
 



1. Introdução 
 
A COVID-19 e principais formas de transmissão 

• A COVID-19 é uma doença causada pela infeção do novo coronavírus, SARS-COV-2. 
• A doença manifesta-se, predominantemente, através de sintomas respiratórios, 

nomeadamente, febre e tosse, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, 
odinofagia (dor de garganta), mialgias (dores musculares generalizadas), cefaleias 
(dores de cabeça) e fraqueza. Sintomas que também podem ser apontados à infeção 
pelo vírus, para despiste da covid-19, com menor                     frequência, são as náuseas/vómitos e 
a 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 
SARS-COV-2 e, em seguida, com a boca, nariz e olhos. 

• A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização 
Mundial de Saúde. Para mais informações e recomendações consultar: 

https://covid19.min-saude.pt/. 
 
Definição de Caso Suspeito 

• De acordo com as indicações mais recentes da Direção Geral de Saúde (DGS), são 
considerados casos suspeitos de infeção                    de COVID-19: “as pessoas que desenvolvam 
quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou 
febre (temperatura > 38.0 ºC) ou dispneia (dificuldade respiratória)”1 

 
CALOIRADA AOS MONTES 2021 e o Plano de Contingência e Prevenção para o 
evento 

• A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD), 
sediada na Quinta de Prados, Vila Real, dinamiza anualmente a realização do evento 
cultural e recreativo “Caloirada aos Montes”, no âmbito da integração dos novos alunos 
da UTAD. Em 2021, a edição da “Caloirada aos Montes” realizar-se-á entre os dias 18 e 
21 de novembro, no Parque de Estacionamento junto à Biblioteca Municipal de Vila 
Real, entre as 23h00 e as 05h00 (todos os dias do evento). 

• Nos termos das Resolução de Conselho de Ministros n.º 142-A/2021  de 29 de outubro2 

e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021 de  29 de setembro2 , 
articulado com as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), estabelecidas na 
Orientação 006/20203 de 26 de fevereiro, atualizada a 29/04/2021 e a orientação 
028/20204 de 28/05/2020, atualizada a 16/04/2021, a AAUTAD, com o intuito de zelar, 
cautelosamente, em torno da situação pandémica que estamos a viver, elaborou um 
Plano de Prevenção e Contingência específico para esse evento, levando em conta as 
caraterísticas do local onde decorre o evento. 

• O presente plano define as medidas e procedimentos de prevenção e mitigação do 
risco de contágio pela COVID-19, assegurando que, quer a organização do evento, quer 
os participantes do mesmo, se encontram sensibilizados para o cumprimento das 
regras aconselhadas pelas Autoridades de Saúde. 

• Sendo a situação pandémica um processo em permanente evolução, este Plano de 
Contingência a Prevenção terá as atualizações necessárias de forma a se adequar 



às circunstâncias do momento. 
 

1Norma 020/2020 de 09/11/2020: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Norma_020_2020.pdf 
2Resolução do Conselho de Ministros n.º 142-A/2021  de 29 de outubro https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/142-A/2021/10/29/p/dre  
2Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021  29 de setembro  https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/135-A/2021/09/29/p/dre  
4DGS, Orientação 006/2020  https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/05/Orientacao-6_2020_act_29_04_2021.pdf  
5DGS, Orientação 028/2020 de 28 de maio  https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Orientacao_028_2020_act_16_04_2021.pdf

Definições 

• Ao longo de todo o documento, são considerados dois períodos de funcionamento
distintos:

• O primeiro, relativamente ao número de utilizadores potencialmente presentes no
recinto, que implica diferentes graus de risco e de contágio.

• O segundo, relativamente aos diferentes procedimentos a adotar.
• Período normal (montagens e ensaios de som sempre que não se esteja em período de

espetáculo);
• Período de espetáculo (desde a abertura das Portas às 23h00 até à saída de último

participante da iniciativa, previsivelmente até às 07h00).

Informações e divulgação 

• O presente Plano de Prevenção e Contingência será dado a conhecer a todos os
envolvidos no evento, nomeadamente, aos trabalhadores e colaboradores da AAUTAD.
Será distribuído em formato eletrónico a todos os artistas e outros colaboradores
externos que venham a ocupar-se do evento.

• O mesmo também será disponibilizado ao público em geral, em formato eletrónico,
através das plataformas digitais      da AAUTAD.

• O Plano foi também enviado, para conhecimento à Câmara Municipal de Vila Real e à
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.



2. Plano de Prevenção

Montagem, Camarins e Equipamento 

• A equipa de montagem do espetáculo exercerá as suas funções em condições de
segurança e saúde no trabalho, assegurando-se as correspondentes medidas de
proteção coletiva e individual, sendo estas:

• Obrigatoriedade do uso de máscara;
• Desinfeção das mãos com regularidade, incluindo à entrada e saída do Recinto;
• Auto monitorização diária de sintomatologia compatível com a COVID-19, sendo que,

em caso de sintomas, devem ser seguidas as orientações preconizadas no Plano de
Contingência;

• Assegurar o distanciamento físico no contacto com o público e outros trabalhadores e
utilizadores do Recinto;

• Programação atempada dos trabalhos técnicos de forma a evitar o cruzamento das
equipas internas e externas.

• Cada interveniente nos espetáculos é responsável pela sua roupa de ensaios, figurinos
e adereços, devendo evitar o contacto com os anteriormente referidos (roupas, figurinos
e adereços) utilizados pelos seus colegas.

• Os materiais e equipamentos técnicos, adereços, figurinos e outras peças
eventualmente emprestadas a outras entidades devem ser desinfetados, sendo
devolvidos, antes de armazenados ou utilizados.

• Todos os equipamentos técnicos deverão ser devidamente desinfetados antes e após a
sua utilização.

Ensaios de Som 

• Os artistas devem apresentar-se no mesmo local, sempre que possível.
• Os restantes intervenientes presentes em palco devem manter-se afastados, sempre

que possível, pelo menos 2,00 metros.
• Deve ser evitada a partilha de objetos e acessórios durante as montagens e o

espetáculo. Todos os técnicos e colaboradores envolvidos na produção/realização dos
espetáculos estarão devidamente identificados, usando obrigatoriamente os
equipamentos de proteção de acordo com as regras da DGS.

Delimitação do Recinto 

• O recinto da Caloirada aos Montes situa-se no estacionamento junto à Biblioteca
Municipal de Vila Real, estando representada através da seguinte maquete:



Figura 1 - Maquete do Recinto  
Legenda: 
A – Tenda 
B – Camarins Artistas 
C – Camarins AAUTAD 
D – Bengaleiro 
E – Bilheteira 
F – Comidas/ Cáritas 
G- Casas de Banho
H- Bares 
1 - Entrada artistas/ Produção
2 - Saída de Emergência 
3 - Entrada AAUTAD 
4 - Saída de Emergência 
5 - Entrada Geral 
6- Saída 
X ( verde) – Sala de Isolamento

- Localização de Dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica 

• Será permitido o acesso apenas a quem tenha um ingresso válido. Este poderá ser
adquirido antecipadamente num Ponto de Venda Online ou físico para o efeito ou na
Bilheteira junto à entrada do recinto.

• O período de entradas e saídas do público poderá decorrer entre as 23h00 e as 06h00,
diariamente, aconselhando sempre ao cumprindo das regras de distanciamento.

• A tenda principal, onde se irão decorrer os espetáculos, tem 60 metros de comprimento,
40 metros de largura e 12 metros de altura.

• A área total do recinto ao qual os participantes têm acesso, não contabilizando as zonas
destinadas a estacionamentos, ronda os 6.700  m



Inscrições 

O participante poderá adquirir uma pulseira (bilhete geral) na loja académica da AAUTAD. 
Neste caso, no ato de compra da pulseira serão necessários: 

• o cartão de sócio da AAUTAD ou, estudante (caso se aplique)
• certificado digital de COVID-19 (recuperação ou vacinação).
• Ao entrar no recinto, será apenas necessário apresentar a pulseira e o passe geral.
• Caso o comprador da pulseira não seja portador de certificado de vacinação ou

recuperação, a entrada no recinto fica condicionada à apresentação de certificado de
testagem à COVID-19

No ato de compra irá ser pedido a cada participante:  
• Nome Completo, Contacto Telefónico, E-mail, a fim de ser criado um mecanismo

facilitador de eventual rastreio de casos de COVID-19 pela Autoridade de Saúde.
• Os  espetadores deverão ser informados sobre a finalidade desta recolha de dados, bem 

como a destruição, da referida listagem, após 30 dias da realização do evento. Para além
disto, terão conhecimento da responsabilidade que assumem perante a organização do
evento, designadamente sobre as regras e orientações específicas a cumprir no âmbito
da pandemia de COVID-19.

Adicionalmente, em cada dia do evento poderá ser adquirido um Bilhete Diário junto da 
Bilheteira. 

• Neste caso, na validação da entrada, será necessário apresentar:
• o ingresso (leitura do código de barras, sem contacto)
• Certificado Digital COVID (de vacinação, de recuperação ou de testagem) do

participante, gerado a partir do portal do SNS 24.
• Autotestes e certificados de testagem que não sejam comunicados através de Certificado

Digital não serão válidos.

A não apresentação de um dos documentos acima referidos, implica o não acesso ao no Recinto. 

Recinto da Caloirada aos Montes 

• No âmbito das medidas de prevenção e controlo da transmissão da pandemia de COVID-
19, a linhado com as recomendações da DGS na Orientação 028/2020 de 28/05/2020,
tem-se que:

• O público circulará livremente no interior do Recinto da Receção ao Caloiro, sendo o uso de
máscara obrigatório, segundo a orientação 011/2021 de 13 de setembro de 2021, atualizado
em 01 de outubro de 2021 (alínea g).

• Será recomendado o distanciamento físico entre os participantes de pelo menos 1,50
metros, por via de colocação de sinalização e do cumprimento dos circuitos de circulação
pedonal definidos nos Planos de Evacuação;

• À entrada do recinto será feita a necessária revista de segurança por profissionais
devidamente credenciados para o efeito e poderá ser feita a medição de controlo de
temperatura corporal.



3. Plano de Contingência

Definição da Área de Isolamento 

A colocação de um colaborador ou membro do público suspeito de infeção por COVID-19 numa 
área de isolamento, visa impedir que outras pessoas possam ser expostas e infetadas.  Esta 
medida tem como principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível. 
Para esta iniciativa foi definido a sala de isolamento num camarim, para o efeito como área 
de  isolamento. Esta área deverá estar equipada com: 

• Telefone;
• Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto da pessoa suspeita de infeção por COVID-

19, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM);
• Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
• Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
• Solução antissética de base alcoólica;
• Toalhetes de papel;
• Máscara(s) cirúrgica(s);
• Luvas descartáveis;
• Termómetro.

Designação do Ponto Focal 

• A AAUTAD designará um Responsável (Ponto Focal) pela gestão de qualquer caso
suspeito de COVID-19. Os colaboradores serão informados de quem é o Responsável. É
a este Ponto Focal que deverá ser reportada uma situação de doença enquadrada de
um colaborador ou membro do público com sintomas e ligação epidemiológica
compatíveis com a definição de caso positivo de COVID-19. O Ponto Focal será o
elemento que acompanhará o caso suspeito até à área de isolamento designada,
prestando o apoio necessário e desencadeando os procedimentos definidos   de seguida:

Ponto Focal – João Teixeira– 936316755 
Ponto Focal (substituto) –Marco Mendes– 919472351 

Procedimentos num Caso Suspeito5  

Na situação de caso suspeito validado, tem de ser seguido o seguinte protocolo: 
• O colaborador ou membro do público deverá permanecer na área de isolamento (com

máscara cirúrgica colocada, desde que a sua condição clínica o permita), e contactar a Linha
SNS 24 (808 24 24 24) para triagem e orientação. Em face da triagem efetuada e das
orientações comunicadas, deverá seguir os termos definidos pelas autoridades
competentes. Caso a situação seja entendida como emergente, deverá aguardar na área de
isolamento até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM),
ativada por profissional credenciado da Linha SNS 24, que assegura o transporte para o
hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para realização de exames
laboratoriais de pesquisa ao vírus SARS-CoV-2;

• O acesso dos outros colaboradores ou visitantes à área de isolamento fica interditado
(exceto ao Ponto Focal);

• O caso suspeito validado deverá permanecer na área de isolamento, com máscara cirúrgica
colocada, caso aplicável, até orientação de profissional credenciado da Linha SNS 24 ou de
autoridade de saúde territorialmente competente, podendo, caso a situação seja entendida
como emergente, aguardar pela chegada da equipa do INEM ativada pela Linha SNS 24 ou
112, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste caso com outros



colaboradores ou membros do público. Devem ser evitadas deslocações adicionais do 
caso suspeito validado nas instalações. 

• Independentemente dos resultados dos testes laboratoriais, serão tomadas as seguintes
diligências:

• A sala de isolamento fica encerrada até serem aplicados os procedimentos habituais:
• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento;
• Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies potencialmente

manuseadas pelo caso confirmado;
• Armazenar os resíduos do caso confirmado em sacos de plástico.
• Nesta área existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso suspeito.

5
DGS, Norma 020/2020 de 9 de novembro 2020, https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Norma_020_2020.pdf 

Medidas de Prevenção Gerais 

A AAUTAD deverá adotar as seguintes medidas: 
• Aplicar os procedimentos de triagem aprovados pela DGS;
• Alertar o colaborador com sintomas e ligações epidemiológicas (compatíveis com a definição

de caso suspeito de COVID-19), procedendo de forma célere à comunicação interna entre o
colaborador com sintomas – ou o colaborador que identifique outro com sintomas na empresa

• – a chefia direta e o empregador (ou alguém por este designado).
Formar e sensibilizar os colaboradores para:
• Procedimentos básicos para a higienização das mãos (lavar as mãos com água e sabão durante

pelo menos 20 segundos, se estes não estiverem disponíveis utilizar um desinfetante para as
mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e
esfregando-as até ficarem secas, sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos
estiverem visivelmente sujas). É disponibilizado a todos os trabalhadores solução antissética em
dispositivo doseador individual;

• Procedimentos de etiqueta respiratória (evitar tossir ou espirrar para as mãos, tossir ou espirrar
para o antebraço ou manga, com antebraço fletido ou usar lenço de papel, higienizar as mãos
após o contacto com secreções respiratórias);

• Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de
colocar e após remover a máscara);

• Procedimentos de conduta social (alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os
colaboradores – evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais e os postos de trabalho
partilhados).

Medidas de Prevenção Específicas 

A AAUTAD implementará de imediato as seguintes medidas: 
• Adotar os procedimentos necessários nos bares do evento, seguindo as indicações da

orientação 023/2020 6de 08/05/2020, atualizado a 20 de maio de 2021.
• Disponibilização de dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) com

pedal ou com mecanismo automático nos espaços comuns (instalações sanitárias e espaços
de refeição),  condicionada à sua existência no mercado;

• Divulgação de informações aos colaboradores (quando necessário);
• Definição de uma área de isolamento;
• Distribuição de EPI’s: máscaras e luva
• Implementação do Plano de Higienização
•

6Orientação 023/2020 6de 08/05/2020, atualizado a 20 de maio de 2021: https://covid19.min-saude.pt/wp-
content/uploads/2021/05/Orientacao_023_2020_act_20_05_2021.pdf 



Memória Descritiva e Justificativa do evento

Introdução 

O Recinto da Caloirada aos Montes encontra-se ao              ar livre, sendo formado por tendas e 
barracas de comidas e cerveja instaladas no local. 

Nome e Residência ou Sede do Promotor do evento 

Associação Académica da UTAD 
Quinta de Prados 
5000-998  – Vila Real 

Tipo de Evento 

Datas: 18 a 21 de novembro de 2021 
Período de funcionamento: das 23h00 do dia 18 de outubro às 06h00 de 21 de outubro 
Duração do evento: 3 noites 

Descrição do Local 

Local: Parque de estacionamento Junto à Biblioteca Municipal 
Área: 6.700 m2 
Lotação Admissível: 5.000 pessoas 
Instalações sanitárias: Portáteis instaladas no interior do recinto 



 


