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INTRODUÇÃO 
 
Em resposta à pandemia Covid-19, no âmbito da retoma da atividade com total confiança, a 

Sociedade Portuguesa de Oftalmologia tem como objetivo assegurar que os eventos decorram 

cumprindo todas as regras de segurança e higienização, bem como sensibilizar os participantes, 

expositores, fornecedores e colaboradores sobre as regras e comportamentos a seguir no interior 

dos espaços, através de uma comunicação clara e objetiva. 

 

OBJETIVO 
 
A finalidade é transmitir confiança e tranquilidade a todos aqueles que utilizam os espaços e 

participam no 64º CONGRESSO PORTUGUÊS DE OFTALMOLOGIA, com a garantia de que são 

cumpridas todas as regras, bem como as melhores práticas promovidas pelo sector a nível global. 

Com o presente Plano de Contingência pretende-se prevenir, identificar e limitar a propagação 

da Covid-19 em todas as fases operacionais do evento, salvaguardando a saúde e segurança dos 

congressistas, colaboradores e trabalhadores no evento. 

Deste modo, o documento é dinâmico, encontrando-se em permanente atualização pelas normas 

e recomendações das entidades competentes, designadamente, da Direção Geral de Saúde (DGS). 

 

METODOLOGIA 
 

O secretariado do Congresso (Cristina Vicente pela Veranatura) e a organização (Prof. Doutor 

Rufino Silva, Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia) asseguram e articulam com 

os responsáveis dos espaços do Centro de Congressos do Hotel Tivoli Marina Vilamoura, local 

onde irá decorrer o Congresso, a implementação de quaisquer medidas adicionais que se 

afigurem necessárias. 

 

O Plano de Contingência assenta em três eixos: 

1. Implementação de medidas de segurança sanitária  

2. Sensibilização para adoção de boas práticas no contexto pandémico  

3. Resposta em situação de caso suspeito 
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        Implementação de Medidas de Segurança Sanitária  

 
 

Medidas Gerais 

 

 

▪ Pelo princípio de precaução em saúde pública, será solicitado a apresentação do 

Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto-Lei nº 54-A, de 

25 de junho, sendo adicionalmente solicitada a apresentação de teste para 

despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo. O Certificado 

Digital COVID da UE abrange três tipos de certificados: 

a) Certificado de vacinação: que comprova que a pessoa foi vacinada contra 

a COVID-19; 

b) Certificado de teste: que comprova que a pessoa tem resultado negativo 

em teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) – RT-PCR, 

RT-PCR em tempo real, Testes Moleculares Rápidos – para identificação de 

SARS-CoV-2; 

c) Certificado de recuperação: que comprova que a pessoa teve COVID-19, 

mas que já recuperou da doença. 

 

Serão aceites 4 tipos de testes: 

1) Teste PCR, realizado nas 72 horas anteriores à sua apresentação; 

2) Teste de antigénio com relatório laboratorial, realizado nas 48 horas 

anteriores à sua apresentação; 

3) Teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste, realizado nas 24 

horas anteriores à sua apresentação na presença de um profissional de 

saúde ou da área farmacêutica que certifique a sua realização e o seu 

resultado; 

4) Teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste, realizado no 

momento, à porta do local que se pretende frequentar, sob verificação dos 

responsáveis por estes espaços. 

1 

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/vacina-covid-19/
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/testes-e-tratamento/
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/
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5) A validade do teste PCR é de 3 dias e a do teste rápido de antigénio é de 

2 dias desde o momento da sua realização . A permanência no Congresso 

além deste período obriga à realização de novo teste. 

 

▪ Será obrigatório o uso adequado e permanente de máscara tipo cirúrgico ou FP2, 

com exceção dos momentos de ingestão de bebidas e alimentos e, para os 

palestrantes/oradores no uso da palavra. Será desaconselhado o uso de máscara 

social. O Secretariado terá disponíveis máscaras do tipo cirúrgico para eventuais 

necessidades.  

 

▪  Será assegurado a existência de dispensadores de gel desinfetante de mãos em 

diversos pontos do espaço, de fácil acesso, designadamente à porta das salas e 

junto aos expositores. 

 

▪ Reforço de limpeza e desinfeção de superfícies de contato frequente (corrimãos, 

botões de elevador), das instalações sanitárias e mobiliário das salas, conforme 

Norma n.º 14/2020 da Direção Geral de Saúde. 

 

▪ As entradas e saídas, sempre que exequível, terão circuitos próprios e separados 

evitando contato entre as pessoas. 

 

▪ Sempre que possível, as portas de acesso devem permanecer abertas para permitir 

a passagem de pessoas, evitando o manuseamento. 

 

▪ Será garantido uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação 

natural, através de abertura de portas ou janelas. Em alternativa, será utlizado 

ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar 

Condicionado). O Secretariado assegurará junto dos responsáveis dos espaços a 

limpeza, a manutenção e o funcionamento adequado dos respetivos sistemas de 

ventilação.  

 

▪ Os colaboradores efectuarão a automonitorização diária de sinais e sintomas 

compatíveis com a COVID-19 e, caso surjam, devem abster-se de ir trabalhar e 

contatar a linha SNS 24 – 808 24 24. 
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Medidas específicas 

 

Check-in  

 

▪ As inscrições para o congresso foram realizadas online, através do site da organização.  

▪ As inscrições efetuadas no dia do próprio evento deverão ser realizadas por pagamento 

eletrónico, devendo ser privilegiado cartões contactless. Os terminais de pagamento 

automático, sempre que manipulados para introdução de códigos, serão higienizados 

com solução desinfetante. Após manuseamento de notas e moedas as mãos também 

devem ser desinfetadas. 

 

▪ As filas de acesso aos balcões de acreditação terão um corredor com 2 metros de largura, 

no qual estão assinalados distanciamentos de 2 metros entre as pessoas da fila 

(assinalado no chão) – estas medidas poderão ser atualizadas para as definidas pela 

Direção Geral de Saúde à data do evento. 

  

▪ Os balcões de atendimento aos congressistas terão uma barreira de proteção (p. ex. 

acrílico) entre os elementos da organização e os participantes;  

 

▪ Por forma a evitar filas e aglomeração de pessoas o Secretariado criará tantos postos de 

atendimento quantos necessários. 

 

Serviços de Audiovisuais  

 

▪ Higienização e desinfeção de todo o equipamento antes de dar entrada no recinto. 

  

▪ Planeamento de montagens, em articulação com o espaço onde irá decorrer o Congresso, 

garantindo o cumprimento das Medidas de Autoproteção (MAP) e distanciamento social. 

 

▪ Embalagem e transporte de microfones, auscultadores e materiais disponibilizados aos 

intervenientes, em sacos zip devidamente higienizados. 

 

▪ Na preparação da sua utilização, o técnico, utilizando máscara, instalará o microfone e 

emissor no orador. 
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▪ Higienização e desinfeção de todo o equipamento suscetível de contacto com os 

participantes do evento, após a montagem e ensaios, entre cada utilização. 

 

▪ Intransmissibilidade de material entre participantes durante as atividades. 

 

▪ Entre cada utilização, o equipamento será limpo com um toalhete humedecido em 

desinfetante ou humedecer um pano em solução com álcool a 70%.   

 

▪ Manter o distanciamento obrigatório entre todos os colaboradores afetos às régies ou 

quaisquer outras áreas de apoio à operação. 

 

Palco  

  

▪ Os palestrantes sentar-se-ão de forma a garantir o referido distanciamento e será usado 

material descartável para uso destes na mesa.  

 

▪ Sempre que subam ao palco para iniciar a apresentação não devem cumprimentar 

fisicamente nenhum dos presentes.  

 

▪ Os palestrantes deverão dispor um microfone para cada um, preferencialmente headset 

ou, se este for comum, deverão usar luvas. O microfone será desinfetado entre cada 

intervenção (passar com um toalhete humedecido em desinfetante ou humedecer um 

pano em solução com álcool a 70%). Podem ser usados outros meios como a troca da 

cápsula do micro, capa para micro, etc.  

 

▪ Quando o evento tiver lugar a perguntas pela audiência deverá ser sempre o assistente 

de sala a segurar o microfone, não devendo o mesmo ser entregue ao participante no 

evento. 

 

Salas 

 

▪ As salas devem ser amplas e bem ventiladas, conforme referido nas medidas gerais. 

 

▪ No intervalo entre as sessões as salas devem ser ventiladas e o mobiliário e equipamento 

devem ser higienizados. 
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▪ A lotação e a ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada de acordo com as 

recomendações à data da Direção Geral de Saúde. 

 

▪ Sendo as salas utilizadas para sessões científicas e apresentações, não devem ser 

ocupadas das duas primeiras filas ou, em alternativa, deve ser garantida a distância de 

pelo menos 2 metros entre o espaço utilizado pelo(s) palestrante(s)/orador(es) e a 

primeira fila ocupada. 

 

Expositores 
 

▪ Deve ser criado ou reforçado um circuito formal de visita, preferencialmente com circuitos 

de sentido único (limitando a visita de espaços exíguos e minimizando o cruzamento de 

visitantes em pontos de estrangulamento).  

 

▪ Devem ser evitadas a distribuição de folhetos ou outro objetos não essenciais, Dever-se-

á recorrer a cartazes, guias ou outros materiais informativos afixados em vários locais 

visíveis ou disponibilizados por outros meios. 

 

 

 

 

           Sensibilização para adoção de boas práticas no      

           contexto pandémico 

 

▪ Afixação em vários locais visíveis de cartazes informativos de medidas de prevenção e 

controlo da transmissão da COVID-19, disponibilizados pela Direção Geral de Saúde e 

ou do tipo: 

2 
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▪ A Organização irá igualmente recomendar que a medida de prevenção mais 

importante é a prática de uma boa higienização das mãos e de etiqueta 

respiratória. 

 

▪ A Organização recomendará que na presença de sintomas compatíveis com a 

COVID-19 não se deverá comparecer no evento, sem teste PCR negativo. 

 

 

         Resposta em situação de caso suspeito 

 

Em caso de presença de sintomatologia suspeita no participante ou staff (febre, tosse ou eventual 

dificuldade respiratória) durante o evento, será convidado a permanecer em gabinete de 

isolamento, até ser contactada a SNS24 – 808 24 24 24 e decidido o destino. 

O circuito de acesso ao gabinete de isolamento é previamente definido, sendo do conhecimento 

do Secretariado do Congresso. 

A pessoa suspeita de doença irá permanecer no gabinete de isolamento com comunicação para 

o exterior por telefone/telemóvel, onde poderá aguardar com tranquilidade até ser evacuada de 

acordo com as orientações da Saúde24 e autoridades locais de saúde.  

As medidas de isolamento em gabinete destinado para este fim, inclui colocação de máscara 

cirúrgica pelo próprio, lavagem das mãos e desinfeção com solução alcoólica (SABA), 

disponibilização de lenços de papel, vigilância de sinais vitais, hidratação e alimentação ligeira. 

Medidas tomadas, sempre que possível, em regime de autocuidado. 
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