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1 – ENQUADRAMENTO 

No atual contexto de saúde pública (COVID-19), as Autoridades de Saúde determinam que 

todos os serviços, nomeadamente as associações desportivas elaborem Planos de 

Contingência, com o objetivo de criarem condições que minimizem o risco de contágio, 

permitindo simultaneamente o bom funcionamento das atividades desportivas. 

 

2 – TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

O COVID-19 transmite-se: 

• Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

• Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

• Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

 

3 – SINTOMAS 

 • Febre 

 • Tosse 

 • Falta de ar 

 • Cansaço 

 

4 – INCUBAÇÃO E MANIFESTAÇÃO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 e 12 dias. Como 

medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde 

a data da última exposição a caso confirmado. 

 

5 – MEDIDAS 

As medidas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e 

por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados), pelo que 

devem ser seguidas as seguintes orientações – ANEXO1: 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo 

menos 20 segundos; 

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de 

banho e sempre que as mãos estejam sujas; 

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar (deitar os lenços no caixote 

do lixo e lavar as mãos de seguida); 

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias. 
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6 – ÁREA DE ISOLAMENTO  

É definida uma área de isolamento bem como os circuitos de acesso à mesma. Esta área 

destina-se a pessoas suspeitas de contaminação onde se devem manter até outras 

indicações do serviço de saúde competente. Na deslocação dos suspeitos devem ser evitadas 

todas e quaisquer áreas onde haja aglomeração de pessoas. 

Toda e qualquer pessoa que apresente sintomas como os descritos no n.º 3 é dirigida, 

obrigatoriamente, para este espaço. 

Esta área localiza num instalação sanitária, identificada no ANEXO2 e está equipada com: 

 • Cadeira; 

 • Kit com água e alimentos não perecíveis; 

 • Solução antissética de base alcoólica e termómetro; 

 • Dispensador de sabão e toalhetes de papel de utilização individual. 

 

7 – EXECUÇÃO DO PLANO  
Ao responsável pela atividade a decorrer no espaço cabe: 

 • Divulgar o plano de contingência; 

 • Coordenar a sua implementação; 

 • Garantir o contacto com as autoridades de saúde; 

 • No caso de menores contactar os respetivos encarregados de educação, isto no caso 

de suspeição de infeção; 

 • Garantir as condições de funcionamento do espaço de isolamento: 

 • Assegurar a aquisição de álcool gel e doseadores de sabão antissético de base 

alcoólica e distribui-los pelos diversos setores do Pavilhão; 

 • Todos os alunos, professores, praticantes e equipas técnicas devem assinar o Termo 

de Responsabilidade (ANEXO 3), no qual é assumido o compromisso pelo cumprimento das 

medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, bem como o risco de contágio 

por SARS-CoV-2 durante a prática desportiva, quer em contexto de aulas, treinos quer em 

contexto de competições. A conservação deste documento fica à responsabilidade da 

respetiva escola/associação devendo ser disponibilizada sempre que solicitada. 

 • As escolas e associações comprometem-se por manter um registo, devidamente 

autorizado, dos alunos, professores, funcionários, equipas técnicas e praticantes (nome, email 

e contacto telefónico), que frequentaram os espaços de prática de desporto, por data e hora 

(entrada e saída), para efeitos de apoio no inquérito epidemiológico da Autoridade de Saúde 

– segue, a título de exemplo de Folha de Registo de Utilizadores, o ANEXO4. 

 

7.1 - ATIVIDADES DESPORTIVAS  
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7.1.1 – Atividade física e desportiva. Princípios gerais  

a) Sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes, apenas pode ser realizada a prática de atividade 

física e desportiva em contexto não competitivo de modalidades desportivas individuais, ou de 

modalidades coletivas por atletas federados, desde que no cumprimento das orientações definidas pela 

DGS;  

b) A prática de atividade física e desportiva ao ar livre, em ginásios, academias e outros espaços 

fechados apenas pode ser realizada desde que sejam respeitadas as orientações definidas pela DGS;  

c) As instalações desportivas em funcionamento para efeitos das alíneas anteriores regem-se pelo 

disposto nos pontos anteriores, 5 e 6.  

 

7.1.2 – Medidas gerais e preparação prévia 

Espaços e equipamentos para prática de exercício físico e desporto 

a) Desinfetar as mãos à entrada e saída de cada espaço;  

b) Deve ser garantido o controlo do acesso às sessões e evitar aglomerados/filas de espera;  

c) Recomenda-se a marcação de lugares (por exemplo, marcações no chão), de forma a garantir o 

distanciamento físico preconizado;  

d) Pode ser necessário reconfigurar os diferentes espaços de prática de exercício físico e desporto, 

reposicionando, vedando ou removendo equipamentos;  

e) Não é permitido o contato físico quer entre técnicos, funcionários e praticantes, quer entre os 

praticantes (exceto em situações de emergência ou quando a atividade assim o exigir);  

f) Deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (como alguns tipos de colchões, etc.).  

 

Sessões de treino em grupo (p. ex.: aulas de grupo)  

a) As aulas de grupo deverão contemplar a redução de participantes, assegurando que a lotação 

máxima garante o distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes;  

b) Essa distância deverá ter em conta a disposição e movimentos das pessoas ao longo das sessões, 

de acordo com a tipologia da sessão; ou seja, algumas sessões em grupo, como por exemplo as 

dedicadas a artes marciais e de desportos de combate, devem ser devidamente adaptadas;  

c) Deve ser assegurada, sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente 

com ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas, nos períodos do dia com menor calor. 

Nestes casos deve ser garantida a limpeza e manutenção adequada, de acordo com as 

recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente 

e/ou pelos próprios sistemas de ventilação mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível.  

 

Balneários, chuveiros/cabines de duche e sanitários 

a) A utilização dos balneários é permitida apenas se for possível assegurar as condições de 

distanciamento físico, higienização, limpeza e desinfeção preconizadas na Orientação n.º 014/2020 da 

DGS;  

b) Por serem espaços de uso comum e com superfícies de contato frequente, os balneários devem ser 

sujeitos a um aumento da frequência de limpeza e desinfeção;  

c) É recomendada também a limpeza, higienização e desinfeção dos cacifos, cabides, 

chuveiros/cabines de duche e instalações sanitárias, após cada utilização;  
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d) A utilização de balneários e chuveiros/cabines de duche deve considerar as seguintes 

recomendações:  

- Caso disponham de alternativa, os utilizadores devem evitar a utilização dos balneários e/ou 

chuveiros/cabines de duche das instalações;  

- Deve ser garantida a utilização de cabides nos balneários que permita o distanciamento físico de 

dois metros entre utilizadores;  

- Deve ser garantida a utilização de chuveiros/cabines de duche que permitam o distanciamento físico 

de pelo menos dois metros entre utilizadores;  

- O responsável do espaço/instalação define a lotação máxima permitida do(s) balneário(s) e 

chuveiros/cabines de duche, por forma a permitir a manutenção do distanciamento físico de pelo menos 

dois metros entre utilizadores;  

- Os circuitos de circulação de funcionários e utilizadores devem, sempre que possível, preconizar a 

circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas;  

- Assinalar de forma visível quais os cabides, cacifos e chuveiros/cabines de duche que podem ser 

utilizados;  

e) Nas situações em que seja estabelecida a restrição de utilização de balneários, deve ser permitido 

o acesso de utilizadores a cacifos (assinalados de forma a assegurar o distanciamento físico de dois 

metros) e a instalações sanitárias;  

f) Não disponibilizar bebedouros, optando por dispensadores de água para enchimento de 

recipiente individual, sem tocar no bocal do dispensador;  

 

8 – PROCEDIMENTOS A ADOTAR NA PRESENÇA DE ELEMENTO(S) SUSPEITO(S) DE 

INFEÇÃO POR COVID-19 NAS INSTALAÇÕES DO CLUBE 

Perante uma situação de caso suspeito o responsável pela atividade a decorrer no Pavilhão 

deve ser de imediato informado e:  

 • Dirigir o suspeito para a área de isolamento, contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24) 

e o técnico do Serviço Municipal de Desporto (961 521 304). 

 • Providenciar a entrega de um kit de proteção individual com máscara cirúrgica e luvas 

descartáveis; 

 
9 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO 

Em caso de suspeito validado, a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde 

Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

 

 

10 – CONTAMINAÇÃO COMPROVADA 

Cabe aos serviços municipais: 
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 •Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento” 

 • Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado; 

 • Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente 

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

 • Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 

50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado 

para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

 

Alvito, 7 setembro 2020 

 

 

 

  O Presidente da Câmara    O Técnico do Serviço de Desporto 

 

 

   /António João Feio Valério/       /Jorge António Manilhas Lopes Bagão/ 
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ANEXOS 
 

ANEXOS 1 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO 

COVID-19 

 A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao vírus. Existem princípios gerais que qualquer pessoa 

pode seguir para prevenir a transmissão de vírus respiratórios: 

✓ Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel alcoólico se não for possível 

lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados preferencialmente sabão e água. 

 

✓ Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, tossir ou espirrar. 

O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na 

ausência de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve 

tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos.  

 

✓ As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem contactar telefonicamente a pessoa 
responsável para avaliar a situação e aconselhar quais as medidas a tomar.  
 

✓ Os colaboradores e eventuais visitantes devem lavar as mãos:  
▪ Antes de sair de casa  
▪ Ao chegar ao local de trabalho  
▪ Após usar a casa de banho  
▪ Após as pausas  
▪ Antes das refeições, incluindo lanches  
▪ Antes de sair do local de trabalho  

 
✓ Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool se não for possível lavar as mãos com água e 

sabão. 
 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.  

✓ Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória.  
✓ Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum. 

 Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24.  
✓ Não se deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. 
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 Consultar regularmente informação afixada e em http://www.dgs.pt 

 

 

http://www.dgs.pt/
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Anexo 2 – ÁREA DE ISOLAMENTO 

                                     NAVE                  -          Balneários 
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- Portas de ENTRADA        e de SAÍDA      da instalação & NAVE; 

- Portas        e janelas        abertas durante as atividades desportivas; 

- Localização dos dispensadores de álcool gel desinfetante       . 

Sala 
de 

JUDO 

Sala 
de 

Ginástica 

A
rre

c
a

d
a

ç
ã

o
 

Arrecadações 



Plano de contingência (COVID-19)   

Pavilhão Gimnodesportivo de Alvito 
13 

Anexo 3 – Termo de Responsabilidade 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, ___________________________________, portador do documento de identificação n.º ______________, agente 

desportivo federado da modalidade de ________________ no clube _____________________________, declaro 

por minha honra, que:  

 

1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as medidas 

gerais recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e durante a prática 

desportiva, designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre que 

aplicável, o distanciamento físico e a utilização de máscara;  

2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas 

autoridades de saúde;  

3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, 

durante a prática desportiva, quer em contexto de treino quer em competição, em particular, nas 

vésperas e no dia do treino e competição;  

4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, relativamente a eventuais contactos com 

indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como 

da manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade 

respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos do meu agregado familiar;  

5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela equipa médica do 

meu clube, federação ou pelas Autoridades de Saúde;  

6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de sensibilização de todos 

os agentes desportivos e da sociedade para a prevenção e controlo da COVID-19.  

 

____ de _____________ de 202__  

 

Assinatura: ___________________________________________________________________________  

 

Assinatura do Encarregado de Educação (no caso de agentes desportivos menores de idade):  

 

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 – Folha Registo Utilizadores  

Pavilhão Gimnodesportivo de Alvito 
Responsável: ______________________ 

Assinatura: ______________________ 

UTILIZADORES 

Dia: _________________ 2020  CLUBE/ATIVIDADE: ____________/_________________ 

1 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 
eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

2 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 
eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

3 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 
eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

4 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 
eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

5 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 

eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

6 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 
eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

7 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 
eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

8 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 

eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

9 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 

eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

10 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 
eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

11 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 
eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

12 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 

eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 

13 

Nome:____________________________________ Observações: Autorizo recolha para efeitos de 
eventual vigilância epidemiológica.          

Assinatura: ______________________ 
N.º contacto: __________________________ 

Hora: Entrada: _________ Saída:_______________ 
 


