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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Em 

Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de preparação e 

resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde 

adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública.  

 

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das instituições e 

organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado 

de pessoas, especialmente em ambientes potenciadores de aglomeração de pessoas e/ou ambientes fechados. 

 

Não obstante, consciente de que qualquer evento, em modelo presencial, constitui, no contexto da situação 

epidemiológica atual, um risco acrescido para a saúde pública, a Câmara Municipal de Serpa elaborou o Plano de 

Contingência para o evento “II FESTIVAL TERRITÓRIO HOSPITALÁRIO”, que tem por objetivo antever potenciais 

situações de risco e adotar as medidas necessárias à sua mitigação.  

 

Assim, de acordo com as orientações da DGS e Autoridade de Saúde Pública Local, são definidas as condições de 

segurança e higiene necessárias para que o evento decorra cumprindo as boas práticas de prevenção da transmissão 

da infeção, distanciamento social e higiene previstas nos vários documentos legais e normativos.  

 

Cabe ao Município de Serpa estabelecer as medidas de preparação prévia dos recintos, as regras a observar pelo 

público e pelas entidades contratualizadas, o acompanhamento das iniciativas no terreno pela afetação de 

funcionários afetos à Divisão de Cultura e Património.  

 

Este documento não prevê ações de cuidados médicos dos utilizadores que venham a ficar infetados com o vírus. 

Nesta situação os utilizadores deverão recorrer às entidades de prestação de cuidados de saúde, dando prioridade 

ao contacto com a linha SNS 24 (808 24 24 24), cumprindo as recomendações formuladas pela Direção-Geral de 

Saúde e cooperando sempre com as autoridades de saúde.  

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Presente Plano estabelece um conjunto de medidas, regras e procedimentos, no âmbito da prevenção e controlo 

da infeção causadora da doença de COVID-19, de acordo os diplomas legais e orientações das Autoridades de Saúde, 

nomeadamente: 

- Direção Geral de Saúde - DGS – Orientação 28/2020, de 28 de maio, atualizada a 5 de agosto de 2021 

– Utilização de Equipamentos Culturais, Orientação n.º 014/2020, de 21.03.2020, relativa à limpeza e 

desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público e similares e Orientação n.º 

5/2021 de 21/04/2021, relativa ao uso de máscaras. 

- Governo – RCM n.º 101-A/2021, de 30 de julho, que altera as medidas aplicáveis em situação de 

calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
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Bem como, estabelece e documenta os procedimentos de decisão, coordenação e acompanhamento operacional das 

ações face à infeção por Coronavírus (COVID 19), aplicando-se a todos os espaços onde decorre o II Festival Território 

Hospitalário, aos trabalhadores do Município envolvidos no evento, ao público que acede aos espaços, e às entidades 

externas envolvidas. 

 

3. DETERMINANTES EPIDEMIOLÓGICOS  

3.1. O QUE É A COVID-19 E COMO SE MANIFESTA 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2. A doença manifesta-se 

predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo 

também existir outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, dores de cabeça, 

fraqueza, e, com menos frequência, náuseas/vómitos e diarreia. 

 

3.2. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO  

A COVID-19 pode transmitir-se entre pessoas durante uma exposição próxima. Esta transmissão acontece quando 

pessoas infetadas tossem, espirram ou falam e as gotículas lançadas ao ar entram em contacto com a boca, nariz ou 

olhos de outra pessoa. Estas gotículas podem também ser inaladas diretamente para os pulmões. As pessoas 

doentes, mas assintomáticas (sem sintomas) podem transmitir a doença. 

 

3.3.  CASO POSSÍVEL DE COVID-19 

De acordo com a norma da DGS n.º 20/2020, de 09.11.2020, considera-se que com base nos critérios clínicos, um 

caso possível de COVID-19, qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes sintomas: 

Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

I. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

II. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

III. Anosmia de início súbito (perda de olfato); 

IV. Disgeusia ou ageusia de início súbito (perda parcial ou total do paladar). 

 

4. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

No dia 21 de agosto de 2021, realiza-se o evento “II Festival Território Hospitalário”, que tem por objetivo a 

consolidação da realização de ações de turismo cultural transfronteiriço centradas na história medieval comum, neste 

caso concreto através da ligação à Ordem Religiosa e Militar dos Hospitalários. 

O evento decorre na Alcáçova do Castelo e consiste numa teatralização centrada na personagem de Afonso Peres 

de Farinha, grão-prior da Ordem do Hospital, e de diversos momentos relacionados com a presença da Ordem do 

Hospital no território de Serpa, como a conquista de Aracena e Aroche, entre outros. 

A entidade externa contratualizada, Associação Companhia Livre, disponibiliza 12 recriadores para as diversas 

personagens a retratar, à Câmara Municipal de Serpa compete a organização e implementação da logística. 

 

Neste contexto, é elaborado o Plano de Contingência de acordo com o normativo em vigor e orientações da DGS, 

que prevê:  

a. Identificação da iniciativa, local e lotação; 
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b. Identificação dos responsáveis, intervenientes e contactos; 

c. Definição das Condições e Regras de Organização e Segurança  

d. Definição do procedimento a adotar perante um caso suspeito de COVID-19;  

e. Definição da área de isolamento;  

f. Formação e/ou informação a todos os funcionários relativa ao Plano de Contingência e às medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19 e procedimentos de limpeza; 

g. Divulgação e afixação em locais visíveis das regras de segurança definidas, bem como dos folhetos 

elaborados sobre o uso de máscara, medidas de distanciamento, lavagem das mãos e etiqueta respiratória. 

 

Este documento não prevê ações de tratamento médico. Nestas circunstâncias deverão seguir-se as orientações da 

Direção-Geral da Saúde.  

As situações não previstas no presente plano deverão ser avaliadas caso a caso. 

 

4.1. IDENTIFICAÇÃO DAS INICIATIVAS, LOCAIS E LOTAÇÃO; 

 “II Festival Território Hospitalário” 

Atividades:  

Teatralização de acontecimentos históricos 

Local:  

Alcáçova do Castelo 

Dia e Horário: 

21 de agosto 

- Abertura: 18h00 

- Encerramento: 23h00 

Lotação: 

20 participantes por sessão  

 

4.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E INTERVENIENTES 

Identificação dos Responsáveis 

A direção e coordenação é da responsabilidade da Sra. Vereadora do Pelouro da Cultura e Património, Odete 

Borralho, responsável pela organização do evento, sendo a aplicação e gestão no local da responsabilidade do 

Técnico Miguel Serra1. 

A Associação Companhia Livre, disponibiliza 12 recriadores para as diversas personagens a retratar, sendo 

responsável por definir e cumprindo com as Orientação da DGS relativa aos procedimentos para a sua atividade 

 

Serviço de Proteção Civil Municipal, Francisco Bentes, contacto: 926 659 211 

Autoridade Local de Saúde - Beja (unidade de saúde pública), contacto: 284 325 821 

 

                                                           
1 Todos os contactos telefónicos estão disponíveis internamente 
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Para a implementação deste plano é fundamental o envolvimento e apoio de vários serviços, nomeadamente:  

Serviço de Recursos Humanos  

- Definição de Regras de Organização e Segurança; 

- Elaboração do Plano de Contingência. 

 

Divisão d Cultura e Património da CMS 

- Garante a monitorização do cumprimento das regras definidas no presente Plano; 

- Afetação de recursos para o cumprimento das regras de higiene e saúde pública previstas no Plano; 

- Assegura a montagem da logística; 

- Assegura a higienização dos locais. 

 

Serviços Municipais de Proteção Civil 

- Promove a articulação com a Unidade de Saúde Local e colabora com o Serviço de Recursos Humanos na definição 

de regras. 

 

4.3. DEFENIÇÃO DAS CONDIÇÕES E REGRAS DE ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA 

Evento a realizar na Alcáçova do Castelo 

- É obrigatório o uso de máscara por todos os intervenientes no Evento, excetuando-se os elementos do corpo artístico 

durante a sua encenação, no entanto, deverão estes manter um distanciamento entre si e o público nunca inferior a 

2m; 

- Em complemento, para a realização das atividades, a Associação Companhia Livre e os seus colaboradores, são 

responsáveis pela implementação e cumprimento dos seguintes itens: 

- As atividades de recriação deverão decorrer de acordo com as orientações da DGS; 

- O público será acompanhado por um membro da organização, devidamente protegido com máscara; 

- Os membros da organização são responsáveis por orientar o público por um circuito único, permitindo a 

passagem por todos os locais; 

- Na frente das tendas serão colocadas cordas de forma a assegurar o distanciamento de 2m do público; 

- Não é permitido ao público o manuseamento dos objetos de exposição, devido à dificuldade em garantir a 

desinfeção dos mesmos pela especificidade do tipo de material; 

- As atividades de treinos e demonstrações de armas serão efetuadas pelos recreadores históricos, por se 

tratar de uma atividade de âmbito desportivo, deverão manter a distância de 3m com o público; 

- As atividades lúdicas a desenvolver pelo público, serão num espaço definido para tal com utilização de 

materiais próprios, que serão desinfetados após cada utilização. Será definido um espaço de zona suja e zona limpa 

para colocação dos objetos; 
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- Todas os espaços “tendas” estão equipados com dispensadores de solução antissética à base de álcool 

para utilização dos recreadores históricos e colaboradores da companhia. A higienização das mãos é feita com 

frequência; 

- Todos os recreadores históricos e colaboradores da companhia, efetuam automonitorização diária de sinais 

e sintomas COVID-19; 

- Todos os recreadores e colaboradores da companhia, tem conhecimento e formação relativamente ao 

plano de atuação, incluindo o reconhecimento de sinais compatíveis com COVID-19. 

- As entradas são limitadas a grupos de 20 pessoas que serão acompanhadas por um elemento da organização da 

Companhia. Apesar dos espetáculos serem gratuitos, os espetadores deverão inscrever-se previamente no gabinete 

da Cultura e Património, sito na Rua da Cadeia Velha, até às 17:30horas do dia 21 de agosto; 

- Os horários de acesso ao evento são: 18:30h, 21:00h e 22:00h, com previsão de 45m por sessão; 

- O acesso ao recinto “Alcáçova do Castelo” é controlado pelos Colaboradores Técnicos do Evento; 

- É implementado um circuito único, (ANEXO I) permitindo a passagem por todas as tendas de atividades, sem que 

haja cruzamento de pessoas; 

- Todos os elementos da Companhia e funcionários da Câmara Municipal de Serpa afetos ao evento tem 

conhecimento do Plano de Contingência, e devem cumprir com as regras de distanciamento físico de 1,5 a 2m, com 

as regras de etiqueta respiratória e com a automonitorização diária de sinais e sintomas de COVID 19; 

- É colocado à entrada do recinto o quiosque semáforo, composto de dispensador de SABA, medidor de temperatura 

corporal (sem registo) e controlo de uso de máscara; 

- É afixado, à entrada do recinto e em tamanho grande, as regras de acesso ao evento, preferencialmente com 

tradução em espanhol (ANEXO II); 

- Por dificuldades físicas do espaço, a entrada e saída do recinto é feita pelo acesso principal do castelo (portão de 

ferro), pelo que o Colaborador Técnico do evento deve instruir o público para circular e aguardar sempre que 

necessário, o mais encostado ao lado direito da via, mantendo o distanciamento de 1,5 a 2m entre pessoas; 

- Durante o decorrer do evento, está em permanência um funcionário dos serviços de limpeza de equipamentos para 

proceder à desinfeção e limpeza a cada final de visita das instalações sanitárias, conforme a Orientação n.º 14/2020 

“Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares”, da DGS; 

- No final do evento, ou antes da abertura do Museu Municipal de Arqueologia, na manhã do dia seguinte, é feita a 

desinfeção e limpeza da sala multiusos e das instalações sanitárias, conforme a Orientação n.º 14/2020 “Limpeza e 

desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares”, da DGS; 

 

Regras para os espetadores: 

- Obrigatório a desinfeção das mãos à entrada; 

- É feita medição de temperatura corporal sem registo; 
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- É obrigatório a uso da máscara dentro do recinto.  

- É obrigatório o distanciamento de 1,5 a 2m entre pessoas, com exceção dos coabitantes. 

- Dentro do recinto é obrigatório seguir as instruções dos Colaboradores Técnicos do Evento, nomeadamente, o 

cumprimento do circuito de visita. 

- Os objetos expostos não podem ser manuseados pelos espetadores, excetos os que forem especificamente 

indicados pelos elementos da organização. 

- Os espetadores que tenham sintomatologia compatível com COVID-19 devem abster-se de frequentar o evento. 

 

4.4. ÁREA DE ISOLAMENTO E ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 

Todos os intervenientes no evento são previamente informados dos procedimentos a adotar perante indícios dos 

critérios clínicos para um caso possível de COVID-19. 

 

Isolamento:  

Não são criados espaços físicos para funcionar como Zona de Isolamento uma vez que não são esperados casos 

possíveis de COVID-19. Esta decisão fundamenta-se no facto de que apenas é permitida a permanência de pessoas 

no recinto enquanto decorre o evento, e os trabalhadores da CMS afetos ao evento estão devidamente instruídos 

para a realização de automonitorização, com indicação clara para não comparecer ao evento caso manifestem 

sintomatologia compatível com COVID-19. 

 

No entanto, os trabalhadores da CMS afetos ao evento têm conhecimento que qualquer pessoa (público, 

trabalhador ou elementos de entidades externas) com sinais e/ou sintomas de COVID-19, com critérios 

compatíveis com a definição de caso possível, deve(m) contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e manter a 

distância de segurança para com os outros utilizadores de no mínimo 2m, não devendo abandonar o local 

onde se encontra(m) sem ordem expressa das Autoridades de Saúde, sendo esta orientação da sua 

responsabilidade.  

 

Procedimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecimento de Sintomas 

 

Qualquer espetador, elemento de entidade externa (equipa técnica) ou trabalhador da CMS, com sinais ou 

sintomas de COVID-19, informa o responsável do Município pelo evento no terreno, e contacta a Linha Saúde 24 

SNS 24 (808 24 24 24), seguindo as orientações do SNS, mantendo a distância de segurança de 2m para com 

os outros, não devendo abandonar o local sem ordem expressa das Autoridades de Saúde 

 



 

DOCUMENTO ELABORADO EM 18 DE AGOSTO DE 2021 – Serviço de Recursos Humanos COVID 19 9 

II FESTIVAL TERRITÓRIO HOSPITALÁRIO 

 

 

 

 

 

 

Serviço de Proteção Civil Municipal, Francisco Bentes, contacto: 926 659 211 

Autoridade Local de Saúde - Beja (unidade de saúde pública), contacto: 284 325 821 

Todos os funcionários da CMS afetos ao evento estão informados sobre o Plano de Contingência e os procedimentos 

a adotar perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19.  

 

Serpa, 18 de agosto de 2021 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ANEXOS 

O responsável do Município pelo evento no terreno reporta de imediato a situação ao Serviço Municipal de 

Proteção Civil, que informa o Vereador responsável pela Proteção Civil 
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ANEXO I-PLANTA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS “ALCAÇOVA DO CASTELO” 
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ANEXO II – CARTAZES COM AS REGRAS DE ACESSO AO EVENTO 

 


