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A COVID-19 é uma doença causada por infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). A doença manifesta-se 

predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, 

podendo também existir outros sintomas, entre os quais odinofagia (dor de garganta), dores musculares 

generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia. 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

 

- Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada tosse, 

espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (<2 

metros). 

 

- Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em 

seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde. Em 
Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de preparação 
e resposta a situações epidérmicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar os 
cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. 
O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das instituições e 
organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número 
elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados. 
Os espaços onde decorre prática de atividade física, pelas suas características, podem ser locais de potencial 
transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto direto e/ou indireto. Por isso, medidas adicionais 
devem ser tomadas para assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos. 
 

A Praia das Rocas 
 

A Praia Fluvial das Rocas é um complexo de lazer, animação e divertimento situado num lago com quase 1 km 

de extensão, bem no Centro de Castanheira de Pera. 

Uma ilha no centro da Praia, uma piscina de ondas com 2100m2, uma albufeira e uma ponte secular 

constituem um ambiente onde o sonho e a realidade se confundem. 

As águas límpidas da Ribeira de Pera espraiam-se, formando um local de encanto onde palmeiras tropicais 

convivem harmoniosamente com a Serra da Lousã que espreita lá do alto. 

Desde 2005, ano em que a Praia das Rocas abriu as suas portas ao público, registam-se anualmente cerca de 

100 mil entradas. 
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Introdução 
 

O Plano de Contingência para a Prevenção de Transmissão do Coronavírus (COVID-19) da Praia das Rocas, 

apresenta as orientações estratégicas para a sua implementação. 

A situação epidemiológica em Portugal causada pela doença COVID-19 tem exigido do Município de 

Castanheira de Pera a aprovação de medidas extraordinárias com vista a prevenir a transmissão daquela 

doença. 

A prioridade de prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança dos cidadãos 

Castanheirense e dos que visitam a Vila de Castanheira de Pera, alia-se agora a uma necessidade de 

levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante o período do estado de emergência, 

repercutindo-se agora num caminho de regresso gradual da atividade económico ao seu normal 

funcionamento, mediante a avaliação do quadro epidemiológico, sanitário, social e económico. 

Considerando este enquadramento, e atendendo à evolução da situação epidemiológica verificada em 

Portugal, no passado dia de abril, o Governo aprovou uma série de medidas com vista a iniciar o processo de 

desconfinamento das medidas que foram sendo adotadas para combater a COVID-19. 

 

Âmbito de Aplicação 
 

O Plano de Contingência da Praia das Rocas aplica-se durante o período que esta está aberta ao público e 

abrange toda a área, ou seja, durante a época balnear de 18 de julho a 13 de setembro. 

 

Por sua vez, o horário de abertura ao público da Praia das Rocas será feito no seguinte horário: 

 Das 10 horas até às 19 horas 

 

Objetivo 
 

Os espaços desportivos e de lazer pelas suas características, representam locais de risco de transmissão da 

COVID-19, elaborando-se e implementando-se um plano de contingência próprio para a COVID-19, de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 20/2020 de 1 de maio, tendo como objetivo a prevenção da transmissão da COVID-19 

e de proteger a saúde de todos quantos trabalham e frequentam a Praia das Rocas, assim como, os 

procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19. Este Plano deve ser atualizado sempre que 

necessário. 
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Coordenação do Plano 
 

A aplicabilidade e monitorização do Plano será da responsabilidade será do Responsável da Praia das Rocas, 

com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil de Castanheira de Pera, desenvolvendo as seguintes ações: 

o - Coordenar a atuação global; 

o - Avaliar a evolução da situação; 

o - Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano; 

o - Informar o SMPC de Castanheira de Pera; 

o - Obter e consolidar informação atualizada. 
 

Ativação do Plano 
 

A ativação do Plano é determinada pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, que 

deverá ter especial atenção às seguintes situações: 

o O nível de alerta Pandémico definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e correspondente 

recomendação de implementação pelo Ministério da Saúde / Direção Geral de Saúde; 

o Se verifique um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem controlo a nível nacional. 
 

Desativação do Plano 
 

O Plano é desativo por determinação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera. 
 

Preparação prévia à abertura ao público 
 

A preparação prévia para a abertura ao público contempla: 

o Antes da reabertura, quando os sistemas são reativados é necessário a revisão da avaliação de risco e 

do regime de controlo, adotando medidas para minimizar o risco de infeções em resultados da 

formação de biofilmes dentro da piscina, tubagens e acessórios; 

o Desinfeção com clonagem da piscina (manutenção do procedimento habitual com potencial reforço 

em função das avaliações analíticas realizadas); 

o Garantir que a água é testada regularmente quanto à química correta e desinfeção adequada, e 

verificar se a instalação está livre de outros riscos químicos e físicos; 

o Todos os operadores devem manter registos atualizados dos resultados e teste de qualidade da água. 

Desta forma, devem ser reforçados os mecanismos de desinfeção do circuito de água da piscina; 

o Definição da área de isolamento; 

o A entrada e saída dos funcionários é feita pelo cais de cargas e descargas; 

o Entradas e saídas, com circuitos próprios e separados, evitando o contacto entre pessoas; 

o Colocar marcas no chão para respeitar a distância mínima recomendada de 2m; 

o Afixação, em vários locais visíveis, de cartazes e outros materiais informativos com as medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, para conhecimento dos utilizadores; 

o Fornecer a todos os funcionários e colaboradores informação sobre a COVID-19 e o plano de 

contingência, especialmente sobre como reconhecer e atuar perante um utilizador com suspeitos de 

COVID-19; 
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o Garantir todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários aos funcionários; 

o Afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e 

normas de funcionamento das instalações (em vários idiomas, PT, ENG e ESP); 

o Providenciar a colocação de dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) ou solução 

à base de álcool, junto à receção, instalações sanitárias, entradas e saídas (poderão inclusive vender 

frascos de álcool gel); 

o Circuitos de entrada/saída alternados, sem cruzamento de trajetos; 

o Circulação em sentido único e à direita (sinalização no pavimento ou método equivalente); 

o Encerramento da zona de armazenamento das lancheiras; 

o Serviço de bar/restaurante, com serviço entregue “à toalha” (utilização da sala de refeições do 

restaurante respeitando o espaçamento recomendado e com privilégio das mesas de esplanada na 

zona do exterior); 
 

Medidas preventivas 
 

o Reforçar a comunicação a todos os utilizadores sobre a importância e necessidade de cumprimento 

das medidas e boas práticas agora instituídas, para prevenção da transmissão do COVID-19. 

o Deve ser assegurado que todas as pessoas estão sensibilizadas para o cumprimento das regras de 

etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como das outras medidas de higienização 

e controlo ambiental; 

o Garantir a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para todos os funcionários. 

o Manter um registo, devidamente autorizado, dos funcionários e utilizadores (nome e contacto 

telefónico), por data e hora (entrada e saída), para efeitos de eventual vigilância epidemiológica; 

o Os utilizadores e funcionários devem desinfetar as mãos à entrada e saída das instalações, usando os 

dispensadores de SABA ou solução à base de álcool dispersos pelas instalações, existindo a 

obrigatoriedade de higienização das mãos na entrada da Praia das Rocas; 

o Os funcionários estão equipados com um kit portátil para desinfetar as superfícies, sempre que 

possível;  

o Os utilizadores terão o uso obrigatório de máscara, nos acessos às instalações, assim como, nos 

espaços interiores (receção, bar/cafetaria, espaços de circulação, sanitários, etc.) mesmo cumprindo 

a distância de segurança. Poderão inclusive vender máscaras a quem necessitar (na ausência de 

máscara ou indisponibilidade para compra, deverá ser impedida a entrada); 

o É recomendado (embora não obrigatório) o uso de óculos de natação, pelos utilizadores das piscinas; 

o Assegurar a limpeza e higienização dos equipamentos utilizados; 

o É permitido o acesso dos utilizadores às instalações sanitárias, privilegiando o uso de papel das mãos 

descartável, sendo proibido a utilização de aparelhos de secagem de mãos; 

o Interdição total de duches e balneários (n.º 2, despacho n.º 6134-A/2020 de 5 de junho); 

o Nas instalações sanitárias é obrigatório a utilização de calçado, devendo adotar-se comportamentos 

de proteção pessoal, tais como a higienização das mãos, a utilização de máscara ou viseira no interior 

da instalação, a distância de segurança e as medidas de etiqueta respiratória; 

o No exterior das instalações sanitárias deve ser disponibilizada a informação sobre o número máximo 

de utentes e a prescrição do distanciamento físico; 
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o Deve ser aumentada a frequência de higienização das instalações sanitárias, devendo manter-se o 

registo das ações de limpeza efetuadas, bem como garantir a utilização de equipamentos de proteção 

individual por parte dos trabalhadores responsáveis pelo serviço de limpeza (mínimo de 6 

limpezas/dia, no entanto será recomendado 8 limpezas/dia – aproximando da recomendação “ideal” 

de 1 limpeza por cada hora de funcionamento); 

o Aumentar a frequência de limpeza e desinfeção várias vezes ao dia e com recurso a agentes 

adequados de todas as zonas (ex.: zonas de atendimento, balcões, mesas, corrimãos, maçanetas de 

portas, instalações sanitárias, puxadores, cabides, entre outros); 

o A limpeza e desinfeção de todos os espaços deve ser realizada de acordo com as recomendações de 

limpeza e desinfeção previstas na Orientação n.º 014/2020 da Direção Geral de Saúde (DGS – “Limpeza 

e desinfeção em estabelecimentos de atendimento ao público ou similar”); 

o Desinfetar com frequência os equipamentos utilizados pelos utentes, designadamente os terminais 

utilizados para o pagamento do serviço; 

o Os utilizadores e funcionários devem depositar os resíduos gerados nos locais destinados a esse efeito; 

o Nos chapéus-de-sol para utilização dos utentes, deve assegurar-se a disposição dos mesmos de modo 

a prever um distanciamento de três metros, salvo quando ocupados por utentes que integrem o 

mesmo grupo; 

o Nos chuveiros exteriores, instalações sanitárias e áreas de circulação da Praia das Rocas, ao ar livre é 

obrigatório o uso de calçado; 

o É interdita a disponibilização e a utilização de quaisquer equipamentos de uso coletivo, 

nomeadamente gaivotas, escorregas e outras estruturas similares (n.º 3, despacho n.º 6134-A/2020 

de 5 de julho); 

o A utilização de equipamentos de uso individual (boias, barbatanas, colchões ou outros) não são 

proibidas, competindo à administração definir a sua autorização de uso e/ou venda; 

o Estão proibidos os saltos e mergulhos para a água com a devida sinalética em local visível; 

o Na zona da “piscina de ondas”, terá que ser garantida a monitorização do distanciamento de 

segurança mínimo de 3 metros entre utilizadores. É recomendado a adoção de um método do livre 

acesso a essa parte da piscina, como por exemplo, a inscrição prévia de utilizadores e a colocação de 

barreiras físicas na entrada da água e/ou zonas comunicantes com a piscina maior, para impedir 

aglomerações.  

Organização do espaço 
 

As medidas de distanciamento físico constituem uma das mais importantes estratégicas de redução do risco 

de contágio do COVID-19 na comunidade: 

o Assegurar que em espaços fechados e abertos é garantido o distanciamento físico mínimo de pelo 

menos dois metros entre pessoas (receção, bar/cafetaria, espaços de circulação, etc); 

o Garantir o controlo do acesso às instalações, através de duas filas com marcações no chão com adesivo 

para manter a entrada ordeira e com o devido distanciamento físico preconizado; 

o Redefinir distâncias dos guarda-sóis, por não estarem à distância recomendada, na medida em que, a 

medição dos três metros é feita a partir do toldo até ao mais próximo. 

o Sinalização do estado de ocupação (regras das cores); 
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Posto de Primeiros Socorros 
 

O posto de primeiros socorros deve estar dotados com termómetros e equipamento de proteção individual, 

e compreender uma área destinada ao isolamento de casos suspeitos da doença COVID-19. 

O nadador salvador deve encaminhar os casos suspeitos para o espaço de isolamento e prestar todo o apoio 

que se revele necessário, interditando a aproximação de qualquer outra pessoa até à chegada da equipa de 

emergência médica. 

Próximo desta área, existirá uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseadores 

de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva da pessoa com sintomas/caso suspeito; 

Possuirá também um kit com água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de resíduos (com abertura 

não manual e saco de plástico), solução antisséptica de base alcoólica, mascara(s) cirúrgica(s), luvas 

descartáveis termómetro; 

 

Lotação 
 

Em cumprimento da legislação vigente e adequadas às condições de segurança, a lotação da Praia das Rocas, 

é assim estabelecido num máximo de 650 utilizadores, excluindo colaboradores e pessoal técnico 

(considerando a não distribuição homogénea de pessoas pelo espaço de área útil e com uma reavaliação 

durante a época balnear). 

 

Procedimentos perante Caso Suspeito 
 

São considerados casos suspeitos toas as pessoas que apresentem sintomas de infeção respiratória aguda, 

febre, tosse ou dificuldades respiratórias, ou que tenham tido contacto confirmado ou provável com sujeitos 

infetados por COVID-19. 

Perante uma suspeita de um cidadão infetado por COVID-19, devem adotar-se, de imediato, medidas de 

isolamento e decidir caso a caso, tendo por base a identificação do risco, em estreita articulação com a 

Autoridade de Saúde Local e a Linha SNS24 (808 24 24 24). 

Quem acompanhar e prestar assistência ao colaborador com suspeita deve assegurar a utilização de uma 

máscara, luvas descartáveis e bata. O colaborar que manifestar sintomas deve usar uma máscara. 

O caso suspeito validado deve permanecer na zona de isolamento até à chegada da equipa de Pré-Hospitalar 

dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto 

deste doente com os restantes colaboradores. Devem-se evitar deslocações adicionais do caso suspeito 

validado nas instalações. 
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Cidadãos infetados 
 

É expressamente proibido o acesso de cidadãos infetados. Devem adotar medidas de proteção individual, e 

cumprir as orientações emanadas das entidades competentes de modo a evitar o risco de contágio. 

 

Colaborador com familiares infetados 
 

Colaboradores que não estão infetados, mas têm um ou mais familiares infetados ou estiveram em contacto 

com o vírus, não podem deslocar-se para as instalações onde desempenham a sua atividade. 

 

Zona de isolamento 
 

Nos termos da Orientação n.º 06/2020 emitida pela Direção Geral de Saúde, no dia 26/02/2020, identifica-se 

nas instalações da Praia das Rocas como zona de isolamento o Contentor de Apoio ao Complexo, 

respetivamente identificado, considerando a localização, acessibilidade, ventilação e a própria condição de 

higienização e desinfeção. 

O acesso de outros colaboradores à zona de isolamento ficará interdito, exceto ao responsável por prestar 

assistência. 

Existência obrigatória de área de isolamento para caso suspeito de COVID-19 (espaço para funcionários e para 

utilizadores) com disponibilização de SABA, SAD, água engarrafada, bolachas/barras de cereais; 

 

Monitorização da qualidade da água da zona balnear 
 

Os requisitos necessários para garantir a utilização das águas identificadas como balneares, em segurança, 

passam pelos acessos, infraestruturas, segurança e qualidade da água das praias; 

A qualidade das águas balneares representa não só um fator de saúde, mas também um importante indicador 

de qualidade ambiental e de desenvolvimento turístico. 

Não há recomendação para se alterar os programas de monitorização da qualidade da água balneares por 

causa do coronavírus; 

Os avisos de desaconselhamento e interdição, por alteração da qualidade da água serão divulgados e os 

utentes devem respeitá-los para proteger a sua saúde. 

 

Gestão de resíduos 
 

o Distribuição a cada visitante um recipiente (saco) para colocação do lixo, que será depositado em 

recipiente apropriado à saída;  

o Em toda a extensão da Praia das Rocas, será disponibilizado contentores para deposição de resíduos 

(ou em alternativa suportes para sacos), quer da fração indiferenciado, quer das frações recolhidas 
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seletivamente, com tampa e se possível de abertura acionada por pedal. Deve ser adotado, quando 

possível, o código de cores utilizado a nível nacional; 

o Junto aos contentores de deposição de resíduos, é disponibilizada informação sobre as frações a 

depositar em cada um dos contentores, tendo especial atenção à menção de marcaras, viseira, luvas 

e outros equipamentos de proteção individual devem ser colocados nos resíduos indiferenciados; 

o Os contentores são forrados com sacos resistentes, preferencialmente utilizando o código de cores 

adotado a nível nacional; 

o Está prevista uma frequência de recolha de resíduos acrescidas, acautelando que o enchimento dos 

sacos não exceda os 2/3 da sua capacidade, para evitar a dispersão dos resíduos; 

o Aquando da recolha de resíduos, os sacos são imediatamente fechados com nó, braçadeira ou atilho, 

evitando o contacto dos trabalhadores com os resíduos; 

o Está previsto um plano de higienização diário dos contentores ou suportes para sacos, incindindo 

sobretudo nos pontos de contacto com as pegas; 

o As áreas envolventes aos contentores são desinfetadas e no caso de existirem resíduos nos espaços 

comuns são recolhidos com equipamento apropriado; 

o São disponibilizados cinzeiros para recolha de beatas, os quais serão higienizados diariamente; 

o O estabelecimento de restauração e bebidas dispõe de contentores para deposição de resíduos, com 

tampa e abertura de acionamento não manual; 

o Os trabalhadores responsáveis pela recolha de resíduos na Praia e pela sua higienização usam 

equipamento de proteção individual durante a abertura e manuseamento dos contentores. 

 

Nadador Salvador: 
 

o Seguir as orientações, aplicadas à sua atividade, que sejam dadas pela entidade empregadora e que 

deverão estar alinhadas com a doutrina emanada pela Direção Geral de Saúde e pelo Governo. 

o Sempre que possível, deve procurar manter o distanciamento social instituído por lei durante o 

desempenho das suas funções; 

o Ter um cuidado acrescido nos cuidados de higiene pessoal, incluindo a lavagem regular das mãos ou, 

se esta opção não for possível, a utilização regular de desinfetante; 

o Não deve efetuar ventilações pelo Método de Ar Expirado (Boca/Boca; Boca/Nariz; Boca/Máscara, 

etc), devendo usar o insuflador manual, esta situação só é recomendada se estiverem presentes dois 

Nadadores Salvadores e se estiver disponível um filtro (HEPA) ou kit de oxigénio; 

o Deve limpar com regularidade as superfícies com que ele próprio, outros Nadadores salvadores, ou 

outras pessoas, tenham contacto, no âmbito da sua atividade; 

o Deve limitar o contacto com outras pessoas, incluindo outros Nadadores Salvadores ao estritamente 

necessário; 

o Deve proceder a um registo regular e sistemático da sua temperatura corporal; 

o Caso se sinta doente, contactar de imediato o Nadador Salvador coordenador ou a entidade 

empregadora; 

o Deve apostar, por todas as vias possíveis, na prevenção de situações de risco acrescido, minimizando 

a necessidade de contacto direto com os banhistas; 
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o Deverá garantir a higienização diária, e após cada utilização, de todos os equipamentos do posto de 

Praia e de outros materiais que sejam da sua responsabilidade. 

 

Equipamento Proteção Individual 
 

Prevenção: Junto à linha ou plano de água, o Nadador Salvador deverá considera em permanência 

de máscara e luvas, para envergar de forma rápida na abordagem e eventuais ocorrências. 

 

Apoio ou prestação de primeiros-socorros (ferimentos ligeiros): Antes de abordar a vítima, o 

Nadador Salvador deverá equipar-se com o EPI básico (Máscara, Proteção Ocular e Luvas). 

 

Prestação de primeiros-socorros (maior gravidade) ou suporte básico de vida: Bata, Máscara 

FFP2 (se não disponível, utilizar máscara cirúrgica), Proteção ocular ou máscara com viseira e luvas de 

nitrilo por cima do punho da bata. 

 

Reforço de medidas de prevenção e proteção 
 

Medidas de prevenção e proteção 
 

De acordo com as orientações emanadas pela OMS e DGS: 

o Nos pontos de entrada dos edifícios e nos demais locais de maior fluxo de pessoas serão instaladas 

dispensadores de produto de higienização antissético para mãos, para que colaboradores e todas as 

demais pessoas que se desloquem às instalações possam desinfetar as mãos nos termos 

recomendados; 

o Sempre que possível os funcionários deverão cumprir os procedimentos básicos para higienização das 

mãos (lavagem frequente das mãos com água e sabão ou com soluções à base de álcool); 

o Cumprimento das regras de etiqueta respiratória: 

• Cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir; 

• Utilizar um toalhete de uso único para conter as secreções respiratórias, o qual deve ser 

prontamente eliminado num contentor de resíduos próximo; 

• Em alternativa poderá tossir ou espirrar para o braço/manga evitando a dispersão de 

partículas, e a consequente contaminação das mãos; 

• Higienizar as mãos após contacto com secreções respiratórias; 

• Evitar tocar nas mucosas dos olhos, boca ou nariz. 

o Evitar contacto com pessoas com infeção respiratória; 

o Evitar partilha de objetos de uso pessoal e comida; 

o Sempre que um colaborador da Praia das Rocas apresente sintomas de tosse, febre ou dificuldades 

respiratórias conjugadas com regresso recente de áreas com transmissão comunitária ativa do COVID-

19 ou contacto com um doente infetado, deve ligar para a Linha SNS24 (808 24 24 24), informando os 

seus superiores hierárquicos; 
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o Manter pelo menos dois metros de distância em relação a outras pessoas, principalmente daquelas 

que apresentam sintomas de tosse ou febre. 

 

Higienização das instalações 
 

o Deve ser articulado o plano de limpeza com os colaboradores responsáveis deste serviço; 

o Após a deteção de um caso suspeito devem ser adaptados os procedimentos de limpeza e 

desinfeção de todas as áreas, em especial, nas zonas onde se verifica o maior 

fluxo/concentração de pessoas; 

o Cada colaborador deve proceder à limpeza diária do telefone, bancada de trabalho e teclado; 

o Os resíduos recolhidos nas instalações sanitárias devem ser acondicionados em recipiente 

próprio e ter destino adequado; 

o Deve proceder-se à renovação do ar interior e espaços comuns. 
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