
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Contingência da Câmara Municipal da Marinha Grande  
Pavilhão Gimnodesportivo Albino Reis Paulo 

Infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versão 1 
agosto / 2020 



Plano de Contingência da Câmara Municipal da Marinha Grande 
Pavilhão Gimnodesportivo Albino Reis Paulo 

Infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 

 

 Versão 1 | agosto / 2020 Página 2 de 17 
 
 

  



Plano de Contingência da Câmara Municipal da Marinha Grande 
Pavilhão Gimnodesportivo Albino Reis Paulo 

Infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 

 

 Versão 1 | agosto / 2020 Página 3 de 17 
 
 

PARTE 1 - ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO 

O novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em dezembro 

de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido identificado em 

seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda 

desconhecida. 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A 

infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais 

grave, como pneumonia. 

1. ÂMBITO E OBJETIVOS 

O “Plano de Contingência do Município da Marinha Grande para o Pavilhão 

Gimnodesportivo Albino Reis Paulo” pretende antecipar e gerir o impacto do atual surto por 

COVID-19 nos colaboradores que nele prestam funções, bem como, em todos os utentes 

(atletas, treinadores e dirigentes). 

Este Plano foi preparado com base na orientação n.º 06/2020 da Direção-Geral da Saúde e 

define o nível de resposta e de ação para enfrentar eventuais casos de doença, minimizando 

a sua transmissão e o seu impacto no âmbito da Atividade Física Federada, nomeadamente 

das modalidades coletivas para atletas federados. 

O Plano de Contingência tem ainda, os seguintes objetivos: 

i. Reduzir o risco de contaminação no Pavilhão Gimnodesportivo Albino Reis 

Paulo; 

ii. Assegurar o funcionamento da instalação em causa; 

iii. Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio em caso de 

pandemia; 
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2. CRIAÇÃO DE ESTRUTURA DE GESTÃO DO PLANO 

 
Neste documento é definido o responsável do Plano Geral de Contingência do Pavilhão 

Gimnodesportivo Albino Reis Paulo, assim como os corresponsáveis do plano.  

Responsável do Plano de Contingência: 

 - Vereadora do Desporto, Dra. Célia Guerra; 

Corresponsáveis do Plano de Contingência: 

- Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, Dr. Pedro Jerónimo; 

- Técnico da Área da Atividade Física, Raimundo Santos 

O Responsável e os Corresponsáveis pelo Plano de Contingência têm as seguintes 

responsabilidades: 

• Elaboração e Validação do Plano de Contingência 

• Divulgar o Plano de Contingência entre todos os trabalhadores e utentes do Pavilhão 

Gimnodesportivo Albino Reis Paulo; 

• Manter permanentemente informada a Presidente da Câmara sobre a evolução da 

situação; 

• Coordenar as atividades e monitorizar o cumprimento do Plano de Contingência; 

• Decidir sobre a gestão estratégica face à evolução da situação epidemiológica; 

• Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

• Informar as autoridades de saúde; 

• Estabelecer contacto com todas as entidades / clubes utilizadores da instalação. 
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3. ATIVAÇÃO DO PLANO 

O Plano de Contingência é ativado e desativado por determinação expressa da Vereadora 

do Desporto, Dra. Célia Guerra, sendo a decisão ponderada e avaliada com base nas 

orientações da Direção-Geral da Saúde.  

PARTE II - PREVENÇÃO, MONITORIZAÇÃO E RESPOSTA 

1. PREVENÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

A fase de prevenção e monitorização inicia-se com a aprovação do presente Plano e inclui 

as medidas a seguir enunciadas: 

• Acompanhamento das orientações transmitidas pela Direção-Geral da Saúde; 

• Divulgação de informação relativa à COVID-19; 

• Divulgação de medidas preventivas (higienização das mãos; etiqueta respiratória; 

procedimentos de conduta social); 

• Disponibilização de soluções antisséticas de base alcoólica; 

• Reforço da higienização dos sanitários e de superfícies mais manuseadas (maçanetas 

de portas, torneiras, corrimãos, …) de acordo com a orientação n.º 14/2020 da DGS; 

• Preparação do balneário dos árbitros para servir de área de isolamento; 

• Todos os que tenham regressado de áreas com transmissão comunitária ativa ou que 

tenham efetuado escala nessas áreas, nos últimos 10 dias, independentemente de 

apresentarem sintomas sugestivos de doença respiratória, estão obrigados a 

contactar a linha SNS24, através do 808 24 24 24, e informar sobre a sua história de 

viagem e de seguirem as orientações que vierem a ser indicadas; 
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2. MOBILIZAÇÃO DA RESPOSTA 

A mobilização da resposta deve ser ativada quando existam suspeitas de que algum 

trabalhador, atleta, técnico ou dirigente, possa estar infetado pelo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Deve ainda ser ativada, caso existam orientações da Direção-Geral da Saúde nesse sentido, 

independentemente da existência de caso suspeito. 

A mobilização da resposta pode abranger, entre outras, a seguinte medida: 

• Acionamento da área de isolamento; 

A medida em causa aplica-se a todos os trabalhadores da Câmara Municipal, bem como a 

todos os utilizadores do Pavilhão Gimnodesportivo Albino Reis Paulo. 

A Responsável do Plano de Contingência pode, por iniciativa própria ou mediante proposta 

/ orientações da DGS, determinar a definição de medidas adicionais. 

PARTE III - ASPETOS MÉDICOS 

1. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

Em Portugal a definição de caso suspeito foi atualizada pela Norma n.º 4/2020 da DGS de 25 

de abril de 2020: 

• As pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou 

agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura igual ou superior a 38ºC), ou 

dispneia / dificuldade respiratória, são consideradas suspeitas de COVID-19. 

2. 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; 
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• Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 

mícron). 

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 COVID-19 e, em seguida, o 

contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à 

transmissão da infeção. 

3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é de considerar o uso de máscara 

por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas 

pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos 

e à etiqueta respiratória. Assim, é recomendado: 

a) Funcionários: obrigatório o uso de máscara. Dispensa da obrigatoriedade do uso de 

máscara durante a lecionação de sessões de exercício / treino que impliquem 

realização de exercício físico; 

b) Utilizadores e Atletas: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das 

instalações. Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de 

exercício físico e desporto, 

c) Afixar, de forma acessível a todos, os procedimentos para a correta utilização de 

máscara. 
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PARTE IV - PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. PROCEDIMENTO NUM CASO SUSPEITO 

Qualquer trabalhador / utente do Pavilhão Gimnodesportivo Albino Reis Paulo com sinais e 

sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que identifique um trabalhador / utente 

na organização com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a chefia 

direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, 

definida no Plano de Contingência. 

Na deslocação do trabalhador / utente com sintomas à área de isolamento, devem ser 

evitados os locais de maior aglomeração de pessoas nas instalações. 

O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao trabalhador / utente 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 trabalhador 

doente. 

O trabalhador / utente doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24). Caso o utente (atleta) seja menor de idade deverá 

permanecer acompanhado na sala de “isolamento” por um adulto (dirigente/ técnico). 

Este trabalhador / utente deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o 

permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio trabalhador. 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. 
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O profissional de saúde do SNS 24 questiona o trabalhador doente quanto a sinais e sintomas 

e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o 

SNS 24 informa o Trabalhador: 

− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica do trabalhador; 

− 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 trabalhador. O 

trabalhador 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 Trabalhador informa o empregador da existência de um caso suspeito validado 

na organização. 

Na situação de Caso suspeito validado: 

• O trabalhador / utente 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 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 

trabalhador com outro(s) trabalhador(es). Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso 

suspeito validado nas instalações da organização. 
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2. PROCEDIMENTO 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 a CMMG dos resultados dos testes laboratoriais e: 

− Se o Caso for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais da organização, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação 

são desativadas as medidas do Plano de Contingência; 

− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada 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 CMMG 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. 



Plano de Contingência da Câmara Municipal da Marinha Grande 
Pavilhão Gimnodesportivo Albino Reis Paulo 

Infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 

 

 Versão 1 | agosto / 2020 Página 11 de 17 
 
 

− A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica 

à DGS informações sobre as medidas implementadas na organização, e sobre o estado de 

saúde dos contactos próximos do doente. 

3. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador / utente que não apresenta sintomas no 

momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. 

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”, e é definido, segundo a Norma n.º 15/2020 da DGS de 24 de 

abril de 2020 como: 

Pessoa com: 

• Contacto frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância de menos de 2 

metros e durante 15 minutos ou mais; 

• Contacto físico direto com um caso de COVID-19;  

• Contacto direto desprotegido com secreções contaminadas de um caso de COVID-19;  

• Contacto em ambiente fechado com um caso de COVID-19 (ex. coabitação, sala de aula, 

sala de reuniões, sala de espera) durante 15 minutos ou mais;  

• Viagem com caso de COVID-19:  

o Numa aeronave em que:  

 Esteja sentada até 2 lugares para qualquer direção em relação ao caso (2 

lugares a toda a volta do caso);  

 Seja companheira de viagem;  
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 Efetue prestação direta de cuidados ao caso;  

 Seja tripulante de bordo e sirva a secção do caso;  

 Se caso com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro 

da aeronave, todas as pessoas podem ser consideradas como contacto;  

o Num navio em que:  

 Seja companheira de viagem;  

 Partilhe a mesma cabine;  

 Efetue prestação direta de cuidados;  

 Seja tripulante de bordo e sirva a cabine do caso;  

 Aplicam-se também as condições descritas nos pontos acima não 

referentes às viagens;  

o Em qualquer outro meio de transporte que:  

 Não tenha boa ventilação;  

 Não efetue paragens frequentes com abertura de portas;  

 Não tenha redução da lotação máxima; 

• Exposição associada a cuidados de saúde, com prestação direta, desprotegida, de 

cuidados a casos de COVID-19 (isto é, sem uso de EPI adequado à atividade 

assistencial respetiva, de acordo com a Norma 007/2020 ou a Orientação 019/2020, 

ou quando houver indícios de utilização/remoção incorreta);  

• Contacto desprotegido, em ambiente laboratorial ou locais de colheita, com 

produtos biológicos infetados com SARS-CoV-2. 
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− “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

Pessoa com: 

• Contato frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância de menos de 2 metros 

e durante menos de 15 minutos;  

• Contacto em ambiente fechado com caso de COVID-19 durante menos de 15 minutos ou 

contacto protegido durante 15 minutos ou mais;  

• Viagem com caso de COVID-19 em qualquer meio de transporte, com exceção dos 

referidos na exposição de alto risco;  

• Contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso de COVID-19;  

• Exposição associada a cuidados de saúde, sem prestação direta de cuidados a casos de 

COVID-19 sem utilização de EPI;  

• Exposição associada a cuidados de saúde, com prestação direta, protegida, de cuidados a 

casos de COVID-19 (isto é, com uso de EPI adequado à atividade assistencial respetiva, de 

acordo com a Norma 007/2020 ou a Orientação 019/2020).  

A duração do contacto com um caso de COVID-19 aumenta o risco de transmissão, pelo que 

é definido um limite de 15 minutos, de acordo com as recomendações internacionais, por 

questões de organização e exequibilidade. 

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 o médico do trabalho, deve efetuar o rastreio de contactos de 

acordo com a Norma n.º 15/2020 da DGS e consiste em 3 passos: 

a) Identificação de todas as pessoas (contactos) que estiveram potencialmente 

expostas a gotículas respiratórias ou secreções de um caso de COVID-19;  
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b) Avaliação dos contactos com estratificação de risco, através da investigação e 

comunicação com os contactos identificados;  

c) Implementação de medidas, incluindo o isolamento profilático e a vigilância 

(seguimento e a monitorização regular dos contactos relativamente à sua 

sintomatologia). 

De referir que: 

− A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador / utente, visa a avaliação da 

febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de 

medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

− Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador / utente estiver em instalações da 

CMMG, devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no ponto 1; 

− Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para COVID-19 

PARTE V – NORMAS DE UTLIZAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO ALBINO REIS 
PAULO 

 

- Obrigatoriedade do uso de máscara por todos os elementos na entrada e saída da 

instalação; 

- Obrigatoriedade de desinfeção das mãos com solução antissética de base alcoólica 

(disponível em doseador na entrada do Pavilhão); 

- Utilizar um calçado exclusivo para uso na infraestrutura (mudar calçado antes de entrar na 

área de jogo); 

- Deverá ser mantido um distanciamento de 3 metros entre atletas; 
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- Durante a realização dos treinos e dos jogos apenas os atletas e os técnicos poderão 

permanecer sem máscara; 

- Os treinos e os jogos deverão ser realizados sem a presença de público / familiares; 

- Numa 1.ª fase e em contexto de treino: 

a) Apenas será permitida a entrada na instalação aos elementos de uma equipa, atletas, 

corpo técnico e um dirigente (máximo 20 pessoas); 

b) Nos dias em que se realizem treinos de duas ou mais equipas, apenas poderá permanecer 

uma equipa dentro da área de jogo, devendo haver um intervalo mínimo de 20 minutos 

entre as utilizações para que se possa proceder ao arejamento do espaço, bem como à 

limpeza e higienização das zonas de contacto, solicitando-se a todos os intervenientes para 

colaborarem entre si (atletas, técnicos e dirigentes), adaptando inclusivamente os horários 

em caso de necessidade. 

c) A entrada e a saída das diferentes equipas na instalação serão efetuadas por dois acessos 

distintos (Entrada 1 – lado nascente /// Entrada 2 – lado poente). 

d) A utilização de balneários não será permitida (existirá apenas um funcionário na 

instalação não sendo possível assegurar a adequada higienização, limpeza e desinfeção dos 

mesmos). 

- Modo de limpeza e higienização das zonas de contacto: 

 1 - A limpeza / higienização do chão da área técnica, dos wc´s e dos corredores de acesso 

será feita com mopas utilizando água, detergente e lixivia, e deverá ser realizada com maior 

frequência do que habitual considerando os recursos humanos disponíveis; 

1.1 – A limpeza / higienização da área / piso de jogo será feita com Máquina Auto – Lavadora 

“Bona Powerscrubber” utilizando detergente de limpeza “Bona Sportive Sistema Plus”, duas 

vezes por dia; 
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1.2 - A limpeza / higienização de bancos, torneiras, maçanetas de portas, lavatórios, etc… 

será feita com panos e pulverizador utilizando água, detergente e lixivia, e deverá ser 

realizada com maior frequência do que habitual considerando os recursos humanos 

disponíveis. 

- Entidades Utilizadoras do Pavilhão Gimnodesportivo Albino Reis Paulo: 

• Industrial Desportivo Vieirense (Modalidade de Patinagem Artística) 

• Clube Desportivo Moitense (Modalidade de Futsal) 

• Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria (Aulas de Educação Física) 

• Grupos Organizados (População em Geral) 

- Horário de Funcionamento da Instalação: 

• 8h30 às 17h30 – Aulas de Educação Física da Escola Nery Capucho 

• 18h00 às 23h00 – Atividades Desportivas dos Clubes 

ATENÇÃO: TODOS OS CLUBES SERÃO RESPONSÁVEIS PELA ADOÇÃO DAS MEDIDAS COM 

VISTA À MINIMIZAÇÃO DO RISCO DE CONTÁGIO DO COVID 19 DEVENDO CUMPRIR AS 

RECOMENDAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE (DGS) E DO MUNICIPIO DA MARINHA 

GRANDE. 
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