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1. ENQUADRAMENTO 

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.  

 

1.1. O QUE É A COVID 19 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). O coronavírus intitulado 

COVID-19 foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente 

nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. 

 

A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. 

 

O agente causal da COVID-19, é o novo Coronavírus SARS-CoV-2. 

 

1.2. PRINCIPAIS SINTOMAS 

A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade 

respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), e dores musculares 

generalizadas.  

 

1.3. COMO SE TRANSMITE 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:  

− Contacto 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.  

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em 

seguida, com a boca, nariz ou olhos.  

 

É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em 

ambientes fechados. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização da transmissão 

da doença nestes contextos.  

 

2. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

As medidas e procedimentos de resposta desenvolvidos no âmbito da pandemia de COVID 19 são desencadeados 

face à suspeição de infeção pelo vírus, e assentam na sintomatologia apresentada. Assim, atualmente, a definição de 

caso suspeito resulta da norma n.º 4/2020 da DGS, datada de 23 de março de 2020, atualizada a 25 de abril de 2020, 

após revogação da norma n.º 2/2020, e tem a seguinte redação: 
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Caso suspeito 

Todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual), ou 

febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória, são considerados suspeitos de COVID-19 

 

 

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA “A RAIA: FESTIVAL TERRITÓRIO HOSPITALÁRIO” 

Tendo em vista a realização no próximo dia 22 de agosto de 2020 do evento “A Raia: Festival Território Hospitalário”, 

no atual quadro de pandemia para que esta iniciativa da Câmara Municipal de Serpa ocorra em segurança é 

necessário definir regras de organização e funcionamento para os espaços e para os intervenientes de acordo as 

medidas preventivas e de resposta presentes nas normas e orientações da Direção-Geral de Saúde, que constituem 

pontos importantes na prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, assim como definir o procedimento a adotar 

perante um caso suspeito.  

 

Neste contexto, é elaborado o Plano de Contingência de acordo com a Orientação da Direção Geral de Saúde n.º 

28/2020, de 28 de maio, atualizada a 20 de julho - utilização de equipamentos culturais, e com a Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 63-A/2020, de 14 de agosto - declara a situação de calamidade, contingência e alerta, no 

âmbito da pandemia da doença COVID 19, que prevê:  

a. Identificação da iniciativa, local e lotação; 

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. 

Integra o presente documento a informação CL n.º 1/2020 – Aplicação das recomendações da DGS para mitigação 

da propagação da pandemia COVID 19, da Associação Companhia Livre, responsável pela organização do evento 

(ANEXO I) 

As regras aqui definidas aplicam-se a todos os intervenientes no evento, nomeadamente, aos elementos afetos à 

Associação Companhia Livre, aos funcionários da Câmara Municipal de Serpa e aos espetadores. 
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3.1. IDENTIFICAÇÃO DA INICIATIVA, LOCAL E LOTAÇÃO; 

 “Os Hospitalários em Serpa” 

Atividades:  

Quadros vivos sobre a história dos Hospitalários em Serpa – o Quartel, o Juramento, os Frades, os Sargentos, as 

Monjas, o Hospital. Mesas pedagógicas, contadores de histórias, mostra de equipamento militar, demonstrações de 

treino militar. 

Local:  

Alcáçova do Castelo 

Horário: 

- Abertura: 17h30 

- Encerramento: 23h30 

Lotação: 

Estão disponíveis 120 ingressos, que serão distribuídos por 12 grupos de 10 pessoas 

 

3.2.  IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS, INTERVENIENTES E CONTACTOS 

A Direção e Coordenação do Evento é da responsabilidade da Vereadora que superintende o Serviço responsável 

pelo evento, Odete Afonso Bernardino Borralho, sendo a aplicação e gestão no local é da responsabilidade da Chefe 

de Divisão, Maria Manuel dos Anjos Oliveira1 

Coadjuvam a realização do evento os Colaboradores Técnicos do Evento abaixo indicados, funcionários da Câmara 

Municipal de Serpa:   

- Teresa Gomes, 

- Carla Serra, 

- Pedro Martins e 

- Filipe Vitória. 

Afetos à Associação Companhia Livre, são 12 elementos. 

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

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

 

LOGÍSTICA/RESPONSABILIDADES 

A montagem dos espaços, compostos por 5 tendas abertas, é da responsabilidade da Associação Companhia Livre, 

bem como a sinalização do circuito a ser cumprido pelos participantes, de acordo com a planta em anexo (ANEXOII). 

 

Serviço de Recursos Humanos e Serviço de Segurança em Obra 

- Definição de Regras de Organização e Segurança; 

- Elaboração do Plano de Contingência. 

 

Divisão de Cultura e Património 

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

                                                           
1 Todos os contactos telefónicos estão disponíveis internamente 
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- Garante a monitorização do cumprimento das regras definidas no presente Plano; 

- Acompanha a montagem da logística. 

 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos  

- Assegura a higienização dos locais. 

 

Secção de Aprovisionamento 

- Assegura a reposição e reforço de stocks de bens essenciais e indispensáveis ao funcionamento dos serviços 

(produtos de higiene, limpeza, kits de proteção individual, etc.). 

 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

- Promove a articulação com a Unidade de Saúde Local e colabora com o Serviço de Segurança no trabalho e com a 

Coordenação do evento A Raia: Festival do Território Hospitalário 

 

Serviço de Informação Comunicação e Imagem 

- Elaboração e impressão de cartazes  

 

3.3. DEFENIÇÃO DAS CONDIÇÕES E REGRAS DE ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA 

- 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 cumprir com o ponto 5 da Informação CL n.º 01/2020 da 

Associação Companhia Livre (ANEXO I); 

- Em complemento, para a realização das atividades, a Associação Companhia Livre é responsável pala 

implementação e cumprimento do previsto na Informação CL n.º 01/2020 da Associação Companhia Livre (ANEXO 

I), nomeadamente: (ponto 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) e pela utilização da sala multiusos como camarim, 

garantindo sempre que possível o distanciamento físico de pelo menos 2m entre utilizadores; 

- Estão disponíveis 120 ingressos, que serão distribuídos por 12 grupos de 10 pessoas; 

- As entradas são limitadas a grupos de 10 pessoas que serão acompanhadas por um elemento da organização da 

Companhia. Apesar dos espetáculos serem gratuitos, os espetadores deverão ser titulares de bilhete de ingresso 

mediante levantamento prévio no gabinete da Cultura e Património, sito na Rua da Cadeia Velha, até às 17:30horas 

do dia 21 de agosto; 

- No caso de haver bilhetes excedentes no final do dia 21 de agosto, estes poderão ser entregues no decorrer do 

Evento pelos Colaboradores Técnicos do Evento, sendo o controle do cumprimento do número máximo de pessoas 

por grupo da responsabilidade dos mesmos; 

- Os horários de acesso ao evento são de 30 em 30 minutos, com início às 17:30 horas; 

- O acesso ao recinto do Evento é controlado pelos Colaboradores Técnicos do Evento; 

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

haja cruzamento de pessoas; 
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- Todos os elementos da Companhia e funcionários da Câmara Municipal de Serpa afetos, à organização 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 III); 

- 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; 

- 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. ÁREA DE ISOLAMENTO E ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 

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.  
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A Área de Isolamento encontra-se criada numa tenda montada para o efeito, à direita de quem entra no recinto do 

Evento e perto das instalações sanitárias, composta por mesa, cadeira e kit de isolamento, conforme indicado na 

Planta do (ANEXO II), sendo o caminho de aceso o mais curto, dependendo da localização do caso suspeito. 

Atuação perante um caso suspeito 

Espetadores 

1) Perante a identificação de um caso suspeito num espetador (se detetado no recinto ou espaço), este é 

encaminhado para a área de isolamento, pelo caminho mais curto, acompanhado por um funcionário da 

Câmara Municipal de Serpa ou elemento da Companhia de serviço ao Evento; 

2) Caso o acompanhamento seja feito por um elemento da companhia, este deve informar de imediato o 

funcionário da CMS de serviço ao Evento; 

3) Assim que o espetador seja deslocado para a área de isolamento, o funcionário da CMS informa a 

coordenadora do Plano, Maria Manuel Oliveira, ou a pessoa designada para sua substituição, através do 

número de telemóvel previamente definido, que informa o Serviço Municipal de Proteção Civil, Dr. Francisco 

Bentes, através do n.º 926 659 211; 

4) Já na área de isolamento, o espetador contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24), e procede de acordo com 

as indicações dadas; 

5) O funcionário/elemento deve garantir a colocação de máscara e o distanciamento de 2m do espetador e 

informar o colega de serviço da situação; 

6) O funcionário/elemento que acompanha o espetador deve cumprir com as precauções básicas de controlo 

de infeção, nomeadamente quanto à higienização/desinfeção das mãos, evitando sempre levar as mãos à 

zona da boca, nariz e olhos;  

7) Procede-se de imediato à limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo espetador com 

indicação de caso suspeito, nos termos do Procedimento de Limpeza e Desinfeção (Orientação 14/2020 da 

DGS); 

8) Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

 

Funcionários e elementos da companhia 

1) O funcionário/elemento informa o colega de grupo da sua sintomatologia e dirige-se para a área de 

isolamento, pelo caminho mais curto, evitando sempre tocar em superfícies; 

2) Já na área de isolamento, o funcionário/elemento contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24), e procede de 

acordo com as indicações dadas; 

3) O colega informa a coordenadora do Plano, Maria Manuel Oliveira, ou a pessoa designada para sua 

substituição, através do número 284 544 597, que informa o Serviço Municipal de Proteção Civil, Dr. 

Francisco Bentes, através do n.º 926 659 211; 

4) Procede-se de imediato à limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo funcionário, nos termos 

do Procedimento de Limpeza e Desinfeção (Orientação 14/2020 da DGS); 
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5) Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

- Plano de Contingência da Câmara Municipal de Serpa por Infeção pelo Coronavírus – COVID 19; 

- Orientação da Direção Geral de Saúde n.º 28/2020, de 28 de maio, atualizada a 20 de julho - utilização de 

equipamentos culturais;  

- Resolução de Conselho de Ministros n.º 63-A/2020, de 14 de agosto - declara a situação de calamidade, contingência 

e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID 19. 

 

 

Serpa, 19 de agosto de 2020 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
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ANEXO I – INFORMAÇÃO CL N.º 1/2020  
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ANEXO II-PLANTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO EVENTO, CIRCUITOS E ÁREA DE ISOLAMENTO 
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ANEXO III – CARTAZES COM AS REGRAS DE ACESSO AO EVENTO 

 


