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1. ENQUADRAMENTO 

 

A 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou uma 

emergência de saúde pública face à epidemia SARS-CoV-2, tendo posteriormente, 

no dia 11 de março de 2020, declarado a COVID-19 como uma pandemia, e que, 

desde então, foram adotadas várias medidas urgentes e extraordinárias, com o 

objetivo de conter a propagação do vírus.  

Na sequência da evolução epidemiológica da COVID-19, foi publicada a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 41-A/2022, bem como o Decreto-Lei n. 30-E/2022, 

ambos de 21 de abril de 2022, que alteram algumas medidas aplicáveis no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19. As Medidas de Saúde Pública (MSP) e as 

diferentes estratégias de testagem, de vacinação e de tratamento revelaram-se, 

desde o início da pandemia, como uma resposta central e efetiva à transmissão da 

infeção por SARS-CoV-2. Assim, é da responsabilidade de cada um adotar 

comportamentos que minimizem o risco de transmissão do vírus, 

nomeadamente: estar vacinado (se recomendado); manter espaços ventilados; usar 

máscara facial de acordo com a Orientação 011/2021; ficar em casa e testar, caso 

tenha sintomas; lavar e/ou desinfetar as mãos frequentemente; e garantir, com 

regularidade, a limpeza e desinfeção de superfícies. Num cenário de alinhamento 

com o atual panorama epidemiológico, importa que a transição das MSP, 

elaboradas e publicadas no âmbito da pandemia, seja efetuada de forma adequada 

à minimização do risco da doença para a população, especialmente a mais 

vulnerável. Neste sentido, as empresas e instituições devem ter um Plano de 

Contingência atualizado.” (DGS – ORIENTAÇÃO 003/2022 de 15/03/2022 

atualizada a 28/04/2022). 

O presente documento pretende dar resposta a esta orientação tendo por base 

aquilo que nela está escrito pelo que, é importante garantir as regras definidas pela 

DSG, nomeadamente: 

1 - Evitar a aglomeração de pessoas, nomeadamente na zona do bar e nas zonas 

de passagem (zonas de espera); 

2 - Reforçar a limpeza e desinfeção de superfícies e equipamentos, incluindo 

mesas e espreguiçadeiras; 

3 - Higienizar e lavar as mãos; 
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4 - Manter a etiqueta respiratória. 

Importa assegurar que sejam adotadas medidas que garantam a reabertura da 

praia urbana em segurança respeitando as normas e recomendações 

estabelecidas pela Direção Geral de Saúde (DGS). 

 

2. OBJETIVOS 

 

De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e 

concertada para a reabertura da praia urbana, elaborou-se o presente Plano de 

Contingência. 

Pretende-se com este plano assegurar a implementação de estratégias de 

mitigação da propagação do vírus SARS-CoV-2.  

O Plano define, nomeadamente:  

 A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de 

informação; 

 Normas e procedimentos a adotar de forma a conter a propagação da 

doença; 

 Medidas de e circulação na praia urbana. 

 

Este documento não prevê ações de tratamento médico. Nestas circunstâncias 

deverão seguir-se as orientações da Direção Geral da Saúde. As situações não 

previstas no presente Plano deverão ser avaliadas caso a caso. 

 

3. SITUAÇÃO  

 

O município tem sob a sua gestão a praia urbana, que se situa junto às margens do 

rio Ave.  

Tem periodicidade diária e ocupa uma área de 3.677 m2, conforme planta em anexo 

(Anexo A).  



 

 

Plano de Contingência da Praia Urbana 
Revisão nº 0.3 

Coronavírus (COVID-19) 
 
 

6 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO  

Trata-se de um espaço propenso à aglomeração de um elevado número de 

pessoas, pelo que, se julga importante a elaboração do presente documento, ainda 

que não haja a obrigação. 

Neste contexto identificam-se os seguintes intervenientes:  

 Câmara Municipal de Santo Tirso;  

 Polícia Municipal de Santo Tirso 

 Polícia de Segurança Pública; 

 Concessionário e respetivos funcionários;   

 Clientes/utentes. 

Quanto à monitorização da qualidade da água eram já feitas todas as análises 

necessárias e exigidas pela legislação em vigor não havendo “recomendação para 

se alterar os programas (…) por causa do coronavírus, já que os indicadores 

[obtidos pelas análises referidas] são suficientes, podendo haver um reforço de 

monitorização (…).” (APA:2020) 

A praia urbana abrirá em maio de 2022 e encerará em outubro do mesmo ano.  

 

4. EXECUÇÃO  

 

Este plano aplica-se a todos os utilizadores do espaço/clientes, concessionário e 

respetivos colaboradores, funcionários da Câmara Municipal de Santo Tirso que 

direta ou indiretamente trabalham, ou interagem na área da praia urbana.  

No âmbito do presente Plano, cada interveniente atuará perante a situação 

identificada, em conformidade com as funções que lhes estão cometidas.  

A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos 

efeitos do COVID-19 pela CMST na praia urbana será ponderada tendo em 

consideração a melhor informação disponível, as recomendações emanadas no 

momento pelas autoridades de saúde e do Governo e a atuação por parte de todos 

os intervenientes. 
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4.1 DIREÇÃO E COORDENAÇÃO  

 

Estabelece-se que o presente plano ficará sob Direção da Vereadora Eng.ª Ana 

Maria Ferreira coadjuvada por uma Equipa de Coordenação constituída pelo 

Serviço Municipal de Proteção Civil, Serviço de Promoção da Saúde e Bem-Estar, 

Divisão de Ambiente e Sustentabilidade e Polícia Municipal. 

 

Esta equipa é responsável por:  

a) Acompanhar a evolução da situação;  

b) Elaborar e divulgar relatórios de situação;  

c) Promover a disponibilização do Plano no sítio do Município na internet;  

d) Realizar alterações ao Plano de Contingência.  

 

4.2 INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO  

 

O Gestor do plano é o concessionário responsável por monitorizar a aplicação das 

regras de contingência na praia urbana, centralizar a informação, elaborar relatórios 

e reportar os dados à Equipa de Coordenação, bem como sugerir alterações ao 

Plano, sempre que se justifique.  

A articulação com a Unidade de Saúde Pública será realizada pelo Serviço de 

Promoção da Saúde e Bem-Estar, que assegurará a divulgação de informação 

considerada pertinente ao Gestor do Plano.  

 

4.3 ATIVAÇÃO DO PLANO  

 

O Plano é ativado pelo Diretor do Plano, com o apoio técnico da Equipa de 

Coordenação, atendendo a uma das seguintes situações:  
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 Orientações emanadas da DGS ou publicação de nova resolução de 

conselho de ministros que altere esta norma. 

 

A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Diretor do Plano, 

em articulação com a Equipa de Coordenação. 

 

5. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 

Num cenário de alinhamento com o atual panorama epidemiológico, importa que a 

transição das Medidas de Saúde Públicas, elaboradas e publicadas no âmbito da 

pandemia, seja efetuada de forma adequada à minimização do risco da doença 

para a população, especialmente a mais vulnerável. 

Assim, é recomendado o cumprimento das seguintes medidas sanitárias: 

 

5.1 CONCESSIONÁRIO 

 

 Autoisolamento - perante sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, deve 

autoisolar-se e ligar para o Centro de Contacto SNS24 (808242424) ou, de forma 

complementar, contactar o médico de família ou a respetiva Unidade de Saúde 

Familiar ou outra entidade a que habitualmente recorra. 

 Usar máscara de proteção individual, perante sinais ou sintomas sugestivos 

de COVID-19, de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde em 

vigor. 

 Adotar regras de etiqueta respiratória e efetuar higienização das mãos 

frequente. 

 Disponibilizar soluções desinfetantes que permitam a desinfeção das mãos, ou 

equipamentos para lavar as mãos com sabão líquido junto aos acessos, casas 

de banho, posto de controlo definido na planta em anexo, plataformas de betão 

com jatos, entre outros locais que se julguem pertinentes. 
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 Os equipamentos como espreguiçadeiras, colchões, cadeiras entre outros 

devem ser limpos de acordo com as orientações, em vigor, definidas pela DGS. 

 Nas ações de higienização, deverá recorrer-se ao uso de produtos adequados, 

sem hipoclorito de sódio e sem biocidas. 

 Fazer cumprir as regras estipuladas para clientes/utentes; 

 

 

5.2  UTENTES/CLIENTES DA PRAIA URBANA 

 

 Autoisolamento - perante sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, deve 

autoisolar-se e ligar para o Centro de Contacto SNS24 (808242424) ou, de forma 

complementar, contactar o médico de família ou a respetiva Unidade de Saúde 

Familiar ou outra entidade a que habitualmente recorra; 

 Adotar regras de etiqueta respiratória e efetuar higienização das mãos 

frequentemente; 

 Dentro da praia urbana deve ser mantido o afastamento social nos termos das 

orientações, em vigor, da DGS; 

 Respeitar as normas de atendimento estipuladas pelo concessionário. 

 
 
 

6. LOGÍSTICA  

 

Para a implementação deste plano é fundamental o envolvimento e apoio de vários 

serviços, nomeadamente:  

 

- Serviço Municipal de Proteção Civil  

 Articular com os agentes e entidades de apoio à proteção civil, sempre que 

se verifique esta necessidade. 

 

- Serviço de Promoção de Saúde e Bem-Estar  
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 Articular com a Unidade de Saúde Pública, em caso de necessidade. 

 

- Divisão de Ambiente e Sustentabilidade 

 Garantir a monitorização do cumprimento das normas e procedimentos 

definidos no presente Plano;  

 Articular com os restantes serviços da CMST para assegurar o bom 

funcionamento da praia urbana; 

 

- Polícia Municipal e Polícia de Segurança Pública  

 Atuar em caso de incumprimento. 

 

7. INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

Numa perspetiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de 

comportamentos e medidas de autoproteção, a informação a divulgar respeitará as 

orientações da Direção Geral de Saúde. 

 

 

8. DIVULGAÇÃO  

 

Será também divulgado na página da internet do município. 
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9. LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A Planta Geral  

Anexo A1     Planta das Instalações do Café/Bar 

Anexo A2     Planta das instalações sanitárias 

Anexo B     Materiais de Informação Pública 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGENDA

Santo Tirso

Escala: 1:250

Colaboradores CoordenadorAutor Rubrica do autor

Carla Moreira, Arq. Paisagista_Ana Sistelo, Arq. Paisagista

M.026GR
SGD Registo Substitui Data Folha

maio de 2022

Especialidade

Plano Geral

N

Estruturas Verdes

Sementeira de prado (regado e cortado)

Tapete de relva

Estrato arbustivo

Escadario em madeira

Estruturas Construidas Pavimento em lajes de granito

Muretes em pedra de granito

Esplanada em deck de madeira

Percurso em saibro estabilizado



Santo Tirso

Escala: 1:50

Colaboradores CoordenadorAutor Rubrica do autor

Carla Moreira, Arq. Paisagista_Ana Sistelo, Arq. Paisagista

M.026GR
SGD Registo Substitui Data Folha

maio de 2021

Especialidade

N



Santo Tirso

Escala: 1:50

Colaboradores CoordenadorAutor Rubrica do autor

Carla Moreira, Arq. Paisagista_Ana Sistelo, Arq. Paisagista

M.026GR
SGD Registo Substitui Data Folha

maio de 2021

Especialidade

N
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Anexo B -  Materiais de Informação Pública   
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