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1. Enquadramento 

A 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou a epidemia SARS-CoV-2 

como uma emergência de saúde pública, tendo posteriormente, no dia 11 de março de 2020, 

declarado a doença COVID-19 como uma pandemia. Desde então, foram adotadas várias 

medidas urgentes e extraordinárias, permitindo resultados benéficos quanto ao controlo da 

pandemia e à garantia da segurança dos portugueses.  

 

Considerando este enquadramento, o Governo foi estabelecendo várias fases de 

confinamento/desconfinamento desde a declaração do estado de emergência a 18 de março 

de 2020 (Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 

3º suplemento, série I de 2020-03-18).  

 

Com o avanço da vacinação em massa, a partir do 2º trimestre de 2021 o nível de incidência e 

o Índice de Transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-COV-2 mantiveram-se dentro de parâmetros 

controláveis, o que viabilizou a apresentação de um novo Plano de Desconfinamento, desta 

vez, baseado na taxa de vacinação comunitária, tal como explicitado na Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 101-A/2021, publicada no D.R. n.º 147, 1ª série a 30 de julho. A estratégia 

governamental foi, indiscutivelmente, o alívio progressivo das restrições na medida da subida 

da taxa de vacinação completa. A partir de 20 de agosto, devido à taxa de vacinação se 

encontrar acima dos 70%, o governo decretou a passagem ao estado de contingência 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A, publicada no D.R. n.º 162, 1ª série a 20 de 

agosto). A 29 de setembro atingiu-se a tão desejada “imunidade de grupo” com 85% da 

população vacinada e com esta, as condições necessárias para avançar com a terceira e última 

fase de desconfinamento, tendo sido decretado o estado de alerta nessa mesma data 

(Resolução do Conselho de Ministros, n.º 135-A/2021 de 29 de setembro). 

 

Com a aproximação do período de festas e o consequente incremento do fluxo de mobilidade 

da população, assistiu-se a um aumento significativo dos casos de infeção por COVID-19, pelo 

que houve necessidade de regressar ao estado de calamidade, declarado no dia 27 de 

novembro, no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros nº157/2021.  

 

https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
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A partir de janeiro de 2022, com a cobertura massiva da população pela vacinação, inclusive 

das crianças entre os 5 e os 11 anos de idade, assistiu-se a uma diminuição significativa do 

índice de transmissibilidade e sobretudo da mortalidade por COVID-19. Foi nesse contexto que 

o governo decretou, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 25-A/2022, a situação 

de alerta até às 23:59 h do dia 7 de março de 2022, situação prorrogada até 30 de março de 

2022, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-F/2022 de 21 de março, a qual vem por 

sua vez a ser prorrogada até 23:59 h do dia 18 de abril de 2022, pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 34-A/2022 de 28 de março. 

 

Em consonância com alívio das medidas restritivas, as autoridades de saúde definiram novas 

diretrizes para a prática de atividade física, operacionalizadas na orientação n.º 3 de 15 de 

março de 2022, bem como, na atualização da orientação n.º 11 de 3 de dezembro de 2021. As 

mesmas referem-se às medidas de saúde pública preconizadas para Recintos Desportivos em 

Ambiente Fechado e em Ambiente Aberto no controlo da pandemia, no atual estado de alerta, 

nomeadamente, a continuidade do uso de máscara, a necessidade de arejamento adequado e 

o reforço da limpeza e desinfeção. Todas as medidas de restrição no acesso e permanência do 

público, bem como, a obrigatoriedade de distanciamento entre atletas dentro dos vários 

espaços foram revogadas.  

Desde Setembro que o Estádio Municipal se encontra acessível ao público e a todas as equipas 

de Futebol 7 e 11, independentemente dos escalões, nas condições acima definidas. Como é 

habitual, a Associação Desportiva Penamacorense (ADEP) será a principal utilizadora deste 

espaço, tal como protocolado com a autarquia.   

 

Os procedimentos abaixo expostos explicitam o modo como o Município de Penamacor 

implementou as medidas e normas presentes nos documentos acima referidos no Estádio 

Municipal de Penamacor. 

 

2. Objetivo 

 O presente Plano de Contingência pretende dar resposta às necessidades dos munícipes, no 

que diz respeito à prática de desporto (federado e não federado) em todas as modalidades 

desportivas ao ar livre que careçam dos campos existentes nesta infraestrutura, de acordo 

com as indicações dadas pela DGS, particularmente, a prática de Futebol de 7 e 11. 
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Este documento constitui um instrumento de orientação, sensibilização e formação dos 

recursos humanos presentes nesta infraestrutura, bem como, uma ferramenta prática de 

gestão de meios e ações para prevenir e responder prontamente ao aparecimento de casos 

suspeitos de infeção.   

  O Plano define, nomeadamente:  

 A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação; 

 Os procedimentos a adotar de forma a conter a propagação da doença junto dos 

utilizadores do Estádio Municipal e colaboradores da Câmara Municipal.  

 

Este documento não prevê ações de tratamento médico. Nestas circunstâncias deverão seguir-

se as orientações da Direção Geral da Saúde. As situações não previstas no presente Plano 

deverão ser avaliadas caso a caso.  

 

3. Informações sobre a doença Covid-19 

 Um dos principais deveres da CMP como entidade responsável pelo Estádio Municipal é 

informar e sensibilizar todos os intervenientes neste espaço (colaboradores e utentes) sobre a 

doença COVID 19.  

  

Segundo a Direção Geral de Saúde, é imperativo que todos, colaboradores e utentes, 

conheçam os sinais e sintomas de alerta desta doença, a saber: tosse, febre superior a 38ºC 

e/ou dificuldade respiratória e ainda, com menor frequência, dores de garganta, fraqueza, 

dores de cabeça, náuseas/vómitos e diarreia, entre outros. 

 

3.1  Transmissão da infeção 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

 Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas (< 2 metros).  
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 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

3.2 Medidas de Prevenção 

 Com a perspetiva preventiva de ocorrência de uma infeção por Covid-19, definiram-se as 

seguintes estratégias:  

 Capacitação dos colaboradores através de informação atempada sobre as principais medidas 

de proteção individual e de condutas em caso de infeção; 

 Disponibilização de solução de base alcoólica em todos os espaços do Estádio Municipal 

Desportivo (SABA);  

 Afixação de informações sobre as orientações da DGS, nomeadamente, etiqueta respiratória, 

lavagem correta das mãos e colocação correta das máscaras; 

 Reforço das medidas de higienização dos espaços com produtos próprios para efetuar uma 

eficaz desinfeção dos mesmos; 

- Reforço das medidas de arejamento e ventilação dos espaços interiores através de ventilação 

natural ou ventilação mecânica, nomeadamente, a abertura de portas e janelas durante, pelo 

menos, 10 minutos. 

 

 

3.3  Medidas de Proteção 

 Tanto colaboradores como utentes, devem ter conhecimento de que: 

  Perante os sintomas e sinais de infeção respiratória acima referidos (ex. tosse, febre superior 

a 38ºC e/ou dificuldade respiratória e ainda, com menor frequência, dores de garganta, 

fraqueza, dores de cabeça, náuseas/vómitos e diarreia) não deverão deslocar-se para o Estádio 

Municipal e entrem, de imediato, em contacto com a linha SNS 24 – 808 24 24 24, que fará o 

devido encaminhamento, a saber: 1) Autocuidado em isolamento no seu domicílio, sob 

vigilância; 2) encaminhamento para o posto de saúde mais próximo para teste zaragatoa; 3) 

encaminhamento para o Serviço de Urgência Hospitalar, caso seja solicitado; 

  Todos os trabalhadores que se encontrem nas situações acima descritas comuniquem ao seu 

responsável hierárquico (responsável pelo serviço, neste caso, António Pinto) a sua 

circunstância. O mesmo acontecendo com os utentes, que se deverão dirigir ao coordenador 

ou ao dirigente desportivo do Clube a que pertencem, e este por sua vez, entrará em contacto 
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com o responsável pela infraestrutura, fazendo, o encaminhamento do respetivo utente para a 

sala de isolamento do Estádio, sito no Gabinete Médico; 

  O responsável hierárquico/responsável pelo estádio municipal acompanhe, necessariamente 

e de forma ativa a situação do colaborador/utente, de modo a garantir o seu regresso ao 

trabalho/ à infraestrutura em segurança, nomeadamente, após as autoridades de saúde 

competentes declararem o seu desconfinamento; 

  Todos os colaboradores conheçam os responsáveis pela elaboração deste Plano de 

Contingência, a saber Susana Freixieiro e Ana Filipa Manteigas, técnicas do Gabinete de Ação 

Social e Educação, cujo contacto telefónico é o 277 394 040 (horário de expediente); 

  O local exato da Sala de Isolamento do estádio municipal, neste caso, o Gabinete Médico; 

  Os responsáveis pela utilização do estádio municipal, nomeadamente, o coordenador e/ou o 

dirigente desportivo do clube a que pertencem, bem como, o responsável da CMP responsável 

por esta infraestrutura saibam da existência e do local de armazenamento do KIT de contenção 

do COVID-19. O mesmo é constituído por máscara cirúrgica, viseira e luvas (para quem 

apresente sintomas suspeitos de COVID -19 dentro desta infraestrutura) e por máscara 

cirúrgica, bata impermeável ou bata descartável, viseira e luvas, para quem é responsável por 

transportar a(s) pessoa(s) com sintomatologia suspeita até ao local de isolamento do estádio; 

  Dos responsáveis pela aplicação do KIT de contenção do COVID-19, a saber: Coordenador 

e/ou dirigente desportivo do Clube que estiver a utilizar o estádio e o responsável por esta 

infraestrutura, António Pinto (CMP). 

 

4. Infraestrutura 

O Estádio Municipal situa-se na Estrada Regional n.º 346, 6090 Penamacor.  

 

O Estádio Municipal comporta diferentes espaços, a saber: 

Piso Térreo 

Espaço Interior 

- Entrada Principal;  

- Casa de banho unissexo destinada ao público; 

- Rouparia; 

- Gabinete do responsável pelo clube utilizador/CMP 

- Corredor de acesso aos balneários; 
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- Balneário dos atletas visitantes; 

- Casa de banho do balneário dos atletas visitantes; 

- Balneário dos atletas da casa; 

- Casa de banho do balneário dos atletas da casa; 

- Sala da comunicação social; 

- Casa de banho da sala da comunicação social; 

 - Gabinete médico (sala de isolamento); 

- Casa de banho do Gabinete Médico (casa de banho de isolamento);  

 - Balneários dos árbitros (2 masculinos e 2 femininos); 

 - Casa de banho do balneário dos árbitros (1 feminina e outra masculina); 

 

Piso Térreo 

Espaço Exterior 

- Campo de futebol de 7; 

- Campo de futebol de 11; 

- 2 Bancadas de 12 lugares dentro do recinto de jogo no campo de futebol de 7; 

- 2 Bancadas de 12 lugares dentro do recinto de jogo no campo de futebol de 11. 

 

Piso Superior 

Espaço Interior 

- Hall de acesso às bancadas; 

- Bar com cozinha; 

- Sala de imprensa; 

- 3 Corredores de acesso às bancadas; 

- Casas de banho destinadas ao público (feminina e masculina). 

 

Espaço Exterior 

- 3 Bancadas destinadas ao público. 
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No âmbito deste Plano podem identificar-se os seguintes intervenientes, de acordo com o 

papel desempenhado dentro desta infraestrutura no que diz respeito às normas de higiene e 

segurança:  

 Trabalhador da CMP responsável pela abertura/fecho e manutenção do Estádio: 

 Responsável pela indicação aos utilizadores, das normas de segurança e higiene 

presentes neste plano; 

 Encaminhamento dos utentes com sintomas suspeitos para a sala de isolamento e 

distribuição/aplicação de KIT de contenção COVID-19 (pessoas externas aos clubes, 

nomeadamente à ADEP); 

 Acompanhamento ativo da situação de caso suspeito (pessoas externas aos clubes, 

nomeadamente à ADEP) na sala de isolamento e contacto com a autoridade de saúde: 

linha SNS 24 – 808 24 24 24 e o procedimento de folha de registo de casos suspeitos 

(Anexo I). 

 

 Responsáveis e/ou técnicos dos Clubes, nomeadamente da ADEP 

 Respeito pelas normas de utilização do espaço e indicação aos atletas e público, do 

dever de respeitar as normas de segurança implementadas nesta infraestrutura 

(marcas e circuitos de circulação, utilização de equipamentos, etc.); 

 Encaminhamento dos utentes com sintomas suspeitos para a sala de isolamento e 

distribuição/aplicação de KIT de contenção COVID-19; 

 Acompanhamento ativo da situação de caso suspeito, na sala de isolamento, 

nomeadamente, o contacto com a autoridade de saúde: linha SNS 24 – 808 24 24 24 e 

o procedimento de folha de registo de casos suspeitos; 

 Arejamento e ventilação dos espaços interiores através de ventilação natural ou 

ventilação mecânica. O arejamento natural contempla a abertura de portas e janelas 

durante, pelo menos, 10 minutos, de acordo com a orientação 003/2022 da Direção 

Geral de Saúde. 

 Reporte ao responsável da CMP por esta infraestrutura (António Pinto) dos casos 

suspeitos a fim deste proceder à informação das autoridades de saúde local (Dr. João 

Félix, da Unidade de Cuidados Personalizados de Penamacor). 

 

 Utilizadores do Estádio Municipal, incluindo o público: 



Município de Penamacor 

PLANO DE CONTINGÊNCIA | ESTÁDIO MUNICIPAL 

COVID-19 

 

11 
 

 Responsáveis pelo acatamento das advertências dos funcionários da CMP e/ou dos 

clubes utilizadores desta infraestrutura, nomeadamente, da ADEP, sobre as regras e 

procedimentos de segurança dentro do estádio. 

 

 Trabalhadores da CMP: 

 Responsáveis pela higienização e limpeza dos espaços e equipamentos, 

nomeadamente dos que são utilizados de forma intensiva (ex. instalações sanitárias, 

balneários e restantes espaços), de acordo com a orientação 14/2020 da Direção Geral 

de Saúde. 

 

5. Execução 

 A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do 

COVID-19 pela CMP no Estádio Municipal será ponderada tendo em consideração: a melhor 

informação disponível, as recomendações emanadas pelas autoridades de saúde e pelo 

Governo, a cada momento, e ainda, a atuação de todos os intervenientes acima mencionados.  

 

5.1 Direção e coordenação 

 Estabelece-se que o presente plano ficará sob Direção do Senhor Presidente da Câmara, 

António Luís Beites Soares, coadjuvado pela Comissão Municipal de Proteção Civil 

(Representante da G.N.R, Representante dos Bombeiros, Representante da Segurança Social, 

Representante da Santa Casa da Misericórdia, Representante do Agrupamento de Escolas 

Ribeiro Sanches, Representante das Juntas de Freguesia, Representante das Organizações de 

Produtores Florestais e Autoridade de Saúde).  

Esta equipa é responsável por:  

a) Acompanhar a evolução da situação;  

b) Elaborar e divulgar relatórios de situação;  

c) Promover a disponibilização do Plano de Contingência do Estádio Municipal no sítio 

do Município, na internet;  

d) Realizar alterações a este Plano de Contingência, sempre que necessário.  
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5.2  Informação e Monitorização 

 A equipa nomeará um Gestor do Plano, neste caso, António Pinto, responsável por monitorizar 

a aplicação das regras de contingência no estádio, centralizar a informação, elaborar relatórios 

e reportar os dados à Equipa de Coordenação, bem como, sugerir alterações ao Plano, sempre 

que se justifique.  

 A articulação com a Direção-Geral de Saúde (DGS) será garantida pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil, que assegurará a divulgação de informação considerada pertinente ao Gestor 

do Plano.   

 

5.3 Ativação do Plano 

O Plano é ativado pelo Senhor Presidente da Câmara, António Luís Beites Soares, com o apoio 

técnico da Equipa de Coordenação, atendendo a uma das seguintes situações:  

a) Orientações emanadas pela DGS;  

b) Iminência da proliferação generalizada de casos de COVID-19 no Concelho;  

c) Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação COVID-19 no 

estádio.  

 A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Diretor do Plano, em 

articulação com a Equipa de Coordenação. 

 

5.4  Ações a desenvolver pelos serviços  

 Este Plano prevê três fases de atuação, com distintos procedimentos: fase de prevenção, fase 

de resposta e fase de recuperação. As ações descritas em cada uma das fases poderão ser 

alteradas face à existência de novas diretivas da DGS, do Governo ou de alterações nos 

cenários de propagação da doença.  

 

Fase de prevenção 

 Esta fase é marcada pelas seguintes ações: 

a) Divulgação do Plano no sítio do Município na Internet; 
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b) Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes em 

todos os locais do estádio (Anexo II); 

c) Reforço de medidas de limpeza e higienização de todos os espaços com acesso ao 

público (Anexo III);  

d) Reforço de medidas de arejamento e ventilação dos espaços interiores; 

e) Reconhecimento e formação dos recursos humanos necessários para o 

funcionamento, em segurança, do estádio, de acordo com as orientações da DGS; 

f) Identificação das tarefas essenciais dos trabalhadores da CMP dentro dos espaços;  

g) Preparação de um espaço de isolamento com o objetivo de reduzir o risco de 

transmissão, afastando as pessoas da fonte potencial de infeção, caso se verifique um 

caso suspeito;  

h) Aquisição de equipamentos de higiene e desinfeção, e ainda, de um Kit de proteção 

individual (KIT de Contenção COVID-19) para aplicação nas situações em que os 

intervenientes apresentem sintomas sugestivos de COVID-19. O mesmo é constituído 

por máscara cirúrgica, viseira e luvas (para quem apresente sintomas suspeitos de 

COVID-19 dentro do estádio) e por máscara cirúrgica, bata impermeável ou bata 

descartável, viseira e luvas para quem é responsável por transportar pessoas com 

sintomatologia suspeita até à sala de isolamento; 

i) Nomeação do trabalhador com responsabilidade pelo armazenamento, distribuição 

dos kits de proteção individual e acompanhamento à sala de isolamento de possível 

caso suspeito de infeção, a saber: António Pinto. O funcionário designado é ainda 

responsável pela monitorização e acompanhamento da situação de possível caso de 

infeção (articulação com as autoridades de saúde SNS 24), bem como, pelo reporte do 

caso suspeito ao responsável pela CMP (António Luís Beites Soares); 

j) Separação de entradas e saídas nas diferentes zonas do estádio, nomeadamente, nas 

zonas de circulação para os balneários, dentro dos balneários, campos de jogos e 

bancadas, sempre que possível; 

k) Criação de um percurso de circulação de sentido único em todas as áreas, sempre que 

possível;     

l) Disponibilização de solução de base alcoólica de desinfeção nas entradas e saídas e 

nos diversos espaços do estádio. 
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Fase de resposta 

 Esta fase é desencadeada pela referenciação de possíveis casos de contágio em qualquer 

interveniente, e compreende as seguintes ações:  

a) Reforço da divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os 

intervenientes;  

b) Reforço da limpeza dos espaços e equipamentos; 

c) Reforço de medidas de arejamento e ventilação dos espaços interiores; 

d) Reforço dos produtos de higiene em todas as áreas do estádio, de modo a garantir 

uma boa higienização das mãos;  

e) Garantia da reposição dos kits de proteção individual, sempre que forem utilizados;  

f) Face ao aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infeção por COVID-19 nos 

espaços desta infraestrutura:  

i. Implementação de medidas com vista à contenção da disseminação da doença, 

nomeadamente o alerta imediato ao colaborador que se encontrar de serviço no 

estádio e/ou responsável pela aplicação do KIT de Contenção COVID-19 (António 

Pinto) para que o mesmo registe a situação e articule com o responsável pela 

utilização do espaço (dirigente e coordenador desportivo do clube, 

nomeadamente, da ADEP) de forma a que se possa acompanhar ativamente a 

pessoa suspeita; 

ii.  Comunicação com o SNS 24 (808 24 24 24), por parte do responsável pela 

utilização do espaço (nomeadamente, a ADEP) e/ou pelo colaborador de serviço 

da CMP em funções no estádio (no caso de pessoas externas aos clubes); 

iii. Entrega do kit de proteção individual ao suspeito e encaminhamento, em 

segurança (aplicando a si próprio os EPI´s constantes do KIT de Contenção) para o 

espaço de isolamento do estádio;  

iv. Desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos, de acordo com o 

estabelecido nas normas da DGS, no que se refere a este tipo de espaços de 

isolamento (orientação n.º 14/2020).  
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g) Informação aos clubes e/ou munícipes assistentes sobre a eventual perturbação no 

funcionamento do estádio;  

h) Emissão de relatórios com informação direcionada às autoridades de saúde e 

dirigentes. 

Fase de recuperação 

 Esta fase é marcada pela cessação do aparecimento de novos casos, pela recuperação clínica 

dos últimos infetados e pelo regresso gradual à normalidade, culminando com a desativação 

do Plano. É caraterizada pelas seguintes ações:  

a) Continuação da aplicação de medidas de proteção, limpeza e arejamento das 

instalações;  

b) Monitorização permanente da situação, com vista a detetar possíveis ondas 

subsequentes de infeção;  

c) Informação aos munícipes sobre a reativação e normalização do funcionamento do 

estádio.  

 

Com a desativação do Plano:  

a) Desativação do espaço de isolamento;  

b) Recolha dos kits de proteção individual não utilizados;  

c) Avaliação da eficácia das ações e procedimentos implementados nas diversas fases e 

elaboração de relatório de avaliação final;  

d) Desativação das estruturas de coordenação, informação e monitorização.  

 

5.5 Procedimentos  

 O presente Plano define os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear em caso 

suspeita da doença COVID-19 ou sintomas sugestivos da mesma, ao nível do funcionamento 

do Estádio Municipal. 
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APARECIMENTO 
DO SINTOMA 

o colaborador 
ou utilizador 

suspeito 
informa o 

responsável 
pelo clube 

utilizador  e 
este informa 
o trabalhador 
responsável  
do estádio, 
identificado 

pela CMP 

O responsável 
do clube e/ou 

funcionário 
da CMP 

acompanha o 
indivíduo à 

sala de 
isolamento 

em segurança 
através da 

aplicação do 
KIT de 

contenção 

O responsável 
do clube e/ou 

da CMP  
contacta o 

SNS 24 - 808 
24 24 24 e 
segue as 

orientações 
fornecidas 

O trabalhador 
responsável 

da CMP 
reporta a 

situação ao 
dirigente ou 

Gestor do 
Plano  através 

da folha de 
registo  

(Anexo I) 

 

 

 

 Procedimentos para colaboradores e utilizadores com sintomas de COVID-19 

  

 

 

 

Procedimentos de acesso, ocupação e utilização do Estádio 

 O funcionamento do Estádio Municipal fica sujeito ao cumprimento de um conjunto de regras 

e procedimentos que a seguir se descrevem, para cada espaço, de modo a manter em 

segurança, todos os intervenientes (colaboradores, utilizadores e público). Os mesmos 

pretendem garantir o respeito por todas as normas de higiene e segurança explicitadas nas 

orientações da DGS, nomeadamente da n.º3/2022 e nº 11/2021 na sua redação atual. 

 

6. Medidas gerais de Higiene, Segurança e Contenção do COVID-19 da responsabilidade 

da CMP  

 A fim de mitigar a vulnerabilidade dos vários espaços acima identificados no que respeita à 

contaminação comunitária por COVID-19, optou-se por aplicar uma série de medidas de 

proteção e segurança que abaixo se descrevem, na total observância pela legislação em vigor 

nestes espaços: 

 Criação de uma sala de isolamento devidamente identificada (gabinete médico) e de 

um responsável pelo acompanhamento de um caso suspeito de COVID-19, a saber 

(António Pinto) ou, Dirigente e/ou Coordenador Desportivo do(s) clube(s) que se 
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encontrem a utilizar esta infraestrutura, nomeadamente, a ADEP (nos dias de treino e 

jogos das Equipas de Futebol de 7 e/ou de 11); 

  Criação de material de sensibilização e informação sobre as regras e os procedimentos 

a levar a cabo para proteção e segurança de todos os utentes do estádio, através de 

sinaléticas e cartazes (Anexo II); 

 Distribuição de postos de desinfeção em todos os espaços do estádio a fim de utentes 

e colaboradores poderem desinfetar as mãos com a regularidade; 

 Separação de instalações sanitárias para os membros de cada uma das equipas 

desportivas, bem como, para o público;  

 Aquisição de equipamentos de Proteção Individual para todos os colaboradores do 

estádio, de acordo com as suas funções; 

 Indicação da obrigatoriedade do uso de máscara desde os 10 anos de idade e 

recomendação do seu uso a partir dos 6 (atletas e público);  

 Colocação de equipamentos de recolha de resíduos para uso coletivo em todos os 

espaços (recipientes para lixo normal e EPI´s); 

 Higienização regular de todos os espaços desta infraestrutura; 

 Arejamento de todos os locais a cada mudança de grupo de utilizadores, incluindo 

todas as instalações sanitárias e duches (abertura de portas e janelas durante, pelo 

menos, 10 minutos);  

 Reforço das medidas de higienização através do aumento da frequência dos 

procedimentos de limpeza (Anexo III) e da aquisição de equipamentos mais eficazes na 

desinfeção dos espaços.  

 

7. Medidas gerais de Higiene, Segurança e Contenção do COVID-19 da responsabilidade 

dos clubes utilizadores;  

 Desinfeção de todo o material e equipamentos utilizados, após cada treino/jogo, 

incluindo todas as instalações sanitárias, duches e espaços de acesso ao público 

(bancadas), através da pulverização com desinfetante próprio; 

 Constrangimento à entrada no estádio a todos os utentes e colaboradores que não 

disponham de máscara, à exceção de crianças abaixo dos 10 anos de idade; 
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7.1 Medidas de organização do espaço e normas de utilização 

 Criação de circuitos com sentido único de circulação, sempre que possível. 

 

7.2 Medidas especificas quanto ao uso da máscara  

 Seguindo as indicações da DGS, nomeadamente da (Orientação n.º 11 de 3 de outubro de 

2021), o uso de máscaras deve ser aplicado a todas as pessoas com mais de 10 anos que 

permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como medida de 

proteção adicional à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.  

 

 

7.3 Medidas especificas de utilização dos balneários e sanitários 

 Criação de circuitos de circulação única dentro destes espaços; 

 Higienização obrigatória das mãos na entrada e saída dos balneários, bem como, nos 

restantes espaços do estádio, nomeadamente entradas e saídas do edifício e recintos 

de jogo; 

 Utilização dos depósitos de resíduos nos devidos recipientes, devidamente 

identificados. 

 

8.  Medidas específicas para cada área do estádio no âmbito da contenção da 

pandemia, da responsabilidade dos utilizadores 

8.1 Entrada e Zonas de Passagem; 

 Ler atentamente toda a informação disponibilizada à entrada do edifício; 

 Desinfetar e higienizar as mãos com a solução alcoólica disponibilizada no exterior do 

edifício.  

 Colocar a máscara enquanto permanecer neste espaço; 

 Circular de acordo com as marcas inscritas no chão de forma a seguir diretamente para 

o balneário que lhe foi atribuído (atletas) ou para o lugar da bancada (público).  
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8.2 Balneários e Instalações Sanitárias 

 Respeitar a sinalética existente, bem como, todas as indicações fornecidas pelos 

funcionários da CMP e/ou da ADEP ou clube utilizador; 

 Desinfetar e higienizar as mãos através de solução de base alcoólica à entrada e saída 

dos balneários; 

 Utilizar obrigatoriamente máscara, bem como, calçado próprio (só utilizado no edifício 

e nos campos de jogos), enquanto permanecer nestes espaços; 

 Circular de acordo com os percursos assinalados, num único sentido; 

 Desinfetar sempre as mãos antes de utilizar os chuveiros; 

 Não comer, nem beber neste espaço; 

 Depositar os resíduos gerados nos locais destinados a esse efeito, nomeadamente, os 

equipamentos de proteção individual (devidamente assinalado); 

 Comunicar de imediato ao funcionário responsável da CMP e/ou ao coordenador 

desportivo do respetivo clube as possíveis falhas nos produtos de higiene/desinfeção 

disponibilizados; 

 Deixar o espaço limpo, tal como o encontrou. 

 

8.3 Campos de jogos: 

 Respeitar a sinalética existente, bem como, todas as indicações fornecidas pelo 

coordenador e/ou dirigente do Clube utilizador; 

 Desinfetar e higienizar as mãos através de solução de base alcoólica à entrada e saída 

dos campos; 

 Não utilizar, nem mexer no material e equipamento sem autorização do 

coordenador/dirigente desportivo do clube a que pertença. 

 

8.4 Bancadas, Bar, Sala de Convívio e espaços de acesso ao público: 

 Respeitar a sinalética existente, bem como, todas as indicações fornecidas pelo 

coordenador e/ou dirigente do Clube utilizador; 

 Desinfetar e higienizar as mãos através de solução de base alcoólica à entrada e saída 

do edifício; 

 Utilizar sempre a máscara enquanto permanecer no edifício; 

 Circular de acordo com os percursos assinalados; 
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 Permanecer no seu lugar e evitar circular pelos espaços, a menos que haja necessidade 

de utilizar as instalações sanitárias ou o Bar/Sala de convívio;   

 Comunicar de imediato ao funcionário responsável da CMP e/ou ao coordenador 

desportivo do respetivo clube as possíveis falhas nos produtos de higiene/desinfeção 

disponibilizados nos espaços comuns; 

 Deixar o espaço limpo, tal como o encontrou. 

 Respeitar as indicações dadas pelos colaboradores da CMP. 

 

9. Informação pública 

Numa perspetiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de 

comportamentos e medidas de autoproteção, a informação a divulgar respeitará 

simultaneamente as orientações das autoridades de saúde e os procedimentos definidos no 

presente Plano.  

  

Proceder-se à reprodução de materiais informativos sobre os cuidados a ter para reduzir o 

risco de contágio e disseminação da doença, distribuindo-os pelos utilizadores e/ou afixando-

os em locais visíveis, nas diferentes zonas do estádio (Anexo II e IV).  

 

Penamacor, 29 de março de 2022. 

 

O Presidente da Câmara 

 

_____________________________________________________ 

(António Luís Beites Soares) 

 


