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Sobre Nós 

About us

EN 

Lands - Turismo na Natureza is an independent company based in Faro 
working in the sector of ecotourism in the Algarve. 

Founded in 2003, we are one of the first Portuguese local companies of 
boat  trips, tours and activities specialized in nature-based tourism in the 
South of Portugal. 

We offer nature tours and activities throughout the Algarve with a special focus 
on the Ria Formosa Nature Park where we organize eco-friendly solar boat 
trips, kayaking, birdwatching, walking tours and local guidance services 
with departures from Faro. 

All our tours have a strong interpretive component, seeking to promote what’s 
unique in Portugal’s southernmost region. 

We are a friendly team that is always here to help valuing quality and safety. 
We want our guests to have the best experience in Ria Formosa during your 
stay in the Algarve. 

We strongly believe it’s like these that travel is made all the more 
enjoyable and worthwhile.

PT 

A Lands - Turismo na Natureza é uma empresa de ecoturismo com sede em 
Faro que opera no Algarve. 

Fundada em 2003, somos uma das primeiras empresas de animação turística 
especializada em passeios de barco e actividades de turismo de natureza a 
operar no Sul de Portugal. 

Organizamos actividades de turismo de natureza em todo o Algarve, em 
especial no Parque Natural da Ria Formosa  onde realizamos passeios de 
barco solar, actividades de kayak, observação de aves e passeios pedestres 
interpretativos com partidas de Faro. 

Nestas experiências de turismo de natureza, procuramos promover o 
extraordinário património da região mais a Sul de Portugal continental. 

Somos uma  equipa experiente, que valoriza  a qualidade e a segurança e 
queremos  que a sua  experiência na Ria Formosa  seja uma das melhores 
recordações da sua estadia no Algarve. 

Acreditamos que é assim que a sua experiência de viagem se torna 
verdadeiramente marcante.
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Compromisso Safe & Clean 

Safe & Clean Stamp of Approval

EN 

As a Clean and Safe certified company and due to the assumed Declaration 
of Commitment,  Lands - Turismo na Natureza commits to the following: 

A ll our team has received information and specific training on the internal 
protocol for COVID-19 coronavirus outbreak, on how to carry out daily 
monitoring to assess fever, check for coughing or difficulty in breathing and on 
how to comply with Directorate General for Health guidelines for cleaning 
surfaces and dealing with clothing at work premises. 

Make available to all our clients and guests information on how to 
comply with the basic precautions to prevent and control breaches related to 
COVID-19 as well as our company procedures guide for COVID-19 coronavirus 
outbreak. 

Sufficient sets of individual protective equipment for all staff involved in 
business activities as well as proportional single-use cleansing materials, 
alcohol-based antiseptic solution or alcohol-based solution dispensers, pedal-
operated waste bins with plastic liners.

PT 

Com a certificação Clean & Safe, a Lands - Turismo na Natureza, em virtude 
da Declaração de Compromisso assumida, compromete-se com o seguinte: 

A  nossa equipa recebeu informação e formação especifica sobre o 
protocolo interno relativo ao surto de coronavírus COVID-19, como cumprir a 
auto monitorização diária para avaliação da febre, verificação de tosse ou 
dificuldade em respirar e sobre as orientações da Direcção Geral de Saúde para 
limpeza de superfícies e tratamento de roupa nos estabelecimentos. 

Disponibilizar a todos os nossos clientes e convidados informação 
sobre como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infecção 
relativamente ao surto de coronavírus  e sobre o manual de procedimentos 
relativo ao surto de coronavírus COVID-19. 

A  possuir equipamentos de proteção individual em número suficiente 
para os trabalhadores assim como materiais de limpeza de uso único 
proporcional, dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica ou 
solução à base de álcool, contentor de resíduos com abertura não manual e 
saco plástico. 
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PT 

Dar preferência à limpeza húmida, à renovação regular de ar das salas e 
espaços fechados, à limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de 
utilização comum (incluindo balcões, interruptores de luz, maçanetas, puxadores 
de armários). 

A  organização do serviço assegura a ocupação máxima por m2 das 
instalações de acordo com as recomendações da Direcção Geral de Saúde. 

A manutenção da distância social de segurança entre clientes, de acordo 
com as recomendações da Direcção Geral de Saúde. 

A distribuição de informação, no âmbito da actividade, preferencialmente 
em suporte digital/online. 

O cumprimento de protocolos internos de higienização e segurança 
pelos parceiros envolvidos nas atividades. 

Que existe sempre um colaborador responsável por accionar os 
procedimentos em caso de suspeita de infecção (acompanhar a 

pessoa com sintomas ao espaço de isolamento, prestar-lhe a assistência 
necessária e contactar o Serviço Nacional de Saúde).

EN 

Preference should be given to wet cleaning, renewal of air in rooms and 
enclosed spaces is done regularly, cleaning of areas and objects in general use 
(including counters and desks, light switches and buttons, door knobs and 
cupboard door handles) is done several times a day. 

The service organization ensures the maximum permitted occupation per 
m2 recommended by the General Directorate for Health. 

Maintenance of social safety distance between clients within premises, in 
accordance with the Genereak Directorate for Health recommendations. 

T he distribution of information, within the scope of the activity is done 
preferably in digital / online support. 

T he service organization ensures compliance with internal health and 
safety rules by partners involved in business activities. 

T hat there is always a responsible employee on duty to activate the 
procedures in the event of suspected infection (taking the person with 

symptoms to the isolation area, providing him/her with the necessary 
assistance and contacting the National Health Service).

Compromisso Safe & Clean 

Safe & Clean Stamp of Approval



Sintomas da Covid-19 

Covid-19 Symptoms
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Recomendações - Covid-19 

Covid-19 - Recommendations
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Clientes e Convidados 

Clients and Guests

PT 

Para garantir a segurança de todos, por favor siga as 
seguintes normas: 

• Uso obrigatório de máscara e outros equipamentos de 
protecção individual indicados pelas autoridades 
competentes de saúde. Por favor use máscaras 
recomendadas e certificadas. 

• Manter o distanciamento e evitar a proximidade física 
com o colaborador da Lands. 

• Desinfectar as mãos à entrada e saída das nossas 
instalações e no início e final dos passeios e actividades. 

• Reservas online sempre que possível. Isso evita a 
concentração de pessoas nas nossas instalações. 

• Cumprir normas de atendimento aos grupos 
prioritários.

EN 

To ensure everyone’s safety, please follow the 
following rules: 

• Mandatory use of mask and other personal protective 
equipment indicated by the competent health authorities. 
Please use appropriate and certified masks. 

• Keep your distance and avoid physical proximity with our 
staff. 

•  Disinfect your hands at the entrance and exit of our 
facilities and at the beginning and end of tours and 
activities. 

• Online bookings whenever possible to avoid people 
gathering on our premises. 

• Comply rules of service to priority groups.

BOOK THROUGH 

www.lands.pt
USE A MASK

KEEP DISTANCE 
TO OTHER 

PEOPLE

FOLLOW CHECK-IN 
RECOMMENDATION

WASH HANDS 
FREQUENTLY

ALLOW PRIORITY 
SERVICE

http://www.lands.pt
http://www.lands.pt
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Colaboradores 

Staff

PT 

Directrizes 

• Todos os colaboradores consciencializados com o 
protocolo interno relativo ao surto de coronavírus 
COVID-19 e às suas precauções básicas de prevenção 
como higienização das mãos, etiqueta respiratória e 
conduta social. 

• Grupos de trabalho serão menores e rotativos. 

• Menor concentração de colaboradores principalmente 
nos espaços fechados da empresa. 

• Uso obrigatório de máscara. 

• Cumprir normas de prevenção básica e monitorização 
da temperatura corporal.

EN 

Guidelines 

• All staff members are aware of the internal protocol 
related to COVID-19 coronavirus outbreak and its basic 
preventive precautions such as hand hygiene, respiratory 
etiquette and social conduct. 

• Working groups will be smaller and rotating. 

• Lower concentration of employees, mainly in closed 
company spaces. 

• Mandatory use of mask. 

• Comply rules of basic prevention and daily monitoring 
of body temperature.

LAVE AS MÃOS 
COM 

FREQUÊNCIA

USE MÁSCARA

EVITE TOCAR 
NOS OLHOS, 

NARIZ E BOCA

RESPEITE A 
DISTÂNCIA 

SOCIAL

ESPIRRE PARA 
UM LENÇO OU 
PARA O BRAÇO

LIMPE E HIGIENIZE 
OBJECTOS
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Escritório-Sede 

Head office

PT 

Directrizes relativas ao espaço e equipamentos 

• Presença de sinalização de forma a ser respeitado o distanciamento 
social, podendo ser usado reforço verbal, se necessário. 

• Instalação de separadores em acrílico, ou material similar nos balcões de 
atendimento e outras áreas, se identificada a necessidade. 

• Ocupação do espaço conforme indicações das autoridades competentes 
de saúde. 

• Boa ventilação natural do espaço. 

• Higienização contínua e regular baseada na limpeza e desinfecção do 
espaço e equipamentos. 

• Stocks de dispensadores anti-sépticos à base de álcool e materiais de 
limpeza como toalhetes de uso único humedecidos em desinfectante, 
soluções desinfectantes, lixívia e álcool a 70% assim como equipamentos de 
protecção individual a fornecer a clientes, caso sejam necessários. 

• Redução do número de funcionários e trabalho por turnos. 

EN 

Space and equipments guidelines 

• Presence of signs in order to respect social distance. Verbal reinforcement 
may be used, if necessary. 

• Setup of separators in acrylic, or similar material at counters and other 
areas, if necessary. 

• Occupation of space in the head office as recommended by the 
competent health authorities. 

• Good natural ventilation of the space. 

• Continuous and regular hygiene based on cleaning and disinfecting spaces 
and equipments. 

• Stocks of alcohol-based antiseptic dispensers and cleaning materials 
such as single-use wipes moistened with disinfectant, disinfectant solutions, 
bleach and 70% alcohol as well as personal protective equipment to be 
provided to customers if needed. 

• Reduction in the number of employees and shift work. 
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Escritório-Sede: regras de funcionamento 

Head office: workings norms

PT 

R egras de Funcionamento 

• Elementos do staff, convidados e clientes devem usar 
sempre máscara devidamente colocada quando nas 
imediações e/ou dentro do escritório. 

• Respeitar sempre a sinalização e as recomendações de 
distanciamento. 

• Lavar as mãos ou desinfectar com frequência com água e 
sabão ou solução à base de álcool. 

• L impeza f requente do escr i tór io -sede e seus 
equipamentos para reduzir o potencial do risco de 
contágio.

EN 

Operating Rules 

• Staff members, guests and clients must always use a mask 
properly placed when in the vicinity and /or inside the 
head office of the company. 

• A l w a y s r e s p e c t t h e s i g n s a n d t h e d i s t a n c e 
recommendations. 

• Wash hands or disinfect hands frequently with soap and 
water or alcohol-based solution. 

• Frequent cleaning of the head office and its equipments 
to reduce the potential risk of infection.

BOOK THROUGH 

www.lands.pt
USE A MASK

KEEP DISTANCE 
TO OTHER 

PEOPLE

FOLLOW CHECK-IN 
RECOMMENDATION

WASH HANDS 
FREQUENTLY

ALLOW PRIORITY 
SERVICE

http://www.lands.pt
http://www.lands.pt
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Quiosques de informação e venda 

Information and sale booths 

PT 

Directrizes relativas ao espaço e equipamentos 

• Presença de sinalização de forma a ser respeitado o distanciamento 
social, podendo ser usado reforço verbal, se necessário. 

• Instalação de separadores em acrílico, ou material similar nos balcões de 
atendimento e outras áreas, se identificada a necessidade. 

• Ocupação do espaço conforme indicações das autoridades competentes 
de saúde. 

• Boa ventilação natural do espaço. 

• Higienização contínua e regular baseada na limpeza e desinfecção do 
espaço e equipamentos. 

• Stocks de dispensadores anti-sépticos à base de álcool e materiais de 
limpeza como toalhetes de uso único humedecidos em desinfectante, 
soluções desinfectantes e álcool a 70%.. 

• Redução do número de funcionários e trabalho por turnos. 

EN 

Space and equipments guidelines 

• Presence of signs in order to respect social distance. Verbal reinforcement 
may be used, if necessary. 

• Setup of separators in acrylic, or similar material at counters and other 
areas, if necessary. 

• Occupation of space in the booths as recommended by the competent 
health authorities. 

• Good natural ventilation of the space. 

• Continuous and regular hygiene based on cleaning and disinfecting space 
and equipments. 

• Stocks of alcohol-based antiseptic dispensers and cleaning materials 
such as single-use wipes moistened with disinfectant, disinfectant solutions 
and 70% alcohol. 

• Reduction in the number of employees and shift work. 
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Quiosques de informação e venda: regras de funcionamento 

Information and sale booths: workings norms

PT 

R egras de Funcionamento 

• Elementos do staff, convidados e clientes devem usar 
sempre máscara devidamente colocada quando nas 
imediações e/ou dentro dos quiosques. 

• Respeitar sempre a sinalização e as recomendações de 
distanciamento. 

• Lavar as mãos ou desinfectar com frequência com água e 
sabão ou solução à base de álcool. 

• Limpeza frequente dos quiosques e seus equipamentos 
para reduzir o potencial do risco de contágio.

EN 

Operating Rules 

• Staff members, guests and clients must always use a mask 
properly placed when in the vicinity and /or inside the 
booths. 

• A l w a y s r e s p e c t t h e s i g n s a n d t h e d i s t a n c e 
recommendations. 

• Wash hands or disinfect hands frequently with soap and 
water or alcohol-based solution. 

• Frequent cleaning of the booths and its equipments to 
reduce the potential risk of infection.

BOOK THROUGH 

www.lands.pt
USE A MASK

KEEP DISTANCE 
TO OTHER 

PEOPLE

FOLLOW CHECK-IN 
RECOMMENDATION

WASH HANDS 
FREQUENTLY

ALLOW PRIORITY 
SERVICE

http://www.lands.pt
http://www.lands.pt
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PT 

Directrizes relativas ao espaço e equipamentos 

• Presença de sinalização de forma a ser respeitado o distanciamento 
social, podendo ser usado reforço verbal, se necessário. 

• Ocupação do espaço conforme indicações das autoridades competentes 
de saúde. 

• Boa ventilação natural do espaço. 

• Higienização contínua e regular baseada na limpeza e desinfecção do 
espaço e equipamentos. 

• Stocks de dispensadores anti-sépticos à base de álcool e materiais de 
limpeza como toalhetes de uso único humedecidos em desinfectante, 
soluções desinfectantes, lixívia e álcool a 70%.

EN 

Space and equipments guidelines 

• Presence of signs in order to respect social distance. Verbal reinforcement 
may be used, if necessary. 

• Occupation of space as recommended by the competent health 
authorities. 

• Good natural ventilation of the space. 

• Continuous and regular hygiene based on cleaning and disinfecting the 
space and equipments. 

• Stocks of alcohol-based antiseptic dispensers and cleaning materials 
such as single-use wipes moistened with disinfectant, disinfectant solutions, 
bleach and 70% alcohol.

Armazém 

Warehouse



14

Armazém: regras de funcionamento 

Warehouse: workings norms

PT 

R egras de Funcionamento 

• Elementos do staff, convidados e clientes devem usar 
sempre máscara devidamente colocada quando nas 
imediações e/ou dentro do armazém. 

• Respeitar sempre a sinalização e as recomendações de 
distanciamento. 

• Lavar as mãos ou desinfectar com frequência com água e 
sabão ou solução à base de álcool. 

• Limpeza frequente do armazém e seus equipamentos para 
reduzir o potencial do risco de contágio.

EN 

Operating Rules 

• Staff members, guests and clients must always use a mask 
properly placed when in the vicinity and /or inside the 
warehouse. 

• A l w a y s r e s p e c t t h e s i g n s a n d t h e d i s t a n c e 
recommendations. 

• Wash hands or disinfect hands frequently with soap and 
water or alcohol-based solution. 

• Frequent cleaning of the warehouse and its equipments to 
reduce the potential risk of infection.

BOOK THROUGH 

www.lands.pt
USE A MASK

KEEP DISTANCE 
TO OTHER 

PEOPLE

FOLLOW CHECK-IN 
RECOMMENDATION

WASH HANDS 
FREQUENTLY

ALLOW PRIORITY 
SERVICE

http://www.lands.pt
http://www.lands.pt
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Reservas 

Bookings

PT 

Directrizes relativas a reservas 

• Preferência a reservas por via não presencial: online www.lands.pt, email 
mail@lands.pt ou telefone +351 289 817 466 / +351 914 539 511; 

• Informar os clientes antecipadamente das medidas implementadas, 
sendo facultado o presente manual através de email mediante reserva e 
compra do passeio ou actividade;  

• Informar o cliente antecipadamente dos equipamentos de protecção 
individual necessários à execução da actividade e se estes serão da 
responsabilidade do cliente ou da empresa e em que condições; 

• Prever a existência de stocks suficientes de equipamentos de protecção 
individual para cobrir as necessidades em capacidade máxima, 
garantindo a disponibilidade de equipamentos, recursos humanos e 
instalações sempre que aplicável, de forma a garantir a execução dos 
programas com condições de segurança sanitária máximas ajustadas; 

• A logística de marcação de reservas contempla horários específicos, 
sendo reforçado ao cliente a importância do cumprimento de horários com 
vista à atenuação de eventuais fi las ou agregados.

EN 

Booking guidelines 

• Preference for non-face-to-face booking: online www.lands.pt, email 
mail@lands.pt  or telephone +351 289 817 466 / +351 914 539 511; 

• Inform customers in advance of the implemented measures. This 
procedure guide is provided via email upon booking and purchase of the 
tour or activity; 

• Inform the client in advance of the personal protective equipment 
necessary to carry out the activity and whether these will be the 
responsibility of the customer or the company and under what conditions; 

• Provide for the existence of sufficient stocks of personal protective 
equipment to cover maximum capacity needs, ensuring the availability of 
equipment, human resources and facilities whenever applicable, in order to 
guarantee the execution of programs with adjusted maximum health security 
conditions; 

• The booking scheduling logistics contemplates specific times, reinforcing 
the client about the importance of complying with schedules in order to 
mitigate any clusters or groups of users in the company’s premises.

http://www.lands.pt
mailto:mail@lands.pt
http://www.lands.pt
mailto:mail@lands.pt
http://www.lands.pt
mailto:mail@lands.pt
http://www.lands.pt
mailto:mail@lands.pt
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Pagamentos 

Payments

PT 

Directrizes relativas a pagamentos 

• Sempre que possível, é dada preferência a pagamentos 
online em www.lands.pt através de Stripe; 

• Caso o cliente opte por pagamento presencial, é dada 
primazia a pagamentos com cartão bancário, 
garantindo que é sempre o cliente a manusear o cartão, 
procedendo à desinfecção do TPA após cada utilização; 

• Caso o cliente opte por pagamento via numerário, é 
garantida a higienização das mãos do cliente e do 
colaborador no final do processo; 

• Evitar contacto directo na passagem de numerário: o 
cliente deve pousar o dinheiro e o colaborador recolher o 
mesmo; repetindo o processo em caso de troco, sem que 
haja contacto entre os dois. 

• Desinfecção de mãos e equipamentos entre cada 
atendimento e utilização.

EN 

Payment guidelines 

• Whenever possible, preference is given to online 
payments on www.lands.pt  through Stripe; 

• If the customer opts for face-to-face payment, bank card 
payments are given priority, ensuring that it is always 
the customer who handles the card, proceeding to 
disinfect the TPA after each use; 

• If the customer chooses to pay cash, hand customer 
hygiene is guaranteed at the end of the process; 

• Avoid direct contact when handling cash. The customer 
must put money down and the staff member collects it; 
repeating the process in case of change, without any 
contact between the two. 

• Disinfection of hands and equipment between each 
service and equipment use.

BANK CARD 
PAYMENT

AVOID DIRECT 
CONTACT WHEN 
HANDLING CASH

WASH HANDS 
FREQUENTLY

ALLOW PRIORITY 
SERVICE

KEEP DISTANCE 
TO OTHER 

PEOPLE

BOOK 
THROUGH 

www.lands.pt

http://www.lands.pt
http://www.lands.pt
http://www.lands.pt
http://www.lands.pt
http://www.lands.pt
http://www.lands.pt
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Zonas de atendimento ao cliente 

Customer service areas

PT 

Directrizes relativas a zonas de atendimento ao 
cliente 

• Atendimento ao cliente nos espaços exteriores. 

• Sinalização de forma a ser respeitado o distanciamento 
social, podendo ser usado reforço verbal, se necessário. 

• Elementos do staff e clientes devem usar sempre 
máscara. 

• Higienização contínua e regular baseada na limpeza e 
desinfecção do espaço e equipamentos. 

• Stocks de dispensadores anti-sépticos à base de álcool 
e materiais de limpeza. 

• Desinfecção de mãos e equipamentos entre cada 
atendimento e utilização.

EN 

C ustomer service areas guidelines 

• Customer service areas in the outdoor spaces. 

• Presence of signs in order to respect social distance. 
Verbal reinforcement may be used, if necessary. 

• Staff members and clients must always use a mask. 

• Continuous and regular hygiene based on cleaning and 
disinfecting the space and equipments. 

• Stocks of alcohol-based antiseptic dispensers as well 
as cleaning materials. 

• Disinfection of hands and equipment between each 
service and equipment use.

LANDS - TURISMO NA NATUREZA 

Edifício Ginásio Clube Naval, Pure Nature 
Store - Piso 0 

Doca de Recreio de Faro 8000-541 Faro, 
Algarve – Portugal

37.015146, -7.937104 

G o o g l e 
Maps Code: 
2387+25 Faro
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Recepção de Clientes e Briefings de Actividades 

Clients Reception and Activity Briefings

PT 

Directrizes relativas à recepção de clientes e briefings de actividades 

• Uso obrigatório de máscara certificada para elementos do staff, 
convidados e clientes, salvo quando a mesma é contraproducente. 

• Evitar contacto próximo entre clientes e staff. Durante a recepção e/ou 
briefings de actividades deve ser garantida a distância mínima de segurança. 

• Sempre que possível, dar preferência a recepção e/ou briefings em espaço 
exterior. Neste âmbito, ter em consideração a direcção do vento e privilegiar 
locais com exposição solar. Caso não seja possível assegurar este 
enquadramento inicial em espaço exterior, deve estar garantida distância 
física e assegurada uma boa ventilação e renovação frequente de ar, 
privilegiando a abertura de portas e janelas. 

• Relembrar os clientes das medidas implementadas e do manual de 
procedimentos da empresa. Disponibilizar a informação de como cumprir as 
precauções básicas de prevenção e controlo de infecção relativamente ao 
surto de COVID-19 através de reforço verbal ou cartazes informativos. 

• Disponibilizar informação sobre o manual de procedimentos 
relativamente ao surto de COVID-19, caso seja necessário.

EN 

Guidelines for Clients Reception and Activity Briefings 

• Mandatory use of certified mask not only for staff as well as guests and 
customers, except when it is counterproductive. 

• Avoid close contact between customers and staff. During reception and/
or activity briefings, the minimum safety distance must be guaranteed. 

• Whenever possible, preference is given to reception and/or briefings in 
outdoor spaces. In this context, take into account the wind direction and 
favor places with sun exposure. If this initial setting in outdoor space is not 
possible to ensure, physical distance must be guaranteed and good 
ventilation and frequent air renewal must be ensured, favoring the opening of 
doors and windows. 

• Remind customers of the implement measures and the company 
procedures guide. Provide information on how to comply with basic 
infection prevention and control precautions for COVID-19 coronavirus 
outbreak through verbal reinforcement or information posters. 

•Provide information on the procedures manual for COVID-19 coronavirus 
outbreak, if necessary.



19

Entrega e Devolução de Equipamentos 

Equipment Delivery and Return

EN 

Guidelines for equipment delivery and return 

• Each user must disinfect their hands before receiving their equipment. 

• In the formation of lines to receive or return equipment, there must be 
horizontal or vertical signs to ensure the distance from the customer in 
front. If it is impossible to visibly mark these references, verbal reinforcement 
must be given to the fulfi llment of this procedure. 

• Whenever possible, a staff member will give instructions on where and 
how to collect the equipment and only the customer will handle it. When 
this is not possible, the employees responsible for the delivery of equipment 
must have a guarantee of prior hand hygiene and should, when a safe 
distance is not guaranteed, use a mask during the process. 

• During the processes, close contact between customers and staff 
members must be reduced to the minimum necessary; 

• Employees responsible for receiving equipment must ensure hand 
hygiene after receiving all equipment or hourly, if the process takes 
more than 60 minutes.

PT 

Directrizes relativas à entrega e devolução de equipamentos 

• O utente deve desinfetar as mãos antes de receber o seu equipamento. 

• Na formação de filas para receber ou devolver equipamento, deverá 
haver sinaléctica horizontal ou vertical para garantir o distanciamento do 
cliente da frente. Na impossibilidade de marcar visivelmente estas 
referências, dar reforço verbal ao cumprimento deste procedimento. 

• Sempre que possível será um colaborador a dar instruções sobre onde e 
como recolher o equipamento e só o cliente o manuseia. Quando tal não 
for possível, os colaboradores responsáveis pela entrega de equipamento têm 
de ter garantia da higienização prévia das mãos e deverão, quando não 
garantida distância segura, utilizar máscara durante o processo. 

• Durante os processos, deve ser reduzido ao mínimo essencial o contacto 
próximo entre cliente e colaborador. 

• Colaboradores responsáveis pela recepção de equipamentos deverão 
garantir higienização das mãos após receberem todos os equipamentos 
ou horariamente, se o processo demorar mais do que 60 minutos.
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Passeios de Barco Solar e Aluguer de barcos 

Eco-friendly Solar Boat Trips and Boat rental

PT 

Directrizes para Passeios de Barco Solar e Aluguer de Barcos 

Nas actividades que envolvam skippers, guias de natureza, embarcações e 
clientes devem seguir-se as seguintes directrizes: 

• A equipa conhece o protocolo interno e as suas precauções básicas de 
prevenção, estando apta a esclarecer os clientes. 

• Privilegie a reserva online para evitar concentrações de pessoas perto dos 
horários das saídas. 

• Elementos do staff e clientes devem usar sempre máscara. 

• Limitação da ocupação total das embarcações. 

• Stocks de dispensadores anti-sépticos à base de álcool e materiais de 
limpeza como toalhetes de uso único humedecidos em desinfectante, 
soluções desinfectantes e álcool a 70%. 

• Horários das saídas redistribuídos para dinamizar o serviço, os protocolos 
de protecção, higienização e desinfecção e o distanciamento social. 

EN 

Guidelines for Eco-friendly Solar Boat Trips and Boat rental 

In activities involving skippers, nature guides, boats and customers, the 
following guidelines must be followed: 

• Staff members know the internal protocol and its basic preventive 
precautions, being able to clarify clients. 

• Book online to mitigate any clusters or groups of users near departure 
times. 

• Staff members and customers should always wear a mask. 

• Limitation of the total occupation of boats. 

• Stocks of alcohol-based antiseptic dispensers and cleaning materials 
such as single-use wipes moistened with disinfectant, disinfectant 
solutions and 70% alcohol. 

• Schedules for each activity redistributed to streamline the service, 
protocols for protection, hygiene and disinfection and social distancing. 
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AVOID TOUCHING 
EYES, NOSE AND 

MOUTH

BOATS AND VESTS 
CLEANED 

AFTER EACH 
TOUR

COVER MOUTH 
AND NOSE WHEN 

COUGHING/

EN 

Operating Rules 

•  Preference for tours of the same group or family and 
limited to a maximum of 10 people. 

•  Staff members have their own non-transferable vest which 
is properly identified. 

• Disinfection of  clients' hands before boarding. 

•  Placement of vests by clients. 

•  Cleaning and disinfection of the boat with special 
attention to the most used areas. 

• Disinfection of all vests and the boat between tours. These 
procedures must be carried out between tours, especially 
in areas where customers are seated. 

• It is not allowed to store client belongings in the 
company's spaces and infrastructures before, during and 
after tours and activities.

Passeios de Barco Solar e Aluguer de barcos 

Eco-friendly Solar Boat Trips and Boat rental

PT 

R egras de Funcionamento 

• Preferência a passeios do mesmo grupo ou núcleo familiar 
e limitados a um máximo de 10 pessoas. 

• Os colaboradores têm colete próprio não transmissível e 
devidamente identificado. 

• Desinfecção das mãos dos clientes antes do embarque. 

• Colocação dos coletes pelos clientes. 

• Higienização e desinfecção da embarcação com especial 
atenção às zonas mais utilizadas. 

• Desinfecção de todos os coletes e da embarcação entre 
passeios. Procedimentos realizados entre passeios, 
especialmente nas zonas onde os clientes se posicionam. 

• Não é permitido guardar pertences dos clientes nos 
espaços e infra-estruturas da empresa antes, durante e 
após os passeios e actividades.

USE A MASK WASH HANDS 
FREQUENTLY

KEEP DISTANCE 
TO OTHER 

PEOPLE
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Passeios Guiados de Kayak 

Guided Kayak Tours

PT 

Directrizes para Passeios Guiados de Kayak 

Nas actividades que envolvam guias de natureza, kayaks e clientes devem 
seguir-se as seguintes directrizes: 

• A equipa conhece o protocolo interno e as suas precauções básicas de 
prevenção, estando apta a esclarecer os clientes. 

• Privilegie a reserva online para evitar concentrações de pessoas perto dos 
horários das saídas. 

• Elementos do staff e clientes devem usar máscara apenas na recepção, 
briefing e no final da actividade. Durante a actividade, o uso de máscara é 
considerado contra-producente. Privilegia-se a distância social de segurança. 

• Limitação do número total de participantes nos passeios. 

• Stocks de dispensadores anti-sépticos à base de álcool e materiais de 
limpeza como toalhetes de uso único humedecidos em desinfectante, 
soluções desinfectantes e álcool a 70%. 

• Higienização contínua e regular baseada na limpeza antes, durante, se 
necessário, e após as actividades.

EN 

Guidelines for Guided Kayak Tours 

In activities involving, nature guides, kayaks and clients, the following 
guidelines must be followed: 

• Staff members know the internal protocol and its basic preventive 
precautions, being able to clarify clients. 

• Book online to mitigate any clusters or groups of users near departure 
times. 

• Staff members and clients must wear a mask only during reception, the 
briefing and at the end of the activity. During the activity, the use of mask is 
considered counter-productive and safety distance is privileged. 

• Limitation on the total number of participants on the tours. 

• Stocks of alcohol-based antiseptic dispensers and cleaning materials 
such as single-use wipes moistened with disinfectant, disinfectant solutions 
and 70% alcohol. 

•Continuous and regular cleaning based on cleaning before, during, if 
necessary, and after activities.
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PT 

R egras de Funcionamento 

• Preferência a passeios do mesmo grupo ou núcleo familiar 
e limitados a um máximo de 20 pessoas. 

• O vestiário tem uma área reduzida. Só os guias entram no 
espaço para ir buscar equipamento. Todos se vestem no 
exterior, pelo que solicitamos que traga um poncho ou 
toalha para esse efeito. 

• Os colaboradores dispõem de colete próprio não 
transmissível e devidamente identificado. 

• Desinfecção das mãos dos clientes antes do início da 
actividade e colocação dos coletes pelos clientes. 

• Deve ser o cliente a retirar os seus pertences do kayak no 
final da actividade, assim como o lixo que estiver a bordo. 

• A área de entrega do material após final do passeio, é 
separada daquela onde o equipamento desinfectado está 
armazenado. O acesso a clientes às áreas onde o 
equipamento desinfectado é armazenado não é 
permitido. 

EN 

Operating Rules 

• Preference for tours of the same group or family and 
limited to a maximum of 20 people. 

• The changing place has a small area and for that reason 
only staff goes in to get gear. Everybody changes clothes 
outside so we ask you to bring a poncho or a towel in 
order to do so more comfortably. 

• Staff members have their own non-transferable vest 
which is properly identified. 

• Disinfection of clients' hands before the start of the tour 
and placement of vests by clients. 

• The customer must remove his belongings from the kayak 
as well as any trash at the end of the activity. 

• The delivery area of the equipment at the end of the our, 
is separated from where the disinfected equipment is 
stored, ensuring different treatment. Access to clients in 
areas where disinfected equipment is stored is not 
allowed. 

AVOID TOUCHING 
EYES, NOSE AND 

MOUTH

KAYAKS AND 
VESTS CLEANED 
AFTER EACH 

TOUR

COVER MOUTH 
AND NOSE WHEN 

COUGHING/

USE A MASKonly 
during reception, 

briefing and at the 
end of the activity.

WASH HANDS 
FREQUENTLY

KEEP DISTANCE 
TO OTHER 

PEOPLE

Passeios Guiados de Kayak 

Guided Kayak Tours
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Aluguer de Kayaks 

Kayak Rental

EN 

Guidelines for Kayak Rental 

The rental of kayaks with capacity for more than one user, is always made to 
people from the same group, family, friends or vacationers who are already 
together on vacation. This service follows the same rules as the other 
activities. 

• Staff members know the internal protocol and its basic preventive 
precautions, being able to clarify clients. 

• Book online to mitigate any clusters or groups of users near departure 
times. 

• Staff members and clients must wear a mask only during reception, the 
briefing and at the end of the activity. During the rental, the use of a mask 
is considered counter-productive.. 

• Stocks of alcohol-based antiseptic dispensers and cleaning materials 
such as single-use wipes moistened with disinfectant, disinfectant 
solutions and 70% alcohol. 

•Continuous and regular cleaning based on cleaning before and after 
rentals.

PT 

Directrizes para Aluguer de Kayaks 

O aluguer de kayaks com capacidade para mais do que um utilizador, é 
sempre efetuado a pessoas do mesmo núcleo familiar, amigos ou veraneantes 
que já estão juntos nas férias. Este serviço segue as mesmas regras que as 
outras actividades. 

• A equipa conhece o protocolo interno e as suas precauções básicas de 
prevenção, estando apta a esclarecer os clientes. 

• Privilegie a reserva online para evitar concentrações de pessoas perto dos 
horários das saídas. 

• Elementos do staff e clientes devem usar máscara apenas na recepção, 
briefing e no final da actividade. Durante o aluguer, o uso de máscara é 
considerado contra-producente. 

• Stocks de dispensadores anti-sépticos à base de álcool e materiais de 
limpeza como toalhetes de uso único humedecidos em desinfectante, 
soluções desinfectantes e álcool a 70%. 

• Higienização contínua e regular baseada na limpeza antes e após os 
alugueres.
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PT 

R egras de Funcionamento 

• O vestiário tem uma área reduzida. Só os guias entram no 
espaço para ir buscar o equipamento. Todos se vestem no 
exterior, pelo que solicitamos que traga um poncho ou 
toalha para esse efeito. 

• Desinfecção das mãos dos clientes antes do início da 
actividade. Colocação dos coletes pelos clientes. 

• Deve ser o cliente a retirar os seus pertences do kayak no 
final da actividade, assim como o lixo que estiver a bordo. 

• Manter as áreas de entrega do equipamento usado 
separadas daquelas onde o equipamento desinfectado 
está armazenado. 

• A área de entrega do material após final do passeio, é 
separada daquela onde o equipamento desinfectado está 
armazenado. 

• O acesso a clientes às áreas onde o equipamento 
desinfectado é armazenado não é permitido.

EN 

Operating Rules 

• The changing place has a small area and for that reason 
only staff goes in to get gear. Everybody changes clothes 
outside so we ask you to bring a poncho or a towel in 
order to do so more comfortably. 

• Disinfection of clients' hands before the start of the rental. 
Placement of vests by clients. 

• The customer must remove his belongings from the kayak 
as well as any trash at the end of the activity. 

• The delivery area of the equipment at the end of the our, is 
separated from where the disinfected equipment is stored, 
ensuring different treatment. 

• The areas of material collection and delivery must be 
separated from other work areas, ensuring different 
treatment. 

• Customer access to areas where disinfected equipment is 
stored is not allowed.

AVOID TOUCHING 
EYES, NOSE AND 

MOUTH

KAYAKS AND 
VESTS CLEANED 
AFTER EACH 

TOUR

COVER MOUTH 
AND NOSE WHEN 

COUGHING/

USE A MASKonly 
during reception, 

briefing and at the 
end of the activity.

WASH HANDS 
FREQUENTLY

KEEP DISTANCE 
TO OTHER 

PEOPLE

Aluguer de Kayaks 

Kayak Rental
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PT 

K ayaks, coletes, pagaias e demais acessórios serão: 

• Higienizados e desinfectados entre cada aluguer; 

• Devem ser sempre que possível, deixados ao sol e ar livre por um período de 
15 minutos entre utilizações; 

• Desinfectados sempre de manhã e ao final de cada dia de actividade e/ou 
utilização; 

• Sempre que possível incluir circuitos diferenciados de entrada e saída; 

• Sempre que possível ter dispensadores de solução antisséptica de base 
alcoólica ou solução à base de álcool, ou incluir outra forma de desinfecção, 
para os clientes e trabalhadores junto das áreas de circulação, permanência e 
actividade. 

Não é permitido guardar pertences dos clientes nos espaços e infra-
estruturas da empresa antes, durante e após os períodos de aluguer do 
equipamento.

EN 

K ayaks, vests, paddles and other accessories will be: 

• Sanitized and disinfected between each rental; 

• Whenever possible, they should be left in the sun and outdoors for a period 
of 15 minutes between uses; 

• Disinfected always in the morning and at the end of each day of activity and /
or use; 

• Whenever possible, include differentiated input and output circuits; 

• Whenever possible, have alcohol-based solution dispensers or include 
another form of disinfection, for customers and staff near the circulation, 
permanence and activity areas. 

It is not allowed to store customer belongings in the company's spaces and 
infrastructures before, during and after periods of activity.

Aluguer de Kayaks 

Kayak Rental
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Passeios Pedestres Guiados 

Guided Walking Tours

PT 

Directrizes para Passeios Pedestres Guiados  

Nas actividades que envolvam guias de natureza e clientes devem seguir-se 
as seguintes directrizes: 

• A equipa conhece o protocolo interno e as suas precauções básicas de 
prevenção, estando apta a esclarecer os clientes. 

• Privilegie a reserva online para evitar concentrações de pessoas perto dos 
horários das saídas. 

• Elementos do staff e clientes devem usar sempre máscara. 

• Limitação da número total de participantes nos passeios. 

• Stocks de dispensadores anti-sépticos à base de álcool e materiais de 
limpeza como toalhetes de uso único humedecidos em desinfectante, 
soluções desinfectantes e álcool a 70%. 

• Higienização contínua e regular baseada na limpeza antes, durante, se 
necessário, e após as actividades.

EN 

Guidelines for Guided Walking Tours 

In activities involving nature guides and customers, the following guidelines 
must be followed: 

• Staff members know the internal protocol and its basic preventive 
precautions, being able to clarify clients. 

• Book online to mitigate any clusters or groups of users near departure 
times. 

• Staff members and customers should always wear a mask. 

• Limitation on the total number of participants on the tours. 

• Stocks of alcohol-based antiseptic dispensers and cleaning materials 
such as single-use wipes moistened with disinfectant, disinfectant 
solutions and 70% alcohol. 

• Continuous and regular cleaning based on cleaning before, during, if 
necessary and after activities.
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PT 

R egras de Funcionamento 

• Preferência a passeios em privado do mesmo grupo ou 
núcleo familiar e limitados a um máximo de 20 pessoas.  

• Será evitado o transporte de clientes em transportes 
próprios da empresa e serão privilegiados pontos de 
encontro com os clientes perto do local de início da 
actividade. Por esta razão, os percursos são planeados em 
circuitos circulares. 

• Os colaboradores responsáveis pela actividade dispõem 
de equipamento próprio não transmissível (tais como 
binóculos, mapas, guias, etc.). 

• Desinfecção das mãos dos clientes antes do início da 
actividade e sempre que necessário. 

• Não é permitido guardar pertences dos clientes nos 
espaços e infra-estruturas da empresa antes, durante e 
após os períodos da actividade.

AVOID TOUCHING 
EYES, NOSE AND 

MOUTH

EQUIPMENT 
CLEANED AFTER 

EACH TOUR

COVER MOUTH 
AND NOSE WHEN 

COUGHING/

USE A MASKonly 
during reception, 

briefing and at the 
end of the activity.

WASH HANDS 
FREQUENTLY

KEEP DISTANCE 
TO OTHER 

PEOPLE

EN 

Operating Rules 

• Preference for private tours of the same group or family 
and limited to a maximum of 20 people. 

• The transport of customers in the company's own transport 
will be avoided. Meeting points with customers will be 
privileged near the activity starting point. For this reason, 
walking routes are planned in circular circuits. 

• Staff members responsible for the activity have their own 
non-transferable equipment (such as binoculars, maps, 
guides, etc.). 

• Disinfection of clients' hands before the start of the tour 
and whenever needed. 

• It is not allowed to store customer belongings in the 
company's spaces and infrastructures before, during and 
after periods of activity.

Passeios Pedestres Guiados 

Guided Walking Tours



29

Actividades de Birdwatching 

Birdwatching Tours

PT 

Directrizes para Actividades de Birdwatching  

Nas actividades que envolvam guias de natureza e clientes devem seguir-se 
as seguintes directrizes: 

• A equipa conhece o protocolo interno e as suas precauções básicas de 
prevenção, estando apta a esclarecer os clientes. 

• Privilegie a reserva online para evitar concentrações de pessoas perto dos 
horários das saídas. 

• Elementos do staff e clientes devem usar sempre máscara. 

• Limitação da número total de participantes nos passeios. 

• Stocks de dispensadores anti-sépticos à base de álcool e materiais de 
limpeza como toalhetes de uso único humedecidos em desinfectante, 
soluções desinfectantes e álcool a 70%. 

• Higienização contínua e regular baseada na limpeza antes, durante, se 
necessário e após as actividades.

EN 

Guidelines for Birdwatching Tours 

In activities involving nature guides and customers, the following guidelines 
must be followed: 

• Staff members know the internal protocol and its basic preventive 
precautions, being able to clarify clients. 

• Book online to mitigate any clusters or groups of users near departure 
times. 

• Staff members and customers should always wear a mask. 

• Limitation on the total number of participants on the tours. 

• Stocks of alcohol-based antiseptic dispensers and cleaning materials 
such as single-use wipes moistened with disinfectant, disinfectant 
solutions and 70% alcohol. 

• Continuous and regular cleaning based on cleaning before, during, if 
necessary and after activities.
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PT 

R egras de Funcionamento 

• Preferência a passeios que sejam do mesmo grupo ou 
núcleo familiar e limitados a um máximo de 20 pessoas.  

• Será evitado o transporte de clientes em transportes 
próprios da empresa e serão privilegiados pontos de 
encontro com os clientes perto do local de início da 
actividade. Por esta razão, os percursos são planeados em 
circuitos circulares. 

• Os colaboradores responsáveis pela actividade dispõem 
de equipamento próprio não transmissível (tais como 
binóculos, mapas, guias, etc.). 

• Promover o uso do material individual dos clientes. 

• Desinfecção das mãos dos clientes antes do início da 
actividade e sempre que necessário. 

• Os clientes pegam directamente nos seus equipamentos, 
sendo a colocação dos binóculos realizada pelos clientes. 

EN 

Operating Rules 

• Preference for private tours that are from the same group 
or family and limited to a maximum of 20 people. 

• The transport of customers in the company's own transport 
will be avoided. Meeting points with customers will be 
privileged near the activity starting point. For this reason, 
routes are planned in circular circuits. 

• Staff members responsible for the activity have their own 
non-transferable equipment (such as binoculars, maps, 
guides, etc.). 

• Promote the use of individual client’s equipment. 

• Disinfection of clients' hands before the start of the tour 
and whenever needed. 

• Customers take their equipment directly, and binoculars 
are placed by customers. 

AVOID TOUCHING 
EYES, NOSE AND 

MOUTH

EQUIPMENT 
CLEANED AFTER 

EACH TOUR

COVER MOUTH 
AND NOSE WHEN 

COUGHING/

USE A 
MASKonly during 
reception, briefing 
and at the end of 

WASH HANDS 
FREQUENTLY

KEEP DISTANCE 
TO OTHER 

PEOPLE

Actividades de Birdwatching 

Birdwatching Tours
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PT 

Telescópios, binóculos e demais equipamentos utilizados: 

• Higienizados e desinfectados entre cada actividade. 

• Os telescópios, em particular, são desinfectados sempre entre cada utilização 
do cliente. 

• As áreas de entrega do equipamento usado separadas daquelas onde o 
equipamento desinfectado está armazenado. 

• Sempre que possível ter dispensadores de solução antisséptica de base 
alcoólica ou solução à base de álcool, ou incluir outra forma de desinfecção, 
para os clientes e trabalhadores junto das áreas de circulação, permanência e 
actividade.

EN 

Telescopes, binoculars and other equipment used: 

• Sanitized and disinfected between each tour; 

• Telescopes in particular, will be always disinfected between each customer 
use; 

• Delivery areas for used equipment separate from those where the disinfected 
equipment is stored. 

• Whenever possible, have alcohol-based solution dispensers or include 
another form of disinfection, for customers and staff near the circulation, 
permanence and activity areas.

Actividades de Birdwatching 

Birdwatching Tours
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MESAS | SUPERFICIES 
TOQUE

2 x SEMANA DESINFEÇÃO

ACTIVAL 
BACTMENTA 

Desinfectante 
Bactericida

Pulverizar o 
produto puro.

Pulverizar diretamente sobre a superfície a limpar e 
passar com um pano de algodão.

Compostos de amónio | 
quaternário, benzil-C12-16-

alquildimetil, cloretos | Alquil 
álcool etoxilado | Hipoclorito de 

sodio, solucao 1 % | Ethanol

PAVIMENTO

2 x SEMANA Limpeza

ACTIVAL 
BACTMENTA 

Desinfectante 
Bactericida

30 ml + 1 lt 
AGUA

Diluir em água e esfregar com o auxilio de uma 
esfregona. Deixar secar. O doseamento depende do 

grau de sujidade | área da superficie.

Compostos de amónio | 
quaternário, benzil-C12-16-

alquildimetil, cloretos | Alquil 
álcool etoxilado | Hipoclorito de 

sodio, solucao 1 % | Ethanol

PORTAS E 
PAREDES

2 x SEMANA LIMPEZA E 
DESINFEÇÃO

QUIXI PINEU 
Desinfectante 

Bactericida

Pulverizar o 
produto puro.

Pulverizar sobre a superfície e deixar atuar  durante 
alguns segundos. Esfregar com uma esponja ou pano 
húmido. Enxaguar com água potável se necessário. 

Compostos de amónio | 
quaternário, benzil-C12-16-

alquildimetil, cloretos | Alquil 
álcool etoxilado | Hipoclorito de 

sodio, solucao 1 % | Ethanol

VIDROS

2 x SEMANA Limpeza ALKLANET
Pulverizar o 

produto puro.
Pulverizar diretamente sobre a superfície a limpar e 

passar com um pano microfibra.

Irritante para os olhos. Evitar o 
contacto com os olhos. Usar 

luvas.

AMBIENTE

2 x SEMANA
Perfumar e 
Higienizar 
ambientes 

Ambientador 
FRESCOR

Pulverizar o 
produto puro.

Líquido ambientador elaborado para perfumar e 
higienizar  ambientes deixando um perfume fresco e 

agradável. 

Irritante para os olhos. Evitar o 
contacto com os olhos. Usar 
luvas e óculos de proteção.

   SIGA ESTES CONSELHOS:

PLANO DE LIMPEZA | DESINFEÇÃO | HIGIENIZAÇÃO - COVID19 - CORONAVÍRUS SARS-COV-2

LANDS TURISMO NA NATUREZA, LDA.
EDIFICIO GINASIO CLUBE NAVAL – DOCA DE RECREIO DE FARO –  8000-541 FARO

SCanarioHigiene – SONIA CANARIO, UNIPESSOAL LDA.  |  NIPC 515 467 359  | email:  scanariohigiene@gmail.com  | Telf. 918 683 410

ATUAÇÃO ZONA ESCRITÓRIOS PRODUTO A UTILIZAR
ELEMENTO        
A LIMPAR

FREQUÊNCIA DE 
LIMPEZA

FINALIDADE PRODUTO DOSAGEM MODO DE UTILIZAÇÃO COMPONENTES E SEGURANÇA

A MÁ UTILIZAÇÃO DESTE PLANO É DA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO    -   PRODUTOS LINHA PROFISSIONAL COM FICHAS TÉCNICAS DISPONÍVEIS

ANTI - VENENOS    808 250 143
EMERGENCIA MEDICA 112

DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DGS PUBLICADAS A  21 DE ABRIL DE 2020 | Informação N.º 014/2020 relativa à limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares

Plano de Limpeza e Higienização Semanal 

Weekly Cleaning and Disinfection Plan
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ÁREA 

AREAS

FREQUÊNCIA 

FREQUENCY

ACÇÃO 

ACTION

PRODUTO 

PRODUCT

DOSAGEM 

DOSING

MÉTODO 

MÉTHOD

COMPONENTES E SEGURANÇA 

COMPONENTS AND SAFETY 

Mesas, bancadas e 
superfícies de toque 

Tables, balconies and 
touch surfaces 

Sempre que 
necessário 

Whenever 
necessary

Limpeza e 
Desinfecção 

Cleaning & 
Disinfection 

Spray BFV 
Desinfetante 

Spray BFV 
Hygienic 

Pulverizar o 
produto puro. 

Spray the product 
neat.

Pulverizar diretamente sobre a 
superfície a limpar. Deixar actuar por 5 

minutos e passar com um pano de 
papel. 

Spray directly on the surface. Wait for 5 
minutes and wipe with a paper cloth.

Cloreto de benzalcônio 0,25% 
(p / p), excipientes qbp. 100% 

Benzalkonium chloride 0.25% 
(w/w), excipients qbp. 100%

Terminais TPA e POS 
TPA and POS terminals

Entre utilizações 
e sempre que 

necessário 
Between uses 
and whenever 

necessary

Limpeza e 
Desinfecção 

Cleaning & 
Disinfection 

Álcool Etílico 
70% 

70% Ethyl 
Alcohol

Pulverizar o 
produto puro. 

Spray the product 
neat.

Pulverizar diretamente sobre o terminal 
desligado a limpar e passar com um 

lenço de papel. 
Spray directly on the disconnected 

terminal and wipe with a paper tissue.

Etanol 70% vol. Cetrimida 
desnaturante: 0,28 – 0,34 p/v. 

Ethanol 70% vol. Denaturing 
cetrimide: 0.28 - 0.34 w / v

Pavimento 
Floor

Diariamente e 
sempre que 
necessário 

Daily and 
whenever 
necessary

Limpeza e 
Desinfecção 

Cleaning & 
Disinfection 

Desinfectante 
Multi-Superficies 

GERMISIQ MS 

 Multi-Surface 
Disinfectant 

GERMISIQ MS  

Solução de 1:5 

Solution 1: 5

Recolher resíduos.  Aplicar água com 
detergente e esfregar com auxílio de 

esfregona. Aplicar solução de produto. 
Deixar actuar por 15 minutos, passar 

um pano e deixar secar ao ar. 
Collect waste. Apply detergent water 
and rub with a mop. Apply product 

solution. Leave to act for 15 minutes, 
wipe with a cloth and allow to air dry.

Entre outros componentes, 
tensioactivos catiónicos, 

complexantes e molhantes em 
veículo hidroalcóolico. 

Among other components, 
cationic, complexing and 

wetting surfactants in 
hydroalcoholic vehicle.

Vidros 
Glasses

Diariamente e 
sempre que 
necessário 
Daily and 
whenever 
necessary

Limpeza e 
Desinfecção 

Cleaning & 
Disinfection 

ALKLANET  

 ALKLANET  Pulverizar o 
produto puro. 

Spray the product 
neat.

Pulverizar diretamente sobre a 
superfície e limpar com um pano . 

Spray directly on the surface and wipe 
with a cloth.

Irritante para os olhos. Evitar o 
contacto com os olhos. Usar 
luvas e óculos de proteção. 

Irritating to eyes. Avoid contact 
with eyes. Wear gloves and 

goggles.

A MÁ UTILIZAÇÃO DESTE PLANO É DA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO - PRODUTOS LINHA PROFISSIONAL COM FICHAS TÉCNICAS DISPONÍVEIS  

THE MISUSE OF THIS PLAN IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER - PRODUCTS PROFESSIONAL LINE WITH AVAILABLE TECHNICAL DATA SHEETS 

Plano de Limpeza e Higienização Diária 

Daily Cleaning and Disinfection Plan
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EQUIPAMENTOS 

EQUIPMENTS

FREQUÊNCIA 

FREQUENCY

ACÇÃO 

ACTION

PRODUTO 

PRODUCT

DOSAGEM 

DOSING

MÉTODO 

MÉTHOD

COMPONENTES E SEGURANÇA 

COMPONENTS AND SAFETY 

Barcos 

Boats

Entre utilizações, 
passeios e sempre 

que necessário 

Between uses, 
tours and 
whenever 
necessary

Limpeza e 
Desinfecção 

Cleaning & 
Disinfection

Spray BFV 
Desinfetante 

Spray BFV 
Hygienic

Pulverizar o 
produto puro. 

Spray the product 
neat.

Recolher resíduos.  Aplicar água com 
detergente e esfregar com auxílio de esfregona. 
Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. 

Pulverizar o produto diretamente sobre a 
superfície a limpar. Deixar actuar por 5 minutos 

e passar com um pano. 
Collect waste. Apply detergent water and rub 

with a mop. Rinse with clean water and allow to 
air dry. Spray the product directly on the 

surface. Wait 5 minutes and wipe with a cloth.

Cloreto de benzalcônio 
0,25% (p / p), excipientes 

qbp. 100% 

Benzalkonium chloride 
0.25% (w/w), excipients 

qbp. 100%

Coletes Salva-Vidas de 
Barcos 

Boat Life Vests 

Entre utilizações, 
passeios e sempre 

que necessário 
Between uses, 

tours and 
whenever 
necessary

Limpeza e 
Desinfecção 

Cleaning & 
Disinfection

Spray BFV 
Desinfetante 

Spray BFV 
Hygienic

Pulverizar o 
produto puro. 

Spray the product 
neat.

Pulverizar diretamente. Deixar actuar por 5 
minutos e passar com um pano. 

Spray directly on the surface. Wait for 5 minutes 
and wipe with a cloth.

Cloreto de benzalcônio 
0,25% (p / p), excipientes 

qbp. 100% 
Benzalkonium chloride 
0.25% (w/w), excipients 

qbp. 100%

Kayaks 

Kayaks 

Entre utilizações, 
passeios e sempre 

que necessário 

Between uses, 
tours and 
whenever 
necessary

Limpeza e 
Desinfecção 

Cleaning & 
Disinfection

Spray BFV 
Desinfetante 

Spray BFV 
Hygienic

Pulverizar o 
produto puro. 

Spray the product 
neat.

Recolher resíduos.  Aplicar água c/detergente e 
esfregar com auxílio de esfregão. Enxaguar com 
água limpa e deixar secar. Pulverizar o produto 
diretamente sobre a superfície a limpar. Deixar 
actuar por 5 minutos e passar com um pano. 

Collect waste. Apply detergent water and rub 
with a scouring pad. Rinse with clean water and 

allow to air dry. Spray the product directly on 
the surface. Wait 5 minutes and wipe with a 

cloth.

Cloreto de benzalcônio 
0,25% (p / p), excipientes 

qbp. 100% 

Benzalkonium chloride 
0.25% (w/w), excipients 

qbp. 100%

Coletes Salva-Vidas de 
Kayaks 

Kayak Life Vests 

Entre utilizações, 
passeios e sempre 

que necessário 
Between uses, 

tours and 
whenever 
necessary

Limpeza e 
Desinfecção 

Cleaning & 
Disinfection

Spray BFV 
Desinfetante 

Spray BFV 
Hygienic

Pulverizar o 
produto puro. 

Spray the product 
neat.

Aplicar água com detergente e esfregar com 
auxílio de esfregão. Enxaguar com água limpa e 

deixar secar. 

Pulverizar diretamente. Deixar actuar por 5 
minutos e passar com um pano. 

Apply detergent water and rub with a scouring 
pad. Rinse with clean water and allow to air dry. 

Cloreto de benzalcônio 
0,25% (p / p), excipientes 

qbp. 100% 

Benzalkonium chloride 
0.25% (w/w), excipients 

qbp. 100%

A MÁ UTILIZAÇÃO DESTE PLANO É DA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO - PRODUTOS LINHA PROFISSIONAL COM FICHAS TÉCNICAS DISPONÍVEIS  

THE MISUSE OF THIS PLAN IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER - PRODUCTS PROFESSIONAL LINE WITH AVAILABLE TECHNICAL DATA SHEETS 

Plano de Limpeza e Higienização Diária 

Daily Cleaning and Disinfection Plan
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EQUIPAMENTOS 

EQUIPMENTS

FREQUÊNCIA 

FREQUENCY

ACÇÃO 

ACTION

PRODUTO 

PRODUCT

DOSAGEM 

DOSING

MÉTODO 

MÉTHOD

COMPONENTES E SEGURANÇA 

COMPONENTS AND SAFETY 

Binóculos 

Binoculars 

Entre 
utilizações, 
passeios e 

sempre que 
necessário 

Between uses, 
tours and 
whenever 
necessary

Limpeza e 
Desinfecção 

Cleaning & 
Disinfection 

Álcool Etílico 
70% 

70% Ethyl 
Alcohol

Pulverizar o 
produto puro. 

Spray the product 
neat.

Limpar cuidadosamente as 
impurezas com um pincel. 

Pulverizar diretamente. Deixar 
actuar e passar cuidadosamente 
com um lenço de papel de forma 
a não danificar o equipamento. 

Carefully clean impurities with a 
brush. Spray directly. Leave to act 
and clean carefully with a tissue so 
as not to damage the equipment.

Etanol 70% vol. Cetrimida 
desnaturante: 0,28 – 0,34 p/v. 

Ethanol 70% vol. Denaturing 
cetrimide: 0.28 - 0.34 w / v

Telescópios 

Telescópios 

Entre 
utilizações, 
passeios e 

sempre que 
necessário 

Between uses, 
tours and 
whenever 
necessary

Limpeza e 
Desinfecção 

Cleaning & 
Disinfection 

Álcool Etílico 
70% 

70% Ethyl 
Alcohol

Pulverizar o 
produto puro. 

Spray the product 
neat.

Limpar cuidadosamente as 
impurezas com um pincel. 

Pulverizar diretamente. Deixar 
actuar e passar cuidadosamente 
com um lenço de papel de forma 
a não danificar o equipamento. 

Carefully clean impurities with a 
brush. Spray directly. Leave to act 
and clean carefully with a tissue so 
as not to damage the equipment.

Etanol 70% vol. Cetrimida 
desnaturante: 0,28 – 0,34 p/v. 

Ethanol 70% vol. Denaturing 
cetrimide: 0.28 - 0.34 w / v

A MÁ UTILIZAÇÃO DESTE PLANO É DA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO - PRODUTOS LINHA PROFISSIONAL COM FICHAS TÉCNICAS DISPONÍVEIS  

THE MISUSE OF THIS PLAN IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER - PRODUCTS PROFESSIONAL LINE WITH AVAILABLE TECHNICAL DATA SHEETS 
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Daily Cleaning and Disinfection Plan
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Procedimentos perante um caso suspeito 

Procedures in case of a suspected case

PT 

Procedimentos perante um caso suspeito 

• O colaborador responsável deve acompanhar o suspeito até à área de 
isolamento, prestar a assistência necessária, afastado dos demais clientes 
e colaboradores e activar de imediato o Plano de Contingência 
COVID-19. 

• Considerando que no contexto do desenvolvimento das actividades de 
animação turística da empresa se encontrarão cenários muito díspares em 
termos de acessibilidades e infra-estruturas, caso não seja possível assegurar 
o protocolo definido, recomenda-se o isolamento / afastamento imediato do 
suspeito e contacto direto às linhas oficiais de socorro e emergência. 

• Em caso de necessidade de isolamento em contexto natural, a empresa 
garante que possui equipamentos de protecção do calor e/ou frio em casos 
de espera prolongada por parte de um possível infectado assim como água e 
reforço alimentar.

EN 

Procedures in case of a suspected case 

• The responsible staff member must accompany the suspect to the 
isolation area, provide the necessary assistance, keeping safety distance 
from other clients and employees and activate immediately the 
COVID-19 Contingency Plan. 

• Considering that in the context of the development of the company's tours 
and activities, there will be very different scenarios in terms of accessibility 
and infrastructures, in case it is not possible to ensure the established  
protocol, it is recommended the immediate isolation of the suspect and 
contact the official emergency and rescue lines. 

• In case of need for isolation in a natural context, the company guarantees that 
it has heat and/or cold protection equipment in case of long standby by a 
possible infected person as well as water and food reinforcement.
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Contactos Úteis 

Useful Contacts

PT 

• SNS 24: 808 24 24 24 

• Delegado de Saúde Coordenador do Agrupamento de Centros de Saúde 
do Sotavento da região Algarve, ACES Sotavento: 966 969 323 / 281 329 
009 (Dr. Carlos André Gomes) 

• Linha de apoio Faro Covid-19: 800 219 019 (Câmara Municipal de Faro 
disponível diariamente entre as 9:00 e as 21:00 horas) 

• Lands – Turismo na Natureza, Lda.: +351 914 539 511 (Bárbara Abelho) 

• Higiprev - Lda: +351 239 717 787 (Empresa prestadora do serviço de 
saúde e segurança no trabalho) 

EN 

• Portugal Health Assistance: 808 24 24 24 

• Health Delegate Coordinator of the Sotavento Health Center Group in 
the Algarve region, ACES Sotavento: +351 966 969 323 / 281 329 009 
(Dr. Carlos André Gomes) 

• Faro Covid-19 helpline: 800 219 019 (Faro City Council available daily 
between 9 am and 9 pm) 

• Lands – Turismo na Natureza, Lda.: +351 914 539 511 (Bárbara Abelho) 

• Higiprev - Lda: +351 239 717 787 (Company providing the service of 
health and safety at work)
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@Lands.TurismonaNatureza

@landsturismo

@Lands.TurismonaNatureza

LandsTurismonaNaturezaEcoturismoFaro

Contactos 

Contacts

PT 

É normal sentir-se preocupado face a isto tudo. Não 
tenha medo de partilhar. Fale connosco se está 
preocupado sobre a higiene e segurança nos nossos 
passeios e actividades. 

Tal como a vida, também o turismo é sobre partilha! 

Queremos que a sua experiência na Ria Formosa seja uma 
das melhores recordações da sua estadia no Algarve. 

Acreditamos que é assim que a sua experiência de 
viagem se torna verdadeiramente marcante.

EN 

It's normal to feel worried these days. Don’t be afraid 
to open up. 

Feel free to contact us if you you’re worried about health 
and safety on our tours and activities. 

As life, tourism is also about sharing. 

We want our guests to have the best experience in Ria 
Formosa during your stay in the Algarve. 

We strongly believe it’s like these that travel is made all 
the more enjoyable and worthwhile.

37.015146, -7.937104 

Google Maps Code: 
2387+25 Faro

WWW.LANDS.PT 

LANDS - TURISMO NA NATUREZA 

Edifício Ginásio Clube Naval, Pure Nature Store - Piso 0 

Doca de Recreio de Faro 8000-541 Faro 

Algarve – Portugal 

              mail@lands.pt                        +351 914 539 511

mailto:mail@lands.pt
http://WWW.LANDS.PT
mailto:mail@lands.pt
http://WWW.LANDS.PT

