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1. ENQUADRAMENTO
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2), tendo atingindo, conforme declarado pela Organização Mundial de Saúde, a 11 de
março de 2020, o nível de Pandemia.
Existindo risco para a Saúde Pública e competindo ao Estádio Universitário de Coimbra
(EUC) assegurar à comunidade académica, de forma continuada e permanente,
condições de segurança e saúde, este elaborou e implementou, em observância dos
princípios gerais de prevenção, um Plano de Contingência (PC) próprio.
Este PC pretende, por um lado, dar resposta ao cenário de pandemia e, por outro,
assegurar a atividade desportiva em consonância com as recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS), as orientações da Direção Geral de Saúde
(DGS), os Planos de Retoma das Federações Desportivas (FD) o Plano de
Contingência da Universidade de Coimbra (UC) e os diversos normativos legais
aplicáveis.
No contexto da atividade física, e tendo presente que os espaços onde decorra tal
atividade podem ser locais de transmissão da infeção, a DGS, ciente de que as
características da prática das diversas modalidades desportivas são muito
heterogéneas, desenvolveu um algoritmo para a estratificação de risco (anexo 1).
Usando o referido algoritmo, que assenta sobre o número de pessoas a praticar
desporto em simultâneo e tipo de contacto entre atletas, que nalguns casos é mais
direto e prolongado, a DGS agrupou as várias modalidades desportivas em três
categorias, a saber: de alto, médio e baixo risco (conforme o anexo 2).
Com vista à diminuição do risco de disseminação da COVID-19, a DGS demanda que
planeiem e implementem, não só medidas gerais e de preparação, mas também
medidas específicas para a prática desportiva, em contexto de treino e em contexto
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competitivo, de acordo com a supramencionada estratificação de risco. Neste sentido,
houve um reforço das medidas específicas para a retoma faseada da prática desportiva,
através da atualização, em 31 de março de 2021, da orientação da DGS 036/2020 de
25/08/2020.
Ao EUC, enquanto entidade gestora da Instalação (EGI) onde decorre a prática de
desporto e de competições desportivas, cabe definir o presente PC, fixando as normas
de utilização dos seus espaços.
Às EPAFD, aqui se incluindo a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
da Universidade de Coimbra (FCDEFUC), a Associação Académica de Coimbra –
Direção Geral (AAC-DG) e suas respetivas Secções Desportivas, e outras entidades
devidamente autorizadas pelo EUC, compete cumprir e fazer cumprir o PC e demais
normas definidas pelo EUC, bem como a legislação aplicável em vigor.
O EUC poderá autorizar a utilização das instalações por parte de outras entidades,
mediante definição de medidas especificas para o efeito, em complemento às previstas
no presente documento.
O presente PC obriga a todos ao seu rigoroso cumprimento e à inibição de
comportamentos que possam colocar em risco a saúde, dos próprios e a de terceiros,
respeitando as orientações que lhes forem transmitidas.
O PC será revisto e atualizado sempre que tal se justifique.

2. MEDIDAS E PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO
O PC, objeto de ampla divulgação, aplica-se a todos os utilizadores do EUC,
nomeadamente praticantes desportivos e elementos das equipas técnicas da AAC,
participantes das atividades promovidas pelo EUC e de outras entidades devidamente
autorizadas, dirigentes associados às EPAFD e utilizadores por via das reservas de
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instalações desportivas e visa assegurar o cumprimento, pelos referidos utilizadores do
EUC, das normas de boa conduta e de higiene sanitária impostas pela legislação em
vigor, das recomendações emanadas pela DGS e pela OMS, das medidas e regras
constantes dos Planos de Contingência da Universidade Coimbra, das Federações
Desportivas e das normas estabelecidas pela Direção Geral da AAC.
A utilização das instalações do EUC é sempre precedida pela assinatura, por parte das
EPAFD, de um Termo de Responsabilidade, em que declarem ter tomado
conhecimento e aceitar, sem qualquer reserva, de que fica sob a sua total
responsabilidade o cumprimento, e verificação do cumprimento, de todas as medidas
associadas ao levantamento das restrições impostas pelo controlo da pandemia
COVID-19 para a prática de atividade física e desportiva, previstas na legislação em
vigor e no presente PC.
Para implementação do presente PC, o EUC:
a) Disponibiliza todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários
ao seu corpo técnico e colaboradores para execução das suas funções e garante
a sua correta utilização;
b) Informa o seu corpo técnico e colaboradores dos procedimentos a adotar caso
apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19;
c) Afixa, nos locais mais convenientes, garantindo a devida informação de todos os
utilizadores das instalações, as regras de etiqueta respiratória, os procedimentos
básicos de higienização das mãos, da utilização correta do uso das máscaras,
bem como as normas de funcionamento das instalações;
d) Disponibiliza uma Sala de Isolamento;
e) Providencia a colocação de dispensadores de solução antissética de base
alcoólica (SABA) nos locais de entrada e saída do EUC, bem como junto às
receções dos pavilhões desportivos e demais locais estratégicos;
f) Providencia material de desinfeção e higienização nos balneários para
procedimentos de desinfeção por parte dos utilizadores na pré e pós utilização
dos mesmos.
3

Plano de Contingência do Estádio Universitário de Coimbra
COVID-19

3. LOCAIS DE TREINO E COMPETIÇÃO
O EUC é um complexo multidesportivo, com espaços de prática desportiva indoor e
outdoor e no qual se praticam as seguintes modalidades:


Pavilhão 1 (Andebol, Badminton, Basquetebol, Boxe, Futsal, Ginástica,
Halterofilismo e Voleibol);



Pavilhão 2 (Badminton, Ginástica, Judo, Futsal e Voleibol);



Pavilhão 3 (Badminton, Futsal, Patinagem e Voleibol);



Mini pavilhão (Karate e Tiro com arco);



Edifício da antiga piscina (Cultura Física);



Campos de Ténis cobertos e descobertos (Ténis);



Pista de Radiomodelismo (Radiomodelismo);



Campo 1 (Atletismo, Futebol e Rugby);



Campo 2 (Rugby);



Campo 3 (Futebol 7 e 11);



Cross training (Condição Física);



Campos de Street Basket (Basquetebol).

4. ORIENTAÇÕES E MEDIDAS GERAIS
Nos termos das orientações emanadas pela DGS (014/2020, 030/2020 e 036/2020)
todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados na prática do desporto têm que
ser objeto de limpeza e desinfeção.
O

EUC

responsabiliza-se

pelo

fornecimento

de

todo

o

material

de

desinfeção/higienização necessário ao cumprimento do estipulado pela legislação em
vigor e pelas recomendações identificadas no parágrafo anterior, assim como pela
manutenção dos espaços e equipamentos de treino em condições de prática
sanitariamente adequadas.
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Incumbe, às EPAFD disponibilizar e assegurar a manutenção de dispensadores de
SABA no âmbito das suas atividades, nos espaços de prática desportiva por si
utilizados, bem como adotar as diligências adequadas à profícua sensibilização,
operacionalização e cumprimento das orientações da DGS, em matéria de limpeza das
mãos.
Compete ainda às EPAFD a adoção e gestão de medidas destinadas ao cumprimento
das orientações da DGS e das diretrizes da respetiva federação desportiva em matéria
de distanciamento físico mínimo nos espaços de treino, nomeadamente, a não
realização de treinos simultâneos com partilha de espaços por equipas diferentes,
excetuando-se jogos de preparação e treino pré-competições.
Por seu turno, o EUC fornece a todos os utilizadores, mediante divulgação nos locais
que se revelem mais estratégicos, informação completa e atualizada sobre as medidas
e as boas práticas a adotar por forma a diminuir progressivamente o risco de
disseminação da COVID-19.

4.1.

BALNEÁRIOS,

CHUVEIROS,

BEBEDOUROS,

SANITÁRIOS

E

ARRECADAÇÕES
A

utilização

de

balneários,

chuveiros,

sanitários

e

bebedouros

obedece

escrupulosamente às recomendações vertidas na Orientação 030/2020 da DGS. Assim:
i.

Balneários

O uso de balneários apenas é permitido se as EPAFD assegurarem as condições de
distanciamento físico descrito na Orientação n.º 014/2020 da DGS.
A utilização de balneários deverá ser feita de acordo com as diretrizes em vigor
emanadas pela DGS.
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ii.

Instalações Sanitárias

As instalações sanitárias, para uso das EPAFD, são objeto de limpeza, higienização e
desinfeção, conforme as recomendações da DGS.
Antes de aceder às instalações sanitárias, os utilizadores devem higienizar as mãos,
preferencialmente ainda no seu local de treino, de forma a diminuir o risco de contágio,
procedendo de igual modo, aquando do regresso ao treino.
Durante a presença nas instalações sanitárias, o utilizador deve obedecer
rigorosamente às regras de etiqueta respiratória, com recurso ao uso de máscara.
Por fim, não é permitida a utilização dos aparelhos de secagem das mãos, devendo ser
usados toalhetes de papel descartáveis.
iii.

Bebedouros

Não é permitida a utilização dos bebedouros do EUC. Em alternativa, são
disponibilizados dispensadores de água para enchimento de recipiente individual.
iv.

Arrecadações

A utilização das arrecadações é limitada, apenas se permitindo o seu acesso aos
membros das equipas técnicas das EPAFD, para coleta de material e equipamento no
primeiro acesso às instalações.
Após recolha, cabe às EPAFD a gestão quotidiana do referido material e equipamento.
Sem prejuízo, podem ser autorizados outros eventuais acessos às arrecadações, que
deverão ser coordenados com os Serviços Administrativos do EUC.
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5. ORIENTAÇÕES E MEDIDAS GERAIS
As EPAFD comprometem-se a fazer o registo, devidamente autorizado, dos utilizadores
(atletas e equipas técnicas), por unidade de treino, onde conste o nome, e-mail,
contacto telefónico, data e hora de entrada e saída, de forma a ser possível, em caso
de necessidade, reconstruir o percurso e contactos de um eventual elemento infetado
por COVID-19.
Complementarmente ao previsto no presente PC, devem as EPAFD cumprir o
Regulamento Específico para a prática desportiva em contexto de treino e de
competição, elaborado pelas federações e/ou clubes, após avaliação do risco de
contágio por SARS-CoV-2 associado à respetiva modalidade desportiva. No
seguimento e nos termos do disposto na orientação da DGS 036/2020 de 25/08/2020,
na sua versão atualizada em 17 de abril de 2021, do “referido regulamento deve ser
dado conhecimento a todos os interessados, bem como deve ser afixado em local
visível, (espaço de prática, áreas de entrada, balneários ou outros espaços).”.

6. PESSOAL AUTORIZADO A UTILIZAR AS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
Ficam autorizados a frequentar as instalações do EUC as seguintes pessoas:
a) Da FCDEFUC – estudantes, docentes, pessoal técnico e convidados
institucionais;
b) Do EUC – pessoal técnico, estudantes atletas, participantes nas atividades
desportivas, treinadores e monitores;
c) Da AAC – atletas e equipas técnicas das Secções desportivas, assim como
outros atletas e equipas técnicas associados a competições desportivas;
d) Outros utilizadores – reservas de espaços desportivos;
e) Outras EPAFD devidamente autorizadas;
f) Público – acesso de público aos eventos desportivos, de acordo com as
orientações da DGS em vigor.
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Não é permitido o acesso às instalações desportivas do EUC aos familiares e/ou
acompanhantes dos atletas, exceção quando fazem parte do público autorizado a
participar em evento desportivo enquadrado com o que está definido pelas orientações
da DGS. Poderão circular dentro do complexo desportivo, sem acesso ao interior das
instalações desportivas. Esta restrição não se aplica aos espaços circulantes dentro do
perímetro do EUC.
A frequência das instalações do EUC, pelas pessoas acima identificadas, fica
condicionada à não verificação de sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, a saber,
febre >38º, tosse e dificuldade respiratória, congestão e corrimento nasal, dor de
garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, cansaço anormal,
náuseas/vómitos e diarreia, perda do olfato.

7. ACESSO DE PÚBLICO A EVENTOS DESPORTIVOS
Conforme disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021, de 04 de
junho de 2021, e mais recentemente no “Parecer Técnico – Recomendações Eventos
Desportivos Com Público” da DGS, o acesso de público aos eventos desportivos é
permitido sempre que sejam respeitadas as regras da DGS em vigor.
Ao EUC, enquanto EGI onde decorre a prática de desporto e de competições
desportivas, cabe garantir o cumprimento da lotação máxima de cada recinto
desportivo, bem como a definição e organização dos circuitos de acesso de público às
bancadas, de acordo com as normas e orientações da DGS.
Às EPAFD, como promotoras dos eventos desportivos, compete fazer o controlo de
acesso e permanência nos eventos, controlo dos certificados digitais COVID-19 válido
que comprove vacinação completa, ou um teste PCR com resultado negativo, realizado
até 72 horas antes do evento desportivo, a fiscalização da lotação, o envio do registo
nominal do público antes da realização do evento desportivo, cumprir e fazer cumprir o
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que está no PC e demais normas definidas pelo EUC, bem como a legislação aplicável
em vigor.

8. CIRCULAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO EUC
a) Fora dos espaços de treino ou competição
Os utilizadores devem adotar os comportamentos definidos nas orientações e demais
recomendações da DGS, nomeadamente no que se refere ao distanciamento social, à
etiqueta respiratória, ao uso de máscara, à higiene das mãos e recolhimento
domiciliário.
b) No interior das instalações de treino ou competição
A circulação deverá realizar-se exclusivamente pelos percursos devidamente
sinalizados (anexo 4), devendo os utilizados manter uma distância de, pelo menos, 2
metros dos demais utilizadores e usar máscara.
É proibida a concentração de utilizadores dentro das instalações de treino, de
competição e bancadas do EUC.

9. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Os processos administrativos relacionados com a utilização e frequência das
instalações do EUC são tramitados preferencialmente por meios digitais.
Em casos excecionais, quando se revele impossível a tramitação por via eletrónica e/ou
por via telefónica, os referidos procedimentos são desenvolvidos nos Serviços
Administrativos do EUC, respeitando-se sempre a distância de 2 metros.
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10. PROCEDIMENTOS PERANTE CASO SUSPEITO
Em caso de deteção de um caso suspeito, deve este ser encaminhado para a sala de
isolamento por um trabalhador do EUC, devendo este observar os seguintes
procedimentos:
1. Colocar máscara e luvas ANTES de se aproximar do caso suspeito;
2. Entregar uma máscara e luvas à pessoa com sinais de doença;
3. Manter sempre uma distância de pelo menos 2 metros;
4. Usar o percurso definido direção norte-sul até à zona da sala de isolamento,
evitando contacto próximo com outras pessoas;
5. Identificar e registar os espaços frequentados pela pessoa e os contactos
estabelecidos com a mesma nesse local.
Por seu turno, deve a pessoa com sinais de doença:
1. Seguir as orientações constantes do folheto disponível na sala de isolamento
profilático;
2. Contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as instruções que lhe forem
dadas.
O EUC definiu uma sala de isolamento, localizada no Edifício dos Serviços
Administrativos (lado sul do EUC, conforme sinalizado no anexo 4). Esta sala está
equipada com telefone, termómetro, lenços de papel, luvas e máscaras, alimentos
secos e água, recipiente para lixo, acesso a instalação sanitária de uso exclusivo e
folheto explicativo dos procedimentos a adotar.

11. CONTACTOS
Delegado de Saúde Regional do Centro:
Dr. João Pedro Travassos de Carvalho Pimentel
Diretor do Departamento de Saúde Pública

10

Plano de Contingência do Estádio Universitário de Coimbra
COVID-19

Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Centro, IP
Av. D. Afonso Henriques, 141 - 2º andar
3000-011 Coimbra
Telefone: + 351 239 488 282/3/4
Fax: + 351 239 488 289
Endereço de correio eletrónico: saudepublica@arscentro.min-saude.pt
Profissionais para articulação com a Autoridade de Saúde:
Ana Filipa Evaristo Mendes Godinho
Carlos Alberto Soares Ribeiro Marques (substituto)
Jorge Manuel Mendes Caldeira (substituto)
Horácio Pimenta Pancas (substituto)
Estádio Universitário de Coimbra, Santa Clara
3040-256 Coimbra
Telefone: + 351 239 441 406
Telemóvel: + 351 930 457 149 (Jorge Caldeira)
Endereço de correio eletrónico: estadio@uc.pt

É importante reforçar que este plano está condicionado pelas orientações e pela
evolução do surto COVID-19, que tem vindo a pautar-se por grande incerteza
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ANEXOS
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Anexo 1 - Algoritmo para a Estratificação de Risco das Modalidades
Desportivas, aplicável para as disciplinas ou vertentes competitivas formais,
disciplinas ou vertentes adaptadas e atividades de treino (De acordo com a
Orientação n.º 036/2020 da DGS)
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Anexo 2 – Categorias de risco de acordo com as diferentes
disciplinas/vertentes das modalidades desportivas de acordo com o
algoritmo de estratificação (De acordo com a Orientação n.º 036/2020 da
DGS)
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Anexo 3A – Termo de Responsabilidade
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Utilização de Instalações Desportivas
COVID 19
Eu, _________________________________________, portador do documento
de identificação n.º______________, agente desportivo federado da modalidade
de
__________________________________________
no
clube______________________________, declaro por minha honra, que:
1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de
forma exemplar as medidas gerais recomendadas pela Direção-Geral da
Saúde, na minha vida em sociedade e durante a prática desportiva,
designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente das
mãos, e, sempre que aplicável, o distanciamento físico e a utilização de
máscara;
2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e
recomendadas pelas autoridades de saúde;
3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e
dificuldade respiratória, durante a prática desportiva, quer em contexto de
treino quer em competição, em particular, nas vésperas e no dia do treino
e competição;
4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, relativamente a
eventuais contactos com indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com
casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como da
manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre,
tosse, ou dificuldade respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os
elementos do meu agregado familiar;
5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais
relacionados à infeção por SARS-CoV-2 determinados pela equipa
médica do meu clube, federação ou pelas Autoridades de Saúde;
6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e
educativo de sensibilização de todos os agentes desportivos e da
sociedade para a prevenção e controlo da COVID-19.
___de________de 202_
Assinatura:___________________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação (no caso de agentes desportivos
menores de idade):
____________________________________________________
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Anexo 3B – Termo de Responsabilidade
TERMO DE RESPONSABILIDADE
(para as atividades do Estádio Universitário de Coimbra)

Eu,
_________________________________________,
portador/a
do
documento de identificação n.º______________, declaro por minha honra, que:
1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de
forma exemplar as medidas gerais recomendadas pela Direção-Geral da
Saúde, na minha vida em sociedade e durante a prática desportiva,
designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente das
mãos, e, sempre que aplicável, o distanciamento físico e a utilização de
máscara;
2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e
recomendadas pelas autoridades de saúde;
3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e
dificuldade respiratória, durante a prática desportiva, quer em contexto de
treino quer em competição, em particular, nas vésperas e no dia do treino
e competição;
4. Informarei o Estádio Universitário de Coimbra (EUC), de imediato,
relativamente a eventuais contactos com indivíduos suspeitos de COVID19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como da
manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre,
tosse, ou dificuldade respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os
elementos do meu agregado familiar;
5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais
relacionados à infeção por SARS-CoV-2 determinados pelo EUC pela ou
pelas Autoridades de Saúde;
6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e
educativo de sensibilização de todos os agentes desportivos e da
sociedade para a prevenção e controlo da COVID-19.
___de________de 202_
Assinatura:___________________________________________
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Anexo 4– Mapa de Circulação do Plano de Contingência do Estádio Universitário de Coimbra COVID 19
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