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Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacio-
nais determinaram, a todos os serviços e/ ou entidades desportivas, a elaboração 
de planos de contingência que minimizem o risco de contágio e permitam a 
retoma da atividade desportiva num ambiente controlado e em segurança.
O presente documento, elaborado segundo a Orientação 036/2020 da Direção 
Geral da Saúde e de acordo com os Regulamentos Covid-19 Para a Retoma da 
Prática Competitiva de Futebol, da Federação Portuguesa de Futebol (CO 39, de 
28/08/2020) e da Associação de Futebol de Leiria (CO 27 de, 11/09/2020), visa a 
prevenção e controlo da infeção de casos de Coronavírus COVID-19 no nosso 
clube e estabelece os procedimentos e medidas a adotar perante a identificação 
de casos suspeitos e/ou confirmados, sendo as indicações válidas para atletas e 
colaboradores da UDLEIRIA, devendo ser respeitadas e seguidas por todos.

A UDLEIRIA está comprometida com a proteção da saúde e a segurança dos seus 
atletas e   colaboradores, tendo também um papel importante a desempenhar na 
limitação do impacto negativo deste surto na comunidade.

O presente documento considera-se parte integrante do “Manual de Acolhimento e 
Boas Práticas da União Desportiva de Leiria” enquanto durar o período de exceção 
provocado pela pandemia COVID-19, sendo actualizado sempre que necessário.

A consulta deste documento não dispensa a leitura das orientações, informações 
e notas da DGS, a consultar na página www.dgs.pt, que são atualizadas à medida 
da evolução da situação.

1. Introdução
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O que é o novo coronavírus (COVID-19)?
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz 
parte o COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema res-
piratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum, ou evoluir para uma 
doença mais grave, como a pneumonia.

Como se transmite?
Considera-se que o 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)

Principais sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
 - Febre;
 - Tosse;
 - Falta de ar;
 - Cansaço.

Recomendações
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 e 12 
dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decor-
re durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. As medi-
das no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea 
e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contamina-
dos).

2. Enquadramento
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Para evitar a transmissão do vírus, todas os elemen-
tos do clube (atletas, treinadores e colaboradores) 
devem tomar as seguintes precauções diárias:

 - Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem 
durante pelo menos 20 segundos;
 - Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da 
casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;
 - Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
 - Deitar os lenços no caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
 - Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
 - Evitar locais com muitas pessoas, manter o distanciamento social e utilizar 
máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas autoridades de 
saúde.

Para evitar a transmissão do vírus, o clube adotará as 
seguintes medidas:

 - Durante o tempo de exceção, o acesso à Academia será reservado a atletas 
e colaboradores do clube;
 - Criação de diversos postos de desinfeção com gel desinfetante;
 - Definição de corredores de circulação distintas para entrada e saída da 
Academia;  
 - Os balneários encontram-se encerrados, devendo os atletas chegar à Aca-
demia já equipados, não sendo possível aos atletas tomar banho nos balneários 
no final dos treinos;
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 - Será permitida a utilização de WC's de apoio aos atletas e colaboradores, 
que serão higienizados após a sua utilização;
 - Definição de um corredor de circulação de sentido único à volta do campo;    
 - Deixam de ser fornecidos bebedouros aos atletas durante os treinos/jogos, 
solicitando-se que tragam a sua água, em embalagens devidamente identificadas;
 - Reforço de limpeza e desinfeção dos espaços e equipamentos de utilização 
comum;
 - Criação de kit de emergência de proteção pessoal composto por máscaras 
cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro, disponível no gabinete médico;
 - Estabelecimento de uma área de “isolamento”;

Entrada

Corredor de
Circulação

Saída

Área de 
Isolamento 
(COVID-19)



Para evitar a transmissão do vírus nas instalações do 
Clube, os elementos do clube deverão adotar as 
seguintes recomendações:

 - Efetuar a auto monitorização diária de sinais e sintomas e abster-se de ir 
treinar, competir, ou trabalhar, se surgir sintomatologia compatível com COVID-19;
 - Desinfetar as mãos na entrada e saída das instalações;
 - Respeitar os corredores de circulação para entrada e saída da Academia e 
do campo;
 - Utilizar máscara e manter o distanciamento físico mínimo de pelo menos 2 
metros entre pessoas, em contexto de não realização de exercício físico e despor-
to;
 - Evitar cumprimentar colegas e treinadores com o tradicional “aperto de 
mão” antes e depois dos treinos;
 - Cada atleta deverá vir equipado de casa e trazer consigo mochila/saco, que 
deverá conter, água em embalagem devidamente identificada, uma toalha de rosto 
e um invólucro para guardar a máscara durante o período de treino;
 - Após a entrada, os atletas deverão confirmar com o treinador ou diretor 
qual o espaço de treino que lhe está destinado e respeitar o corredor de circula-
ção;
 - Ao chegar ao espaço de treino destinado os atletas deverão aguardar ins-
truções do treinador ou diretor sobre o local onde deverão colocar os seus perten-
ces e autorização do mesmo para retirar a máscara e guardá-la de forma correta;
 - No final do treino os atletas deverão dirigir-se ao local onde estão os seus 
pertences, recolocar a máscara e dirigir-se à saída respeitando o corredor de circu-
lação;
 - Todos os atletas e equipas técnicas devem assinar um Termo de Responsa-
bilidade (Anexo 1), no qual é assumido o compromisso pelo cumprimento das 
medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, bem como o risco 
de contágio por SARS-CoV-2 durante a prática desportiva, em contexto de treinos 
e competição.
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O plano de contingência da União Desportiva de Leiria permite que toda a estrutu-
ra do clube se prepare para enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequên-
cias de infeção por um novo coronavírus (COVID-19), de acordo com as orienta-
ções da DGS, em estreita articulação com as famílias, os serviços de saúde e 
outras estruturas da comunidade desportiva.

Definição de caso suspeito
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente cromo crité-
rios clínicos infeção respiratória aguda (febre, tosse, ou dificuldade respiratória), 
associada a critérios epidemiológicos.

3. Plano de Contingência
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A área de isolamento deverá estar equipada com:
 - Solução antisséptica de base alcoólica;
 - Máscaras cirúrgicas;
 - Luvas descartáveis;
 - Toalhetes de Papel; 
 - Contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico;
 - Cadeira e Mesa;
 - Água engarrafa;
 - Biscoitos embalados.

Área de isolamento
No âmbito da prevenção e controlo da infeção por novo coronavírus (COVID-19), o 
clube definiu uma sala de isolamento na Academia, para restringir o contacto 
direto com quem apresente os sintomas acima descritos.  
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Plano de emergência médica e de evacuação 
(COVID-19)

Caso apresente sintomas, dentro da Academia, a pessoa deverá 
dirigir-se para a área de isolamento assinalada;

Informar o posto médico/profissional de saúde de serviço ou ligar ao 
Coordenador da Formação (910 676 542);

Já na área de isolamento, contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24) 
– só em caso de extrema necessidade se fará acompanhar nesta 
área por algum elemento do clube;

Em caso de confirmação de suspeita de COVID-19, a evacuação será 
efectuada de acordo com o plano de evacuação da Academia.

A - Portão Campo Fut 5
Evacuação Campo Fut 5 e Campo Fut 11 Norte

DAE / Gabinete Médico

B - Entrada Campo Fut 11
Evacuação Campo Fut 11 Sul

C - Bancada
Evacuação Bancada

Área de Isolamento 
(COVID-19)
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Procedimentos num caso suspeito
Qualquer atleta ou colaborador que apresente sinais e sintomas de COVID-19 e 
ligação epidemiológica, ou que identifique um elemento do clube com critérios 
compatíveis com a definição de caso suspeito deve seguir as seguintes indica-
ções:

 - Dirigir-se de imediato para a área de isolamento e comunicar ao profissio-
nal de saúde presente ou Coordenador/Responsável, preferencialmente por telefo-
ne;
 - O Coordenador/responsável que acompanha e presta assistência ao atleta 
ou colaborador com sintomas, deve, antes de mais, colocar máscara cirúrgica e 
luvas descartáveis (disponíveis no gabinete médico) cumprindo as precauções 
básicas de desinfeção e dirigir-se à área de isolamento; 
 - Já no interior da área de isolamento, o atleta ou colaborador suspeito de 
COVID-19, ou o Coordenador/Responsável (caso o atleta ou colaborador não con-
siga) deve contactar de imediato a Linha SNS 24 - 808 24 24 24;
 -  O atleta ou colaborador suspeito deve colocar a máscara e as luvas dispo-
níveis na área de isolamento. A máscara deve estar bem ajustada à face, de forma 
a permitir a oclusão completa de nariz, boca e áreas laterais, devendo ser substitu-
ída sempre que estiver húmida;
 -  Assim que possível, o responsável do Clube deverá informar o encarregado 
de educação do atletas suspeito de infeção ou familiares diretos do colaborador 
suspeito de infecção;
- Na sequência da avaliação, a linha SNS 24 - 808 24 24 24, informa ao suspeito ou 
responsável o resultado:
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Caso suspeito não validado
Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19, a Linha  SNS 24 define os procedi-
mentos adequado à situação clínica do atleta/colaborador. Neste caso são desac-
tivadas as medidas definidas no presente Plano de Contingência e aplicados os 
procedimentos habituais e limpeza e desinfeção;

Caso suspeito validado
A área de isolamento deve ficar interditada até à validação da descontaminação 
(limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá 
ser levantada pela Autoridade de Saúde, que dará indicações de como proceder à 
descontaminação da área de isolamento.

Procedimentos perante um caso suspeito validado
O atleta/colaborador deverá manter-se na área de isolamento (com máscara cirúr-
gica) até á chegada da equipa médica que garante a evacuação e o transporte 
para o hospital de referência, onde serão realizados os  exames laboratoriais, 
devendo evitar-se ao máximo deslocações e contactos adicionais do caso suspei-
to a outros espaços/pessoas.

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que 
por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local 
informa dos resultados laboratoriais e:
 - Se o caso for não confirmado, este fica encerrado para o COVID-19, sendo 
aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação 
são desativadas as medidas do plano de contingência.
 - Se o caso for confirmado, a área de isolamento deve ficar interditada até à 
validação da descontaminação (limpeza e desinfecção) pela Autoridade de Saúde 
Local.



DESPORTIVA DE LEIRIA

ACADEMIA DE FUTEBOL
UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA

#AFORÇADAUNIÃO

12

Na situação de caso confirmado, o clube deve:
 - Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da “área de isola-
mento”;
 - Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequente-
mente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabi-
lidade de estarem contaminadas;
  - Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o 
doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);
 - Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com 
espessura de 50 a 70 mícron) que, após ser fechado e selado (por ex. com abraça-
deira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de 
resíduos hospitalares com risco biológico.

4. Vigilância de contactos próximos

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas 
que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:

Alto risco de exposição:
 - Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, espaço ou zona até 2 
metros) do caso;
 - Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado 
com o mesmo;
 - Quem partilhou com o caso confirmado toalhas, ou outros objectos ou 
equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue ou gotí-
culas respiratórias.



5. Responsável pelo plano
Considerando a dimensão da Academia (número de equipas, atletas e colaborado-
res), foi definido um responsável – o Coordenador Geral do Futebol de Formação 
– Wilson Gomes.

Enquanto responsável pelo Plano, cabe a este:
 - Apresentar e coordenar a implementação do Plano;
 - Garantir o contacto com as autoridades de saúde;
 - Contactar os encarregados de educação dos atletas suspeitos de infeção 
ou familiares directos dos colaboradores suspeitos de infeção;
 - Garantir as condições de funcionamento da “área de isolamento”;
 - Garantir a disponibilização de equipamentos de proteção e produtos de 
desinfeção;
 - Diligências a efectuar na presença nas instalações do clube de elemento(s) 
suspeito(s) de infeção por COVID-19;
 - Articular com o departamento de comunicação e marketing a divulgação do 
Plano de Contingência e de todas as informações a difundir nos canais de comuni-
cação do clube, no âmbito do COVID-19.
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Baixo risco de exposição:
 - Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. 
em movimento / circulação, durante o qual houve exposição a gotículas/secre-
ções respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou 
espirro);
 - Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as 
medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas, etiqueta respi-
ratória; higienização das mãos)

Como medida de precaução, a vigilância activa dos contactos próximos decorre 
durante 14 dias desde a data da última exposição ao caso confirmado.
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6. Contactos Oficiais
Linhas SNS 24 (808 24 24 24)

UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA
Estádio Dr. Magalhães Pessoa (Junto à Porta 2)
2400-137 LEIRIA

244 823 532
geral@uniaodeleiria.pt

Responsável pelo Plano
Wilson Gomes – 910 676 542
coordenacaofutebol@uniaodeleiria.pt

Direcção
direccao@uniaodeleiria.pt
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TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO I)

Eu, ________________________________________________________________________, portador do documento de identificação nº 

________________, agente desportivo federado da modalidade de futebol na União Desportiva de Leiria, na equipa de 

____________________, com residência habitual no concelho de _________________________, declaro por minha honra, que:

1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as medidas gerais recomenda-

das pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e durante a prática desportiva, designadamente, a etiqueta 

respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre que aplicável, o distanciamento físico e a utilização de 

máscara;

2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas autoridades de saúde;

3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, durante a prática 

desportiva, quer em contexto de treino quer em competição, em particular, nas vésperas e no dia do treino e competição;

4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, relativamente a eventuais contactos com indivíduos suspeitos de 

COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARSCoV-2, bem como da manifestação de sinais e sintomas de 

COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos do 

meu agregado familiar;

5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela equipa médica do meu clube, 

federação ou pelas Autoridades de Saúde;

6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de sensibilização de todos os agentes 

desportivos e da sociedade para a prevenção e controlo da COVID-19;

7. Fui devidamente informado/a que o conjunto de medidas de mitigação implementadas se destinam a diminuir o risco 

e possibilidade de infeção pelo SARS-CoV-2, mas não podem assegurar a segurança plena nas instalações desportivas e 

da atividade, no contexto de pandemia.

8. Tomei conhecimento do Plano de Contingência próprio para a Covid-19 definido pela União Desportiva de Leiria, o qual 

li, compreendi e ao qual dou o meu acordo, assumindo o compromisso do seu cumprimento integral.

Leiria, ____ de ______________________ de ________

O Agente Desportivo O Enc. de Educação 
(no caso de agentes desportivos menores de idade)
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