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1. Enquadramento (Nota introdutória com enquadramento/finalidade e descrição sumária do espetáculo e/ou eventos similares que se pretende realizar, por exemplo, 

concertos, teatros, entre outros) 

Natação Artística – Modalidade de baixo Risco de acordo com Orientação no 036/2020 de 25/08/2020, atualizado a 31/03/21. 
II Torneio Regional de Figuras de Natação Artística 

2. Dados de Identificação do Espetáculo 

Tipo de espetáculo: Competição de Natação Artística Local de realização (morada)¹ :Piscina do CPN 

Data(s): 20 de novembro de 2021 Horário(s):Sessão da Tarde Início:13.30h Fim:19h00 

Número total de participantes/ público²: 65, Evento sem público. 
Número total de colaboradores, membros da Organização presentes 
no local (discriminados)²:5 

2.1 Responsável(eis) pelo Espétaculo e/ou outros eventos similares 

Nome Email Contacto telefónico 

ANNP info@annp.pt 226091652 

   

2.2 Responsável(eis) pela elaboração do Plano de Contingência 

Nome Email Contacto telefónico 

ANNP info@annp.pt 226091652 

   

2.3 Responsável(eis) pela ativação e intervenção do Plano de Contingência (Ponto Focal) 

Nome Email Contacto telefónico 

Carla Silva cperrosilva2@gmail.com 917018205 

   

3. Caraterização do espaço do Espetáculo (Para a caracterização do Espetáculo e/ou outros eventos similares, poderá ser necessário associar layouts 

que permitam uma fácil visualização da organização dodo Espetáculo e/ou outros eventos similares. Os layouts poderão ser colocados como anexo no Plano de Contingência. (Ver 

ponto 2.3 do Guia). 

Área total (m²):   Área exterior (m²):  Área interior (m²):  
Área da(s) sala(s)/espaço(s) onde decorrerá o 
evento (m²):   

Exterior (se aplicável): 
Não aplicável 

Interior (se aplicável): 
Anexo 1 – Croqui  

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
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4. Organização do Local 
4.1. Organização Estrutural (Incluir localização e número de equipamentos de apoio ao espetáculo, equipamentos de lavagem e desinfeção de mãos; definição dos circuitos de 

entrada/saída e de circulação dos locais/espaços referidos; local(ais) de isolamento;)³ (Ver ponto 2.4.1 do Guia) 

Equipamento: cadeiras e mesas para equipa de arbitragem e bancos na câmara de chamada para atletas. 
Solução desinfetante para higienização de mãos em vários locais. 
 

4.2 Organização Funcional (Caracterização da gestão do risco para todos os intervenientes, durante momentos específicos da atividade, por exemplo receção, transporte, refeições e 

outros possíveis pontos críticos) (Ver ponto 2.4.2 do Guia) 

A receção dos participantes será feita por colaborador do CPN, que medirá a temperatura corporal, e encaminhará os participantes no 
Torneio aos locais destinados. 

4.3 Plano de testagem (Se aplicável)⁴ 

Não aplicável 

5. Medidas Gerais de Prevenção (Deverão ser planeadas, implementadas e monitorizadas as medidas de prevenção, que incluam, entre outras, as medidas 

do Guia no ponto 2.5) 

Evento sem público 
Uso de máscara obrigatório. 
Medição de temperatura corporal à entrada das instalações. 
Calçado de rua não pode ser utilizado dentro da piscina. 
Todas as instalações sanitárias serão regularmente limpas e desinfetadas de acordo com as regras vigentes na instalação. 

6. Medidas Específicas de Prevenção 

6.1 Para Colaboradores/Membros da Organização presentes no Local (previstas no Guia no ponto 2.6.1) 

Antes do evento: 

Medição da temperatura corporal. 

Higienização das mãos. 

Calçado de rua não pode ser utilizado dentro da piscina 

Durante o evento: 

Uso de Máscara obrigatório. 

Desinfeção periódica das mãos. 

Manter distância de segurança. 

Arbitragem tem espaço exclusivo. 

Após o evento: 

Desinfeção de mãos. 

Recomendação  

6.2 Para Participantes (previstas no Guia no ponto 2.6.2) 

Antes do evento:  

Medição da temperatura corporal. 

Higienização das mãos. 

Calçado de rua não pode ser utilizado dentro da piscina 

Durante o evento: 

Uso de Máscara obrigatório, exceto durante a competição. 

Desinfeção periódica das mãos. 

Manter distância de segurança. 

Não será permitida a troca ou partilha de material entre os participantes. 

A cada clube será atribuído um espaço na bancada. 

As instalações sanitárias encontram-se abertas. 

Os balneários com utilização moderada, devendo ser adotadas as medidas de segurança habitual. 
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Após o evento: 

Desinfeção das mãos  

Recomendação de não haver contacto entre clubes, após o término da competição. 

7. Comunicação (estratégia prevista no Guia no ponto 2.7) 

 
 

8. Informação Adicional 
 

¹ Nota: Em atividades que impliquem a realização de percursos e/ou em diferentes dias, as mesmas devem ser descritas e anexadas ao documento. 

² Nota: Anexar uma listagem nominal e contactos telefónicos dos participantes e colaboradores/outros membros da Organização. 

³ Nota: Anexar a documentação necessária. 

⁴ Nota: Indicar os circuitos realizados, identificar o profissional de saúde (nome, contacto, Cédula Profissional), listagem dos participantes a realizar teste, definição dos espaços utilizados, horários e 
ocupação máxima simultânea. 

 


