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INTRODUÇÃO
Com o Plano de Contingência e o Manual de Procedimentos de Abertura e Proteção, a
Câmara Municipal assume e comunica o seu compromisso com a adoção de medidas e
implementação de boas práticas que sustentam a diminuição do risco de disseminação
da COVID-19, na área do desporto.
Por sua vez, praticantes desportivos e funcionários comprometem-se a cumprir as
normas de boa conduta higiene-sanitárias enumeradas pela Direção-Geral da Saúde e a
assumir o código de conduta expresso neste Manual de Procedimentos de Proteção.

ORIENTAÇÕES E NORMAS
As orientações e normas da DGS contemplam medidas com base na melhor evidência
técnica e científica que se possuí à data de publicação das mesmas, sendo por isso
fundamental o seu cumprimento para uma efetiva mitigação desta pandemia.
A tabela apresentada não substitui a consulta das orientações específicas para cada
situação. As medidas devem ser aplicadas após determinação de retoma da atividade
respetiva.
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CRONOGRAMA DE ABERTURA E DESCONFINAMENTO

A | Recreio e Lazer;
B | Passeios individuais e pequenos grupos;
C | Desportos individuais, aulas dança e similares;
D | Utilização dos parques infantis;
E | Atividades náuticas individuais e de recreio;
F | Treinos, jogos recreativos e coletivos

NA GESTÃO COM ENTIDADES EXTERNAS LIGADAS AO ASSOCIATIVISMO
DESPORTIVO MUNICIPAL
1. O Município de Cinfães reserva-se ao direito de suspender, interromper e mesmo
encerrar as suas instalações perante a pandemia existente;
2. O Município de Cinfães garante, nas diversas modalidades, a utilização das suas
instalações para o treino de atletas referenciados pelas respetivas federações.
3. O Município de Cinfães garante, ao abrigo das imposições federativas e associativas
das modalidades, a utilização dos seus equipamentos sob orientações gerais e
específicas, aqui enunciadas e ainda, no cumprimento integral das normas
enunciadas pela DGS.
4. O Município de Cinfães manterá encerrados todos os equipamentos que suportam a
atividade física e desportiva nas modalidades que, por determinação da federação
ou associação desportiva, terminarem os campeonatos desportivos.
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5. O Município de Cinfães pretende apoiar o fomento desportivo das suas associações
no início das suas épocas desportivas de 2020-2021, se, entretanto, não existirem
informações em contrário.

NA GESTÃO INTERNA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ABERTURA DE
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Município de Cinfães tem estado atento e participativo na constante monitorização
da pandemia COVID 19, sendo responsável por garantir as melhores condições de
segurança e de saúde, quer ao seu universo, quer à própria comunidade.
Neste sentido, e prosseguindo as orientações emanadas pelas instituições públicas com
responsabilidade na matéria, procedendo à vigilância da saúde dos seus cidadãos e do
nível sanitário das suas instalações, equipamentos e serviços, pode determinar, quando
necessário, medidas corretivas que podem incluir a interrupção e suspensão dos seus
serviços e o encerramento dos seus equipamentos.
É com responsabilidade que a Câmara Municipal estabelece, neste sentido, o Plano de
Contingência, assim como os procedimentos a adotar perante um colaborador, atleta
ou utilizador com sintomas desta infeção bem como, o plano de desconfinamento
gradual que se pretende para a atividade física e desportiva, nas variadas formas e
consoante a aprovação do Governo de Portugal e da Câmara Municipal.

TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-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).
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O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no
conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do
mesmo subgénero.
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante
uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas
respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais
podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.
O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em
seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode
conduzir à transmissão da infeção.
Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela Câmara Municipal têm
em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de
transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no
Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e deve ser
adotada pelas empresas.
Critérios clínicos

Critérios epidemiológicos
História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa
nos 14 dias antes do início de sintomas
OU

Infeção respiratória aguda (febre ou
tosse ou dificuldade respiratória)
requerendo ou não hospitalização

e

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARSCoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas
OU
Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição
de saúde onde são tratados doentes com COVID-19 4.
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COMO RECONHECER UM DOENTE DE COVID-19 E O QUE FAZER
1. Qualquer pessoa, seja colaborador ou utilizador, que apresente critérios compatíveis
com caso suspeito (critérios referidos no início desta orientação), deve ser considerado
como possível caso suspeito de COVID-19. A pessoa identificada não deve sair do local
onde se encontra.
2. Cada espaço de prática de atividade física deve ter o plano de contingência interno
escrito e operacional, onde devem ficar por escrito os níveis de responsabilidade de
todos os intervenientes, conforme Orientação 006/2020 da DGS:
a) Ao caso suspeito deve ser colocada uma máscara cirúrgica,
preferencialmente pelo próprio;
b) A pessoa/caso suspeito deverá ser encaminhada por um só colaborador
para a sala/área de isolamento, pelo circuito e para o local previamente
definidos no Plano de Contingência, onde este deverá ter disponível kit
com água e alguns alimentos não perecíveis, solução antissética de base
alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas e, sendo possível,
acesso a instalação sanitária de uso exclusivo;
c) Em seguida, deve ser contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e seguir
as recomendações.

PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO
Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou
que identifique um colaborador na instalação com critérios compatíveis com a definição
de caso suspeito, informa a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirigese para a área de “isolamento”, definida no Plano de Contingência
A chefia direta deve contactar, de imediato, o empregador pelas vias estabelecidas no
Plano de Contingência da empresa. Nas situações necessárias (ex. dificuldade de
locomoção do trabalhador) o empregador (ou chefia direta) assegura que seja prestada,
a assistência adequada ao colaborador até à área de “isolamento”.
Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1,5 metros)
do doente.
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O(s) colaborador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao colaborador com
sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara
cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de
controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto com o colaborador
doente.
O colaborador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta
o SNS 24 (808 24 24 24). Este colaborador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua
condição clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser
verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à
face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em
homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica
complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o
trabalhador deve substituí-la por outra.
O profissional de saúde do SNS 24 questiona o colaborador doente quanto a sinais e
sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.
Após avaliação, o SNS 24 informa o colaborador:
− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à
situação clínica do colaborador;
− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao
Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação
o resultado poderá ser:
− Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do colaborador. O colaborador
informa o empregador da não validação, e este último deverá informar o médico do
trabalho responsável.
− Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional,
iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia direta do
colaborador informa o empregador da existência de um caso suspeito validado na
instalação. Na situação de Caso suspeito validado:
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− O colaborador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara
cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o
transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas
para testes laboratoriais;
− O acesso dos outros colaboradores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos
colaboradores designados para prestar assistência);
− O empregador colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos
contactos próximos do doente (Caso suspeito validado);
− O empregador informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do
trabalhador;
− O empregador informa os restantes colaboradores da instalação da existência de Caso
suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os
procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de Contingência.
O Caso suspeito validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada da
equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o
contacto deste colaborador com outro(s).
Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso suspeito validado nas instalações.

PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO
A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua
vez informa a Autoridade de Saúde Local.
A Autoridade de Saúde Local informa o empregador dos resultados dos testes
laboratoriais e:
− Se o Caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os
procedimentos habituais da Câmara Municipal, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta
situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência da Câmara Municipal;
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− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interdita até à validação
da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta
interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.
Na situação de Caso confirmado:
A Câmara Municipal deve:
− 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, com
maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza
e desinfeção do posto de trabalho do 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.
A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho,
comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas na Câmara
Municipal, e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do doente.

PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS
Considera-se “contacto próximo” um colaborador que não apresenta sintomas no
momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID19.
O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. O contacto
próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
− “Alto risco de exposição”, é definido como:
− Colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros
do Caso;
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− Colaborador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este
em espaço fechado;
− Colaborador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres),
toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com
expetoração, sangue, gotículas respiratórias.
− “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
− Colaborador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex.
em movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções
respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro).
– Colaborador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que
tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas;
etiqueta respiratória; higiene das mãos).
Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão
ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente
ao início de sintomatologia.
Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita
articulação com a Câmara Municipal e o médico do trabalho, deve:
− Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);
− Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente,
informar, aconselhar e referenciar, se necessário).
O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de
precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a
data da última exposição a caso confirmado.
A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada:
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Vigilância de contactos próximos
“alto risco de exposição”

“baixo risco de exposição”

− Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante
14 dias desde a última exposição;
− Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, − Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo
incluindo febre, tosse ou dificuldade em respirar; − Restringir o febre, tosse ou dificuldade em respirar; − Acompanhamento da
contacto social ao indispensável; − Evitar viajar;
situação pelo médico do trabalho.
− Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias
desde a data da última exposição.

NORMAS GERAIS NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAIS
1. Adequar horários por forma a não existir sobreposição de colaboradores ou, não
sendo exequível, promover o seu afastamento, identificando quais as áreas de
responsabilidade para cada um.
2. Obrigatório o uso de máscara/ viseira no atendimento ao público e promoção do
afastamento social adequado.
3. Obrigatório o uso de EPI no exercício das funções de higienização e manutenção
de espaços e equipamentos.
4. Obrigatoriedade de manter, higienizado os espaços comuns e, regularmente,
limpar objetos de uso comum, como maçanetas, chaves, TPA, entre outros.
5. Cada um será responsável pela higienização do espaço, equipamento e material
de trabalho antes, durante e após o término do seu trabalho.
6. Nos vestuários, balneários, promover a sua utilização por forma a poder-se
efetuar, sempre que possível, uma higienização adequada antes de cada
utilização.

NA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
1. Aplicar, em locais de destaque, normas de atuação perante o COVID19;
2. Aplicar dispensadores de higienização das mãos e tapetes de desinfeção, em
locais de destaque.
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3. Obrigatoriedade de todos, sem exceção, desinfetarem as mãos e o calçado, antes
de entrarem nos equipamentos desportivos.
4. Aumentar a regularidade de limpeza nos wc’s e áreas de serviço.
5. Após cada período de tempo definido para permanecer nas instalações
desportivas (4h), devem os utilizadores abandonar, no menor espaço de tempo
possível e mantendo o distanciamento social, por forma que os serviços
municipais possam proceder a limpeza e desinfeção do espaço.
6. Limpar, regularmente, superfícies e objetos de uso constante (maçanetas,
chaves, torneiras, outros).
7. Sempre que possível, promover áreas de acesso para entrada e saída,
diferenciadas, evitando cruzamentos.
8. Manter os sanitários de acesso ao público abertos, mas com condições de uso
essenciais.
9. Os utilizadores são responsáveis de fazer cumprir as normas vigentes e aqui
expressas.

ACESSO A SERVIÇOS
1. Os utilizadores só devem dirigir-se às instalações se assintomáticos. Na presença
de sintomas ou de temperatura elevada medida no domicílio, os utilizadores
devem abster-se da deslocação às instalações e procurar assistência médica.
2. Somente os utentes com bilhete ou autorização de entrada devem entrar na área
de serviços e usufruto das instalações desportivas.
3. Promover a distância social de, pelo menos 2 a 4 metros, entre todos os
elementos.
4. Ter em conta as medidas básicas de higienização (mãos), evitando compartilhar
objetos.
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MATERIAL INFORMATIVO
FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE TRABALHADOR COM SINTOMAS DE
COVID-19 NUMA ENTIDADE

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.
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FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE TRABALHADOR COM SINTOMAS DE
COVID-19 NUMA ENTIDADE
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FOLHETO INFORMATIVO: RECOMENDAÇÕES GERAIS
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FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM ÁGUA E
SABÃO
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FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM GEL
ALCOÓLICO
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COMO COLOCAR CORRETAMENTE A MÁSCARA CIRÚRGICA

18
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PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
De acordo com as orientações da DGS, nomeadamente a orientação nº030\2020 e a
orientação nº36/2020, a abertura do funcionamento dos espaços dos Estádios e
Pavilhões Municipais fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1. O cumprimento de regras de ocupação, permanência, higienização dos espaços
e distanciamento físico entre utentes, incluindo as já previstas no Decreto-Lei n.º
24/2020, de 25 de maio, com as necessárias adaptações, e bem assim o
cumprimento das orientações da DGS aplicáveis;
2. Colaboradores: obrigatório o uso de máscara;
3. Todos os utilizadores devem usar máscara na entrada e saída das instalações;
4. Treinadores e Staff de apoio: é recomendado o uso de máscara, quando as suas
funções não apresentem exercício físico;
5. Todos os utilizadores com menos de 10 anos ficam dispensados do uso
obrigatório de máscara;
6. Disponibilização de gel desinfetante junto das entradas e saídas;
7. Desinfeção obrigatória das mãos na entrada e saída das instalações, ou em
outros locais onde decorra a prática de exercício físico e desporto, e após
contacto com superfícies de uso comum;
8. Não será permitido o acompanhamento às atividades, nem a permanência nas
instalações e acesso às bancadas;
9. A instituição que utilizar os Estádios Municipais e os Pavilhões Municipais tem de
manter um registo diário, devidamente atualizado, dos utilizadores (nome e
contacto telefónico), que frequentaram os espaços de prática de exercício físico
e desporto (sejam infraestruturas fechadas ou espaços ao ar livre), por data e
hora, para efeitos de vigilância epidemiológica (Anexo VII);
10. Afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória, da lavagem
correta das mãos e normas de funcionamento das instalações;
11. Assegurar que é garantido o distanciamento físico mínimo de, pelo menos três
metros entre pessoas em contexto de não realização de exercício físico e
desporto. Podem existir situações que, face às características específicas da
modalidade, poderão requerer um distanciamento físico inferior a três metros,
neste caso, o distanciamento deverá ser maximizado e o período de maior
proximidade entre os praticantes deverá ser o menos possível;
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12. Não é permitido o contacto físico quer entre treinadores, colaboradores e
praticantes, quer entre praticantes, exceto em situações de emergência e
quando a atividade assim o exigir, como por exemplo, nos gabinetes ou salas de
tratamento;
13. Deverá ser evitado o uso e manuseamento de materiais/equipamentos com
superfícies porosas;
14. Nos gabinetes e salas de tratamento, a marquesa e demais equipamentos
utilizados devem ser submetidos a desinfeção e higienização entre utilizadores,
nos termos da orientação n.º 014/2020 da DGS;
15. Não disponibilizar bebedouros, nem permitir a partilha de garrafas, devendo
privilegiar garrafas individuais e identificadas;
16. As instituições que utilizem os Estádios Municipais e os Pavilhões Municipais
devem encaminhar os casos suspeito de COVID-19, para a sala de isolamento e
cumprir os circuitos de circulação previstos [anexo I (P. M. Nespereira)], [anexo
II (P. M. A. COSTA Cinfães)], [anexo III (E. M. Cinfães)], [anexo IV (E. M. Souselo)];
17. As instituições e atletas ou encarregados de educação destes (caso sejam
menores de idade), que utilizem os Estádios Municipais e os Pavilhões
Municipais assinam uma declaração em que reconhecem os riscos inerentes à
utilização dos mesmos (anexos V e VI).

MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO DOS BALNEÁRIOS, CHUVEIROS/CABINES DE
DUCHE, SANITÁRIOS
1. É obrigatório cumprir os procedimentos constantes nas placas informativas,
horizontais e verticais, distribuídas pelo espaço exterior do complexo;
2. A utilização dos balneários, chuveiros/cabines de duche e sanitários é permitida
apenas se for possível assegurar as condições de distanciamento físico,
higienização e desinfeção preconizadas na legislação em vigor;
3. Aos praticantes dos escalões de formação, inferiores aos sub-13, não será
permitido o acesso aos balneários e chuveiros/ cabines de duches;
4. Existem

afixadas

as

lotações

máximas

permitidas

nos

balneários,

chuveiros/cabines e cabides, por forma a permitir a manutenção do
distanciamento físico;
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5. Estão assinalados de forma visível os cabides, cacifos e chuveiros/cabines de
duche que podem ser utilizados de forma a permitir o distanciamento físico
entre utilizadores;
6. Os circuitos de circulação de utilizadores devem respeitar a circulação num só
sentido, evitando o cruzamento entre pessoas;
7. Não é permitido o uso de secadores de cabelo e secadores de mãos;
8. Aconselhado o uso de calçado/chinelos nos balneários, chuveiros/ cabines de
duche e sanitários;
9. Por serem espaços de uso comum e com superfícies de contacto frequente, os
balneários devem ser sujeitos a um aumento da frequência de limpeza e
desinfeção;

PONTO FOCAL
A Câmara Municipal designa como responsável (Ponto Focal) pela gestão de qualquer
caso suspeito de COVID-19 o Prof. António Mouta Pinto e como Ponto Focal (adjunto)
o Prof. Miguel Abrantes, Diretores Técnicos das Instalações Desportivas Municipais.
Os colaboradores estão devidamente informados do responsável e é a ele que
comunicarão uma situação de doença enquadrada de um colaborador ou visitante com
sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de
COVID-19.
Sempre que for reportada uma situação de um colaborador ou visitante com sintomas,
o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no
Plano de Contingência da Câmara Municipal em articulação com este Manual para a
Doença por Coronavírus (COVID-19).
O Ponto Focal principal e/ou substituto serão o elemento que acompanhará o caso
suspeito até à área de isolamento designada, prestando todo o apoio necessário e,
desencadeando os contactos estabelecidos no Plano de Contingência da Câmara
Municipal e nos procedimentos deste Manual.
Ponto focal

Ponto focal (adjunto)

ANTÓNIO MOUTA PINTO

+351 965 814 670

MIGUEL ABRANTES

+351 910 493 161

22

ANEXOS
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ANEXO I
MAPA DOS BALNEÁRIOS PAVILHÃO MUNICIPAL DE NESPEREIRA
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ANEXO II
MAPA DOS BALNEÁRIOS PAVILHÃO MUNICIPAL ARMANDO COSTA - CINFÃES
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ANEXO III
MAPA DOS BALNEÁRIOS ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. CERVEIRA PINTO - CINFÃES
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ANEXO IV
MAPA DOS BALNEÁRIOS ESTÁDIO MUNICIPAL SOUSELO
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ANEXO V
TERMO DE RESPONSABILIDADE CLUBE
Eu, ______________________________________________, portador do documento
de identificação n.º ______________, representante do clube _____________________
na modalidade de _____________________________, declaro por minha honra, que:
1. Adotaremos 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. Comprometemo-nos a utilizar máscara em todas as situações previstas e
recomendadas pelas autoridades de saúde;
3. Monitorizaremos os 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. Informaremos a federação, bem como, a entidade proprietária da instalação
desportiva, 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. Aplicaremos esta mesma regra a todos os elementos do
agregado familiar dos agentes desportivos;
5. Submeteremos a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela equipa
médica do meu clube, federação ou pelas Autoridades de Saúde, todos os agentes
desportivos;
6. Participaremos, 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:
_______________________________________________________________________
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ANEXO VI
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 VII
REGISTO DIÁRIO DE FREQUÊNCIA DAS INSTALAÇÕES
DATA

NOME

ESCALÃO

CONTACTO

HORA ENTRADA

HORA SAÍDA
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