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1. Introdução 

A MVP Academy, designada por Academia no restante texto, é um programa de Especialização 

Técnica Desportiva, entre 6 de setembro de 2020 a 25 de julho de 2021, para atletas de 

basquetebol residenciais e externos. 

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. 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e 

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. 

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. 

A 14 de outubro de 2020 o Conselho de Ministros elevou o nível de alerta de situação de 

contingência para estado de calamidade em todo o território nacional, podendo o Governo 

adotar, sempre que necessário, medidas que se justifiquem para conter a pandemia, desde 

restrições de circulação a outras medidas que concreta e localmente venham a verificar-se 

justificadas, reforçando-se as medidas anteriormente adotadas no Plano de Contingência. 

 

2. Objetivo 

O presente Plano de Contingência pretende antecipar e gerir o impacto da gripe pandémica 

associado à COVID-19 na atividade da Academia, com o objetivo estratégico de garantir, mesmo 

no pior cenário possível, a não disseminação da pandemia. 

Este Plano não prevê ações de tratamento médico dos intervenientes que venham a ficar 

infetados com o vírus, situação em que, deverão recorrer às entidades prestadoras de cuidados 

de saúde que regularmente utilizam.  
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O presente Plano de Contingência apresenta como principais objetivos: 

a) Reduzir o risco de contaminação da Covid-19; 

b) Garantir a correta e adequada informação, quer ao nível interno, quer externo, 

nomeadamente na articulação com a Direção Geral de Saúde (DGS); 

c) Preparar o retorno à normalidade de funcionamento, tão rápido quanto possível. 

 

3. Âmbito 

O Plano de Contingência estabelece e documenta procedimentos das ações ao nível da 

utilização e higienização de infraestruturas próprias e utilização de infraestruturas e serviços 

externos. 

 

4. Operacionalização do Plano de Contingência 

A gestão da situação de pandemia, assenta na dependência funcional que o mesmo apresenta 

para a sua organização. Devem os responsáveis pela Academia: 

a) Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação; 

b) Avaliar a evolução da situação, tendo como base as orientações da DGS; 

c) Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano de 

Contingência; 

d) Informar/notificar a DGS e Encarregados de Educação, do número de casos detetados 

entre colaboradores da Academia; 

e) Obter e difundir informação atualizada; 

f) Cumprir e fazer cumprir as diretrizes constantes do plano; 

g) Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

h) Propor o encerramento, temporário ou permanente, de algumas ou de todas as 

atividades da Academia. 

 

4.1 Ativação do Plano de Contingência 

A ativação do plano é determinada pelos responsáveis da Academia, que deverão ter especial 

atenção às seguintes situações: 

a) Quando o nível de alerta pandémico definido pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) seja revisto e recomendada a sua implementação nacional pela DGS; 

b) Quando o Governo de Portugal, em conjunto com a DGS, elevar o nível de alerta 

pandémico; 

c) Quando se verifique um ambiente de transmissão secundária no Concelho de Rio 

Maior; 
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d) Quando se verifique um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem 

controlo a nível nacional; 

e) Quando se verificarem casos suspeitos entre atletas e/ou colaboradores da Academia; 

f) Quando se verificarem casos suspeitos na Escola Secundária e/ou infraestruturas e 

serviços utilizados pela Academia 

 

4.2 Desativação do Plano de Contingência 

O Plano é desativado por determinação dos responsáveis da Academia, com base nas 

orientações da DGS e Governo de Portugal. 

 

5. Áreas de Isolamento  

De acordo com as orientações da DGS, definem-se as Áreas de Isolamento, tendo como 

finalidade restringir o contacto direto com o doente ou suspeito, e permitir um distanciamento 

social deste, relativamente aos restantes elementos da Academia. 

O acesso a estas Áreas deve ser feito privilegiando os percursos mais rápidos, evitando os locais 

de maior aglomeração de pessoas nas instalações. 

a) Residência Feminina, Rua Dr. Francisco Barbosa: Quarto individual da atleta doente ou 

suspeita; 

b) Residência Masculina “Gato Preto”, Estrada de Santarém: Quarto individual do atleta 

doente ou suspeito, se for o caso, ou “sala de estudo” do 1º andar caso o atleta doente 

ou suspeito esteja num quarto duplo; 

c) Residência Masculina “Fróis”, Rua Dr. António Ferreira Pedrosa: Quarto individual do 

atleta doente ou suspeito, se for o caso, ou quarto livre no R/C caso o atleta doente ou 

suspeito esteja num quarto duplo; 

d) Estádio Municipal: gabinete apoio; 

e) Pavilhão Polidesportivo: balneário n.º 9; 

f) Pavilhão Gimnodesportivo: balneário dos árbitros; 

g) Parque Desportivo: gabinete B; 

h) Pavilhão Multiusos: balneário masculino Centro de Negócio. 

 

6. Medidas de Contenção e Prevenção 

Todo o pessoal afeto à Academia, esteja ou não nas instalações e/ou em laboração, deve a 

partir do momento de ativação do Plano, adotar na sua rotina diária os seguintes 

procedimentos preventivos, de forma a evitar um possível contágio pela COVID-19. 
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6.1 Distanciamento Social 

a) Evitar concentração de muitas pessoas, sendo desde dia 14 de outubro de 2020 

proibido haver ajuntamentos na via pública de mais de cinco pessoas. Esta limitação 

aplica-se quer a outros espaços de uso público de natureza comercial ou na 

restauração; 

b) Reunir presencialmente só se for estritamente necessário; 

c) Se uma reunião presencial for inevitável, minimizar a proximidade dos participantes – 

reunir em sala o mais ampla possível, mantendo distância entre pessoas; 

d) Manter distância de, pelo menos, dois metros relativo às demais pessoas, 

nomeadamente em reuniões, open-spaces, filas e em todos os locais em que tal seja 

possível; 

e) Tratar de tudo o que for possível através de meios de comunicação à distância; 

f) Fazer as refeições isoladamente ou com o distanciamento mínimo de dois metros entre 

pessoas; 

g) Evitar cumprimentos por contacto (apertos de mão, abraços, beijos); 

h) Evitar os eventos de natureza familiar (como casamentos, batizados e outros), estando 

limitados a um máximo de 50 participantes desde 14 de outubro de 2020, sendo que 

todos terão de cumprir normas de afastamento físico e de proteção individual como o 

uso de máscara. 

 

6.2 Higiene Respiratória 

a) Cobrir o nariz e a boca, com a manga ou um lenço, quando espirrar ou tossir; 

b) Não cuspir para fora de um lenço; 

c) Utilizar lenços descartáveis de papel e rejeitá-los para contentores fechados; 

d) Manter as mãos longe da boca, nariz e olhos – não tocar na cara antes de lavar as mãos; 

e) Evitar o contacto com pessoas em risco – crianças ou doentes crónicos que tenham 

deficiência na imunidade, pessoas que contactem público – até que os sintomas da 

gripe tenham sido ultrapassados; 

f) Evitar o contacto com pessoas que tenham sintomas semelhantes aos da gripe; 

g) Pedir às pessoas que usem um lenço para cobrirem o nariz e a boca quando estiverem a 

cuspir, tossir ou a espirrar. 

 

6.3 Higienização das Mãos 

Lavar as mãos habitualmente é um gesto vantajoso para se proteger: 

a) Ao chegar ao treino/casa/escola e antes de iniciar as tarefas; 

b) Depois de utilizar a casa de banho; 

c) Quando tossir ou espirrar; 
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d) Depois de tocar no nariz, cabelo ou outras partes do corpo; 

e) Quando usar material de limpeza; 

f) Depois de pegar em dinheiro; 

g) Depois de recolher o lixo e outros resíduos; 

h) Quando tocar em caixas, garrafas ou sapatos; 

i) Antes, durante e depois de cozinhar; 

j) Lavar sempre as mãos depois de espirrar, tossir, ou utilizar um lenço; 

k) Pedir às pessoas que tossirem, espirrarem ou se assoarem, para lavar imediatamente as 

mãos. 

A higienização das mãos deve ser efetuada utilizando água e sabão e secando quando possível 

com toalhetes de papel descartáveis. Se for possível, no final deve utilizar-se uma solução de 

base alcoólica nas mesmas. 

 

7. Procedimentos num Caso Suspeito 

Qualquer atleta/colaborador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou 

que identifique alguém com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa os 

responsáveis da Academia (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de 

“isolamento”, definida no Plano de Contingência, colocando de imediato máscara cirúrgica.  

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do atleta/colaborador) os responsáveis 

da academia asseguram que seja prestada a assistência adequada até à Área de Isolamento. 

Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente 

ou suspeito. 

O(s) atletas/colaborador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao atleta/colaborador 

com sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara 

cirúrgica e luvas descartáveis (se possível), para além do cumprimento das precauções básicas 

de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o atleta/colaborador 

doente ou suspeito. 

O atleta/colaborador doente, ou caso suspeito de COVID-19, já na Área de Isolamento, contacta 

o SNS 24 (808 24 24 24). 

Este atleta/colaborador deve manter o uso de máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o 

permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser verificado se a máscara se 

encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão 

completa do nariz, boca e áreas laterais da face.) Sempre que a máscara estiver húmida, deve 

ser substituída por outra e colocada em saco do lixo. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o atleta/colaborador doente ou suspeito quanto a 

sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso de COVID-19. Após 

avaliação, o SNS 24 habitualmente informa: 
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a) Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica do atleta/colaborador; 

b) Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição. 

Desta validação o resultado poderá ser: 

a) Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do atleta/colaborador. O 

atleta/colaborador informa os responsáveis da Academia da não validação; 

b) Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O 

atleta/colaborador informa os responsáveis da Academia da validação. 

Na situação de Caso Suspeito Validado: 

a) O atleta/colaborador doente deverá permanecer na Área de Isolamento (com máscara 

cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do 

INEM, ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde 

serão colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais; 

b) O acesso dos outros atletas/colaboradores à Área de Isolamento fica interditado 

(exceto aos colaboradores designados para prestar assistência); 

c) Os responsáveis da Academia colaboram com a Autoridade de Saúde Local na 

identificação dos contactos próximos do doente (Caso Suspeito Validado); 

d) Os responsáveis da Academia informam os restantes atletas/colaboradores e 

Encarregados de Educação da existência de Caso Suspeito Validado, a aguardar 

resultados de testes laboratoriais. 

O Caso Suspeito Validado deve permanecer na Área de Isolamento até à chegada da equipa do 

INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste 

atleta/colaborador com outro(s) atleta(s)/colaborador(es). Devem-se evitar deslocações 

adicionais do Caso Suspeito Validado nas instalações da Academia. 

 

8. Procedimentos perante um Caso Suspeito Validado 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 

informa a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa a Academia dos resultados dos testes laboratoriais e: 

a) Se o Caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as 

medidas do Plano de Contingência; 
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b) Se o Caso for confirmado, a Área de Isolamento deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta 

interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

Na situação de Caso Confirmado:  

Os responsáveis da Academia procederão às seguintes ações:  

a) Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da Área de Isolamento; 

b) Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas; 

c) Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e 

enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico; 

A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à 

DGS informações sobre as medidas implementadas na Academia, e sobre o estado de saúde dos 

contatos próximos do doente. 

 

9. Procedimentos de Vigilância de Contactos Próximos 

Considera-se “contato próximo” um atleta/colaborador que não apresenta sintomas no 

momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19.  

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

“Alto Risco de Exposição”, é definido como: 

a) Atleta/colaborador da mesma equipa (Rio Maior Basket ou grupo de treino da 

Academia) do Caso Confirmado; 

b) Atleta/colaborador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com 

este em espaço fechado; 

c) Atleta/colaborador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, 

talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados 

com expetoração, sangue, gotículas respiratórias; 

“Baixo Risco de Exposição” (casual), é definido como: 

a) Atleta/colaborador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso 

Confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a 

gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, 

tosse ou espirro). 



PLANO DE CONTINGÊNCIA 
COVID-19 
 
Atualização: 14 outubro 2020 

Plano de Contingência Covid-19 | MVP Academy 2020_2021 8 

b) Atleta(s)/colaborador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde 

que tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e 

luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início 

de sintomatologia. 

 

Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com 

a Instituição e o médico do trabalho, deve: 

a) Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

b) Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição 

a caso confirmado. 

 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

Vigilância de contactos próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 

a) Monitorização ativa pela Autoridade de 

Saúde Local durante 14 dias desde a 

última exposição;  

b) Auto monitorização diária dos sintomas 

da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

c) Restringir o contacto social ao 

indispensável; 

d) Evitar viajar; 

e) Estar contactável para monitorização 

ativa durante os 14 dias desde a data da 

última exposição. 

a) Auto monitorização diária dos sintomas 

da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar;  

b) Acompanhamento da situação pelo 

médico de família. 
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De referir que: 

a) A auto monitorização diária, feita pelo próprio atleta/colaborador, visa a avaliação da 

febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de 

medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

b) Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o atleta/colaborador estiver em trabalhos da 

Academia, devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no 

ponto 7;  

c) Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para COVID-19. 

 

10. Comunicação Interna 

Importa garantir a todo o momento que a forma como se perceciona a pandemia (fenómeno 

natural) não a transforme num fenómeno social incontrolável, nunca esquecendo que a 

autoridade nacional nesta matéria é a DGS. 

A Academia difundirá internamente a informação técnica produzida pela DGS no que concerne 

fundamentalmente a medidas de prevenção e autoproteção. 

 

10.1 Destinatários 

São destinatários da informação todos os atletas e colaboradores da Academia, assim como 

Encarregados de Educação quando assim se justifique. 

 

10.2 Meios de Comunicação 

Nas residências exibir-se-ão cartazes e folhetos. 

 

10.3 Difusão de Informação 

Difusão por todos os atletas, colaboradores e espaços de informação sobre medidas de 

proteção individual e higiene pessoal (afixação nas residências). 

Informação atempada a todos os atletas/colaboradores e Encarregados de Educação sobre os 

casos existentes na Academia, e a sua evolução. 

 

11. Recomendações para adotar nas Residências 

a) Abrir as janelas sempre que possível (tendo atenção a correntes de ar);  
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b) Usar uma máscara cirúrgica sempre que estiver na mesma divisão com outras pessoas, 

mantendo a distância de 2m (se possível); 

c) Não partilhar toalhas e utensílios de higiene pessoal. Na impossibilidade de ter uma 

casa de banho para uso exclusivo, devem reforçar a limpeza depois de a utilizar (com 

uma solução de água e hipoclorito de sódio ou álcool a 70%); 

d) As refeições devem ser realizadas com distanciamento mínimo de 2m. A louça e 

talheres em uso não devem ser partilhados; 

e) Evitar a partilha de objetos dentro de casa. As maçanetas das portas, corrimões, 

telemóveis, e outras superfícies de uso comum devem ser limpas frequentemente (com 

uma toalhita descartável embebida em solução de água e hipoclorito de sódio na 

mesma diluição descrita anteriormente ou álcool a 70%); 

f) Evitar partilhar e sacudir a roupa depois de utilizar. Esta deverá ser acondicionada 

dentro de saco próprio para o efeito, lavada individualmente.  Após manusear roupa 

utilizada devem lavar as mãos;  

g) Colocar todo o lixo, incluindo lenços de papel e máscaras, num saco fechando-o quando 

cheio; 

h) A louça deverá ser recolhida por cada um no final da sua utilização de modo a não ser 

partilhada, e lavada em água quente; 

i) Após cada utilização, a mesa de refeição e a cadeira devem ser limpas e higienizadas 

com solução de desinfeção e/ou toalhete próprio descartável; 

j) No final da refeição cada atleta/colaborador deverá higienizar as mãos antes de se 

recolher ao quarto; 

k) Em cada saída deve ser usada máscara comunitária na via pública; 

l) Uso da aplicação Stayaway Covid e a comunicação através da aplicação sempre que 

haja um teste positivo; 

m) Não receber visitas sem que seja estritamente necessário, e quando há entregas ou 

encomendas devem ser recebidas fora da residência;  

 

 

 

Plano de Contingência revisto e aprovado a 14 de outubro de 2020. 

 


