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ENQUADRAMENTO: 

Atento às diretrizes da Direção Geral de Saúde (DGS), a Comissão Executiva do 

Gestão Summit elaborou o presente Plano de Contingência, que tem como 

finalidade transmitir confiança e tranquilidade a todos aqueles que utilizam os 

espaços do evento, com a garantia de que são cumpridas todas as regras, bem 

como as melhores práticas promovidas a nível global. 

Este plano define as medidas e procedimentos de prevenção e mitigação do 

risco de contágio pela COVID-19, assegurando que todos os participantes do 

evento estão sensibilizadas para o cumprimento das regras aconselhadas pelas 

autoridades de saúde. 

Sendo a situação pandémica um processo em permanente evolução, este Plano 

de Contingência e Prevenção terá as atualizações necessárias para se ir 

adequando às circunstâncias do momento. 

 

DESTINATÁRIOS DO PLANO: 

São destinatários deste documento todos os participantes do evento, desde aos 

membros da Comissão Organizadora, Staff, público, parceiros e oradores. 

Para a sua concretização plena e segura, o plano deve ser do conhecimento de 

todos, que deverão cumprir de forma rigorosa as normas e recomendações nele 

expressas e a seguir enunciadas. 
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SINTOMAS DA COVID-19: 

Os sintomas da doença variam, desde a ausência de sintomas (doentes 

denominados por assintomáticos) até febre (temperatura ≥ 38.0oC), tosse, dor 

de garganta, cansaço e dores musculares e, nos casos mais graves, pneumonia 

grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia, choque sético e eventual 

morte. 

Em alguns casos foi também verificada anosmia (perda do olfato) e a perda do 

paladar. 

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido 

desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 

dias. A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da 

manifestação de sintomas 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO: 

As medidas preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19. 

As principais medidas de prevenção são: 

• Distanciamento entre pessoas; 

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

• Utilização de equipamentos de proteção individual; 

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos 

espaços; 

• Auto-monitorização de sintomas. 
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A ORGANIZAÇÃO IMPLEMENTARÁ AS SEGUINTES MEDIDAS: 

1. MEDIDAS DE COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
 

• Informar previamente todos os membros da Comissão Organizadora sobre o 

Plano de Contingência, garantindo que estão aptos para reconhecer e atuar 

perante um visitante ou membro com suspeita de COVID-19; 

• Informar previamente o público através dos meios de comunicação digital – 

redes sociais e e-mail – de que não é permitida a participação no evento de 

pessoas que estejam doentes ou tenham tido contato com algum caso 

confirmado com COVID-19 nos últimos 14 dias. 

 

2. MEDIDAS ESTRUTURAIS 
 

• Aumentar o distanciamento entre os stands das empresas presentes;  

• Dotar o evento de um sistema de som geral que permita uma comunicação 

imediata e simultânea dentro de todo o recinto;  

• Disponibilizar dispensadores com solução antisséptica de base alcoólica e/ou 

gel desinfetante para uso do público em áreas estratégicas; 

• Disponibilizar um tapete desinfetante para utilização de todos os participantes 

à entrada do edifício; 

• Lotação da Aula Magna bastante reduzida, garantindo um distanciamento de 

2 (duas) cadeiras de intervalo entre pessoas, garantindo a distância de 

segurança de 2 metros; 

• Garantir uma distância de segurança mínima de 2 metros entre o palco e a 

primeira fila da plateia; 

• Eliminar o espaço coletivo de Coffee Break; 

• Disponibilizar serviços digitais de informação através da internet. 
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3. MEDIDAS DE HIGIENE E SEGURANÇA 
 

• O público deve entrar e circular sempre com a máscara colocada; 

• A utilização da máscara deve seguir os procedimentos enunciados em anexo 

(Anexo I); 

• Apesar da utilização de equipamento de proteção individual, continuam a 

vigorar as medidas de etiqueta respiratória, higienização das mãos, e o 

distanciamento social, que constituem medidas eficazes de prevenção da 

transmissão do vírus (Anexos II, III e IV); 

• O público deve desinfetar as mãos e o calçado à entrada do edifício; 

• Aumentar a frequência de limpeza e desinfeção dos equipamentos que estão 

nos palcos, auditório, etc.; 

• Reforçar a limpeza dos WC e desinfetar as instalações várias vezes; 

• Manter operacional uma Sala de Isolamento, com as condições de segurança 

e sanitárias necessárias. 

 

OS PARCEIROS E PATROCINADORES SÃO OBRIGADOS A CONHECER E 
CUMPRIR O PLANO DE CONTINGÊNCIA E POR CONSEQUÊNCIA 
IMPLEMENTAR AS SEGUINTES MEDIDAS: 

1. MEDIDAS DE COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
 

• Informar previamente todos os seus colaboradores presentes no evento 

sobre o Plano de Contingência, garantindo que estão aptos para reconhecer 

e atuar perante um visitante ou colaborador com suspeita de COVID-19; 

• Os colaboradores devem sensibilizar o público para o cumprimento das 

regras de distanciamento social e para a higienização das mãos aquando da 

visita ao respetivo stand. 
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2. MEDIDAS DE HIGIENE E SEGURANÇA 
 

3.  

• Em cada um dos stands disponibilizar dispensadores com solução 

antisséptica de base alcoólica e/ou álcool gel desinfetante nos seus espaços 

para uso aconselhável e regular do público e dos seus colaboradores ao 

longo da manhã; 

• Certificar que todos os colaboradores e público em geral cumprem o uso de 

máscara ou viseira durante todo período de contato com o público; 

• Informar que o público deve entrar e circular no recinto sempre com a 

máscara colocada; 

• Evitar a distribuição de folhetos e material promocional, privilegiando os 

meios digitais; 

• Se o participante entender necessário, pode utilizar barreiras de acrílico para 

maior proteção dos colaboradores e público. Estes materiais são 

produzidos/trazidos pelo próprio. 

 

PROCEDIMENTOS EM CASO DE APARECIMENTO DE SINTOMAS DE 
COVID-19: 

• Em caso de suspeita de infeção, e seguindo o Plano de Contingência do 

Campus Universitário de Almada, devem ser adotados os procedimentos 

abaixo mencionados; 

• Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa 

presente no recinto é contactado o Ponto Focal. 

• O caso suspeito de COVID-19 dirige-se para a área de isolamento. Na área 

de isolamento deve constar o “Fluxograma de atuação perante um caso 

suspeito de COVID-19” (Anexo V). 
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• A sala de isolamento é ventilada, tem revestimentos lisos, laváveis e está 

equipada com telefone, kit com água e alguns alimentos não perecíveis, 

contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), solução 

antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel, máscara(s) cirúrgica(s), 

luvas descartáveis, termómetro. 

• Próximo da área de isolamento, existe uma instalação sanitária devidamente 

equipada, com doseador de sabão e toalhetes de papel, para utilização 

exclusiva da pessoa em isolamento; 

• Na área de isolamento, o próprio contacta a SNS24 ou outras linhas criadas 

para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas; 

• Na sequência da triagem telefónica: 

o Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem 

telefónica (SNS24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento 

normal, de acordo com o quadro clínico apresentado. 

o Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem 

telefónica (SNS24 ou outras linhas) será encaminhado de uma das 

seguintes formas: 

§ Autocuidado: isolamento em casa; 

§ Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos 

Cuidados de Saúde Primários; 

§ Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 

• Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS24, ou outras 

linhas de triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos devem 

constar num documento visível na área de isolamento, e estar gravados no 

telemóvel do Ponto Focal e do Presidente de Campus; 
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• A Autoridade de Saúde Local: 

o Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua 

realização; 

o Esclarece o caso suspeito sobre os cuidados a adotar enquanto 

aguarda confirmação laboratorial e sobre os procedimentos seguintes. 

• A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de 

realização de teste deve ser feita em viatura própria. Se tal não for possível, 

deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo recorrer-

se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso, o caso suspeito 

deve manter a máscara devidamente colocada; 

• A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o Campus, procede 

a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e 

amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, pode 

implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação 

laboratorial, nomeadamente: 

o Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade; 

• Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve 

prosseguir com a investigação epidemiológica (in loco, se necessário): 

o Inquérito epidemiológico; 

o Rastreio de contactos; 

o Avaliação ambiental. 

• A Autoridade de Saúde Local informa o caso, os contactos de alto e baixo 

risco e Campus sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de 

acordo com a avaliação da situação/risco efetuada. 
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ANEXO I: MÁSCARAS 
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ANEXO II: ETIQUETA RESPIRATÓRIA 
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ANEXO III: LAVAGEM DAS MÃOS 
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ANEXO IV: DISTÂNCIA DE SEGURANÇA 
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ANEXO V: DISTÂNCIA DE SEGURANÇA 

 
 
 
 


