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1. ENQUADRAMENTO 

O Plano de Contingência do Ourique DC permite que o Clube se prepare para enfrentar, 
de modo adequado, perante as possíveis consequências da infeção pelo novo 
coronavírus (COVID-19), de acordo com as orientações da DGS, em articulação com as 
famílias, serviços de saúde e outras estruturas da comunidade educativa e desportiva. 

A aplicação das medidas previstas no Plano de Contingência não prejudica a aplicação 
das recomendações emitidas pela DGS. 

No âmbito da preparação deste Plano de Contingência, foi equacionada a eventual 
ocorrência das seguintes situações: 

a) Redução ou suspensão de qualquer atividade desportiva seguindo as diretrizes e 
orientações das entidades de tutela DGS, FPF e AF Beja. 

b) Redução ou suspensão do período de funcionamento consoante o caso; 

c) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados 
quer em locais abertos ao público 

d) Suspensão de atividades de formação presencial; 

e) Suspensão do funcionamento de Secretaria, bares, refeitórios e utilização de 
outros espaços comuns. 

 

1.2. 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; 

Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

 

1.3. PRINCIPAIS SINTOMAS 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

➢ febre 

➢ tosse 

➢ falta de ar (dificuldade respiratória) 

➢ cansaço  
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1.4 PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, 
segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida 
de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde 
a data da última exposição a caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão 
direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 
contaminados). 

 

2. RECOMENDAÇÕES 

As recomendações instituídas pelo Ourique DC têm em conta as vias de transmissão 
direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 
contaminados). 

Para evitar a transmissão do vírus, todas as pessoas devem tomar as seguintes 
precauções: 

➢ Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante 
pelo menos 20 segundos; 

➢ Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de 
banho e sempre que as mãos estejam sujas; 

➢ Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

➢ Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

➢ Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

➢ Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas 
com secreções respiratórias. 

➢  O Clube deixará de fornecer bebedouros aos atletas durante os treinos/jogos, 
solicitando a que todos os atletas que tragam as suas águas devidamente 
identificadas; 

➢ Solicita-se a todos os atletas e staff que evitem cumprimentar colegas e 
treinadores com aperto de mão antes, durante e depois dos treinos; 

 

3. ÁREA DE ISOLAMENTO 

No âmbito da prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), o 
Clube definiu uma sala de “isolamento” (POSTO MÉDICO), nas suas instalações 
desportivas, que visa impedir que outros possam ser expostos e infetados.  
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Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e 
na comunidade. 

Esta área está equipada com: 

- Garrafa de água, pacote de bolachas ou bolos secos, pacote de passas ou de frutas 
desidratadas, pacote de lenços de papel, luvas descartáveis, máscaras descartáveis. 

Nesta área existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 
doseador de sabão e toalhetes de papel, para utilização exclusiva do caso suspeito. 

4. DEFINIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

4.1. Responsáveis pela autarquia: Marcelo Guerreiro, 1º suplente: Paulo Teixeira, 2º 
suplente: Maria Guilhermina. 

Estes estão responsáveis por: 

- Monitorizar e estar atentos ao estado de saúde dos trabalhadores sobre a sua 
supervisão; 

- Garantir as condições de funcionamento do espaço de isolamento. 

4.2. Responsáveis do Ourique Desportos Clube: Tiago Celerinda ou diretor do respetivo 
escalão. 

 

ESCALÃO DIRETOR 

Petizes João Cordeiro 
 

Traquinas João Silva 
 

Benjamins Ivete Dias 
 

Infantis David Guerreiro 
Catarina Guerreiro 

Juniores Femininos Helena Caraça 
 

Seniores João Prazeres 
Carlos Pereira 

 

Estes estão responsáveis por: 

- Divulgar o Plano de Contingência; 

- Coordenar a implementação do plano; 

- Garantir o contacto com as autoridades de saúde; 

- Contactar os Encarregados de Educação dos casos suspeitos. 
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5. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS A ESTABELECER 

- Serviço Nacional de Saúde (SNS 24): 808 24 24 24 

- Hospital Distrital de Beja: 284 310 200 

- Centro de Saúde de Ourique: 286 510 300 

 

6. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

Casos suspeitos 

a) Após sintomas do atleta menor de idade, o diretor desportivo ou o treinador, devem 
acompanhar o atleta até ao espaço definido de “isolamento” e contactar de imediato 
através da linha SNS 24 (808 24 24 24) e responder ás perguntas efetuadas pelos 
técnicos, no caso do atleta ser maior de idade irá até ao isolamento sozinho, ligando 
para a linha SNS 24; 

b) O diretor desportivo/treinador deve obrigatoriamente ir munido de uma máscara 
descartável antes de prestar auxílio ao atleta. Após o atleta estar em isolamento o 
diretor/treinador deve imediatamente efetuar a desinfeção das mãos cumprindo as 
precauções básicas de controlo de infeções e permanecer no espaço de isolamento até 
confirmação das suspeitas; 

c) O diretor/treinador deve dar conhecimento ao encarregado de educação do atleta e 
ao responsável da autarquia sobre a situação do atleta com suspeitas de ter contraído 
o Coronavírus – Covid-19; 

d) O atleta no local de “isolamento” deve ter a máscara descartável bem posicionada 
relativamente à face e se a mesma tiver muito húmida, deve a mesma ser substituída; 

e) As perguntas efetuadas pelos profissionais de saúde do SNS 24 devem ser 
respondidas, no sentido de avaliar a situação do atleta; 

f) Se após respondidas as questões pelos profissionais de saúde o atleta não apresentar 
sintomas de coronavírus, será definido um procedimento adequado à sua situação 
clínica e deve ser contactado o responsável da autarquia para ter conhecimento desta 
situação clinica. 

g) No caso de se tratar de um caso suspeito de Covid-19, o SNS 24 contacta a linha de 
apoio ao médico (LAM) para proceder à validação ou não da suspeição, se não for 
validada a situação clinica, o atleta passa para um procedimento adequado à sua 
situação clinica e o diretor/treinador deve contactar de imediato o responsável do 
Clube. No caso do atleta ser maior de idade deve contactar o diretor desportivo que 
contactará o responsável da autarquia. 
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h) O local de isolamento deverá ser desinfetado e higienizado com produtos à base de 
álcool ou lixivia pura, limpando todas as superfícies, portas e maçanetas e selando 
caixotes do lixo inclusive. 

 

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

Ficam autorizados a utilizar as instalações do Ourique DC, os praticantes desportivos, 
bem como os treinadores e pessoal diretamente ligados às equipas de treino, que não 
apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 (tosse, febre (> 38º), dificuldade 
respiratória, corrimento nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores 
nas articulações, cansaço, diarreia ou perda do olfato ou paladar). 

As medidas de mitigação do risco de propagação que podem incluir a alteração ou a 
restrição de atividades, são definidas após avaliação de risco de cada uma das atividades 
específicas do treino. 

 

8. COMPORTAMENTO FORA DO TREINO 

O comportamento fora do treino deve reger-se pelas mais recentes orientações da 
Direção Geral de Saúde, no que se refere ao recolhimento domiciliário, distanciamento 
social, etiqueta respiratória e demais recomendações. 

 

9. DESLOCAÇÕES PARA E DAS INSTALAÇÕES DE TREINO 

As deslocações para e das instalações de treino devem ser efetuadas, sempre que 
possível em veículo próprio, e sem contato com terceiros, respeitando as mais recentes 
orientações da Direção Geral de Saúde. 

Os utilizadores só devem dirigir-se às instalações se assintomáticos. Na presença de 
sintomas ou temperatura elevada, no domicílio, os utilizadores devem abster-se da 
deslocação às instalações e procurar assistência médica. 

 

10. CIRCULAÇÃO NAS INSTALAÇÕES   

A circulação no interior das instalações deverá realizar-se exclusivamente pelos 
percursos devidamente sinalizados, estando proibidas socializações dentro das 
instalações. As deslocações nas instalações devem ser realizadas com a distância de, 
pelo menos, 2 metros de outros utilizadores e com máscara cirúrgica. A utilização da 
máscara cirúrgica só é opcional no momento do treino. 
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11. CONTROLO DE ACESSOS 

O controlo de acessos será realizado pelos colaboradores das instalações e/ou Diretores 
Desportivos de cada equipa, respeitando a distância de 2 metros, não sendo permitido 
o contacto físico nem a troca de objetos. A identificação dos utilizadores será efetuada 
à distância. 

Existirão pontos de controlo nas entradas das diversas instalações, para verificação de 
temperatura e sintomas dos utilizadores. O ponto de controlo será equipado com 
termómetro, máscaras, luvas descartáveis, álcool-gel, solução de desinfeção de 
superfícies, saco de armazenamento de resíduos. 

 

11.1. ACESSSO E UTILIZAÇÃO – CAMPO DE TREINOS/JOGOS 

- Cada escalão irá treinar num dia especifico da semana, não havendo dois escalões 
diferentes a treinar no mesmo dia (exceto Petizes e Traquinas devido ao número 
reduzido de atletas); 

- As deslocações devem ser realizadas com a utilização de máscaras e com a distância, 
de pelo menos, 2 metros dos outros utilizadores. A utilização da máscara só é opcinal 
no momento do treino; 

- Estão proibidas as socializações dentro das instalações; 

- Distanciamento individual – o treino irá decorrer de forma condicionada e sem 
contacto físico, mantendo a distância de pelo menos 2 metros entre atletas; 

- É estritamente proibida a partilha de equipamento pessoal (roupa, toalhas e bebidas); 

- É estritamente proibido o contacto físico; 
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ANEXO I - RECOMENDAÇÕES 
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ANEXO II – DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 
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ANEXO III – IDENTIFICAÇÃO DE STAFF/ATLETA EM SITUAÇÃO DE 
ISOLAMENTO 

Número do Cartão de 
Cidadão 

Nome Data de 
Nascimento 

(ano, mês, dia) 
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ANEXO IV - CONTROLO DE ACESSOS (ENTRADAS E SAÍDAS) 

DATA 
(ano, mês, dia) 

NOME CONTACTO HORA  

ENTRADA SAÍDA 
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O assunto é sério. 

 

 

E A 
RESPONSABILIDADE 

É DE TODOS NÓS. 

 
Os planos de contingência, são reais e devem ser cumpridos.  

 


