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CAPÍTULO 5. 
RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA:  
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

E MARÍTIMO-TURÍSTICA



5.1  MEDIDAS DE GESTÃO GERAIS

•    Privilegiar métodos de reservas e marcações prévias, de modo a gerir fluxos 
e evitar filas, ou aglomerados de clientes;

•    Em atividades desenvolvidas em espaços fechados devem ser respeitadas as 
lotações máximas aplicáveis a esses espaços;

•    Sempre que possível, durante a realização das atividades deve manter-se a 
distância física de segurança de 2 metros entre os participantes;

•    Fragmentar as atividades de grupo, em grupos mais pequenos, e estabelecer 
horários diferenciados, por forma a reduzir o número de participantes em 
simultâneo;

•    No âmbito das atividades deve privilegiar-se a distribuição de informação 
em suporte digital;

•    Evitar o recurso a “meeting points”, privilegiando, sempre que possível, a re-
colha dos clientes porta-a-porta;

•    Sempre que possível, os “briefings” com os clientes devem ser realizados no 
exterior, ou em espaços bem ventilados;

•    Promover formação e treino a todos os profissionais das diversas áreas da 
empresa sobre COVID-19, e como cumprir as precauções básicas de preven-
ção e controlo de infeção;



•    A empresa deve salvaguardar que os parceiros envolvidos nas suas ativida-
des cumprem com os protocolos de higienização e segurança;

•    A empresa deverá informar os prestadores de serviço por si subcontratados 
(guias-Intérpretes, monitores, tradutores, etc.) dos protocolos e medidas de 
higiene e segurança que implementou nas atividades, e solicitar que sejam 
transmitidas aos clientes;

•    Para evitar o uso de dinheiro, a entidade deve adotar medidas de gestão que 
isentem os prestadores de serviço por si subcontratados de realizar paga-
mentos ou cobranças a fornecedores e clientes;

•    Assegurar stock de equipamentos de proteção individual para o staff e defi-
nir uma reserva estratégica interna;

•    Assegurar stock de materiais de limpeza de uso único, sobretudo panos de 
limpeza e toalhetes de limpeza de uso único humedecidos em desinfetante, 
lixívia ou álcool a 70º;

•    Disponibilizar solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para clientes e 
para colaboradores em todas as atividades;

•    A indumentária de trabalho dos colaboradores deve ser exclusiva para o lo-
cal de trabalho, e deve ser mudada diariamente. A roupa deve ser colocada 
num saco fechado, que só deverá ser aberto imediatamente antes da colo-
cação na máquina de lavar roupa. O saco deve ser imediatamente coloca-
do no lixo (ou lavado), e o vestuário deve ser lavado com um programa de 
pré-lavagem + lavagem a temperatura de 60 a 90ºC, seguido de um ciclo de 
desinfeção química, também em máquina;



•    Nas atividades turísticas que requeiram esforço físico (caminhadas, ciclotu-
rismo, escalada, rappel, canyoning, etc) a máscara poderá ser retirada uma 
vez iniciada a atividade física, para que o staff e clientes possam respirar 
convenientemente. A partir desse momento deverá ser observado um espe-
cial cuidado pelo cumprimento do distanciamento físico e todas as regras 
de etiqueta respiratória;*A
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5.2  INSTALAÇÕES (ATENDIMENTO, 
VESTIÁRIOS, ENTRE OUTROS) 

•    Limitar a lotação do espaço a 2/3 da sua capacidade máxima, de modo a 
garantir o distanciamento de 2 metros entre pessoas que não façam parte 
da mesma família;

•    Recomenda-se a presença nas instalações só aos clientes que vão realizar 
a atividade. Desaconselha-se a presença de acompanhantes que não vão 
executar a atividade;

•    Definir fluxos de entrada, saída e circulação nas instalações (preferencial-
mente de sentido único), devidamente sinalizados (por ex.: marcação no 
chão), salvaguardando sempre 2 metros de distância entre os clientes;

•    Uso de máscara obrigatório nas áreas de uso comum das instalações (clien-
tes e colaboradores). Para não se rejeitarem clientes que não tenham más-
cara, poderá ser equacionada a disponibilização de máscaras no estabele-
cimento;

•    Colocar solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais de passa-
gem frequente, e incentivar o seu uso (Ex: através de afixação de pósteres 
informativos);

•    Garantir que as instalações sanitárias são usadas por uma única pessoa de 
cada vez, e que existem meios de desinfeção entre usos, à disposição dos 
próprios clientes;



•    As zonas de pagamento devem ter barreiras físicas;

•    Privilegiar e incentivar o pré-pagamento das atividades, ou meios de paga-
mento automático, de preferência “contactless”;

•    Assegurar a limpeza dos Terminais de Pagamento Automático (TPA) na pre-
sença do cliente;

•    Assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar através da aber-
tura de portas e janelas;

•    Uso de ar condicionado, deve ser feito em modo de extração e nunca em 
modo de recirculação do ar;

•    Definir um reforço do plano de limpeza e higienização das instalações (de 
acordo com a circular informativa CINF/2020/20 de 23 de Março);

•    A limpeza húmida é sempre preferível à limpeza a seco, uma vez que esta 
última põe em movimento no ar as gotículas nas quais o vírus pode estar 
contido e transforma-as em aerossóis. No entanto são admissíveis aspira-
dores a seco com filtros HEPA (high eficiency particulate air) ou aspiradores 
com reservatório de água, desde que a água seja substituída e o reservató-
rio lavado entre cada uma das áreas a aspirar;

•    Assegurar que o pessoal encarregado da limpeza está protegido com EPI’s 
(máscara, luvas, óculos; avental, etc.);
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•    Desinfetar, pelo menos uma vez por dia, e com recurso a agentes adequados 
definidos na circular DRS/CINF/2020/20 todas as zonas comuns (ex.: chão, 
zonas de atendimento, balcões, gabinetes de atendimento, áreas de espera, 
etc.);

•    Desinfetar com mais regularidade os equipamentos e as superfícies onde 
todos tocam frequentemente (ex: puxadores de portas; teclados do compu-
tador, telefones, corrimãos, etc.);

•    No caso particular dos vestiários, estes devem ser desinfetados 3 vezes por 
dia, e os clientes devem ser incentivados a guardar os seus itens em recipien-
tes individuais e próprios para o efeito (caixas de plástico, caixas de cartão; 
sacos, etc.). Se fornecidos pela empresa, os recipientes devem ser desinfeta-
dos após cada uso;

•    As instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas, preferencial-
mente, com produto que contenha na composição detergente e desinfetan-
te, porque é de mais fácil aplicação e desinfeção. A frequência de limpeza 
deve ser, no mínimo, 3 vezes ao dia;



5.3 VEÍCULOS TERRESTRES
•    Limpeza e desinfeção dos veículos entre passageiros distintos, em especial 

as superfícies de toque frequente (ex.: puxadores de porta, encostos de ca-
beça, vidros…etc.);

•    Implementar procedimentos para evitar o contacto físico entre condutor e  
passageiros;

•   Aplicar as seguintes normas de lotação do veículo:

 >  2/3 dos lugares em veículos com lotação até 9 lugares, exceto se forem 
de uma mesma família. Lugares ao lado do motorista não podem ser ocupa-
dos por clientes, exceto se houver barreira física separadora para o condutor.

 >  veículos que possuam bancos laterais, assegurar que os passageiros não 
ficam sentados em lugares frente a frente, exceto quando pertençam à 
mesma família; 

 > veículos com mais de 9 lugares: 2/3 dos lugares;

•   Utilização obrigatória de máscaras por todos os ocupantes do veículo;

•    Ter disponível para os clientes solução antisséptica de base alcoólica (SABA) 
em todas as viaturas;

•    Afixar cartazes exemplificativos dos procedimentos de etiqueta respiratória 
e higienização das mãos em locais visíveis, e em vários idiomas (ex.: costas 
das cadeiras);

•    Durante os trajetos deve-se promover a renovação de ar dentro da viatura, 
através da abertura de janelas, ou uso de ar condicionado sem ser em cir-
cuito fechado;



5.4 EMBARCAÇÕES

•    Todos os presentes na embarcação devem usar máscara de proteção;

•    Limitar a ocupação das embarcações a 2/3 da lotação máxima ou, em alter-
nativa, assegurar um distanciamento físico de 2 metros entre pessoas, salvo 
quando são de uma mesma família;

•    Ter disponível solução antisséptica de base alcoólica (SABA), em todas as 
embarcações;

•    Afixar cartazes exemplificativos dos procedimentos de etiqueta respiratória e 
higienização das mãos, em vários idiomas, em locais estratégicos da embarcação;

•    Se possível definir circuitos diferenciados de entrada e saída da embarcação;

•    Higienizar e desinfetar as embarcações e todos os equipamentos (ex.: cole-
tes, ponchos, etc.), após cada utilização;

•    Desinfetar frequentemente as superfícies de contacto permanente da em-
barcação (ex.: cabos, barras de apoio, varandins, etc.);

•    As instalações sanitárias nas embarcações (se existirem) devem ser lavadas 
e desinfetadas, preferencialmente, e se possível recorrendo a soluções bio-
degradáveis de ação virucida comprovada. A frequência de limpeza destas 
instalações deve ser feita, no mínimo, a cada regresso da embarcação;

•    Garantir que estas instalações são usadas por uma única pessoa de cada vez e 
que existem meios de desinfeção entre usos, à disposição dos próprios clientes;



5.5 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
CEDIDOS / ALUGADOS – MEDIDAS 
GERAIS

•    De uma forma geral os equipamentos e materiais devem ser lavados, após 
cada atividade, com um programa de pré-lavagem, lavagem a temperatura de 
60 a 90ºC, seguido de um ciclo de desinfeção química também em máquina;

•    Equipamentos e materiais que pelas suas características técnicas não po-
dem ser sujeitos ao processo de lavagem mencionado no ponto anterior, 
podem ser limpos e desinfetados com produtos específicos e de acordo com 
as regras e orientações dos fabricantes, desde que estes tenham eficácia vi-
rucida comprovada;

•    Além da desinfeção, e se possível, implementar um sistema de rotatividade 
e de quarentena (72hrs) dos equipamentos individuais;

•     Estabelecer zonas diferentes para entrega, recolha e armazenamento do 
equipamento, proibindo o acesso dos clientes a esta última;

•    A entrega dos equipamentos deve ser feita individualmente e diretamente 
ao cliente;

•    Não permitir, em nenhuma circunstância, o manuseamento e a partilha de 
equipamentos entre clientes;

•    Os colaboradores devem evitar manusear os equipamentos dos clientes. Se 
pelo tipo da atividade tal não for possível, deverá ser garantida a higieniza-
ção das mãos, antes e após o manuseio, ou a utilização de luvas;



5.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
5.6.1 MERGULHO DE ESCAFANDRO

•    Assegurar que o equipamento desinfetado (ex.: máscara, reguladores, snor-
kels, computadores, etc.) está protegido até ao momento de montagem, ou 
utilização;

•    Quando o cliente se equipa, os itens pessoais deste (ex.: roupas, toalhas, etc.) 
devem ser guardados e acomodados pelo mesmo em cacifos, ou em reci-
pientes especiais (ex.: sacos, caixas, etc.). Se fornecidos pela empresa, esses 
recipientes e cacifos devem ser desinfetados após cada uso;

•    Nas estações de enchimento de garrafas, apenas devem estar presentes os 
responsáveis pela operação, mantendo o distanciamento estipulado, sendo 
obrigatório o uso de EPI’s (máscara); 

•    Para o manuseio de equipamentos, garrafas ou mangueiras de enchimento 
usadas no reabastecimento com misturas de ar enriquecido (Nitrox), a hi-
gienização das mãos deve ser feita só com água e sabão. O uso de soluções 
antissépticas de base alcoólica (SABA), representa perigo de incêndio ou 
deflagração;

•    Todos os componentes do regulador devem ser desinfetados após cada uso, 
incluindo bocais e todo o segundo andar;

•    Se possível usar tanques de lavagem diferentes para o equipamento respira-
tório e para o restante equipamento;



•    Preferencialmente e se possível, o equipamento deve ser lavado e desinfetado 
pelo próprio prestador de serviço;

•    Os equipamentos devem embarcar já montados e devem estar protegidos no 
transporte (com sacos ou capas). A proteção só deve ser removida imediata-
mente antes do uso;

•    Para prevenir o embaciamento das máscaras devem ser usados produtos espe-
cíficos para o efeito. Não é permitido o uso de saliva. As máscaras devem ser 
enxaguadas em águas abertas;

•    As orientações de distanciamento físico devem ser mantidas nos procedimen-
tos de entrada e saída da água, salvo por questões de segurança e emergência. 
O mesmo se aplica nas operações de Buddy Check e partilha de gás em emer-
gência (considerar o uso de uma fonte de ar alternativa, desinfetada antes do 
mergulho, evitando assim a partilha do regulador);



5.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
5.6.2 NATAÇÃO COM GOLFINHOS (OBSERVAÇÃO CETÁCEOS) 

•    Quando o cliente se equipa, os itens pessoais deste (ex.: roupas, toalhas, etc.) 
devem ser guardados e acomodados pelo mesmo em cacifos, ou em reci-
pientes especiais (ex.: sacos, caixas, etc.). Se fornecidos pela empresa, esses 
recipientes e cacifos devem ser desinfetados após cada uso;

•    Assegurar que o equipamento desinfetado (ex.: máscara, reguladores, snor-
kels, computadores, etc.) está protegido até ao momento de montagem, ou 
utilização;

•    Os equipamentos (ex.: máscaras, tubos, barbatanas, etc.) devem estar prote-
gidos no transporte (com sacos ou capas). A proteção só deve ser removida 
imediatamente antes do uso;

•    Para prevenir o embaciamento das máscaras devem ser usados produtos es-
pecíficos para o efeito. Não é permitido o uso de saliva. As máscaras devem 
ser enxaguadas em águas abertas;

•    As orientações de distanciamento físico devem ser mantidas nos procedi-
mentos de entrada e saída da água, salvo por questões de segurança / emer-
gência;

•    Implementar procedimentos que permitam, sempre que possível, reduzir o 
contacto físico entre profissional e cliente nas operações de entrada e saída 
de água;



5.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
5.6.3 CANYONING, RAPPEL & COASTEERING

•    Assegurar que o equipamento desinfetado está protegido até ao momento 
de montagem, ou utilização;

•    Coordenar e conciliar horários das atividades com outros operadores/ em-
presas de forma a reduzir o cruzamento ou possível concentração de pes-
soas nos percursos;

•    Privilegiar percursos e técnicas que permitam aos clientes entrar, sair e exe-
cutar as manobras de forma mais autónoma;

•    Na espera para as manobras colocar os clientes em local confortável e cha-
mar os clientes à vez sem aglomerar;

•    O uso da máscara de proteção deve ser mantido até se iniciar o esforço físi-
co e depois de terminada a atividade;

•    O uso de luvas de proteção descartáveis está desaconselhado nestas atividades;

•    A empresa deve possuir sacos hermeticamente fechados para colocação dos 
EPI’s usados e outro com os novos. Os sacos com os EPI’s usados devem ser 
posteriormente descartados, seguindo as boas normas no tratamento de re-
síduos;
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5.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
5.6.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS - CICLOTURISMO

•    Recomenda-se que os clientes sejam aconselhados a trazerem consigo para 
a atividade o seu próprio material não técnico (ex.: hidratação, protetor so-
lar, óculos de sol, lycras, etc). Não permitir a partilha de objetos;

•    Assegurar que todo o equipamento cedido está desinfetado e protegido até 
ao momento de montagem, ou utilização (ex.: Capacete, etc.)

•    A atividade deverá ser praticada preferencialmente em locais de reduzida 
densidade populacional;

•    Durante a atividade o distanciamento mínimo é de 2 metros quer circulem 
lado a lado, ou em fila;

•    Em caso de necessidade de assistência mecânica, a bicicleta deve ser total-
mente desinfetada antes, e depois da reparação;



5.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
5.6.5 SURF & BODYBOARD

•    Coordenar e conciliar horários das atividades com outros operadores/ em-
presas de forma a reduzir o cruzamento ou possível concentração de pes-
soas na água;

•    Se possível, os clientes devem usar o seu próprio material (neopreno, pran-
cha, wax, toalhas, protetor solar, etc., e trazer só o essencial);

•   Não há partilha de material técnico entre clientes;

•    Todo o material técnico deve estar protegido / coberto até ao momento de 
usar;

•   Manutenção da distância física de 2 metros quer dentro, quer fora de água;

•    O tempo de permanência na praia deve ser o estritamente necessário para 
a realização da atividade;



5.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
5.6.6 ATIVIDADES EQUESTRES CENTROS HÍPICOS

•    Devem ser cumpridas as orientações de distanciamento entre clientes de 2 
metros, quer ao ar livre, quer em espaço fechado e mesmo quando monta-
dos a cavalo;

•    É obrigatório o uso de máscaras de proteção nos recintos fechados, bem 
como luvas apropriadas;

•    É recomendado que sejam organizados turnos diferenciados de frequência 
dos picadeiros para evitar aglomerados;

•    Nas instalações deverão ser assinalados fluxos de circulação devidamente 
sinalizados (preferencialmente de sentido único), quer para pessoas quer 
para cavalos;

•    Assegurar que todo o equipamento cedido está desinfetado, e protegido até 
ao momento de utilização (ex.: Cascos de proteção, etc);


