslocarem para os parques de merendas. No caso 

de estar acompanhado de um caso excecional, poderá beneficiar de uma exceção.
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3.4 - Quais são os casos excecionais?

Os casos excecionais são todos aqueles em que o utilizador necessita de ter alimentação 

básica, hidratação ou medicamentos perto de si. Crianças até aos 5 anos, grávidas, pessoas 

com mobilidade reduzida, diabéticos e todas as situações que sejam avaliadas e entendidas 

como excecionais.

Nestes casos a Praia das Rocas disponibiliza um pequeno saco térmico para que os utilizadores 

em questão possam ter sempre perto de si alguns alimentos, sem terem de aguardar pela 

deslocação dos acompanhantes.

 4 - Informar-se antes de adquirir o passe para as Atividades

A Praia das Rocas tem à sua disposição um vasto leque de atividades como as Canoas e 

Gaivotas, Slide, Escalada, Insufláveis, Roller Tube, Barquinhos, entre outras. Embora as 

atividades sejam para todos, há algumas normas que podem restringir a sua utilização. 

Manutenções necessárias, ou razões enunciadas em regulamento próprio, são exemplos que 

podem restringir o acesso a determinadas atividades. Fatores como a idade, o peso, a 

necessidade de acompanhamento de um maior de idade para realizar a atividade ou o calçado 

adequado, podem também condicionar os utilizadores de realizar a atividade pretendida. Assim, 

recomenda-se que, antes de adquirir o Passe de Atividades, consulte o regulamento que está 

afixado na receção.

 5 - Esclarecer todas e quaisquer dúvidas que tenha acerca da utilização do espaço

Uma das nossas prioridades é a comunicação e a proximidade com os nossos clientes. Se tiver 

dúvidas acerca do funcionamento da Praia das Rocas, deve esclarecê-las com o pessoal de 

serviço, a fim de estar informado sobre todas as normas de segurança e utilização, garantindo o 

seu cumprimento. O regulamento da Praia das Rocas está afixado um pouco por todo o recinto.

Este manual não dispensa a consulta dos Regulamentos do complexo turístico Praia das Rocas. 

 

Boas Ondas !
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