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Plano de Contingência COVID-19 

 

 
Este Plano de Contingência é elaborado conforme os requisitos do selo Clean&Safe, do 
Turismo de Portugal, e as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), designadamente a 
Orientação nº 30/2020, de 12 de Junho, sobre Procedimentos de Prevenção e Controlo para 
Espaços de Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas. O Plano é 
divulgado a todos os parceiros e aderentes e estabelece as seguintes medidas: 
 

1. O Programa Anual de Caminhadas 2020 é retomado no dia 1 de Julho, com os 
seguintes condicionalismos: 
a) A carga máxima por trilho é de 15 participantes; 
b) O Trilho da Fenda da Calcedónia é ajustado de modo a evitar passar pela fenda; 
c) A GVT deixa de receber inscrição de participantes não clientes de aderentes ao 

programa; 
d) Continuam suspensos os eventos comemorativos de datas; 
e) Os aderentes devem sensibilizar os seus clientes para o cumprimento das regras 

de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como das outras 
medidas de higienização e controlo ambiental, de modo que a atividade seja 
segura para eles, para os outros participantes e para os Guias; 

f) Os aderentes devem ter protocolos internos de higienização e segurança. 
 

2. As empresas parceiras aderiram ao selo Clean&Safe e os guias receberam formação 
sobre as regras e procedimentos que devem adotar para prevenção do contágio da 
doença COVID-19 e de como agir perante um caso suspeito, dos quais se destacam: 
a) Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

- Os Guias são portadores de máscara, óculos, luvas e desinfetante, os quais são 
usados consoante as circunstâncias, nomeadamente se há necessidade de tocar 
em participantes para os ajudar ou socorrer; 
- Os participantes são obrigados a levar máscara de proteção; 
- Os parceiros devem assegurar EPI disponível para os participantes (capacidade 
máxima dos grupos). 
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b) Procedimentos de segurança na caminhada 
- A receção dos participantes faz-se com máscara de proteção e a atividade 
desenvolve-se sem máscara desde que seja garantido o distanciamento social 
para os não coabitantes; 
- Se o Guia necessitar de tocar em algum participante deve equipar-se com 
máscara, óculos de proteção e luvas e garantir que o participante desinfeta as 
mãos e têm a máscara devidamente colocada; 
- O Guia deve recordar aos participantes a etiqueta respiratória e a distância social 
necessária; 
- O Guia deve assegurar a existência de meio de recolha de resíduos depois da 
caminhada. 
 

Enviam-se em anexo os seguintes documentos: 
- Acordo de Adesão PAC2020 
- Recomendação da DGS para a comunidade 
- Recomendação da DGS para Hotelaria e Rstauração 

 
 
Vila do Gerês, 22 de Junho de 2020 
O Presidente da Direcção 
 

 
 
José Carlos Pires 

 
 
 

 

 


