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I – ENQUADRAMENTO 
 

 
Na atual situação relacionada com a COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais 

determinam,  a todos os serviços e infra-estruturas desportivas inseridas nas competições desportivas 
autorizadas, a elaboração de planos de contingência que minimizem o risco de contágio e permitam  o 
bom funcionamento das competições desportivas. 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações elencadas de 
seguida, que servirão de suporte à elaboração deste plano de contingência do “Modern Pentathlon 2021 
European U17 & U19 Youth Championships”: 

 
1. Norma n.º 020/2020 de 09/11/2020 – COVID-19: Definição de Caso de COVID-19 
2. Norma n.º 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a 26/03/2021 – COVID-19: Estratégia Nacional de 

Testes para SARS-CoV-2 
3. Norma n.º 015/2020 de 24/07/2020 atualizada a 16/02/2021 – COVID-19: Rastreio de contactos 
4. Norma n.º 004/2020 de 23/03/2020 atualizada a 19/04/2021 – COVID-19: Abordagem do Doente com 

Suspeita ou Confirmação de COVID-19 
5. Orientação n.º 023/2020 de 08/05/2020 atualizada em 20/07/2020 – COVID-19: Procedimentos em 

estabelecimentos de restauração e bebidas 
6. Orientação n.º 019/2020 de 03/04/2020 – COVID-19 FASE DE MITIGAÇÃO: Utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não Profissionais de Saúde 
7. Orientação n.º 014/2020 de 21/03/2020 – Infeção por SARS-CoV-2 (COVID19) – Limpeza e 

desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares 
8. Orientação n.º 011/2020 de 17/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID19) – Medidas de 

prevenção da transmissão em estabelecimentos de atendimento ao público 
9. Orientação n.º 008/2020 de 10/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID19) – Procedimentos de 

prevenção, controlo e vigilância em hotéis 
10. Orientação n.º 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID19) – Procedimentos de 

prevenção, controlo e vigilância em empresas 
11. Informação n.º 009/2020 de 13/04/2020 – COVID-19: Fase de Mitigação – Uso de máscaras na 

comunidade 
12. Informação n.º 007/2020 de 25/03/2020 – COVID-19 – Utilização de produtos biocidas para 

desinfeção de espaços públicos 
 
Este documento define um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da 

resposta do “Modern Pentathlon 2021 European U17 & U19 Youth Championships”, centrando-se nas 
questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos atletas, técnicos, arbitragem, staff 
da organização e restantes colaboradores, assegurando a realização da prova. 

Modern Pentathlon 2021 European U17 & U19 Youth Championships é uma prova europeia de 
pentatlo moderno, organizada pela Federação Portuguesa de Pentantlo Moderno e sua respetiva 
Federação Internacional com o apoio da Câmara Municipal das Caldas da Rainha. A prova será dividida 
por três locais distintos na cidade das Caldas da Rainha: Centro de Alto Rendimento de Badminton 
(Prova de esgrima), Piscinas Municipais (Prova de natação) e Expoeste (Prova de tiro a laser e corrida). 

O presente plano pretende dar a mesma resposta às diferentes provas e locais tendo em conta a 
aplicação das recomendações e informações emitidas pela DGS, sendo um complemento aos atuais 
planos de contigência do Centro de Alto Rendimento de Badminton, das Piscinas Municipais e da 
Expoeste, já validado pela Autoridade de Saúde Local. 
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II – CORONAVÍRUS - SARS-CoV-2 (COVID19) 
 
 
O QUE É O CORONAVÍRUS – COVID-19? 
 
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte a COVID-

19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a 
uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

 
PRINCIPAIS SINTOMAS 
 
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 
- febre. 
- tosse. 
- falta de ar (dificuldade respiratória). 
- cansaço. 
 
TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 
 
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 
- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra). 
- Pelo contacto direto com secreções infeciosas. 
- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 
 
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 

exposição próxima à pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 
produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na 
boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das mãos com uma 
superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou 
ocular (boca, nariz ou olhos). 

 
PERÍODO DE INCUBAÇÃO 
 
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo 

as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância 
ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso 
confirmado. 
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III – MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
ACESSO AOS RECINTOS DESPORTIVOS - CERTIFICADOS E TESTAGEM 

 
1. O acesso ao recinto exige que se faça prova de Certificado Digital COVID-19 ou prova de realização 

de um teste diagnóstico a SARS-CoV-2 negativo, de acordo com as normas e orientações da DGS e 
da legislação em vigor. Considerando a Norma nº 019/2021 a apresentação de Certificado Digital 
Covid ou Teste Negativo para SARS-CoV-2 para eventos desportivos com mais de 1.000 pessoas 
em ambiente aberto e de 500 em ambiente fechado. 

2. Os testes laboratoriais para SARS-CoV-2 válidos estão descritos no Norma n.º 019/2020 da DGS 
podendo ser apresentado resultado negativo de: 
a. Testes Moleculares de Amplificação de Ácidos Nucleicos (TAAN) realizados até 72 horas 

anteriores à sua apresentação 
b. Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) verificado por entidade certificada, nas 48 horas anteriores à 

sua apresentação 
c. TRAg na modalidade de autoteste, nas 24 horas anteriores à sua apresentação, na presença de 

um profissional de saúde ou da área farmacêutica que certifique a realização do mesmo e o 
respetivo resultado 

d. TRAg na modalidade de autoteste, no momento, à porta da instalação desportiva, com a 
supervisão da Organização. 

3. A Organização dispõe do Plano de Operacionalização e Verificação Certificado Digital COVID da EU 
ou da testagem relativamente a todo o público presente no recinto desportivo. Serão realizadas 
verificações para efeitos de credenciação de todos os elementos das comitivas e organização, quer 
durante o evento (48/48H para o staff / organização) e demonstração de testagem / resultado e / ou 
certificado vacinação, à chegada de todos os elementos das comitivas dos 20 países estrangeiros. 
Os elementos das comitivas serão, todos testados (testes de deteção PCR) à medida que a sua 
participação no evento for cessando. 

 
CONDUTAS DOS PARTICIPANTES E SINALÉTICA DE PREVENÇÃO 
 
Nas entradas, saídas e pontos estratégicos do local do evento, sempre que possível, serão 

afixadas, de forma visível, as medidas de prevenção e controlo de infeção a cumprir por todos os 
participantes, nomeadamente: 

a. Distanciamento físico de cerca de dois metros entre pessoas na sua mobilidade. 
b. Uso correto de máscara por todas as pessoas, colocada adequadamente e em permanência. 
c. Cumprimento de medidas de etiqueta respiratória e abstenção de contactos na presença de 

sintomatologia sugestiva de COVID-19. 
d. Lavagem (com água corrente e sabão líquido) ou desinfeção das mãos (com produto biocida 

desinfetante de mãos - TP1, comprovadamente notificado à Direção-Geral da Saúde). 
e. Limpeza e desinfeção de superfícies (com produto biocida desinfetante de superfícies - TP2 ou 

TP4 , comprovadamente notificado à respetiva autoridade competente nacional). O SARS-CoV-2 
pode sobreviver nas superfícies e objetos durante tempos variáveis, que vão de horas a dias. 
Serão garantidas medidas de limpeza e desinfeção das superfícies de uso comum e toque 
frequente, de forma a diminuir a transmissão do vírus. As equipas de limpeza intervirão por turnos 
utilizadores em cada instalação, nomeadamente e de modo mais regular de acordo com os ciclos 
de utilização previstos no Programa do Evento em anexo. 

f. Evitar-se-ão aglomerados de pessoas (de acordo com a legislação em vigor). 
g. Automonitorização de sintomas, com abstenção de participação caso surjam sintomas sugestivos 
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da COVID-19. 
h. Haverá sinalética dos circuitos de circulação, regras de acesso e de utilização dos mesmos. 
i. Caso algum participante se sinta doente ou apresente sintomas de doença não deverá 

comparecer no local de prova, devendo informar a organização por email ou telefone.  
j. Os atletas que tenham como objetivo a competição devem monitorizar regularmente a sua saúde 

(incluindo o registo de temperatura e vigilância dos sintomas) principalmente 14 dias antes e 
depois da competição. 

k. A partilha de objetos entre os participantes será evitada. Contudo, caso seja absolutamente 
necessária, os objetos serão limpos e desinfetados convenientemente entre utilizadores. Os 
participantes serão incentivados a interagir no estrito cumprimento das medidas de saúde pública 
preconizadas, pelo que não se devem aglomerar no interior, no exterior ou nas imediações do 
local onde se realiza o evento. 

l. Durante o evento, não haverá lugar à ingestão de alimentos, nem bebidas (com as devidas 
exceções relacionadas com condições de saúde). As necessidades hídricas podem ser supridas 
na medida do necessário, mas cada pessoa fazer-se-à acompanhar do seu próprio contentor de 
líquidos, de uso individual. 

 
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS NO USO DE MÁSCARAS E VISEIRAS 

 
1. É obrigatório o uso de máscaras e viseiras por voluntários, árbitros, staff e todos os envolvidos no 

campeonato.  
2. A organização fornecerá o material de proteção a todas as pessoas envolvidas na organização, 

nomeadamente voluntários, staff e árbitros. Colocará também à disponibilização soluções 
desinfetantes cutâneas (p.e. álcool gel). 

3. Será fornecido ao atleta máscara bem como álcool gel nos vários locais e recintos de prova. Os 
restantes, designadamente treinadores e acompanhantes, deverão ter o seu respetivo material de 
proteção individual em quantidade suficiente para usar sempre que necessário. 

4. No local do evento, a Organização garantirá a existência de contentores adequados e em número 
suficiente para o depósito de máscaras, outros EPI e lenços descartáveis. 

 
ACESSOS AO RECINTOS DAS PROVAS 
 

1. Até 48 horas antes da competição, os atletas recebem informação digital sobre o regulamento, 
recomendações, informações e termo de responsabilidade para cada prova.  

2. No acesso às instalações, será colocado um posto de controlo, para verificação da temperatura de 
todos os participantes. Esta operação será realizada por seguranças / vigilantes contratados e 
orientados para a função específica. 

3. Esse posto estará equipado com termómetro, máscaras descartáveis, toalhetes, desinfetantes, 
desinfetante de superfícies, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico) e 
material informativo da DGS.  

4. Aos atletas, equipa de staff, voluntários e arbitragem, que se suspeite terem sintomas de 
contaminação pelo Coronavírus / COVID-19 (tosse, febre, dificuldade respiratória e temperatura 
elevada, acima dos 37,5ºC) não pode ser permitido o acesso ao local da competição. Na presença 
de sintomas ou de temperatura elevada medida no domicílio, os mesmos devem abster-se da 
deslocação e procurar assistência médica através da Linha Saúde 24.  

5. Caso a temperatura medida seja acima de 37,5.ºC (2x com 5 minutos de intervalo) fica 
automaticamente excluída a possibilidade de participação na competição. O atleta é aconselhado a 
telefonar para o seu médico de família ou Linha Saúde 24.  
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6. Após a medição de temperatura (que deve estar em conformidade com os parâmeros definidos), é 
atribuída uma bolsa plástica inviolável aos participantes que podem assim circular nas áreas 
devidamente autorizadas. A informação contida na bolsa integra foto como elemento personalizado 
e de intransmissibilidade. A bolsa terá elemento / fio de modo a ser transportado de modo visível e 
na zona do tronco / peito.  

7. No recinto desportivo não estarão ocupadas as duas primeiras filas junto á área desportiva ou, em 
alternativa, garantir-se-à a distância de, pelo menos, dois (2) metros do recinto onde decorre o 
espetáculo desportivo, de forma a não existir qualquer contacto entre espectadores e outros 
intervenientes do espetáculo desportivo.  

8. Para efeitos de contacto no contexto da vigilância epidemiológica existirá, acautelado pela 
Organização, tanto quanto possível, um registo devidamente autorizado de todas as pessoas 
presentes no evento, independentemente da sua função no mesmo. Este registo terá suporte digital 
e em atualização permanente. 

9. A lotação fixa dos recinto desportivos para o evento, integrando comitivas / staff e público 
(orientação da DGS para os recintos desportivos n.º009/2021 de 26/08/2021) considera referencias 
definidas pela entidade licenciadora da lotação, a Autoridade de Saúde Local e as Forças de 
Segurança – PSP ou GNR do território e são respetivamente: 

I. Centro de Alto Rendimento de Badminton – 400 pessoas 
II. Piscinas Municipais – 400 pessoas 
III. Expoeste – 400 pessoas 

 
ENTRADA, SAÍDA, CIRCULAÇÃO DE ESPECTADORES E BANCADAS DE ASSISTÊNCIA  
 

1. A ocupação dos lugares sentados será efetuada com dois lugares livres entre espetadores, sendo os 
lugares ocupados desencontrados em cada fila. Deste modo, os lugares que permanecem 
desocupados terão sinalética a proibir a sua ocupação. 

2. A lotação para o público com lugares individuais é de 33% excluindo as duas primeiras filas referidas 
no ponto anterior, totalizando um máximo de 60 lugares na Expoeste, 150 lugares na bancada do 
Centro de Alto Rendimento de Badminton e 100 lugares na bancada das Piscinas Municipais. 

3. Os lugares sentados, estarão devidamente identificados (ex. na cadeira, marcação no chão, outros 
elementos fixos). 

4. A Organização garante a presença de Assistentes de Recintos Desportivos em número suficiente 
para que os espetadores se acomodem e se mantenham nos seus lugares sentados, bem como o 
uso dos equipamentos de proteção individual. 

5. A entrada dos espectadores será realizada por ordem de fila, mantendo o distanciamento social e 
num circuito independente do circuito realizado pelos atletas. Neste sentido, devem ser ocupados, 
em primeiro lugar e de forma progressiva, os lugares mais afastados da respetiva entrada. 

6. A saída dos espectadores será realizada por um local diferente da entrada, no sentido do lugar mais 
próximo da saída para o mais afastado. 

7. A Organização sensibilizará os espetadores para o risco que a aglomeração não controlada de 
pessoas configura no contexto atual. Assim, será assegurada a articulação / informação com as 
forças de segurança territorialmente competentes para que seja realizado o necessário controlo para 
evitar a aglomeração de público às zonas limítrofes dos recintos desportivos. 

8. No momento de término do evento, a saída dos espectadores será faseada e controlada por 
Assistentes de Recintos Desportivos, de forma a evitar aglomerados de pessoas e filas de espera 
extensas, reduzindo e fracionando a saída de espetadores do recinto desportivo. 

9. Serão minimizados os riscos de aglomeração de pessoas fora do recinto desportivo. 
10. As entradas e saídas terão circuitos próprios e separados, evitando o contacto e o cruzamento entre 
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pessoas. 
11. As portas de acesso permanecerão abertas para permitir a passagem de pessoas e evitar o seu 

manuseamento. Serão também eliminados ou reduzidos os pontos de estrangulamento de 
passagem. 

12. A Organização garantirá uma gestão adequada de filas, nomeadamente através do cumprimento do 
distanciamento físico de cerca de 2 metros entre as pessoas à entrada e saída do recinto desportivo. 

13. Durante os intervalos dos eventos desportivos, a circulação do público será reduzida ao mínimo 
indispensável, permitindo apenas, o acesso a sanitários, de forma a evitar a circulação de 
espetadores. 

14. As áreas de espera e de atendimento serão organizadas de forma a evitar a formação de filas, 
garantido o distanciamento de dois (2) metros entre pessoas que não sejam coabitantes, através da 
sinalização de circuitos e marcações físicas de distanciamento (por exemplo, através de marcações 
verticais e no chão). 

15. O horário de entrada para o evento será alargado, de forma a evitar aglomerados de pessoas e filas 
de espera extensas, reduzindo e fracionando a afluência de espetadores até ao início da prova.  

16. A organização assegurará um sistema de contagem de pessoas garantindo que, em qualquer das 
instalações que servirão de recinto desportivo, não se excederá a lotação máxima de definida por lei. 

 
PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO – ÁREA DE ISOLAMENTO 

 
1. Se for detetado um caso suspeito, de acordo com os sinais e sintomas previstos na Norma 004/2020 

da DGS, o mesmo será acompanhado por um só colaborador para a área de isolamento, garantindo 
que ambos têm a máscara devidamente colocada e cumprindo os circuitos definidos no Plano de 
Atividade e Contingência. 

2. A área de isolamento terá disponível um kit com água e alguns alimentos não perecíveis, SABA, 
toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, cadeira, termómetro. A sua localização deve ser conhecida 
por todos e devidamente sinalizada. 

3. Qualquer caso suspeito com sintomas compatíveis com COVID-19 ou caso confirmado de COVID-
19, de acordo com a Norma n.º 004/2020 da DGS, será comunicado pelo médico coordenador, de 
imediato, à Autoridade de Saúde territorialmente competente. 

4. O médico coordenador do evento comunicará o caso à Autoridade de Saúde Local competente, o 
caso deve ser devidamente notificado no SINAVE e deve ser facultada informação clínica relevante. 
O médico coordenador deverá ainda identificar e fornecer a listagem de contactos com exposição de 
alto e baixo risco do caso confirmado. 

5. Serão cumpridos os procedimentos de limpeza e desinfeção da área de isolamento, de acordo com a 
Orientação n.º 014/2020 da DGS. 

6. Durante o evento, deve existir um contingente de saúde para emergências, que também deve estar 
devidamente preparado e equipado para acompanhar e encaminhar eventuais casos suspeitos de 
COVID-19. 

7. Previamente ao início do evento, fica estabelecido um protocolo de comunicação com a Autoridade 
de Saúde Local. 

8. As áreas de isolamento nos três recintos desportivos estarão localizadas: 
I. Centro de Alto Rendimento de Badminton – Piso -1 (assinalado no mapa das instalações em VI) 
II. Piscinas Municipais – Especificamente no Gabinete Médico (assinalado no mapa das instalações 

em VI 
III. Expoeste – Especificamente na área identificada no Plano de Contingência aprovado pela 

Autoridade Local de Saúde. 
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RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO E REGRAS DE UTILIZAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 
1. Existirão instalações sanitárias em cada uma das três instalações que vão receber provas 

desportivas. Estas, serão alvo de limpeza e desinfeção antes e após os eventos, bem como assim 
durante os mesmos e sempre que necessário (em função do fluxo e controlo direto / observação 
sobre higiene e dispositivos de cada área). 

2. As medidas de limpeza e desinfeção das instalações sanitárias serão reforçadas, em função do seu 
volume de utilização. 

3. O funcionamento das instalações sanitárias respeitará a Orientação n.º 014/2020 da DGS, assim 
como a observância do distanciamento físico de cerca de dois metros entre pessoas na sua 
utilização e mobilidade na entrada e saída. Devem ser disponibilizados toalhetes descartáveis para 
as mãos e sabão líquido. 

4. No exterior das instalações sanitárias, será disponibilizada informação sobre as regras de utilização 
dos respetivos equipamentos, incluindo a sua lotação máxima. 

5. Será assegurada também a limpeza da área dos vestuários, bancadas e zona de treino/competição 
(bancos, mesas, cadeiras, chão, e outros materiais) antes, nos intervalos e após as provas. 

 
SECRETARIADO 
 

1. Todos os assuntos de secretariado, nomeadamente as inscrições, devem ser realizadas 
preferencialmente online, no site da Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno ou no site oficial da 
prova.  

2. O secretariado presencial das provas será realizado no exterior com recurso a uma tenda. A fila de 
espera deverá estar bem sinalizada, com marcas definidas no chão a indicar a distância de 2 metros 
definida pela DGS.  

3. Todo o staff ou colaboradores devem estar equipados com máscara. As mãos devem ser 
higienizadas com alguma frequência, se existir manipulação de dinheiro ou outras substâncias 
semelhantes.  

4. O secretariado deverá ter disponível gel desinfetante ou uma substância semelhante à base de 
álcool. 

5. Os países participantes devem nomear um delegado que fique responsável pela equipa do seu país 
na gestão das questões relacionadas com o secretariado da prova. 

6. Não haverá inscrições de última hora.  
7. Evitar-se-ão pagamentos com dinheiro no local.  

 
COMPETIÇÃO 
 

Formato do evento (sub-17 e Sub-19) 
- Explorar-se-á, conforme Programa do evento em anexo, a possibilidade de partidas por escalão e 
género de forma a diminuir o número de atletas a competir em simultâneo.  

 
1. Partida 

- Existirão contentores de resíduos (com abertura de pedal e saco de plástico) para a colocação das 
máscaras descartáveis (tratamento do lixo tóxico em articulação com o Centro Hospitalar de Caldas 
da Rainha).  
- Os atletas devem alinhar à partida, mantendo uma distância mínima de pelo menos 2 metros.  
- A área de partida deve ser aumentada de forma a permitir pelo menos uma distância de 1m entre 
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cada atleta.  
 

2. Saída da Natação 
- Todos os eventos de pentatlo deverão ter chuveiros à saída da água por onde os atletas deverão 
obrigatoriamente passar.  
 

3. Zona de transição 
- É recomendado um espaço mínimo de 2m entre atletas. 

 
4. Tiro 

- Distanciamento de cerca de 2m entre carreiras de tiro. 
- Os árbitros devem usar um capacete aberto com viseira e máscara.  

 
5. Corrida  

- É recomendável criar circuitos com menos voltas, evitando utilizar percursos de ida e volta.  
- Os atletas são aconselhados a evitar correr atrás de outros, salvaguardando, se possível, uma 
distância de pelo menos 4 metros. Se a distância for inferior, é recomendável posicionar-se com um 
ângulo de 45 graus ou mesmo ao lado do outro atleta, evitando a situação de estarem voltado um 
para o outro.  

 
6. Abastecimentos  

- Definir-se-ão equipas diferentes de entrega e recolha dos abastecimentos.  
- Todos os voluntários usarão máscaras.  
- Ampliar-se-á o tamanho habitualmente definido para a zona de abastecimento.  
- Em eventos até à distância olímpica devem ser disponibilizadas apenas águas.  
- Para as restantes distâncias, e na zona de recuperação, a comida deve ser disponibilizada 
empacotada.  
- É proibido tocar em qualquer outro abastecimento ou material, além do distribuído pelo  
voluntário.  

 
7. Área dos Árbitros e Vestuário dos atletas 

- Todos os árbitros e staff devem usar máscaras.  
- Esta área está desenhada de forma a permitir o distanciamento social entre atletas e árbitros 
(conforme planta com implantação das áreas / serviços em anexo). 
 

8. Meta  
- O funil de meta será dividido em diferentes corredores de 2m de largura para que os atletas possam 
manter o distanciamento social.  
- A fita de meta só deve ser usada uma vez por prova e desinfetada para cada utilização.  
- À chegada da meta, será dada uma máscara a cada atleta.  
- Os atletas não poderão conviver nas zonas de recuperação.  
- As massagens ficarão suspensas enquanto durar as regras de prevenção Covid-19.  
- As zonas de fotos e entrevistas ficarão suspensas enquanto durar as regras de prevenção Covid-
19.  
- Todo o staff, árbitros e voluntários usam máscara e viseira. 
 

9. Entrega de medalhas 
As medalhas serão manipuladas apenas por uma pessoa da organização. Após desinfeção das 
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mesmas, a mesma pessoa colocará as medalhas numa mesa também ela desinfectada e serão os 
próprios altetas que as irão recolher com desinfeção das mãos antes e depois. As medalhas não 
poderão ser passadas para a posse de mais ninguém além dos atletas, nem mesmo atletas do 
mesmo país ou treinador. 

 
IV – CONTACTOS RELEVANTES 

 
1. ULSP Caldas da Rainha 

Coordenadora: Dra. Ana Cristina Ferreira Pecante 
Rua dos Silos, s/n - 2500-256 Caldas da Rainha 
ulsp.caldasdarainha@arslvt.min-saude.pt  
Telefone: 262 870 190 
 

2. Identificação do profissional qualificado para a articulação com a Autoridade de Saúde  
Dr. Nuno Filipe Monteiro Piteira 
npiteira@hotmail.com, 965519792 
 

3. Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno 
Presidente: Manuel Barroso 
Telefone: +351 914833482 
Gestor operacional do evento: Rui Lucena 
Telefone: +351 919380985 
 

4. Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
       Vereador com o pelouro do Desporto – Pedro Raposo 
       Telefone: +351 918384250 
 

5. Médico coordenador do evento 
- O departamento médico está sob a responsabilidade da Federação Portuguesa de Pentatlo 
Moderno, especificamente com a direção de um médico , que garante um acompanhamento e serviço 
diário, bem como o contacto e articulação profissional com a Autoridade de Saúde competente. 
- O departamento médico da prova garantirá uma avaliação clínica periódica e adequada de forma a 
identificar precocemente qualquer sintoma sugestivo de COVID-19, nos termos da Norma 004/2020 
da DGS. 
  Dr. Paulo J. Sousa 
  Médico (OM 65401) 
  Telefone: 936450446  
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V – INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EVENTO 
 
Total de staff na organização – 86 pessoas e 2 delegados técnicos da UIPM 
Total de staff no Centro de Alto Rendimento de Badminton (Esgrima) – 14 pessoas 
Total de staff nas Piscinas Municipais (Natação) -  20 pessoas 
Total de staff na Expoeste (Laser Run) – 30 pessoas 

 
-Países envolvidos / Nº Atletas / Nº Treinadores / Nº Restantes staff 
1 - Polónia 
2 - Ucrânia 
3 - Rússia 
4 - Espanha 
5 - Suécia 
6 - Lituânia 
7 - Alemanha 
8 - Eslovénia 
9 - Grécia 
10 - Geórgia 
11 - Portugal 
12 - Itália 
13 - França 
14 - Bielorússia 
15 - Hungria 
16 - República Checa 
17 - Áustria 
18 - Turquia 
19 - Suiça 
20 – Bulgária 
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VI – MAPAS DAS INSTALAÇÕES 
 
Piscinas Municipais (área de isolamento assinalada com um quadrado vermelho) 
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Centro de Alto Rendimento de Badminton 
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Centro de Alto Rendimento de Badminton (sala de isolamento a vermelho) 
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Expoeste 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

VII – PROGRAMA DO EVENTO 
 

 

 

 

 


