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I - Introdução 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela 

Organização Mundial de Saúde.  

A COVID-19 é uma doença causada pela 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 SARSCoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.  

Para mais informações e recomendações consultar: www.covid19.min-

saude.pt.  

Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de 

acordo com as várias fases de preparação e resposta a situações 

epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus,  

 

http://www.covid19.min-saude.pt/
http://www.covid19.min-saude.pt/
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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.  

O Município de São Brás de Alportel, do qual o Centro de Interpretação e 

Educação Ambiental de São Brás de Alportel “Quinta do Peral” 

(C.I.E.A.S.B.A. “Quinta do Peral”) é um serviço, conforme orientações da 

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), elaborou 

um Plano de Contingência – Infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2, datado 

de 9 de março de 2020, versão 1.0, que se aplica a todos os serviços da 

autarquia. Elaborou também um Manual de Procedimentos de Prevenção 

da COVID-19, versão 1 de junho 2020, que tem por objetivo definir as 

principais medidas de prevenção da COVID-19 nos locais, a implementar 

pelo Município, visando garantir o funcionamento dos serviços e, 

simultaneamente, evitar o absentismo, a doença e a perdas económicas e 

de produção. As normas e regras definidas no referido Manual aplicam-se, 

de um modo geral, a todos os estabelecimentos e serviços do Município, no 

entanto, existem serviços, tais como o CIEASBA “Quinta do Peral”, que têm 

algumas especificidades e condicionantes que obrigam à definição de 

medidas próprias. O presente Manual de Procedimentos de Proteção de 

funcionários e visitantes relativamente à COVID-19 diz respeito  
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especificamente ao serviço municipal C.I.E.A.S.B.A. “Quinta do Peral” e 

descreve os pontos importantes na prevenção da transmissão da COVID-

19, neste espaço, assim como os procedimentos a adotar perante um caso 

suspeito desta doença. Quando se justifique este manual será atualizado 

em função do estado epidemiológico Concelhio, Distrital e Nacional e 

sempre que se verifiquem alterações legislativas ou das Orientações da 

D.G.S.. 

Todos os funcionários devem ter na sua posse e conhecer o Plano de 

Contingência e o Manual de Procedimentos desta autarquia, bem como 

este manual específico. 

Os espaços onde decorrem as atividades do C.I.E.A.S.B.A. “Quinta do Peral”, 

pelas suas características, podem ser locais de potencial transmissão da 

infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto direto quer por contacto 

indireto. Por essa razão, medidas adicionais devem ser tomadas para 

assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos.  

A Orientação da Direção Geral de Saúde (D.G.S.) n.º 028/2020, datada de 

28/05/2020 e atualizada a 20/07/2020, dá instruções sobre a abertura dos 

equipamentos culturais, aos quais o C.I.E.A.S.B.A. “Quinta do Peral” poderá 

ser equiparado. Os espaços (culturais) deste tipo, pelas suas características, 

representam locais de transmissão da COVID-19, quer por contacto direto 

quer por contacto indireto, devido à elevada afluência e rotatividade de 

pessoas. Importa, assim, atender a uma série de regras de funcionamento 

cujo objetivo geral é prevenir a transmissão da COVID-19 no contexto da 

laboração do C.I.E.A.S.B.A. “Quinta do Peral”. 
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II – O C.I.E.A.S.B.A. “Quinta do Peral” 

 O C.I.E.A.S.B.A. “Quinta do Peral” é um equipamento municipal, com uma 

área total de 2000 m2, composto por uma área de espaço exterior, onde os 

visitantes podem circular, com cerca de 540 m2. Quanto aos espaços 

interiores acessíveis aos visitantes: 

- Casa do forno com 54 m2 de área 

- Centro de Documentação com 28 m2 de área 

- Sala Multi-Usos com 49 m2 de área 

Aquando da dinamização de atividades, em situação normal, de não 

pandemia, e sempre na presença de um funcionário responsável, com a 

devida autorização, os visitantes podem aceder a alguns dos habitáculos 

dos animais. 

No âmbito do seu funcionamento normal o equipamento disponibiliza aos 

visitantes: 

- visitas não guiadas, aos locais visitáveis, 

- visitas guiadas, previamente agendadas, para grupos entre 10 e 25 

pessoas, 

- dinamização, em espaço exterior ou interior, de atividades para grupos 

entre 10 e 25 pessoas, previamente agendadas, 
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- dinamização, em espaço exterior ou interior, de palestras, sessões de 

esclarecimento, workshops, sessões de grupo de diferentes práticas, 

demostrações ao vivo, espetáculos, etc, 

- espaço físico para realização de festas de aniversário de crianças. 

 

III – Procedimentos a adotar por funcionários e visitantes do 

CIEASBA “Quinta do Peral” 

As medidas básicas a tomar por qualquer pessoa, em qualquer contexto, 

também no contexto da visita ao C.I.E.A.S.B.A. “Quinta do Peral”, de modo 

a prevenir o contagio da COVID-19, são: 

- medidas de etiqueta respiratória, 

- higienização de mãos (lavagem ou desinfeção com solução à base de 

álcool, 70% de concentração), 

- uso de máscara, 

- evitar tocar no rosto, nariz, olhos e boca, 

- guardar o distanciamento mínimo de 2 m entre pessoas não coabitantes. 

No caso de se tratarem de visitantes crianças recomendamos ainda a 

lavagem/desinfeção das suas mãos, no mínimo, nas seguintes situações: 

quando chegam ao espaço, no intervalo entre as atividades, antes e depois 

das refeições, depois de se assoarem, tossirem ou espirrarem, antes e 

depois de irem aos sanitários e antes de saírem do espaço. 
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Considerando a necessidade de prevenir o contágio da doença COVID-19, o 

funcionamento do C.I.E.A.S.B.A. “Quinta do Peral” tem que sofrer 

adaptações, aquando da retoma da sua reabertura, na sequência do 

processo de desconfinamento iniciado a 30 de abril de 2020, prevista para 

1 de setembro de 2020, respeitando a legislação em vigor e as Orientações  

da D.G.S., e, ainda, em consonância com as indicações da Delegada de 

Saúde do concelho de São Brás de Alportel, as quais se passam a descrever. 

 

1 - Visitas ao espaço e atendimento 

As visitas ao CIEASBA “Quinta do Peral”, quer sejam de grupos ou não, quer 

tenham como objetivo a realização de atividades ou não, devem ser 

previamente agendadas através do e-mail quintadoperal@cm-sbras.pt ou 

do telefone 289845420. De acordo com as normas para ajuntamentos ou 

grupos só podem ser admitidos no espaço grupos com um máximo de 20 

pessoas. Podem ser recebidos no espaço visitantes não agrupados até 

perfazer o número máximo comportado, tendo em conta a área do espaço. 

No dia em que esteja agendada a visita de um grupo ao espaço não será 

possível receber outros visitantes, quer sejam agrupados ou não.  

Se necessário podem ser instituídos limites temporais de entrada e de 

visita, adaptados à dimensão do espaço, de forma a evitar a concentração 

de pessoas no interior e à entrada do mesmo. 

O atendimento presencial será feito por marcação através do e-mail 

quintadoperal@cm-sbras.pt ou do telefone 289845420. O atendimento  

mailto:quintadoperal@cm-sbras.pt
mailto:quintadoperal@cm-sbras.pt
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não deve ser realizado a menos de 2 m, se o atendimento for realizado a 

menos de 2 m o colaborador deve estar equipado com máscara. 

Devem ser atendidos com prioridade os profissionais de saúde, os 

elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, o 

pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de apoio pessoal. O  

atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de 

agosto, é realizado sem necessidade de marcação prévia. 

 

2 – Admissão e saída do espaço 

A admissão no espaço deverá ser feita por um funcionário, mediante o 

toque da campainha existente. A entrada de pessoas deve ser efetuada de 

forma individual e espaçada, de forma a garantir o distanciamento de, pelo 

menos, 2 m entre pessoas, excetuando-se pessoas que sejam coabitantes. 

Os visitantes com idade superior a 10 anos deverão usar máscara (de 

acordo com a legislação em vigor). As crianças não deverão trazer 

brinquedos nem outros objetos não necessários, de casa. O funcionário 

conduzi-los-á à porta de entrada do Centro de Documentação onde 

desinfetarão as mãos com solução à base de álcool disponibilizada por 

dispensador. 

À saída do espaço os visitantes e funcionários deverão novamente 

desinfetar as mãos. 
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3 – Número máximo de visitantes admitidos  

Atendendo a que, de forma a garantir o distanciamento físico entre os 

visitantes, a lotação máxima deve ser de 1 visitante para 20m2 (ou de 0,05 

pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos  

de prestação de serviços), poderemos admitir o número máximo de 27 

visitantes em simultâneo, no espaço. 

Nos espaços interiores, respeitando a mesma regra o número máximo de 

visitantes admitidos deverá ser: 

- Casa do forno: 2 pessoas 

- Centro de Documentação: 1 pessoa 

- Sala Multi-usos: 2 pessoas 

Os limites previstos de ocupação máxima não incluem os funcionários e 

prestadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços 

em causa (alínea b) do artigo 8.º do Anexo à Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 63-A/2020 de 14 de agosto). 

  

4 - Pagamento de taxas 

No caso de ser necessário proceder ao pagamento de uma taxa, a ser feito 

por cheque ou moedas ou notas bancárias, para proteção dos utilizadores, 

as mãos devem ser higienizadas após o seu manuseamento. A permanência 
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no local de atendimento deve ser limitada ao tempo estritamente 

necessário à realização do atendimento. 

 

5 - Circuito de visita ao espaço 

A entrada de visitantes e funcionários faz-se, normalmente, pelo portão 

menor do espaço, que permanecerá encerrado, por forma a se poder 

controlar o número de visitantes no espaço. Em seguida as mãos deverão 

ser desinfetadas junto à porta poente de entrada do Centro de 

Interpretação. Os visitantes deverão iniciar a visita no sentido contrário ao 

dos ponteiros do relógio, isto é, passando pelo Cantinho da Compostagem, 

Cabana, Parque de Merendas, habitáculos de coelhos, rolas, codornizes, 

galinhas, caprinos, ovinos, patos e, finalmente, zona da horta pedagógica. 

Está interdita a entrada nas arrecadações e habitáculos dos animais, exceto 

a funcionários afetos ao espaço ou a outros profissionais cuja presença seja 

estritamente necessária. 

 No caso de se encontrarem no espaço, em simultâneo, visitantes que não 

pertençam ao mesmo agregado familiar, estes deverão, em qualquer local 

onde se encontrem, guardar a distância de segurança mínima de 2 m entre 

si.   
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6 – Dinamização de atividades no espaço 

De entre as atividades permanentes disponibilizadas pelo espaço fica 

proibida a atividade de alimentação dos animais ou qualquer outra forma 

de contacto com os mesmos, pelos visitantes.  

As atividades deverão, preferencialmente, ser dinamizadas no exterior e 

todos os intervenientes têm obrigatoriamente que usar sempre máscara, 

desde que maiores de 10 anos. Em qualquer caso os participantes deverão 

guardar a distância mínima de 2 m entre si, no caso de não pertencerem ao 

mesmo agregado familiar, e os objetos usados não deverão ser partilhados,  

a menos que sejam, entre usos, adequadamente desinfetados. No caso de 

as atividades serem realizadas no interior deverá sempre ser respeitada a 

lotação máxima da sala onde decorrem.  

As mesas nas salas para realização de atividades devem estar dispostas o 

mais possível junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura física 

das mesmas. E devem estar dispostas com a mesma orientação, evitando 

uma disposição que implique os visitantes ficarem virados de frente uns 

para os outros. 

Segundo a Orientação n.º 028/2020 da D.G.S. em salas de espetáculos, de 

exibição de filmes cinematográficos e similares (o caso de palestras e 

sessões de esclarecimento, que habitualmente dinamizamos) a ocupação 

dos lugares sentados deve ser efetuada com um lugar livre entre 

espetadores que não sejam coabitantes, sendo a fila anterior e seguinte 

com ocupação de lugares desencontrados. Deve ser garantida, nestes tipos  
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de eventos, a distância de, pelo menos, 2 m entre os dinamizadores 

(oradores, artistas, etc) e a primeira fila ocupada. 

Sempre que possível as portas de acesso devem permanecer abertas para 

permitir a passagem de pessoas, evitando o seu manuseamento, e deve ser 

usada uma porta para entrar na sala e uma outra para sair. Devem ser 

eliminados ou reduzidos os pontos de estrangulamento de passagem. 

 

7 - Uso do Parque infantil 

O parque infantil poderá ser usado por grupos organizados (sala de aula, 

por exemplo) e tem que ser higienizado antes de voltar a ser usado por 

outro grupo. 

 

8 - Documentos para recolha e consulta do Centro de Documentação 

Devem ser evitadas a disponibilização e entrega de folhetos ou outros 

objetos não essenciais. Se necessário deve recorrer-se a cartazes, guias ou 

outros elementos disponibilizados por via digital. Fica interdito o 

manuseamento de documentos do Centro de Documentação. Deverá 

também evitar-se tocar em superfícies e objetos sempre que possível. 
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9 - Uso dos parques de merendas e bancos exteriores 

As mesas dos parques do C.I.E.A.S.B.A “Quinta do Peral” – Parque de 

Merendas e Parque da Alfarrobeira – e os bancos exteriores deverão ser 

usados garantindo o distanciamento mínimo de 2 m entre ocupantes, 

exceto no caso de se tratarem de pessoas pertencentes ao mesmo 

agregado familiar. A ingestão de alimentos deverá ser sempre feita no 

espaço exterior. 

 

10 - Festas de aniversário 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020 de 14 

de agosto, Anexo I, não está autorizada a realização de festas.  

 

11 - Aulas de educação física 

As aulas de Educação Física dinamizadas neste espaço, no âmbito do 

Projeto Envolve desta autarquia, estão desaconselhadas pela Orientação da 

Direção Geral de Saúde n.º 030/2020 por se destinarem a idosos, pelo risco 

acrescido que estas populações parecem apresentar. 

 

12 - Limpeza e desinfeção de superfícies 

A higienização das superfícies deverá ser complementada com a sua 

desinfeção de modo a evitar a transmissão do novo Coronavírus, SARS-CoV- 
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2, no espaço. A higienização e limpeza das superfícies deverá ser feita de 

acordo com as instruções do Anexo IV do Manual de Procedimentos de 

Prevenção da COVID-19 deste município, versão 1 de junho 2020, as quais 

estão em conformidade com a Orientação n.º 014/2020, de 21/03/2020, da 

D.G.S.. Deve ser elaborado um plano de higienização que deve ser do 

conhecimento dos profissionais envolvidos e estar afixado em local visível.  

Sempre que possível deve manter-se a ventilação e arejamento das salas.  

 

13 - Resíduos 

O espaço dispõe no exterior de 7 recipientes de madeira para colocação de 

resíduos indiferenciados e de um conjunto de ecopontos: papelão, vidrão e 

embalão. Os resíduos máscaras, toalhetes e luvas deverão ser colocados 

obrigatoriamente no recipiente para resíduos indiferenciados localizado, 

para o efeito, junto do conjunto de ecopontos.  

Deverá ser feita a gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder 

a tratamento especial. 
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14 - Interdição no acesso ao espaço 

O acesso ao espaço é interdito a pessoas que: 

- apresentem sintomas de doença nomeadamente febre, tosse, dores, 

dificuldades respiratórias ou qualquer outro sintoma conotado com a 

doença COVID-19; 

- tenham estado em contacto com alguém infetado nos últimos 14 dias; 

- não se encontrem a cumprir as normas em vigor.  

 

15 - Procedimentos perante caso suspeito 

Segundo a Norma da D.G.S. n.º 004/2020 de 23/03/2020 e atualizada em 

25/04/2020, as pessoas que desenvolvam quando respiratório agudo com: 

- tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), 

- febre (temperatura ≥38,0ºC), 

- dispneia/dificuldade respiratória, 

são consideradas suspeitas de COVID-19. Se for detetado um caso suspeito, 

seja a pessoa visitante ou funcionário, este deve ser encaminhado, por um 

só funcionário, para a área de isolamento através do circuito definido, 

garantindo que o mesmo é portador de máscara cirúrgica. Na área de 

isolamento deve ser contactado o SNS 24 (808 24 24 24), de acordo com a 

norma referida acima, dando cumprimento às indicações recebidas. 
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A Autoridade de Saúde Local deve ser imediatamente informada do caso 

suspeito, bem como dos seus contactos, de forma a facilitar a aplicação de 

medidas de Saúde Pública aos contactos próximos. É necessária atualização 

dos contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes.  

Simultaneamente, devem ser cumpridos os procedimentos definidos no 

Plano de Contingência e, se aplicável, os procedimentos de limpeza e 

desinfeção, de acordo com a Orientação 014/2020 da D.G.S.. 

15.1 - Sala de isolamento do espaço 

Tal como indicado no Plano de Contingência do Município de São Brás de 

Alportel, de 9 de março de 2020, versão 1.0, a sala de isolamento do 

CIEASBA “Quinta do Peral” é a “Sala de exposição” (Sala Multi-Usos do 

Centro de Interpretação). A sala tem acesso através de 2 portas, uma 

exterior, a poente do edifício, e outra interior, a partir do Centro de 

Documentação. Deverá, se for necessário levar para lá alguém suspeito de 

 ter contraído COVID-19, impreterivelmente, usar-se a porta exterior, a qual 

está dotada de um doseador automático de desinfetante. Esta sala está 

dotada do equipamento de proteção individual necessário, devidamente 

acondicionado. Em frente da porta exterior da sala estão as instalações 

sanitárias. A pessoa que se pensa poder estar infetada deverá ser conduzida 

para a sala de isolamento por um dos 2 funcionários do espaço ou por 

qualquer outro funcionário municipal que se possa encontrar a exercer 

funções no espaço.   
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A sala de isolamento está equipada com cadeira, água e alguns alimentos 

não perecíveis, solução antissética de base alcoólica, toalhetes de papel, 

máscaras cirúrgicas e tem acesso fácil a instalação sanitária.  

Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em 

duplo saco de plástico e resistentes, fechados com dois nós apertados, 

preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca 

em ecopontos). 

A limpeza e desinfeção de superfícies da área de isolamento onde esteve 

uma pessoa suspeita ou confirmada de COVID-19 deve ser feita de acordo 

com a Orientação n.º 014/2020 de 21/03/2020 da Direção Geral de Saúde. 
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