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Santarém, 21 de junho de 2021 

 

SCALABISCUP 21 – Plano de Contingência 

 

Serve o presente comunicado para dar a conhecer as regras e procedimentos a ter em 

consideração durante a participação no evento SCALABISCUP 21. 

 

Ponto Prévio 

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. 

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

 

1. DOCUMENTAÇÃO BASE 

 Direção Geral de Saúde: Orientação n.º 19/2020 de 17/06/2021; 

 Direção Geral de Saúde: Orientação n.º 36/2020 de 17/04/2021; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021 publicada em Diário da República n.º 

84/2021 Série I; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021 publicada em Diário da República n.º 

111 Série I 

 Câmara Municipal de Santarém – INF01 – Retoma das Atividades 

Desportivas_08jun2020 

 Câmara Municipal de Santarém - Plano Contingência - Pavilhões Municipais Covid 

19_02jun2020 
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PARTICIPAÇÃO 

 A inscrição e participação no evento implica a aceitação, cumprimento e respeito dos 

normativos impostos pelas autoridades competentes no que respeita ao controlo da 

pandemia e o seu não cumprimento pode levar à desclassificação e/ou impedimento de 

participar; 

 Todos os Chefes de Delegação das respetivas comitivas são obrigadas a preencher o 

Termo de Responsabilidade aprovado pela Delegação Regional de Saúde; 

 Todos os participantes diretos e indiretos, inclusivamente organização e voluntários 

deverão apresentar teste negativo nas 48 horas que antecedem a sua chega ao 

evento; 

 Se à data do evento o Certificado Digital Covid da EU, for aplicável aos eventos, 

serão dispensados de testagem todos os que apresentem o respetivo 

Certificado 

 

2. ENTRADA DE PÚBLICO NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

 A SCALABISCUP 21 não contará com público nas bancadas; 

 Será permitida a permanência de elementos das comitivas, devidamente inscritos e 

credenciados nas bancadas, cumprindo com o estipulado por lei – 33% de ocupação – 

não devendo ocupar os locais assinalados como proibidos; 

 Estes elementos deverão circular seguindo os percursos estipulados; 

 

3. MOVIMENTAÇÕES  

3.1 MOVIMENTAÇÕES GERAIS NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO/NAVE ANEXA (vulgo 

“pavilhão”) – ZONA VERDE 

 Só é permitida a entrada no pavilhão a pessoas credenciadas para o evento; 

 A desinfeção das mãos à entrada é obrigatória; 

 A desinfeção do calçado à entrada é obrigatória; 

 O uso de máscara dentro do pavilhão é obrigatório em todos os momentos para todos 

os intervenientes, exceto quando em treino ou competição no aparelho para os 

ginastas; 

 O uso de viseira é facultativo e adicional; 

 Devem ser evitados os cruzamentos sempre que possível; 

 Os percursos de circulação estarão definidos em mapa e no chão, devendo ser 

cumpridos por todos os que tenham autorização de circulação dentro do pavilhão; 

 Haverá um número limitado de CREDENCIAIS STAFF, que permitirão a elementos da 

organização o livre acesso a espaços e circuitos de forma a garantir a logística e o bom 

desenrolar do evento 
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3.2 MOVIMENTAÇÕES NA ZONA “AZUL” DE TREINO E COMPETIÇÃO – GINASTAS 

Designa-se por ZONA AZUL os espaços comuns utilizados por ginastas, treinadores, 

juízes e pessoal da organização, e que são de utilização imprescindível à participação na 

competição; 

Ponto Prévio 1: todos os participantes deverão levar apenas o material indispensável à 

prática e uma mochila/saco, onde guardar todos os seus pertences – calçado inclusive; 

Ponto Prévio 2: a mochila/saco deverá ser pousada em local distanciado dos demais, 

cumprindo as normas do distanciamento físico; 

Ponto Prévio 3: os grupos de treino e de competição serão organizados por comitivas 

de forma a minimizar contatos próximos entre participantes de comitivas diferentes 

dentro do pavilhão; 

 A entrada é feita pela PORTA 1; 

 Os ginastas devidamente identificados, só poderão entrar para a ZONA DE 

AQUECIMENTO à hora prevista para a sua comitiva (treinos) ou de participação 

(competição), e com autorização do voluntário; 

▪ Durante este período deverão manter o distanciamento físico recomendado 

(2m) tanto quanto possível e o usar obrigatoriamente a máscara; 

 A passagem à ZONA DE TREINO é feita por indicação de um elemento da organização 

ou voluntário e os ginastas deverão levar todos os seus pertences consigo; 

▪ Durante este período deverão manter o distanciamento físico recomendado 

(2m) tanto quanto possível e o usar obrigatoriamente a máscara, exceto quando 

no aparelho; 

 A passagem à ZONA DE COMPETIÇÃO é feita por indicação de um elemento da 

organização ou voluntário e os ginastas deverão levar todos os pertences consigo; 

▪ Durante este período deverão manter o distanciamento físico recomendado 

(2m) tanto quanto possível e o usar obrigatoriamente a máscara 

(inclusivamente nos desfiles de apresentação), exceto quando no aparelho; 

 Os ginastas que terminado o seu treino, queiram abandonar o recinto diretamente, 

poderão fazê-lo pela PORTA 3, que deve ser usada única e exclusivamente para saída de 

credenciados; 

 Logo que terminada a sua participação na ZONA DE COMPETIÇÃO o ginasta deverá 

abandonar a ZONA AZUL e retirar-se pela PORTA 2 e aí optar por sair do pavilhão ou 

ocupar um lugar na bancada. 

 

3.3 MOVIMENTAÇÕES GERAIS NA ZONA “AZUL” DE TREINO E COMPETIÇÃO – JUIZES 

Aplicam-se as mesmas regras que aos ginastas com e exceção de que deverão 

encaminhar-se diretamente para a ZONA DE COMPETIÇÃO, seguindo o trajeto 

estipulado; 

 É obrigatório o uso de máscara FFP2 durante todo o evento; 
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 Poderão entrar na ZONA AZUL no decorrer do período competitivo imediatamente 

anterior ao para o qual estão convocados; 

 Cada juiz deverá permanecer no seu lugar durante o período em que desempenha a sua 

função; 

 Quando não estiverem em período de ajuizamento, deverão abandonar a ZONA AZUL; 

 É proibida a permanência de juízes na ZONA DE AQUECIMENTO e ZONA DE TREINO. 

 

3.4 MOVIMENTAÇÕES GERAIS NO ESPAÇO EXTERIOR ZONA “AMARELA”; 

 Deverão sempre que possível manter o distanciamento físico recomendado; 

 Evitar aglomerações e contatos próximos com elementos de comitivas distintas; 

 Uso em permanência de máscara, exceto quando em uso dos serviços de bar e 

restauração; 

 

4. DIMENSÃO DOS GRUPOS DE TREINO E DE COMPETIÇÃO 

 De acordo com o número de inscritos e o tamanho de cada uma das delegações, a 

organização compromete-se a: 

 organizar os ginastas por grupos, tão pequenos quanto possível; 

 todos os ginastas de uma determinada comitiva, competem no mesmo grupo; 

 minimizar o número de interações entre comitivas dentro da ZONA VERDE e 

AMARELHA 

 

5. DESLOCAÇÕES EM AUTOCARROS 

As deslocações em autocarros, ou outros meios de transporte fornecido pela 

organização (shutle aeroporto-Santarém-aeroporto) serão organizados dando 

cumprimento às normas em vigor à altura para o uso de transportes públicos; 

 

6. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DOS ESPAÇOS 

Para além da limpeza e desinfeção geral do espaço, que será efetuada pela CMS/ViverSantarém, 

a organização no final de cada dia de treino/competição procederá à nebulização dos espaços 

utilizados; 

O GCS disponibilizará ainda de ferramentas de desinfeção de equipamentos portáteis para que 

estes possam ser desinfetados, sempre que necessário; 

  

http://www.scalabiscup.com/
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7. HIGIENE PESSOAL 

 Serão disponibilizados diversos pontos com dispensadores de álcool-gel, para que os 

participantes possam frequentemente recorrer aos mesmos e manter as mãos 

higienizadas; 

 A organização terá igualmente disponíveis, máscaras cirúrgicas para distribuir em caso 

de necessidade. 

 

8. SECRETARIADO/ACREDITAÇÃO 

Aquando da acreditação, apenas 1 representante da comitiva poderá estar presente, sendo-lhe 

entregue toda a documentação relativa à prova, onde se incluirá (por participante) um mapa de 

circulação e das regras a cumprir por cada um dos intervenientes diretos. 

 

9. ENTREGA DE PRÉMIOS 

 A medalha respetiva será presenteada em almofada ao ginasta, devendo o mesmo 

colocar a mesma ao pescoço; 

 Os lugares do pódio serão afastados 2m, para que os ginastas possam receber os seus 

prémios sem máscara; 

 Os troféus coletivos serão entregues no final do evento ao delegado da comitiva, não 

havendo cerimónia formal; 

 

10. SERVIÇO DE BAR E RESTAURAÇÃO 

 A organização disponibilizará serviço de bar permanente, em formato de esplanada e 

um serviço de disponibilização de refeições, para os participantes no evento que as 

adquiram previamente; 

 Em ambos os casos serão aplicados as regras determinadas pela DGS e em vigor à altura 

para os serviços comercias análogos; 

 As refeições serão servidas em tabuleiro individual, devendo cada um dos servidos 

ocupar a mesa dedicada à sua comitiva, que será sempre a mesma e de uso exclusivo 

pela comitiva 

 

 

10.1 JANTAR FINAL 

 A organização proporcionará um jantar final do evento a todos os elementos que 

contratarem este serviço, que se realizará junto ao Pavilhão, em formato de Arraial e 

dando cumprimento às regras determinadas pela DGS e em vigor à altura para os 

serviços comercias análogos; 

 As comitivas serão organizadas por bolhas, de forma a evitar contatos próximos entre 

elementos de comitivas diferentes; 
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 Todos os elementos participantes farão teste PCR ou antigénio nas 48 horas 

anteriores; 

 

11. CASOS SUSPEITOS 

Um elemento da comitiva encontra-se proibido de participar, sempre que: 

 Apresentar temperatura superior a 37,5º; 

 Apresentem sintomas de tosse, falta de ar ou outra sintomatologia respiratória; 

 Familiar ou pessoa do agregado familiar com doença confirmada de COVID-19; 

 Ginasta que tenha realizado teste e aguarde o resultado; 

 Teste positivo à COVID-19 

Sempre que for detetado um caso suspeito, o elemento da organização, designado para o efeito, 

deverá: 

 Colocar máscara e luvas, antes de se aproximar de um caso suspeito; 

 Entregar máscara e luvas à pessoa com sinais de doença; 

 Seguir os procedimentos estipulados no documento “Plano Contingência – Pavilhões 

Municipais COVID 19_02jun2020” da Câmara Municipal de Santarém 

 

12. APLICAÇÃO 

O presente plano tem aplicabilidade de 3 a 11 de julho de 2021. 

 

 

 

 

O presidente da direção 

 

Fernando Gaspar 
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