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Perante a problemática originada pela pandemia causada pelo surto de Covid19 e em 

linha com as orientações fornecidas pelas autoridades nacionais, regionais e locais e pela 

Direção Geral de Saúde (DGS), a Câmara Municipal do Barreiro (CMB) desenvolveu o 

presente Manual de Procedimentos de Proteção de Praticantes Desportivos e 

Funcionários – COVID 19.  

Este Manual visa dotar de condições de segurança todos os espaços desportivos geridos 

pela CMB, no sentido de garantir que os funcionários e praticantes desportivos cumprem 

todas as regras de etiqueta respiratória, distanciamento social, de lavagem correta das 

mãos assim como outras medidas de higienização e controlo ambiental que permitam 

prevenir o contágio e a disseminação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

1. De acordo com as orientações nº 030/2020 de 29/5/2020 e nº 036/2020 de 25/8/2020 

da Direção Geral de Saúde todas as infraestruturas onde decorra a prática de atividade 

física e desportiva devem: 

a) Elaborar e implementar um plano de contingência próprio para a COVID-19, de 

acordo com o Decreto lei n.º 20/2020 de 1 de maio, Artigo 34,º - B1 Avaliação de risco 

nos locais de trabalho, e garantir que todos os colaboradores têm conhecimento das 

medidas nele descritas. Este plano deve ser atualizado sempre que necessário; 

b) Fornecer a todos os utilizadores informação sobre a COVID-19 e o plano de 

contingência próprio, especialmente sobre como reconhecer e atuar perante um 

utilizador com suspeita de COVID-19; 

c) Afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória (ANEXO I), da 

lavagem correta das mãos (ANEXO II) e normas de funcionamento das instalações; 

 

1. Em todos os locais onde decorra prática desportiva, incluindo infraestruturas, mas 

também outros espaços ao ar livre como parques, via pública ou espaços de natureza: 

a) Reforçar a comunicação a todos os utilizadores sobre a importância e necessidade de 

cumprimento das medidas e boas práticas agora instituídas, para prevenção da 

transmissão do SARS-CoV-2; 

b) Garantir a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)2 para todos os 

técnicos que não estejam a realizar exercício físico; 

 

2. Deve ser assegurado que, em todos os espaços fechados e abertos, é garantido o 

distanciamento físico mínimo de: 

a) Pelo menos dois metros entre pessoas em contexto de não realização de exercício 

físico e desporto; 

b) Não devem ser realizados treinos simultâneos com partilha de espaço por equipas 

diferentes, exceto jogos de preparação e treino pré- competições; 

                                                           
1 Para efeitos do disposto na Lei n. 102/2009, de 10 de setembro, na sua redação atual, as empresas 
elaboram um plano de contingência adequado ao local de trabalho e de acordo com as orientações da 
Direção – Geral da Saúde e da Autoridade para as Condições de Trabalho. 
2 Orientação 019/2020 de 03/04/2020 “Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas 
Não Profissionais de Saúde” da DGS 
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3. Os funcionários, elementos das equipas técnicas e praticantes devem efetuar a auto 

monitorização 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 específicas criadas para o efeito, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS. 

4. Os departamentos médicos dos clubes 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 
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Deslocações 

a) Evitar deslocação ao Polidesportivo se: 
 Apresentar qualquer tipo de sintomas, mesmo que leves, nos 14 dias anteriores à 

atividade; 

 Se recebeu outras indicações sanitárias como o isolamento, por contacto com algum caso 
suspeito; 

 Se pertencer a algum grupo de risco; 
 

b) Deslocações antes e após a prática desportiva 
 Evite partilhar a viatura com outros; 

 Caso partilhe a viatura com outros ocupantes recorra ao uso da máscara e/ou outros 
Equipamentos de Proteção Individual e proceda à higienização das mãos, limpeza e 
desinfeção das áreas comuns do veículo, antes e após a viagem; 

 Caso se desloque a pé evite as zonas de maior concentração de pessoas; 

 Estacione, sempre que possível, num local amplo sem concentração de pessoas; 

 Mantenha as recomendações gerais, nomeadamente, a distância de 2m entre indivíduos na 

aproximação à instalação desportiva; 

 

c) Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
 

a) Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é de considerar o uso de 
máscara por todas as pessoas que permaneçam no limite exterior do Polidesportivo, 

com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à 
higiene das mãos e à etiqueta respiratória3,4. Assim, de acordo com a Orientação n.º 
036/2020 da Direção Geral de Saúde, a utilização de máscara é obrigatória para: 
i) Equipas Técnicas e respetivo staff; 
ii) Funcionários; 
iii) Praticantes em situações de não realização de exercício físico ou durante a prática 

de modalidades sem esforço físico, e apenas quando a utilização de máscara não 
comprometer a segurança do praticante; 

 

 

d) Balneários 
a) Os Balneários estão encerrados, conforme informação afixada no local; 

b) Os utilizadores deverão vir equipados de casa procedendo apenas à troca de calçado à 

entrada e à saída da instalação; 

c) A Câmara Municipal do Barreiro não se responsabilizará por quaisquer objetos pessoais 

dos utilizadores; 

                                                           
3 World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID-19. 
4 Informação n.º 009/2020 de 13/04/2020 – Uso de Máscaras na Comunidade 
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Condições de Utilização dos Espaços de Treino 

Considerando as caraterísticas desportivas, técnicas e regulamentares específicas das 

modalidades desportivas que utilizam os Polidesportivos bem como as características dos 

espaços de treino e as condições de higienização recomendadas pelas Autoridades de Saúde, 

identificamos de seguida os procedimentos e as necessárias medidas de minimização dos riscos 

que atletas, treinadores e staff terão de adotar na utilização das instalações: 

a) Organização dos Espaços 

a) Cada utilização terá a duração de 01h00 e está limitado a 10 praticantes; 

b) Conduta  

a) Distanciamento físico de 3m5 durante a prática de exercício físico; 

b) Não é permitido o contacto físico entre técnicos, funcionários e praticantes, exceto em 

situações de emergência; 

c) Não devem ser utilizados equipamentos com superfícies porosas (como algum tipo de 

colchões); 

d) No caso de ser estritamente necessário utilizar este tipo de equipamentos estes devem 

ser revestidos com película aderente antes e após cada utilização; 

e) Não partilhar os equipamentos individuais inerentes à prática; 

f) Não partilhar garrafas ou recipientes com líquidos, destinados à hidratação durante a 

prática, procurando marcar e identificar os mesmos para evitar enganos; 

g) Manter os pertences individuais arrumados e com distância suficiente em relação aos 

demais; 

h) Permanecer no espaço apenas durante a prática; 

i) Durante a prática e na troca de informações com outros praticantes tente manter a 

distância de segurança e procure não gritar; 

j) Em períodos de repouso de maior duração, recomenda-se a lavagem e higienização das 

mãos, ou a desinfeção das mesmas com solução alcoólica a cada 30 min; 

Para além das medidas acima enunciadas os utilizadores deverão ainda ter em contas as 
características desportivas, técnicas e regulamentares específicas da modalidade desportiva 
em causa, adotando as medidas minimizadoras de risco propostas pela respetiva Federação 
Desportiva 

 

 

 

                                                           
5 De acordo com as Orientações n.º 030/2020 de 29/05/2020 e n.º 036/2020 de 25/08/2020  da Direção 
Geral de Saúde 
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Plano de Contingência – Deteção de sintomas durante a 

permanência na instalação 

a) Enquadramento 

O Plano de Contingência dos Polidesportivos emana do Plano Municipal de Contingência 

Coronavírus (COVID-19) da Câmara Municipal do Barreiro, aprovado pelo Sr. Presidente de 

Câmara a 06 de março de 2020. Para efeitos práticos e de operacionalização faremos 

referência apenas ao ponto “Deteção de sintomas durante a permanência na instalação”. 

Nos restantes pontos deverão os funcionários da Câmara Municipal do Barreiro e 

utilizadores presentes na instalação proceder de acordo com o documento acima referido. 

O Plano Municipal de Contingência Coronavírus (COVID-19) da Câmara Municipal do 

Barreiro encontra-se disponível em www.cm-barreiro.pt 

b) Responsabilidade6 

A aplicação dos procedimentos constantes no presente manual é da responsabilidade dos 

Serviços CMB – Divisão de Educação, Desporto e Associativismo. 

 

c) Deteção de Caso suspeito 
 

a) A pessoa com sinais de doença: 

 

1. Coloca máscara cirúrgica 

2. Contacta a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e segue as instruções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 De acordo com a Orientação n.º 006/2020 “Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em 
empresas” da Direção Geral de Saúde 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.  

PLANO DE CONTINGÊNCIA  
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