
 

 

 

 

 

 

 

Dear Guest, 

 

Welcome! 

Thank you for your preference for Solar da Bica. 

We wish you a pleasant stay, and that your presence 

among us is memorable. 

 

For your convenience we have the following services 

and information: 
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Important Information 

1. Practices for guests (COVID-19) 
 

1.1 Check-in & Check-out 
No check-in is mandatory the use of a mask and hand disinfection before and 

after check-in, always maintains the recommended distance. 

Checkout payments are requested to be made the day before the check-out, 

until 8pm. 

Payments can be made in cash or with an ATM. 

 

1.2 Breakfast 
At breakfast it is mandatory to use a mask and disinfect your hands, avoid 

sharing food, glasses and utensils. 

Adopt respiratory etiquette measures: touch or nose and mouth when throwing 

or breathing with tissue paper or arm never with hands, then sanitize as hands. 

Avoid touching your eyes, mouth or nose. 

Guests must reserve an hour of breakfast, without check-in or the day before, 

the two times available are from 8:00 am to 8:45 am or from 9:00 am to 9:45 am 

(maximum of 8 people per hour). 

 

1.3 Swimming pool 
Shoes should be left outside the pool, in case of rain, they can be left inside 

near the entrance to the pool. 

Each guest must disinfect his lounger before using, or the disinfection material 

found inside the pool. 

 

1.4 Room cleaning 
The cleaning service of the rooms is carried out from 9 am to 1 pm. 

Cleaning service is done only at the request of the guest. 

To do this, you must put the card, “Please Make Up room”, which is located 

behind the door, on the exterior door handle of your room door. 

Apartment guests must request the cleaning service directly in the reception. 

  



1.4.1 If you only want to change material (paper, towels, etc.) the 

procedures are: 

- The guest should contact the reception via telecommunication means 

preferably and inform a change time (between 10 am to 1 pm); 

- The guest must put the garbage (properly closed) in the can in front of the 

door of his room; 

- To deliver the dirty clothes, the guest must put it in a plastic bag (without 

shaking and properly closed) then place the bag inside the can, avoiding 

contact with employees at the time of exchange. 

1.4.2. Procedure for delivering clean material to guests: 

- The material is delivered in a plastic box with the requested material eg: (bath 

exits, rugs, hand towels, toilet paper, pool towels and plastic garbage bags, 

among others). 

 

1.5 Additional information 
Masks, gloves, and alcohol gel are available for sale at the reception. 

It is mandatory or use a circulation mask inside the house. 

We provide alcohol gel, spread over several points of the house. 

You can consult our contingency plan, available in the Annex. 

In case of suspected case of covid-19 symptoms, please inform the hotel. 

  



General information 
1. Reception 
Our reception is open from 9 am to 8 pm. 

To contact the reception, dial 200 during opening hours. After 8 pm call the 

number at the reception. 

You can also contact us through social networks. 

2. Telephone 
Usage: - 1 € per minute international calls. 

              - 0.50 cent. Per minute national calls. 

3. Wi-fi 
We have free Wi-Fi service in rooms and common areas. No password. 

 

4. Swimming pool 
We have an indoor pool at your disposal. Opening hours are from 7 am to 8 pm. 

5. Pool towels 
Pool towels are in your bedroom closet. 

6. Sauna 
Due to COVI-19 the Sauna was closed. 

 

7. Picnics 
We have a picnic, for walks, for the price of 7.5 € per person (2 sandwiches, 2 

pieces of fruit, 1 juice and 1 water). We ask you to return the bottles, bowls and 

backpack / s borrowed for the picnic, or you can purchase for a value of € 15 (2 

bottles and 1 backpack). 

 

8. Check-out & Payments  
Check-out takes place until 12:00. 

Checkout payments are requested to be made the day before the check-out, 

until 8pm. 

Payments can be made in cash or with an ATM. 

  



9. Reservations 
Our reception will be happy to book your next stay at Solar da Bica. 

 

10. Meal Utensils 
We have plates and cutlery that can be requested at the reception until 7.30 

pm. 

  

11. Mini-market 
Mini-market operation is from 3 pm to 8 pm. 

Payment: products are paid on the spot in cash or (ATM with a minimum of 10 

€). 

 

12. Smoking 
Smoking is not allowed inside the house and the pool. 

If you want to smoke on the balcony you can request an ashtray from the 

reception. 

 

13. Electric current 
The rooms are equipped with 220 V power. 

 

14. Heater 
For your convenience, all rooms have a volcanic stone heater, which takes 

about 45 minutes to heat up, but releases heat up to 2 hours after turning off. If 

you need assistance, please contact the reception. 

 

15. Photocopies 
Each page / photocopy has a value of € 0.20 (20 cents). 

 

16. Laundry (washing and drying) 

Laundry orders must be delivered by 16:00. This service has a value of € 10, 

per machine between 4kg to 10kg. 

  



Additional information 
 

1. Bus Timetable: 
 

Lameiros Bus Stop (near the church): 

07:55 --- 6 LAMEIROS to RIBEIRA BRAVA (Weekdays) 

11:35 --- 139 FUNCHAL to PORTO MONIZ (Weekdays and weekends) 

19:40 --- 6 FUNCHAL to ARCO DE SÃO JORGE (Weekdays) 

 

São Vicente (Village) Bus Stop: 

São Vicente - Funchal 

06:30 --- 6 São Vicente to Funchal (Weekdays) 

06:30 --- 139 SANTA to FUNCHAL (Weekdays) 

07:45 --- 6 ARCO DE SÃO JORGE to FUNCHAL (Weekdays and weekends) 

Passes in VIA RÁPIDA and tunnel of Encumeada 

13:00 --- 6 ARCO DE SÃO JORGE to FUNCHAL (Weekdays) 

15:00 --- 139 SANTA to FUNCHAL (Weekdays) 

QUICK VIA Passes and tunnel of Encumeada 

 

Sao Vicente Porto Moniz 

10:30 --- 150 SÃO VICENTE to SANTA (Weekdays) 

16:10 --- 150 SÃO VICENTE to ACHADAS DA CRUZ (Weekdays) 

20:00 --- 139 FUNCHAL to SANTA (Weekdays and weekends) 

Passes in Tunnel of Encumeada 

 

São Vicente Ponta Delgada Boaventura Arco de São Jorge 

10:00 am --- 6 FUNCHAL to ARCO DE SÃO JORGE (Weekdays and 

weekends) 

10:50 --- 6 SÃO VICENTE to ARCO DE SÃO JORGE (Weekdays) 

15:50 --- 6 FUNCHAL to BOAVENTURA (Weekdays) 

20:00 --- 6 FUNCHAL to ARCO DE SÃO JORGE (Weekdays and weekends) 

  



Funchal Bus stop: 

Funchal Sao Vicente 

09:00 --- 139 FUNCHAL to PORTO MONIZ (Weekdays) 

Passes in Avenida do Infante and Estrada Monumental 

10:00 am --- 80 FUNCHAL to PORTO MONIZ (Weekdays) 

Passes in VIA RÁPIDA, Areeiro and Ribeira Brava 

13:30 --- 6 FUNCHAL to BOAVENTURA (Weekdays) 

19:05 --- 139-FUNCHAL to SANTA (Weekdays and weekends) 

Via Tunnel of Encumeada 

 

Important info: 

There is no transport on December 25th. 

Timetable may change on holidays. 

Estimated time of travel, may vary a few minutes depending on traffic. 

  



2.  Health Center / Urgencies and Pharmacy location 
 

H - São Vicente Health Center 

 - Pharmacy of São Vicente 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments 
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1-ACTUAÇÃO DE PREVENÇÃO 

 

1.1- Procedimentos Gerais para Prevenção do contágio 

• Reforço das medidas de higiene, com intensificação dos desinfetantes, em todas as áreas 

comuns da casa e desinfecção regular das superfícies das áreas comuns (maçanetas das portas, 

corrimãos das escadas); 

• Criado quarto de isolamento  (quarto 11); 

• Reuniões, só o estritamente necessário; 

• Privilegiar as comunicações com fornecedores e colaboradores por e-mail ou telemóvel; 

• Arejar as áreas. 

1.2 – Regras Básicas de Prevenção 

• Evite contacto próximo com pessoas que tenham sintomas de doenças respiratórias; 

• Adopte medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir 

(com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo); 

• Se tiver sintomas de doenças respiratórias, use máscaras para limitar a propagação dessas 

doenças; 

• Não partilhe comida, utensílios, copos e toalhas. Use uma colher para se servir; 

• Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos sujas; 

• Lavagem das Mãos 

• Lave frequentemente as mãos com água e sabão ou use solução à base de álcool; 

• A lavagem das mãos deve demorar entre 20 e 60s; 

• Se tiver acabado de o fazer, não toque directamente na maçaneta da porta, use o cotovelo 

ou uma toalha de papel para a abrir; 

• Lave as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir; 

• A lavagem das mãos deve passar pelas seguintes fases: 

 

 

 

 

 

 

  



Após a lavagem das mãos poderá proceder à sua desinfecção. 

A desinfecção sem ter feito a prévia higienização não é eficaz. A higienização é fundamental. 

Os produtos a utilizar na Higienização e na Desinfecção das mãos são os seguintes: 

Nome produto - Tempo de contato - Doseamento 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: Castelbell Gel mãos -60 seg - Puro 

DESINFECÇÃO DAS MÃOS: Bral Bak - 30 seg – Puro 

 

1.3- Protocolo de higienização para prevenção do contágio 

O quadro abaixo resume o Protocolo de higienização para prevenção do contágio. 

 

 

Os Clientes têm à disposição nas áreas públicas Bral Bak, para a desinfecção das mãos. 

  



2- ACTUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

Em caso de suspeita de infecção com COVD-19 na área do estabelecimento, siga estas 

recomendações para prevenir o contágio: 

2.1 – Procedimentos Gerais em caso de Suspeita de infecção 

 

1. Dar ao doente (caso suspeito COVID-19) uma máscara cirúrgica, desde que a sua 

condição clínica o permita. A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente. 

2. Colocar em isolamento no quarto criado para o efeito, e manter contacto à distância. 

3. O doente deve contactar de imediato a linha de Saúde 24 (808 24 24 20). 

4. Distribuir pelas pessoas envolvidas os EPI´s apropriados (luvas, máscaras, bata). 

5. Providenciar a desinfeção dos locais 

• Se for colaborador, isolar e desinfetar o local de trabalho; 

• Se for cliente, isolar e desinfetar as áreas comuns onde passou. 

6. Informar todas as pessoas que estiveram em contacto com a pessoa infetada, para 

manterem vigilância e avisar em caso de sinais ou sintomas suspeitos. 

2.2 – Procedimentos em caso de Suspeita de infeção de Trabalhadores 

 

1- Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou 

que identifique um trabalhador na empresa com critérios compatíveis com a definição de 

caso suspeito, informa a chefia (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se 

para a área de “isolamento”, definida no Plano de Contingência. 

2- O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de isolamento, contacta 

o SRS (808 24 24 20); 

3- O profissional de saúde do SRS Madeira questiona o Trabalhador doente quanto a sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após 

avaliação, o SRS informa o Trabalhador. 

4- Após avaliação, caso o SRSMadeira informe o Trabalhador sobre a não validação, o 

trabalhador informa a chefia da não validação. 

5- Após avaliação, caso o SRS Madeira informe o Trabalhador sobre a validação, 

- inicia-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos; 

  



• O trabalhador doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara 

cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita); 

• O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos 

trabalhadores designados para prestar assistência); 

• A área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da descontaminação 

(limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser 

levantada pela Autoridade de Saúde. 

• Devem ser seguidas as regras de Vigilância com Contactos Próximos referidas no ponto 2.13. 

 

2.3 – Procedimentos em caso de Suspeita de infeção de Clientes 

 

1- A pessoa doente não deve sair do hotel. 

2- Qualquer Cliente com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 

identifique outro Cliente com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, 

deverá informar a receção por via telefónica. 

3- Não se deve dirigir ao centro de saúde, a consultório privado ou à urgência do hospital; 

4- No caso em que o Cliente esteja na Unidade de Alojamento aquando da 

manifestação da queixa, deverá permanecer no quarto, que funcionará como Sala de 

Isolamento. 

5- Caso, ao invés, o Cliente não esteja na Unidade de Alojamento, então deverá ser 

deslocado para a Sala de Isolamento referida no ponto 2.4. 

6- Caso a pessoa suspeita seja um Cliente, deverá ser a unidade hoteleira a contactar o 

SRS Madeira (808 24 24 20); 

7- Aguardar as instruções dos profissionais de saúde que o vão atender e a decisão clínica. 

8- O profissional de saúde do SRS Madeira questiona quanto a sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SRS 

Madeira informa sobre a validação ou não validação. 

9- Após avaliação, caso o SRS Madeira informe sobre a não validação, o Empreendimento 

deverá informar o Cliente dessa não validação. 

10- Após avaliação, caso o SRS Madeira informe sobre a validação, inicia-se a investigação 

epidemiológica e a gestão de contactos. 

  



11- O Cliente doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara cirúrgica, desde 

que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de 

Emergência Médica (INEM), ativada pela SRS, que assegura o transporte para o Hospital de 

referência; 

 

 

12- O acesso dos outros Clientes ou de Trabalhadores à área de isolamento fica 

interditado (exceto aos trabalhadores designados para prestar assistência); 

13- A área de isolamento deve ficar interditada até à validação da descontaminação 

(limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser 

levantada pela Autoridade de Saúde. 

14- Devem ser seguidas as regras de Vigilância com Contactos Próximos referidas no 

ponto 2.13. 

 

2.4 – Quarto de Isolamento 

O quarto de Isolamento previsto no Solar da Bica é o Quarto 11, no piso superior. 

Têm as seguintes características: 

- Ventilação natural; 

- Revestimentos lisos e laváveis; 

- Instalação sanitária para utilização exclusiva; 

- Telefone; 

- Cadeira ou marquesa; 

- Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

- Contentor de resíduos (com saco de plástico); 

- Solução antisséptica de base alcoólica (no interior e à entrada desta área); 

- Máscara(s) cirúrgica(s); 

- Luvas descartáveis; 

- Sacos de recolha de roupa usada. 

Estes produtos estão armazenados e reservados para necessidades de emergência. 

  



2.5-Níveis de responsabilidade de todos os intervenientes no Plano 

O quadro seguinte sintetiza os níveis de responsabilidade de todos os intervenientes no Plano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.6 - Protocolo de higienização para situações de emergência 

 

Em caso de emergência deverá ser acionado o seguinte protocolo de higienização e 

assinalar-se as ações tomadas no Registo de Higienizações de Emergência. 

 

Este Protocolo de Higienização de Emergência passa por: 

• Reforço de higienização com lixívia sob concentrações mais elevadas e com 

maior frequência; 

• Desinfeção com maior frequência das superfícies das zonas públicas comuns 

(receção, escadas, etc.) ; 

Aqui inclui-se a desinfeção de puxadores de portas, corrimãos e todos os sítios em que alguém 

doente possa ter colocado as mãos; 

• Reforço da frequência da higienização e desinfeção das mãos; 

• A loiça utilizada pelo doente no quarto terá de ser desinfetada antes de ir ser lavada com a 

restante loiça. 

Para evitar dispersão do vírus esta lavagem deve ser feita pelo serviço de limpeza, mais 

especificamente por quem foi ao quarto. 

Se for necessário que alguém se dirija ao quarto onde está o cliente contaminado, ou que 

tenha contacto com ele, é essencial o uso de luvas e máscara, que depois deverão ser 

imediatamente descartadas para o lixo em sacos fechados. 

  



2.7-Desinfecção de Piscinas e Sauna  

 

Se o doente utilizou recentemente alguma piscina, as superfícies dessa piscina onde as pessoas 

circulam devem ser lavadas e desinfetadas. 

A limpeza e desinfeção da piscina deve ser realizada com o procedimento habitual, devendo-se 

substituir a água e proceder à cloragem como definido em protocolo interno. 

 

2.8- Proteção dos profissionais responsáveis por manter a acomodação dos clientes 

 

As pessoas que tratam da roupa de cama ou do quarto de um caso suspeito ou confirmado e 

que realizam as limpezas, desde que cumpram as medidas de proteção recomendadas e 

garantam o controlo da exposição ao risco de transmissão, não correm riscos desnecessários. 

No entanto, o risco de transmissão pode, contudo, ser real em caso de acidente, ou se não 

forem cumpridas integralmente as medidas de proteção recomendadas. 

Todos os profissionais responsáveis por manter a acomodação dos clientes têm formação e 

treino e estão protegidos com os EPI adequados. 

Estão definidas duas equipas diferentes (em dois tempos de intervenção 

espaçados): 

- Uma para a remoção da roupa e fazer camas de lavado; 

- Outra para realizar a limpeza. 

Durante a fase de possível epidemia ou perante um caso suspeito de COVID-19, as equipas 

encarregues do tratamento de roupa de cama e da limpeza dos quartos, ficam mais expostos 

ao risco de aerossóis, pelo que se devem proteger, em particular, com os equipamentos de 

proteção adequados (EPI): 

- Máscara; 

- Óculos para proteção dos olhos; 

- Avental de plástico sobre a farda e luvas (preferencialmente descartáveis, de nitrilo). 

O fardamento e os equipamentos de proteção individual (EPI) devem ser diferentes, 

dependendo do tipo de intervenção ou tarefa e do risco de exposição. 

A farda destes profissionais não deve ser levada para lavar em casa - deve ser lavada em 

máquina, na lavandaria da unidade, a temperaturas elevadas. De preferência, deixar uma 

máquina de lavar roupa só para a roupa dos clientes afetados e as fardas dos profissionais. 

Após mudar a roupa da cama e os atoalhados do quarto da pessoa suspeita ou doente com 

COVID-19, é desejável esperar também um tempo (período de latência) para iniciar a limpeza 

dos quartos.  



2.9- Mudança de roupa dos quartos e limpeza e desinfeção das instalações: 

 

Dado que a intervenção de mudança de roupa da cama gera aerossóis, ter-se-á de separar as 

duas intervenções: mudança de roupa e limpeza. Deve-se dar um tempo de espera entre estas 

duas tarefas - respeitar um tempo de pelo menos 2-3 horas entre retirar lençóis e roupas de 

cama e atoalhados, e realizar a limpeza de pisos e superfícies. 

É necessário equipar os profissionais encarregados de remover roupa e realizar a limpeza, 

com: 

- Bata; 

- Luvas não esterilizadas; 

- Óculos de proteção; 

- Máscara de proteção respiratória. 

Ao remover a roupa de cama e atoalhados deverão ser seguidas as seguintes regras: 

• Não agitar a roupa de cama; 

• Retirá-la sem a sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para fora, fazendo um 

“embrulho”; 

• Não encostar a roupa ao corpo; 

• Transportar as roupas e colocar diretamente na máquina de lavar; 

A roupa deve ser lavada à temperatura mais alta que puder suportar (dependendo da 

termoresistência) – ciclo de desinfeção pelo calor (pelo menos a 60ºC durante 30 minutos, ou 

entre 80-90ºC, com 10 minutos de contacto do calor com a roupa); 

Se a roupa não puder ser lavada a quente, deve ser lavada na máquina a temperatura entre 

30-40ºC e a um ciclo de desinfeção final na máquina, com um desinfetante apropriado para a 

este tipo de roupa e compatibilidade com a máquina. 

 

Os resíduos recolhidos no quarto, devem ser acondicionados num primeiro saco bem fechado, 

que depois é depositado no 2.º saco. O 2.º saco deve ser identificado como resíduos biológicos 

e tratados por incineração ou autoclavagem. 

  



2.10. Manutenção das superfícies ambientais 

 

O coronavírus (MERS-CoV-2) provavelmente pode sobreviver durante horas em superfícies 

secas e até 6 dias, em superfícies com humidade. 

A limpeza húmida é sempre preferível, à limpeza a seco. 

Não usar aspirador para limpeza de pisos. 

Não é adequado o uso de aspirador de pó, porque põe em movimento no ar, as gotículas, nas 

quais o vírus pode estar contido e transforma-as em aerossóis. 

O pessoal encarregado da limpeza de pisos e superfícies deve estar equipado com: 

- Avental de plástico impermeável sobre o fardamento, 

- Luvas de uso único resistente a líquidos, 

- Máscara de tipo cirúrgica. 

Deve-se cumprir o seguinte procedimento para a limpeza dupla de pisos e superfícies: 

a) Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais limpas para as 

mais sujas; 

b) Usar panos de limpeza de uso único, diferentes e exclusivos para a área do quarto e 

para as casas de banho; 

c) O balde e esfregona de limpeza da casa de banho deve ser diferente do balde de 

limpeza e esfregona a usar no quarto; 

d) Para lavar as superfícies: pode usar-se detergentes de uso comum; 

e) Para desinfeção de superfícies: a Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha o 

uso de 

- Lixívia (solução de hipoclorito de sódio) numa concentração de pelo menos 

5% de cloro livre, e - Álcool a 70%, para as superfícies metálicas ou outras, que não sejam 

compatíveis com a lixívia, de modo a evitar corrosão ou danificação. 

 

2.11. Limpeza e Desinfeção de Superfícies: 

 

Se há presença de sangue, secreções respiratórias ou outros líquidos orgânicos: 

- Absorver os líquidos com papel absorvente; 

- Aplicar a lixívia diluída em água na proporção de uma medida de lixívia, para 9 

medidas iguais de água; 



- Deixar atuar durante 10 minutos; 

- Passar o local com água e detergente; 

- Enxaguar só com água quente; e - Deixar secar ao ar; 

Deve-se usar máscara na diluição e aplicação da lixívia; abrir as janelas para ventilação do 

espaço. 

Para a desinfeção comum de superfícies: 

- Lavar primeiro com água e detergente; 

- Aplicar a lixívia diluída em água na seguinte proporção: uma medida de lixívia em 49 

medidas iguais de água; deixar atuar a lixívia durante 10 minutos; 

- Enxaguar apenas com água quente e deixar secar ao ar; 

As instalações sanitárias podem ser lavadas e desinfetadas com um produto de limpeza misto 

que contenha em simultâneo detergente e desinfetante na composição, por ser de mais fácil e 

rápida aplicação e ação; 

O mobiliário e alguns equipamentos poderão ser desinfetados após a limpeza, com toalhetes 

humedecidos em desinfetante ou em álcool a 70º. Limpar primeiro o mobiliário do quarto; 

Na cozinha e kitchenette, (garden flat) lavar as louças na máquina a temperatura elevada; 

limpar e desinfetar armários, bancadas, mesa e cadeiras, não esquecendo de desinfetar os 

puxadores dos armários e das portas; de seguida, limpar e desinfetar a torneira, o lavatório e o 

ralo. 

Limpar paredes até à altura do braço. 

Os cortinados desinfetar com vapor; 

Limpar o mobiliário; 

Casas de banho: 

Lavar a casa de banho, começando pelas torneiras, lavatórios e ralos destes, passar 

depois ao mobiliário, de seguida ao chuveiro, retrete; 

O mesmo procedimento repete-se para o chuveiro, não esquecendo de limpar bem o 

chuveiro, desenroscar a cabeça do mesmo e lavar e desinfetar. 

Retrete: 

- Aplicar o produto que tem a função de detergente e desinfetante em simultâneo, no 

interior e exterior da retrete; 

- Deixar atuar o produto durante 10 minutos para que faça o efeito desejado; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 

  



- Descarregar a água com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique 

limpo; 

- Pôr o piaçaba a escorrer; 

- Lavar e desinfetar o suporte do piaçaba. 

Parte externa da retrete: 

Com outro pano limpo de uso único, lavar a parte externa da retrete, começando pelo 

tampo (o menos sujo), seguindo-se a parte de cima da retrete e todas as partes 

exteriores com o mesmo detergente/desinfetante; passar depois só com água quente e 

deixar secar. 

Chão das instalações: 

Por fim, lavar o chão das instalações. 

Abrir as janelas da área e deixar secar ao ar. 

 

2.12 - Equipamento de Proteção individual (EPI) para contacto com suspeito – Como usar? 

• Colocar a máscara e adaptá-la corretamente 

• Vestir a bata de proteção 

• Calçar os cobre sapatos 

• Calçar dois pares de luvas, cobrindo a bata com o segundo par. 

Após estas medidas tomadas, aguardar a chegada e intervenção dos meios de socorro e 

emergência. 

Depois de encaminhado o doente para a unidade de saúde, retirar os EPI’s do seguinte modo: 

• Desapertar a bata, despir pela parte de cima tocando apenas no exterior da bata 

e retirando simultaneamente as luvas exteriores com as mangas e descalçar os 

cobre sapatos; 

• Retirar a máscara tendo o cuidado de tocar apenas nos elásticos posteriores; 

• Colocar tudo num saco fechado que deverá estar identificado como “risco Biológico”. 

• Lavar as mãos com água e sabão e aplicar desinfetante. 

 

 

 

  



2.13- Vigilância de Contactos Próximos 

 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, 

mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de 

exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



POLÍTICAS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 
 

A Casa Solar da Bica – Agro Turismo, situada no sitio dos lameiros, rua da Bica nº17, 9240-211 

São Vicente , propriedade de Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda com o número de 

contribuinte 511162294, respeita a legislação relativa à proteção da vida privada e ao 

tratamento dos dados pessoais, designadamente a Lei nº 67/98, de 26 de outubro, a Lei 

41/2004 de 18 de agosto, na redação que lhe foi dada pela Lei 46/2012 de 29 de agosto, pelo 

disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

abril de 2016 e pela legislação e regulamentação aplicáveis em Portugal.  

RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS  

No âmbito da celebração de quaisquer contratos (designadamente serviços de alojamento 

outros serviços prestados no âmbito do Turismo de Habitação ou TER), do fornecimento de 

informações, conteúdos, incluindo newsletter, áreas de login (site), ou quaisquer contactos 

telefónicos, aos seus utilizadores/hóspedes e a outras entidades que com ela se relacionem.  

A Casa Solar da Bica – Agro Turismo, pode requisitar ao Utilizador que disponibilize dados 

pessoais, isto é, informações fornecidas pelo Utilizador que permitam identificá-lo e/ou 

contatá-lo (“Dados Pessoais”).  

Por regra, os Dados Pessoais são requisitados quando o Utilizador se regista no site, solicita um 

contacto e/ou envio de newsletters, subscreve um determinado serviço, presta ou solicita uma 

informação, adquire um produto ou estabelece uma relação contratual com a Solar da Bica – 

Agro Turismo (Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda) . 

Os Dados Pessoais recolhidos e tratados consistem essencialmente em informação relativa ao 

nome, género, data de nascimento, telefone, telemóvel, email, morada, número de 

identificação fiscal, dados do cartão de crédito (recolhidos apenas para efeitos de faturação), 

embora possam vir a ser recolhidos outros Dados Pessoais que possam ser necessários ou 

convenientes para a prestação ou cobrança de Serviços por parte da Solar da Bica – Agro 

Turismo (Casa  dos Lameiros Turismo de Habitação Lda) . Depois da recolha dos Dados 

Pessoais, a Casa presta ao hóspede informações detalhadas acerca da natureza dos dados 

recolhidos e acerca da finalidade e do tratamento que será realizado relativamente aos Dados 

Pessoais. A Informação de Usabilidade e os Dados Pessoais são designados na presente Política 

de Privacidade por “Dados do Utilizador”. Para efeitos da presente Política de Privacidade 

entende-se por relação contratual todo e qualquer contrato estabelecido entre a casa  e as 

entidades que com ela se relacionem, independentemente do respetivo objeto. 

 

ENTIDADES SUBCONTRATADAS 

No âmbito do tratamento dos Dados do Utilizador, a casa recorre ou poderá recorrer a 

entidades terceiras, por si subcontratadas, para, em nome da Solar da Bica – Agro Turismo 

(Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda), e de acordo com as instruções dadas por esta, 

procederem ao tratamento dos Dados do Utilizador, de acordo com a lei e da presente Política 

de Privacidade. Estas entidades subcontratadas não poderão transmitir os Dados do Utilizador 

a outras entidades sem autorização prévia e por escrito, estando também impedidas de 

contratar outras entidades sem autorização prévia.  

  



A casa Solar da Bica – Agro Turismo (Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda) assume o 

compromisso de subcontratar apenas entidades que ofereçam a máxima segurança na 

execução das medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma a garantir a defesa dos 

direitos do Utilizador. Todas as entidades subcontratadas ficam vinculadas a esta última 

através de um contrato escrito no qual são regulados, nomeadamente, o objeto e a duração 

do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, o tipo de dados pessoais, as categorias 

dos titulares dos dados e os direitos e obrigações das partes. 

 

CANAIS DE RECOLHA DOS DADOS  

A Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda) pode 

recolher dados de forma direta (diretamente junto do Utilizador, por telefone, por email e 

através do site) ou de forma indireta (através de entidades parceiras ou terceiros).  

 

UTILIZAÇÃO E FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DADOS DO UTILIZADOR 

Em termos gerais os Dados do Utilizador são utilizados com as seguintes finalidades:  

a) prestação de serviços de alojamento e serviços associados (refeições);  

b) gestão de contatos com o Utilizador;  

c) faturação e cobrança ao Utilizador; 

d) registo do Utilizador no site caso se aplique;  

e) informação ao Utilizador, que o tenha solicitado, de novos produtos e serviços 

disponibilizados no site e/ou na casa, ofertas e campanhas especiais, informações atualizadas 

sobre a atividade, de um modo geral;  

f) prestação de serviços, e outros serviços, tais como newsletters, inquéritos de opinião, 

ou outras informações ou produtos requisitados ou comprados pelo Utilizador; 

g) solicitação ou fornecimento de informações sobre reservas, vouchers e outros 

produtos ou serviços e suas condições comerciais e de utilização assim como do 

estabelecimento de qualquer relação contratual, quer na fase de formação do contrato, quer 

durante a sua duração.  

Os Dados do Utilizador recolhidos pela Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa dos Lameiros 

Turismo de Habitação Lda) não são partilhados com terceiros sem consentimento do 

Utilizador, com exceção das situações referidas no parágrafo a seguir. No entanto, no caso de 

o Utilizador contratar, serviços que sejam prestados por outras entidades responsáveis pelo 

tratamento de dados pessoais, os Dados do Utilizador poderão ser consultados ou acedidos 

por essas entidades, na medida em que tal seja necessário à prestação dos referidos serviços.  

Nos termos legais aplicáveis, a casa poderá transmitir ou comunicar os Dados do Utilizador a 

outras entidades no caso de essa transmissão ou comunicação ser necessária para a execução 

do contrato estabelecido, ou para diligências pré-contratuais a pedido do Utilizador, no caso 

de ser necessária para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que  a casa  esteja sujeita.  

  



Ocorrendo uma transmissão de Dados do Utilizador a terceiros, serão desenvolvidos os 

esforços considerados razoáveis para que o transmissário utilize os Dados do Utilizador 

transmitidos de forma adequada com esta Política de Privacidade. 

 

MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS E DE SEGURANÇA IMPLEMENTADAS  

Para garantir a segurança dos Dados do  Utilizador/hóspede e a máxima confidencialidade, a 

Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda) trata a 

informação que nos forneceu de forma absolutamente confidencial, de acordo com as suas 

políticas e procedimentos internos de segurança e confidencialidade, de acordo  com as 

necessidades, assim como com os termos e condições legalmente previstos.  

Em função da natureza, do âmbito, do contexto e das finalidades do tratamento dos dados, 

bem como dos riscos decorrentes do tratamento para os direitos e liberdades do  

Utilizador/hóspede  a Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo de 

Habitação Lda) compromete-se a aplicar, tanto no momento de definição dos meios de 

tratamento como no momento do próprio tratamento, as medidas técnicas e organizativas 

necessárias e adequadas à proteção dos Dados do Utilizador e ao cumprimento das imposições 

legais.  

Compromete-se ainda a assegurar que, só sejam tratados os dados que forem necessários para 

cada finalidade específica do tratamento e que esses dados não sejam disponibilizados sem 

intervenção humana a um número indeterminado de pessoas.  

 

DIREITOS DOS UTILIZADORES (TITULARES DOS DADOS)  

 

1. DIREITO À INFORMAÇÃO DIREITO DE ACESSO AOS DADOS PESSOAIS 

Informações facultadas ao Utilizador/hóspede pela Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa 

dos Lameiros Turismo de Habitação Lda) quando os dados são recolhidos diretamente junto do 

Utilizador): 

a) a identidade e os contatos  do Anfitrião responsável pelo tratamento e Proteção de 

Dados  e, se aplicável, do seu representante;  

b) as finalidades do tratamento a que os dados pessoais se destinam, bem como, se 

aplicável, as razões legais para o tratamento;  

c) prazo de conservação dos dados pessoais;  

d) o direito de requerer à Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo 

de Habitação Lda)  a permissão aos dados pessoais, bem como a sua correção, eliminação ou 

limitação, o direito de se opor ao tratamento e o direito à acessibilidade dos dados;  

e) o direito de o retirar em qualquer altura, sem comprometer a legalidade do 

tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado, se o tratamento dos 

dados se basear no consentimento do Utilizador;  

f) o direito de apresentar reclamação junto da CNPD (Comissão Nacional da Proteção de 

Dados) ou outra autoridade de controlo;  



g) A indicação se a comunicação de dados pessoais constitui ou não uma obrigação legal 

ou contratual, ou um requisito necessário para celebrar um contrato, bem como se o titular 

está obrigado a fornecer os dados pessoais e as eventuais consequências de não fornecer 

esses dados.  

No caso de os Dados do Utilizador não serem recolhidos diretamente pela Casa Solar da Bica – 

Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda)  além das informações referidas 

acima, o Utilizador é também informado acerca das categorias de dados pessoais objeto de 

tratamento e, bem assim, acerca da origem dos dados e, eventualmente, se são de fontes 

acessíveis ao público. 

A informação é prestada por escrito (incluindo por meios eletrónicos) pela Casa Solar da Bica – 

Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda) ao Utilizador previamente ao 

tratamento de dados pessoais em causa. Nos termos da lei aplicável,  a Casa Solar da Bica – 

Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda), não tem a obrigação de prestar 

ao Utilizador as informações recolhidas quando e na medida em que o Utilizador já tiver 

conhecimento das mesmas.  

A Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda) garante os 

meios que permitam a consulta, pelo Utilizador, aos seus Dados Pessoais. O Utilizador tem o 

direito de obter da casa a confirmação de que os dados pessoais que lhe dizem respeito são ou 

não objeto de tratamento e, sendo o caso, o direito de aceder aos seus dados pessoais.  

Mediante solicitação, será fornecido ao Utilizador, a título gratuito, uma cópia dos Dados do 

Utilizador que se encontram em fase de tratamento. 

 

2. DIREITO DE RETIFICAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

O Utilizador tem o direito de solicitar, a qualquer momento, a retificação dos seus Dados 

Pessoais e, bem assim, o direito a que os seus dados pessoais incompletos sejam completados, 

incluindo por meio de uma declaração adicional. Em caso de retificação dos dados, a Casa 

Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda) comunica a cada 

destinatário a quem os dados tenham sido transmitidos a respetiva retificação, salvo se tal 

comunicação for considerada impossível ou implicar um esforço desproporcionado para a 

Casa.  

 

3. DIREITO AO APAGAMENTO DOS DADOS PESSOAIS (“DIREITO A SER ESQUECIDO”)  

O Utilizador tem o direito de obter, por parte da Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa dos 

Lameiros Turismo de Habitação Lda), a eliminação dos seus dados quando se aplique um dos 

seguintes motivos:  

a) os Dados do Utilizador deixarem de ser necessários para a finalidade que motivou a 

sua recolha ou tratamento;  

b) o Utilizador retirar o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados e não 

existir outro fundamento jurídico para o referido tratamento;  

c) o Utilizador opor-se ao tratamento ao abrigo do direito de oposição e não existirem 

interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento;  



d) os dados dos Utilizador sejam tratados ilegalmente;  

e) os Dados do Utilizador tiverem de ser apagados para o cumprimento de uma obrigação 

jurídica a que a casa esteja sujeita. 

Nos termos legais aplicáveis, a Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo 

de Habitação Lda)  não tem a obrigação de eliminar os Dados do Utilizador na medida em que 

o tratamento se revele necessário ao cumprimento de uma obrigação legal a que a casa  esteja 

sujeita ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito da casa  num processo 

judicial.  

Em caso da eliminação dos dados, a casa comunica a cada destinatário/entidade a quem os 

dados tenham sido transmitidos o respetivo apagamento, salvo se tal comunicação se revelar 

impossível ou implicar um esforço desproporcionado para a Casa. 

 

4. DIREITO DE PORTABILIDADE DOS DADOS PESSOAIS 

O Utilizador tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha 

fornecido, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, nas condições 

seguintes: 

a) o tratamento se basear no consentimento ou num contrato de que o Utilizador é 

parte;  

b) o tratamento for realizado por meios automatizados.  

O direito de portabilidade não inclui dados inferidos nem dados derivados, por exemplo, dados 

pessoais que sejam gerados como consequência ou resultado da análise dos dados objeto de 

tratamento. 

 

5. DIREITO DE OPOSIÇÃO AO TRATAMENTO  

O Utilizador tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a 

sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito que assente 

no exercício de interesses legítimos prosseguidos pela Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa 

dos Lameiros Turismo de Habitação Lda), ou quando o tratamento for efetuado para fins que 

não sejam aqueles para os quais os dados pessoais foram recolhidos, incluindo a definição de 

perfis, ou quando os dados pessoais forem tratados para fins estatísticos.  

Quando os Dados do Utilizador forem tratados para efeitos de comercialização direta 

(marketing), o Utilizador tem o direito de se opor a qualquer momento ao tratamento dos 

dados que lhe digam respeito para os efeitos da referida comercialização, o que abrange a 

definição de perfis na medida em que esteja relacionada com a comercialização direta.  

Caso o Utilizador se oponha ao tratamento dos seus dados para efeitos de comercialização 

direta, a Casa Solar da Bica – Agro Turismo  (Casa dos Lameiros Turismo de Habitação Lda) 

cessa o tratamento dos dados para esse fim.  

O Utilizador tem ainda o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada 

exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que 

produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afecte significativamente de forma similar, 

salvo se a decisão:  



a) for necessária para a celebração ou a execução de um contrato entre o Utilizador e a 

Casa;  

b) for autorizada por legislação a que a casa estiver sujeita;  

c) for baseada no consentimento explícito do Utilizador.  

 

PROCEDIMENTOS COM VISTA AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS PELO UTILIZADOR  

O direito de acesso, o direito de retificação, o direito de eliminação, o direito à limitação, o 

direito de portabilidade e o direito à oposição podem ser exercidos pelo Utilizador mediante 

contacto, através do email e/ou através da página disponível no site. 

A Casa dará resposta por escrito (incluindo por meios eletrónicos) ao pedido do Utilizador no 

prazo máximo de um mês a contar da receção do pedido, salvo em casos de especial 

complexidade, em que esse prazo pode ser prolongado até dois meses.  

 

VIOLAÇÕES DE DADOS PESSOAIS  

Em caso de violação de dados e na medida em que tal violação seja suscetível de implicar um 

elevado risco para os direitos e liberdades do Utilizador, a casa compromete-se a comunicar a 

violação de dados pessoais ao Utilizador em causa no prazo de 72 horas a contar do 

conhecimento do incidente.  

Nos termos legais, a comunicação ao Utilizador não é exigida nos seguintes casos:  

a) Caso a casa tenha aplicado medidas de proteção adequadas, tanto técnicas como 

organizativas, e essas medidas tenham sido aplicadas aos dados pessoais afetados pela 

violação de dados pessoais, especialmente medidas que tornem os dados pessoais 

incompreensíveis para qualquer pessoa não autorizada a aceder a esses dados, tais como a 

cifragem;  

b) Caso casa tenha tomado medidas subsequentes que assegurem que o elevado risco 

para os direitos e liberdades do Utilizador já não é suscetível de se concretiza. 

A Política de Privacidade e Proteção de Dados bem como a recolha, tratamento ou transmissão 

de Dados do Utilizador, são regidos pelo disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 e pela legislação e regulamentação 

aplicáveis em Portugal. 

 


