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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

“@TIWO 2021” 

 

1. Introdução 

Devido ao contexto social em que nos encontramos, COVID-19, doença causada pela 

infeção pelo novo Coronavírus, manifestando-se predominantemente por sintomas 

respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, entre outros 

sintomas, e transmitindo-se principalmente através de contacto físico 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, ou contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou 

objeto contaminado e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos, é necessário a 

elaboração de um Plano de Contingência, com base nas orientações da Direção Geral 

da Saúde, para minimizar progressivamente a transmissão do vírus. 

Deste modo, apresentamos o Plano de Contingência para o Projeto @TIWO – EDIÇÃO 

2021/2022. 

 

2. Preparação Prévia 

 

a. O presente plano será atualizado sempre que se justifique; 

 

b. Competências do Município de Viseu: 

i. Divulgação do Plano de Contingência Municipal e Plano de 

Orientações para todos os intervenientes no projeto; 

ii. Colocação de Sinalética Identificativa da Sala de Isolamento e 

Circuito de acesso à respetiva Sala em cada local de realização 

das atividades; 

 

c. Obrigações do técnico responsável pela atividade: 

i. Obrigatoriedade de preenchimento de uma ficha de assiduidade 

dos participantes 
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3. Medidas Gerais 

3.1 Participantes 

 

a. Os participantes que tenham um histórico clinico reservado, não devem 

participar na atividade; 

b. Evitar a formação de grupos de pessoas; 

c. Respeitar os 3 metros de distanciamento, em contexto de exercício 

físico; 

d. Respeitar a sinalética implementada no espaço; 

e. Higienização frequente das mãos, junto dos dispensadores colocados no 

recinto; 

f. Respeitar as indicações dos colaboradores/técnicos afetos ao à 

atividade/espaço onde decorra; 

g. As Áreas devidamente identificadas para a prática da atividade física, 

serão de acesso exclusivo apenas a praticantes. 

h. Uso de máscara obrigatório, exceto durante a prática de atividade física 

 

 

3.2 Colaboradores/Técnicos 
 

i. Uso obrigatório de máscara, exceto durante a lecionação de sessões de 

exercício que impliquem realização de atividade física pelo técnico; 

j. Higienização das mãos frequentemente; 

k. Indicar a sinalética correta aos participantes; 

l. Fazer cumprir aos participantes todas as medidas do presente Plano de 

Contingência; 

m. Higienização dos materiais a utilizar nas atividades. 

 

 

 

4. Medidas especificas  

4.1  Participantes 

 

a.  Cada praticante leva o seu colchão para a atividade, não sendo 

permitido a partilha de material; 

 

5. Procedimentos perante caso suspeito (COVID–19) 

 

a. Se for detetado um caso suspeito, de acordo com os sinais e sintomas 

previstos na Norma 004/2020 da DGS, este deve ser encaminhado para 

uma Sala de Isolamento por um só responsável, através dos circuitos 

definidos no Plano de Contingência, garantindo que o mesmo é portador 

de máscara; 

 

b. A sala/área de isolamento deve ter disponível um kit com água e alguns 

alimentos não perecíveis, solução antissética de base alcoólica, 
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toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, e, sendo possível, acesso a 

instalação sanitária de uso exclusivo; 

 

c. Na área de isolamento, deve ser contactado o SNS 24, de acordo com a 

Norma 004/2020 da DGS, dando cumprimento às indicações recebidas. 

Simultaneamente, devem ser cumpridos os procedimentos definidos no 

Plano de Contingência e, se aplicável, os procedimentos de limpeza e 

desinfeção, de acordo com a Orientação nº014/2020 da DGS. 

 
 

6. Normas de Segurança e Controlo Sanitário 

 

a. Registo de Assiduidade em cada aula da Atividade; 

b. Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 101-A/2021, de 30 de julho, a participação em aulas de grupo em 

ginásios e academias está condicionada à apresentação de Certificado 

Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/2021, 

de 25 de junho, ou de um teste com resultado negativo, realizado nos 

termos do artigo 8.º da referida Resolução do Conselho de Ministros. 

c. Disponibilidade de soluções líquidas de base alcoólica, no local da 

atividade; 

d. Todos os colaboradores e participantes deverão usar máscara em todos 

os momentos, excetuando durante a prática da atividade; 

e. A lotação máxima, para cada espaço de atividade, deverá sempre 

respeitar as recomendações gerais, atualizadas pela DGS; 

f. Manter o distanciamento social em todos os momentos; 

g. É estritamente proibida a partilha de equipamento pessoal (toalhas, 

colchões, bebidas ou outro equipamento); 

h. É estritamente proibido o contacto físico entre utentes; 

 

Deve ser garantido o cumprimento estrito das recomendações das autoridades de saúde 

competentes e das normas estabelecidas nas Condições Gerais de Participação do 

Projeto, nomeadamente referentes ao nível sanitário e de segurança, garantindo 

sempre condições de distanciamento físico, de higiene das mãos e materiais, e 

assegurando a disponibilização de solução antissética de base alcoólica. 

 

Contactos 

Divisão de Desporto, Saúde e Juventude / Pavilhão Cidade de Viseu 

Email: desporto@cmviseu.pt | Telefone: 232 411 359 

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 

Proteja-se para proteger os outros! 

mailto:desporto

