
Federação Portuguesa de Orientação 
Clube de Orientação de Viseu 

Plano de Contingência para o evento: Beira Alta O’Meeting 2022– Baseado no Manual 
de Boas Práticas da FPO

(Evento desportivo de modalidades individuais sem contacto)



A Orientação

• A Orientação é um desporto, praticado ao ar livre, onde os atletas individualmente visitam um número de pontos de 

controlo definidos pela Organização, sendo uma modalidade considerada de baixo risco pela DGS.

• O itinerário usado, para ir de um Controlo para outro Controlo, é livre de atleta para atleta, o que faz com que hajam

dezenas de opções entre 2 controlos.

• Sendo a Orientação um Desporto equitativo, os escalões (separados por faixas etárias de 2, 5 ou 10 anos), têm o seu

próprio desafio, chamado de percurso, o que gera grandes desfasamentos de pessoas pela área da prova.

• As partidas da modalidade são espaçadas no tempo por forma a criar um intervalo de 1 a 3 minutos entre atletas do 

mesmo escalão.

• Pode acontecer ainda que dentro do mesmo percurso os atletas tenham itinerários diferentes, mas  similares a fim de 

evitar “colagens” em prova.



INTRODUÇÃO AO EVENTO

Beira Alta O’Meeting 2022
Data da realização – 21, 22 e 23 de 

janeiro de 2022



O evento - apresentação

O evento Beira Alta O’Meeting 2022, a realizar dias 21, 22 e 23/01/2022,  decorre em Penedono e Sernancelhe e é composto por 3 etapas;

21 de janeiro de 2022 (sexta-feira)  - Beselga, Penedono

• 10:00: Model Event. (Evento não competitivo. Sem qualquer contacto entre atletas e organização. O atleta chega à hora que quer, já com 
o mapa de teste)

22 de janeiro de 2022 (sábado) – Penela da Beira, Penedono

• 1o:00: Início das partidas para a  Distância Média

• 10:30: Início das partidas dos escalões abertos, e de formação

• 15:30: Início das partidas do Sprint WRE

• 16:00: Início das partidas dos escalões abertos, e de formação

23 de janeiro de 2022 (domingo) – Vila da Ponte, Sernancelhe

• 09:30: Inicio das partidas para a Distância Longa WRE

• 10:00: Início das partidas dos escalões abertos, e de formação



CONTINGÊNCIA 



Procedimentos Gerais dos Atletas

• Todos os atletas com indícios ou sintomas referentes à pandemia não poderão participar nos eventos;

Os atletas devem:

• Preencher e assinar: "Código de Conduta / Termo de Responsabilidade (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, quer em contexto de treinos quer em contexto de competições.”

• Respeitar as regras de distanciamento social de outros praticantes e/ou organizadores;  

• Ser responsáveis pelo cumprimento de regras de higienização, podendo ainda usufruir dos dispositivos cedidos pela 
organização nas partidas e nas chegadas; 

• Ser responsáveis por guardar os seus pertences, incluindo as chaves das viaturas;

• Usar máscara, ou equipamento de proteção individual semelhante, sempre que não estejam em competição;

• Equipar-se na sua viatura.



Procedimentos Gerais dos Atletas –
Certificado Digital COVID

• De acordo com a atual situação epidemiológica da Região Centro, caracterizada pelo aumento do número de casos de contaminação
com a variante Omicron da COVID-19 e de acordo com o constante no Número 2 do Artigo 13.º da Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 157/2021 de 27 de novembro, o acesso a eventos de qualquer natureza, onde se incluem, naturalmente, os desportivos, depende
da apresentação por parte de todos os participantes de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto-Lei n.º 54-
A/2021, de 25 de junho, nomeadamente:

a) De comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
54-A/2021, de 25 de junho, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID-19 com autorização de introdução no mercado nos
termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, cujo reconhecimento tenha
sido determinado pelo despacho previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho; ou

b) De comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos
previstos nas subalíneas i) ou ii), conforme aplicável, da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho.

• Tal como referido anteriormente, é igualmente obrigatório o preenchimento e entrega do Termo de Responsabilidade, constante do 
Anexo 1, da Orientação n.º 038/2020 de 25/08/2020 atualizada a 28/12/2021, da DGS;

• A organização, de acordo com o Número 7 do Artigo 13.º da RCM supracitada, tem o dever de solicitar e verificar o cumprimento dos 
pontos referidos anteriormente, sendo que, a responsabilidade pela realização de testes diagnóstico de SARS-CoV-2, bem como pelos 
respetivos encargos é do participante no evento. Sem prejuízo do referido, a organização disponibiliza um espaço concessionado a um 
prestador de serviços de saúde, que permite aos atletas realizarem um teste rápido de antigénio, para os fins descritos na alínea b).

NOTA: A obrigatoriedade da apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo à covid-19, será necessário a maiores de 12 
anos.

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/54-a-2021-165865578
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/54-a-2021-165865578
https://dre.pt/application/external/eurolex?04R0726
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/54-a-2021-165865578
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/54-a-2021-165865578


Procedimentos Gerais dos Atletas –
Certificado Digital COVID

• Os atletas devem apresentar um dos certificados, no posto de confirmação de certificados. Neste posto, 

a organização irá fornecer aos atletas pulseiras invioláveis que atestam a apresentação do certificado, 

para efeitos de participação no evento. No caso de ser válida para os dois dias (certificado de vacinação 

ou teste com validade até domingo) será dada uma pulseira branca. No caso de estar válido para 

apenas um dos dias será dada uma pulseira laranja. Significa isto que atletas com pulseira laranja terão 

que apresentar novo teste no domingo;

• Os atletas menores de 12 anos não necessitam de apresentar certificado, mas devem dirigir-se ao posto 

para receberem a pulseira branca (comprovando a sua idade);



Procedimentos Gerais dos Atletas

• Aceder à zona de competição tão próximo quanto possível da hora de início da prática desportiva;

• A deslocação até à zona de competição deverá ser efetuada de forma isolada, ou na companhia de 
elementos do agregado familiar com quem partilhe residência;

• Aceder à zona de competição já equipado para a prática desportiva.

• Os atletas devem usar máscara até ao momento em que partem;

• Após chegaram, os atletas devem seguir a sinalética de regresso ao estacionamento.

Os atletas não devem:

• Cumprimentar fisicamente os demais atletas;

• Trocar ou emprestar mapas, chips, bussolas e demais materiais usados para a prática desportiva, com 
outros atletas. 



Procedimentos Gerais dos Clubes

Os clubes devem:

• Providenciar que todos os seus atletas e comitivas assinam: “Código de Conduta / Termo de Responsabilidade (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, quer em contexto de treinos quer em contexto de competições.”

• Promover e incentivar o cumprimento das normas de higiene e segurança;

• Zelar pelo pagamento antecipado das inscrições dos seus atletas, não podendo participar sem o pagamento efetuado;

• Ser os principais promotores das informações aos seus atletas: listas de partidas, resultados e outras informações partilhadas pela 
organização;

• Garantir que todos os seus atletas são portadores de todo o equipamento necessário (p.e. peitoral fornecido pela FPO, bússola, 
sistema eletrónico e vestuário adequado);

• Garantir que as deslocações dos seus atletas serão efetuadas de acordo com as normas estabelecidas no momento, pelas
autoridades competentes;

• Garantir que os seus atletas maiores de 12 anos, atempadamente, se desloquem ao posto de validação de certificados, e 
rececionam pulseira que comprova a apresentação dos certificados. Sem pulseira, nenhum atleta poderá participar no evento.

Os clubes não devem:

• Disponibilizar nenhum tipo de espaço de convívio (p.e. tenda na arena) aos seus atletas;

• Promover a aglomeração/ajuntamento dos atletas;



Procedimentos para o staff
• Garantir a adoção das recomendações da DGS em todos os espaços do evento;

• Obrigatório o uso de máscara para todos os elementos;

• Desinfeção regular das mãos e espaços de contacto com atletas;

• Respeitar as regras de distanciamento social de outros praticantes e/ou organizadores;  

• Desinfeção regular das mãos e espaços de contacto com atletas;

• Para a equipa de colocação de pontos:
• Devem estar munidas dos meios necessários para poderem, na montagem de cada ponto de controlo, desinfetar

devidamente os materiais (Estaca e Box de controlo);

• Na recolha do Ponto de controlo recomenda-se o mesmo processo de desinfeção;

• Devem sempre que possível ser constituídas por elementos do mesmo agregado familiar.



Espaços de uma prova de Orientação
Espaços Anterior Com Medidas Implementadas

Secretariado Presencial na Arena Preferencialmente em Online

Equipa Técnica Sem desinfeção do material Com desinfeção de material

Babysitting Na Arena Serviço não disponibilizado

Arena
Com ponto de espectadores, serviços de 

apoio, espaços de convívio
Reduzida ao mínimo possível

Local Partidas Partidas de minuto a minuto num corredor Partidas com espaçamentos adequados

Local Chegadas 2 pontos nas chegadas
2 pontos nas chegadas com pontos

desinfeção/máscaras

Solo Duro Disponível em provas de 2 dias Serviço não disponibilizado

Cerimónia entrega Prémios Presencial na Arena
Realizável, segundo normas, à data, da 

DGS

VER DETALHES NOS PRÓXIMOS SLIDES.



Secretariado
• Procedimentos vigentes para o evento:

• O secretariado será preferencialmente feito online, até à véspera via e-mail (inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt).

• O pagamento deve ser feito por transferência bancária com envio do comprovativo para email do evento, tal como descrito na

seguinte página http://beiraom.coviseu-natura.pt/WRE22/pt/inscricoes/, evitando o pagamento em numerário;

• A Listas de Partidas será publicadas online (http://beiraom.coviseu-natura.pt/WRE22/pt/partidas/). Não haverão partidas

impressas;

• O sistema eletrónico disponibilizado pela organização a atletas que não o possuem, será levantado no secretáriado pelo próprio

atleta, devolvendo-o nas chegadas – tendo a organização os cuidados de higiene do mesmo;

• Todos os avisos e demais informações devem ser disponibilizadas online (http://beiraom.coviseu-natura.pt/WRE22/pt/);



Secretariado
• Esquema:

• Acrílico de separação entre organização (azuis) e atletas (verdes)

• Promoção do distanciamento social entre dos participantes que impreterivelmente tenham de ir ao secretariado

3 
m

et
ro

s

3 metros



Arena
Com a situação que atravessamos, as arenas deverão ser reduzidas ao mínimo, deixando desta forma

de incentivar os atletas a permanecerem neste espaço.

Medidas de prevenção:

• Não é permitida a montagem de tendas;

• Não haverá impressão de resultados. Os resultados serão colocados online.

• Existirão dispositivos de desinfeção individual, em pontos estratégicos do evento (Secretariado, 
Partidas, Chegadas, Descargas de SI Card, Mesa de Prémios)



Sequência entrada 
partidas: 
- Álcool Gel;

- Medição Temperatura;

Sequência pós chegada 
(informática): 
- Álcool Gel;
- Mascara; 
- Descarregar SI;



Sequência entrada 
partidas: 
- Álcool Gel;
- Check;
- Medição Temperatura;

Sequência pós chegada 
(informática): 
- Álcool Gel;
- Mascara; 
- Descarregar SI;



Partidas
Procedimentos dos atletas:

• É obrigatório higienizar as mãos antes de entrar na zona de partida;

• É obrigatório o uso de máscara de proteção até ao momento da partida (minuto zero);

• É obrigatório a apresentação da pulseira disponibilizada pela organização após apresentação de 
certificado de vacinação ou testagem negativa à COVID-19

Medidas de prevenção:

• Haverá um número diverso de corredores em função da quantidade de participantes inscritos, de 
forma a garantir a sua distribuição equitativa, evitando a proximidade física.

• A sinalética suplementar é disponibilizada com o mapa;

• Os horários de partida são disponibilizados online;

• A temperatura corporal é medida à entrada da zona de Partidas. Caso o atleta obtenha um valor 
superior a 38,0ºC, a medição deverá ser repetida 2 vezes com 5 minutos de intervalo. Caso a 
temperatura se mantenha superior a 38,0ºC o atleta será impedido de participar no evento.



Esquemas de Partidas (indicativo)
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Chegadas
Procedimentos dos atletas:

• É obrigatório higienizar as mãos antes de fazer download do SI Card;

• É obrigatório o uso de máscara de proteção após concluir a prova;

• Manter uma distância mínima de três metros entre utilizadores (atletas e organizadores);

• No caso de um atleta necessitar de respirar durante uns minutos, deve faze-lo afastado dos restantes 
atletas.

Medidas de prevenção:

• Há 2 corredores para o download das informações do sistema eletrónico;

• Os resultados são disponíveis online no site do evento;



Esquemas de Chegadas (indicativo)
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Babysitting

• Serviço não disponível

Solo Duro
• Serviço não disponível



Cerimónias de Entrega de Prémios
Procedimentos dos atletas:

• É obrigatório higienizar as mãos antes de participar na entrega de prémios;

• É obrigatório o uso de máscara de proteção durante toda a cerimónia;

• Manter uma distância mínima de três metros entre utilizadores (atletas e organizadores);

Medidas de prevenção:

• Separação física dos pódios de acordo com o distanciamento social recomendado;

• Separação física das entidades presentes na entrega de prémios;

• Não haverá cumprimento físico entre atleta e entidade.



Organizadores – Procedimentos perante 
caso suspeito (DGS)

• Se for detetado um caso suspeito, de acordo com os sinais e sintomas previstos na Norma 004/2020 da DGS, 
este deve ser encaminhado por um só funcionário para a área de isolamento, através dos circuitos definidos 
no Plano de Contingência, garantindo que o mesmo é portador de máscara.

• A sala/área de isolamento deve ter disponível um kit com água e alguns alimentos não perecíveis, solução 
antissética de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, e, sendo possível, acesso a instalação 
sanitária de uso exclusivo.

• Na área de isolamento, deve ser contactado o SNS 24, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS, dando 
cumprimento às indicações recebidas. Simultaneamente, devem ser cumpridos os procedimentos definidos 
no Plano de Contingência e, se aplicável, os procedimentos de limpeza e desinfeção, de acordo com a 
Orientação nº 014/2020 da DGS.”



Medidas de Prevenção, Proteção e 
Controlo
• Apesar de enumeradas em tabelas anteriores reforça-se que haverá pontos de desinfeção individual, 

as equipas de staff estarão munidas de equipamento de proteção individual (máscaras e luvas) e farão
regularmente a sua higienização.

• Haverá sinalética e cartazes para promover:

• Distanciamento individual;

• Etiqueta respiratória;

• Durante a preparação e realização do evento, serão cumpridas as recomendações da Federação 
Portuguesa de Orientação, para a mitigação de riscos na nossa modalidade.



Anexo 1

• Versão digital em www.fpo.pt→ Documentos→ Outros Documentos

• Link acessível em versões digitais deste documento: Termo Responsabilidade DGS

http://www.fpo.pt/
https://fpo.pt/ficheiros/outros/Termo%20Responsabilidade%20DGS.pdf


Notas finais

• O Regulamento especifico estará disponível em: http://beiraom.coviseu-natura.pt/WRE22/pt/ 72h 
antes do início da competição.

• “Todos os praticantes e equipas técnicas devem assinar um Código de Conduta / Termo de 
Responsabilidade (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, quer em contexto de treinos quer em contexto de competições.”

• Os clubes e atletas devem seguir as indicações dadas pela Autoridade de Saúde.


