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1 – Âmbito
De acordo com a decisão tomada no Conselho de Ministros no último dia 30 de julho, publicada
na Resolução do Conselho de Ministros n.º 55- A/2020, artigo 23º, que refere que “A prática de
atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, pode ser realizada
sem público, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS.”.
Face a esta decisão, a Câmara Municipal de Sintra através da sua Divisão de Desporto propõe a
reabertura das instalações desportivas apresentando o presente plano, fruto da adaptação da
Orientação nº 030/2020 da DGS (anexo 1) e da Orientação nº36/2020 da DGS (anexo 2) à
realidade das Instalações Desportivas Municipais.
O presente documento tem assim por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os
efeitos de uma possível contaminação dos utentes dos complexos desportivos municipais.
A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARSCoV-2, assim como os procedimentos a adotar perante um trabalhador ou praticante com
sintomas desta infeção, devem seguir a informação disponibilizada nas orientações da DGS,
nomeadamente a Norma 006/2020 de 26/02/2020 e Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro.
Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta
a evolução do quadro epidemiológico da doença.
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2 – O que é o COVID-19?
O novo coronavírus, responsável pela doença hoje denominada COVID-19, foi identificado pela
primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan, como responsável de um
surto epidémico de grande dimensão de uma doença de elevada transmissibilidade. Os
Coronavírus são uma família de vírus responsáveis por doenças nos animais e no homem, no
qual são causa de situações de doença sem gravidade, como a vulgar constipação, ou de
doenças graves, que podem ser mortais, como a Síndrome de Infeção Respiratória Aguda,
SARS, e a Síndrome Respiratória do Médio Oriente, MERS. Os sintomas mais frequentes da
COVID 19 são febre, cansaço e tosse seca; alguns doentes podem ter mal-estar e dores,
congestão e ou corrimento nasal, dor de garganta ou diarreia.
Estes sintomas são inicialmente ligeiros, aumentando gradualmente.
Algumas pessoas podem ficar infetadas e não desenvolverem sintomas e não se sentirem
doentes. A maioria das pessoas, cerca de 80 %, recupera da doença, sem necessidade de
nenhum tratamento específico. Aproximadamente uma em cada seis pessoas com COVID-19
fica doente com gravidade e tem dificuldades respiratórias. As pessoas mais idosas e as que
sofrem de problemas de saúde, como hipertensão, problemas cardíacos ou diabetes, têm uma
possibilidade acrescida de desenvolveram um quadro de doença grave. Faleceram cerca de 2%
dos doentes. Consequentemente, aqueles que têm febre, tosse e dificuldades respiratórias
devem procurar cuidados médicos. As pessoas contagiam-se a partir de outras que têm o vírus.
A doença pode difundir-se pessoa a pessoa, diretamente através de gotículas provenientes do
nariz ou da boca de uma pessoa com COVID-19, quando esta espirra ou tosse. Por isso é
importante estar a mais de dois metros de uma pessoa doente (3 metros no caso da prática de
exercício físico), embora um novo estudo feito por cientistas chineses revelou que o novo
coronavírus pode "viajar" até quatro metros de distância dos infetados. É o dobro do nível de
distanciamento atualmente recomendado por autoridades de saúde a quem precisa sair de casa
—e, consequentemente, corre o risco de encontrar outras pessoas.
Essas gotículas infetantes também ficam nas superfícies e nos objetos circundantes.
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Outras pessoas, ao tocar nesses objetos e nessas superfícies, e ao levarem as mãos à boca, ao
nariz ou aos olhos podem ficar contagiadas. Se bem que tenham sido detetados vírus nas fezes
de doente, a transmissão é improvável. Mas esta é uma razão acrescida para cumprimentos das
normas obrigatórias de higiene individual de lavagem das mãos após ir à casa de banho e antes
de comer. O risco de contágio a partir de pessoas infetadas ainda sem ou com escassos
sintomas, pode acontecer, mas é muito baixo; mas é possível que uma pessoa seja contagiada
por alguém com COVID-19 que tenha apenas tosse sem outros sintomas.
Está neste momento em curso a elaboração de várias vacinas com vista à mitigação da doença
COVID-19.
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3 – PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID19 –
Retoma Segura da Atividade
Desportiva nos Pavilhões Desportivos
Municipais
O presente Plano tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos de
uma possível contaminação da população das Instalações Desportivas Municipais –
PAVILHÕES DESPORTIVOS com o SARS-CoV-2 (vírus responsável pela doença COVID-19).
O plano ora apresentado divide-se em 3 fases de implementação, a saber:
1 - Medidas Gerais
2- Medidas Específicas
3-Procedimentos perante casos suspeito e caso positivo de infeção por SARS-CoV-2
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3.1 - Medidas Gerais

3.1.1 –Identificação do grupo operativo

Cada Pavilhão Desportivo Municipal tem um responsável (Diretor Técnico), assim como um
conjunto de colaboradores, responsáveis pelas medidas a implementar e controlo das mesmas
garantindo o seguro funcionamento da instalação no atual contexto.

3.1.2 – Monitorização diária de sinais e sintomas

Os funcionários, elementos das equipas técnicas e praticantes devem efetuar a automonitorização diária de sinais e sintomas e abster-se de ir trabalhar, treinar ou competir, se
surgir sintomatologia compatível com COVID-19. Devem igualmente contactar o SNS 24, ou
outras linhas especificas criadas para o efeito.
Os departamentos médicos das entidades devem garantir uma avaliação clínica periódica e
adequada de forma a identificar precocemente qualquer sintoma sugestivo de COVID-19, nos
termos da Norma 004/2020 da DGS.

3.1.3

– Acesso aos pavilhões desportivos municipais

Para além dos funcionários da CMS, somente os praticantes e elementos das equipas técnicas
das entidades poderão entrar nos pavilhões.
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3.1.4 – Utilização de máscara

A utilização da máscara é obrigatória para:
- Equipas Técnicas;
-Colaboradores e funcionários das entidades, das infraestruturas desportivas, e demais
staff logístico e de limpeza;
- Praticantes em situações de não realização de exercício físico (ex.: espaços de
circulação, etc.) ou durante a prática de modalidades sem esforço físico, e apenas
quando a utilização de máscara não comprometer a segurança do praticante.

3.1.5 – Sinalética, Identificação dos percursos, Distanciamento físico e Sala de isolamento.

Considerando as especificidades de cada instalação encontra-se colocada sinalética com
orientação dos percursos de entrada e saída da instalação, bem como o percurso para a sala de
isolamento.
Estão igualmente afixados cartazes da DGS com; medidas gerais (anexo 3), instruções uso de
máscara (anexo 4) e instruções lavagem de mãos (anexo 5).
Deve ser assegurado o distanciamento de pelo menos 2 metros entre pessoas em contexto de
não realização de exercício físico e desporto (espaços de circulação, etc.)
Todos os pavilhões desportivos terão uma sala de isolamento devidamente sinalizada.
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3.1.6 – Ventilação

Deve ser assegurada uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação
natural, através da abertura de portas ou janelas, podendo também ser utilizada ventilação
mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado).

3.1.7 – Balneários e Sanitários

Os balneários encontram-se encerrados, excetuando jogos e competições oficiais.
Face ao acima exposto os atletas devem vir já equipados, exceto o calçado que deve ser
exclusivo para os treinos e jogos, e que deverá ser trocado apenas antes da entrada no recinto
de treino/jogo.
Serão disponibilizadas algumas casas de banho para uso dos atletas e staff técnico, sendo que
as mesmas deverão apenas ser utilizadas se estritamente necessário (recomenda-se que cada
atleta leve a sua garrafa de água ou bebedouro já cheio de casa).

3.1.8 – Termo de Responsabilidade

É da responsabilidade da entidade utilizadora assegurar que todos os seus praticantes
preencham o termo de responsabilidade (anexo 6)
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3.2 - Medidas Específicas
3.2.1 – Organização dos treinos e jogos

No que a este ponto diz respeito é importante referir que a Câmara Municipal de Sintra (CMS)
tem como sua responsabilidade zelar para que sejam cumpridas todas as medidas e os
procedimentos a adotar perante o contexto atual.
Deste modo a entidade utilizadora do espaço é responsável pela adoção e aplicação das
medidas e procedimentos em regime de treinos e jogos, devendo estes estar obrigatoriamente
espelhados no plano de contingência que a entidade terá de entregar à CMS, respeitando as
medidas e procedimentos enunciados no presente documento, assim como os regulamentos
específicos da Federação que tutela a modalidade desportiva.
Durante a realização dos treinos todos os atletas e staff técnico deverão proceder à desinfeção
das mãos com a solução antisséptica de base alcoólica. Cabendo à entidade a aquisição e
disponibilização da solução.
Nos jogos/competições oficiais o uso de balneários e chuveiros será permitido, cabendo à
entidade cumprir com o definido na orientação 030/2020 da DGS.
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3.3 - Procedimentos perante caso suspeito e caso positivo de infeção por
SARS-CoV-2

3.3.1 – Procedimento para fazer face a um possível caso de Infeção
A

comunicação

deve

ser

rigorosa,

rápida

e

segura

e

deve

envolver

o

funcionário/colaborador/praticante e a CMS (fig.1 e 2).
Caso tenha dificuldade de locomoção, fica definido que uma pessoa o acompanha até ao local
de isolamento e lhe presta auxílio, colocando-lhe todos os equipamentos de proteção
obrigatórios e colocando-os em si também.

Figura 1
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3.3.2 – Procedimento num caso suspeito após contato com o SNS24
 Caso não suspeito ou Caso suspeito, mas não validado;
Nas duas situações, o colaborador/praticante deverá ser tratado de forma adequada, do
ponto de vista clínico, seguindo as orientações da Linha Saúde 24;
 Caso suspeito validado;
1) O colaborador/praticante permanece na área de isolamento até à chegada do INEM para
transporte até ao Hospital de referência;
2) Vedar acesso à área de isolamento;
3) Identificar os contactos próximos do colaborador/praticante e transmitir à Unidade de
Saúde Pública;
4) Informar os colaboradores/praticantes da Instalação e demais utilizadores, sobre os
procedimentos a adotar;
5) Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de isolamento e
solicitar o levantamento da interdição da área de isolamento.
6) No caso do colaborador/praticante, o caso positivo deve ser isolado, ficando
impossibilitado de participar nos treinos e nas competições até à determinação de cura,
nos termos do aplicável na Norma 004/2020 (sintomático) ou da Norma 010/2020
(assintomático) da DGS.
7) Os praticantes e equipas técnicas da equipa na qual foi identificado um caso positivo são
contactos de um caso confirmado. Contudo, a implementação das medidas de
prevenção e controlo de infeção e, complementarmente, da realização de testes
moleculares, minimiza o risco de contágio por SARS-CoV-2 entre os praticantes e
equipas técnicas, pelo que a identificação de um caso positivo não torna, por si só,
obrigatório o isolamento coletivo, das equipas.
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8) A determinação de isolamento de contactos (de praticantes e outros intervenientes), a
título individual, é feita pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, nos
termos da legislação vigente e do previsto na Norma 015/2020 da DGS.
9) A vigilância clínica dos contatos deve ser realizada pelo departamento médico da
entidade, sempre que exista, garantindo o acompanhamento clínico e o registo diário da
informação, sem prejuízo da atuação da Autoridade de Saúde Local, nos termos
aplicáveis da Norma 015/2020 da DGS.

13

Câmara Municipal de Sintra
Divisão de Desporto

Desportivas

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Retoma Segura da Atividade Desportiva

ANEXOS

14

Câmara Municipal de Sintra
Divisão de Desporto

Desportivas

2020/2021

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Retoma Segura da Atividade Desportiva

ANEXO 1
Orientação nº030/2020 da DGS

15

Câmara Municipal de Sintra
Divisão de Desporto

Desportivas

2020/2021

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Retoma Segura da Atividade Desportiva

ANEXO 2
Orientação nº036/2020 da DGS

16

Câmara Municipal de Sintra
Divisão de Desporto

Desportivas

2020/2021

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Retoma Segura da Atividade Desportiva

ANEXO 3
Medidas Gerais DGS

17

Câmara Municipal de Sintra
Divisão de Desporto

Desportivas

2020/2021

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Retoma Segura da Atividade Desportiva

ANEXO 4
Instruções uso máscaras DGS

18

Câmara Municipal de Sintra
Divisão de Desporto

Desportivas

2020/2021

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Retoma Segura da Atividade Desportiva

ANEXO 5
Instruções lavagem mãos DGS

19

Câmara Municipal de Sintra
Divisão de Desporto

Desportivas

2020/2021

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Retoma Segura da Atividade Desportiva

ANEXO 6
Termo de Responsabilidade

20

Câmara Municipal de Sintra
Divisão de Desporto

Desportivas

2020/2021

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Retoma Segura da Atividade Desportiva

2020/2021

Modelo de Termo de Responsabilidade (Orientação nº036/2020 da DGS)
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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