
 

 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA  

ESPETÁCULOS AO AR LIVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. ENQUADRAMENTO  

A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020, obrigou à adoção 

de várias medidas urgentes e extraordinárias, entre as quais a declaração de estado de emergência 

nacional, que vigorou de 19 de março a 2 de maio de 2020, numa tentativa de contenção da 

transmissão do vírus e controlo da situação epidemiológica, garantindo, dessa forma, a segurança de 

todos os portugueses.  

Posteriormente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, o 

Governo declarou a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e através 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, estabeleceu uma estratégia para 

o levantamento gradual das medidas de confinamento com vista a iniciar a fase de recuperação e 

revitalização da nossa vida em sociedade e da nossa economia, mantendo, no entanto, como 

prioridade o combate à pandemia. 

 A declaração da situação de calamidade foi novamente prorrogada, através da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio, e n.º 43-B/2020, de 12 de junho, através da qual o Governo 

dá continuidade ao processo de desconfinamento e estabelece a reabertura de algumas atividades, 

desde que respeitadas as orientações definidas Direção Geral de Saúde. Entretanto, através da RCM 

n.º 51-A/2020, de 26 de junho, foi declarada a situação de alerta em todo o território nacional 

continental, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa, em situação de contingência, e de alguns 

municípios e freguesias que permanecem em situação de calamidade.  

É neste contexto, e de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 68-A/2020, de 28 de 

agosto de 2020, que prorroga a situação de contingência e alerta no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19, e a orientação da Direção Geral de Saúde n.º 28/2020, de 28 de maio de 2020, atualizada a 

20 de julho de 2020, sobre a utilização de equipamentos culturais, que é apresentado o presente Plano 

de Contingência para os Espetáculos Culturais ao Ar Livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS  

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, odinofagia (dor de 

garganta), dores musculares generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com menor 

frequência, náuseas/vómitos e diarreia.  

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 (< 2 metros).  

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARSCoV-2 

e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos (Fonte: DGS).  

Considerando a evolução epidemiológica atual da COVID-19, foi iniciada uma fase de recuperação e 

reabertura dos serviços entretanto encerrados, como o caso de equipamentos culturais. Os espaços 

culturais, pelas suas características, representam locais de risco de transmissão da COVID-19, devido à 

grande afluência e rotatividade de pessoas. 

 De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada para a retoma 

das atividades culturais, o presente Plano de Contingência segue a legislação e orientações acima 

mencionadas e constitui-se como um instrumento de orientação para a gestão de meios, para a 

implementação de ações de prevenção da transmissão da doença e de procedimentos no caso de 

aparecimento de casos suspeitos de infeção, bem como a definição das medidas a implementar com 

vista à salvaguarda de todas as questões sanitárias de proteção e promoção da saúde pública. 

 Este documento não prevê ações de tratamento médico, pelo que nessas circunstâncias deverão 

seguir-se as orientações da Direção-Geral da Saúde e/ou Autoridade de Saúde Local. As situações não 

previstas no presente Plano deverão ser avaliadas caso a caso. 

 

 

  



3. EXECUÇÃO  

Este plano aplica-se aos artistas, público e colaboradores da Junta de Freguesia de Loures (ou à sua 

responsabilidade) que interagem, direta ou indiretamente, no recinto do espetáculo e só obterá um 

alcance adequado se todos os intervenientes demonstrarem responsabilidade perante as medidas 

aqui definidas.  

A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do COVID-19 

pela Junta de Freguesia de Loures será ponderada tendo em consideração da evolução da situação 

epidemiológica e as recomendações emanadas pelo Governo português e Autoridades de Saúde.  

 

3.1- COORDENAÇÃO E MONITORIZAÇÃO  

Estabelece-se que o presente plano ficará sob a coordenação e monitorização da Junta de Freguesia 

de Loures, que será responsável por:  

a) Implementar e promover o Plano de Contingência, divulgando as medidas preventivas e de 

autoproteção;  

b) Assegurar a formação dos colaboradores da Junta de Freguesia afetos no espetáculo;  

c) Monitorizar a evolução da situação;  

d) Atualizar o Plano de Contingência (sempre que necessário).   

 

1- PROCEDIMENTOS E REGRAS A ADOTAR  

O presente Plano define os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear para o 

normal funcionamento dos recintos de espetáculos culturais ao ar livre. 

Aparecimento de sinais e/ou sintomas COVID-19 

                                                

                                              O utente informa o trabalhador da Junta de Freguesia  

                                                                         

                                    O trabalhador acompanha o individuo ao espaço de isolamento   

 

              O suspeito de COVID-19 contacta o SNS24 (808242424)e segue as orientações do SNS 



                                                                                                                                                                                    
O trabalhador reporta a situação superiormente 

       

4.1. REGRAS A ADOTAR  

1. O recinto do espetáculo será devidamente delimitado, permitindo o acesso apenas às pessoas 

inscritas, ainda que o espetáculo seja de acesso gratuito, não sendo permitida a entrada física sem 

controlo por colaborador técnico do espetáculo.  

2. Apenas existirão lugares sentados que estarão previamente identificados, cumprindo um 

distanciamento físico mínimo entre espetadores de 1,5 metros e organizados de forma desencontrada 

entre filas; 

 3. No caso de existência de palco, será garantida uma distância mínima de pelo menos 2 metros entre 

este e a primeira fila de espetadores;  

4. O local de entrada e saída serão independentes, com sentido de circulação única, devidamente 

indicada por sinalética horizontal e/ou vertical criada para o efeito, que será complementada por 

informação dos colaboradores da Junta de Freguesia;  

5. O período de entrada do público será alargado a, pelo menos, 30 minutos antes do início do 

espetáculo, para que a entrada dos espetadores seja desfasada, por forma a evitar a formação de filas, 

garantindo assim as regras de distanciamento social;  

6. No final do espetáculo, a saída dos participantes será realizada fila a fila por forma a evitar 

aglomerações, garantindo assim as regras de distanciamento social;   

7. É obrigatório o uso de máscara pelos espetadores na entrada, saída e circulação dentro do recinto. 

É obrigatório o seu uso, enquanto sentados, no decorrer do espetáculo; 

8. É obrigatório o uso máscara por todos os colaboradores técnicos afetos ao espetáculo, à exceção 

dos corpos artísticos durante a sua atuação; 

 9. Será disponibilizada solução de base alcoólica de desinfeção nas entradas e saídas do recinto do 

espetáculo; 

 10. Serão colocados recipientes devidamente identificados para deposição de equipamentos de 

proteção individual, em especial junto à saída dos recintos; 

 11. Os espetáculos ao vivo serão adaptados, sempre que possível, de forma a minimizar o contacto 

físico entre os artistas envolvidos;  



12. Deve ser evitada a partilha de instrumentos, objetos e acessórios durante os ensaios e as atuações;  

13. Os espetáculos não terão intervalos de forma a evitar a deambulação de espetadores;  

14. É desaconselhada a permanência, no espetáculo, de pessoas com patologias crónicas (doentes 

cardíacos, diabéticos, oncológicos, portadores de doença pulmonar crónica e insuficiência renal), com 

toma regular de medicação imunossupressora e/ou com quadro de infeção respiratória aguda;  

15. Não será permitida a permanência e atividade de vendedores ambulantes no recinto do espetáculo 

e sua envolvência;  

16. É obrigatório o cumprimento das regras gerais definidas pela DGS relativamente à etiqueta 

respiratória, distanciamento social e higienização das mãos. 

 

2- INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

a) Nas instalações sanitárias é obrigatório a utilização de máscara; higienização das mãos e 

cumprimento da lotação máxima (utilização individual ou criança acompanhada por adulto);  

b) Deve ser cumprido o plano específico de higienização/desinfeção periódica dos espaços, incluindo 

cadeiras, camarins, instalações sanitárias, equipamentos diversos, objetos e superfícies;  

c) O espaço será reconfigurado, para cumprimento do Plano de Contingência e orientações da DGS, 

reposicionado, vedando ou removendo equipamentos; 

 d) A permanência de pessoas no recinto está limitada aos artistas, público com inscrição e aos 

colaboradores da autarquia necessários ao bom funcionamento do espaço;  

e) A lotação máxima dos espetáculos será determinada em função da área do recinto, garantindo o 

distanciamento social mínimo, até um limite máximo de 100 pessoas. 

 

3- INFORMAÇÃO AO PÚBLICO  

O presente Plano de Contingência define, no Anexo II, o conteúdo dos materiais de divulgação, de 

caráter informativo e as normas de funcionamento definidas, que serão divulgadas através de:  

- Publicitação no sítio eletrónico da Junta de Freguesia e/ou através de outras formas de 

informação oficiais que se entendam adequadas.  



- Distribuição e/ou afixação de cartazes e/ou flyers em cada recinto, designadamente nos locais de 

entrada.  

O presente Plano de Continência será alvo de contínua avaliação e será alterado/atualizado 

sempre que a aprendizagem resultante dos eventos realizados e/ou a situação epidemiológica da 

COVID-19 na freguesia de Loures o justifique. 

 

 

ANEXO I - PLANO DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

- Equipamentos de uso coletivo: 

 Os colaboradores procederão à higienização/desinfeção periódica dos espaços, incluindo 

cadeiras, camarins, instalações sanitárias, equipamentos diversos, objetos e superfícies, no início 

e no final de cada espetáculo.  

- Instalações sanitárias: 

 Os colaboradores procederão à limpeza e desinfeção das instalações sanitárias, com solução 

aquosa à base de hipoclorito de sódio (5% de concentração), no início e no final de cada 

espetáculo. No final de cada desinfeção o espaço será arejado por um período de 15 minutos. 

 

ANEXO II - LOCAIS DOS ESPETÁCULOS E LOCAIS DE ISOLAMENTO 

Os espetáculos serão realizados nos recintos abaixo identificados, sendo que os casos suspeitos de 

infeção por COVID-19, identificados durante o espetáculo, serão encaminhados, por trabalhadores 

da Junta de Freguesia afetos ao recinto, aos seguintes locais de isolamento: 

Recinto do Espetáculo Local de Isolamento  

Parque Adão Barata (frente à fachada do 

Pavilhão de Macau) 

Casa de banho pública na 

zona do mercado de 

Levante de Loures  
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ANEXO III - MATERIAIS INFORMATIVOS/DIVULGAÇÃO 

 


