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1. Enquadramento e Funcionamento da 

Associação Cultural e Recreativa de 

Fernão Joanes 

 

A Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes, criada a 15 de outubro de 1992, é uma 

Associação inscrita, no Registo Nacional de Associações Juvenis (RNAJ) com o nº 2007-00086 e no 

INATEL como CCD com o nº 4.863. É também filiada na Federação das Associações Juvenis do 

Distrito da Guarda, na Federação Nacional de Motociclismo de Portugal com o nº 301.06 e na 

Associação de Jogos Tradicionais da Guarda. 

A Associação dispõe de um conjunto de infraestruturas e equipamentos para as mais diversas 

atividades. Realiza também imensas atividades de carácter desportivo, cultural, recreativo e social. 

Com o objetivo de assumir uma posição de relevo no âmbito das organizações de eventos 

desportivos a ACR Fernão Joanes criou uma estrutura técnico-desportiva e operacional, que lhe 

permite garantir um conjunto de serviços nas diferentes vertentes da preparação e organização de 

Eventos Desportivos. 

Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, consubstanciadas pelas normas e 

orientações da Direcção-Geral da Saúde, no âmbito da infecção pelo novo Corona Vírus SARS-CoV-

2, agente causal da COVID-19, a ACR Fernão Joanes apresenta e divulga o Plano de Contingência 

que a seguir se desenvolve. 

De referir ainda que perante uma situação epidemiológica, todas as acções a desenvolver serão 

sempre alvo de avaliação no momento em que acontecem, uma vez que teremos informação a ser 

actualizada, que deveremos sempre levar em conta para as novas ações a tomar. 

 

 

1.1. O COVID-19: A doença, sintomas, formas de 

transmissão e prevenção 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde foi informada de casos de pneumonia 

na cidade de Wuhan, na China. Em 7 de janeiro de 2020, um novo coronavírus foi identificado como 

a causa da doença que foi denominada COVID-19.  

Desde então, foram identificadas mais pessoas infectadas em vários países, incluindo em Portugal.  

O nome, COVID-19, resulta das palavras “corona”, “vírus” e “doença” com indicação do ano em que 

surgiu (2019).  

A origem do vírus ainda é desconhecida, podendo, por isso, encontrar-se activa, segundo as 

informações publicadas pelas autoridades internacionais.  

Os sintomas são semelhantes a uma gripe:  
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• febre  

• tosse  

• falta de ar (dificuldade respiratória)  

• dores de cabeça 

As complicações como pneumonia têm surgido, sobretudo, em doentes idosos ou com outras 

doenças crónicas, que diminuem o seu sistema imunitário.  

A COVID-19 pode transmitir-se por:  

• gotículas respiratórias; 

• contacto directo com secreções infectadas; 

• aerossóis em alguns procedimentos terapêuticos que os produzem (por exemplo 

as nebulizações).  

O período de incubação do vírus ainda se encontra sob investigação, mas estima-se que seja de 1 

a 14 dias. 

Até ao momento, também não existe vacina ou um tratamento específico. Contudo, existem 

medidas que ajudam a evitar a disseminação do vírus, nomeadamente de protecção individual. 

Neste sentido, a Direcção Geral de Saúde recomenda:  

• Adoptar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou 

tossir (com lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o 

lenço de papel no lixo); 

• Lavar as mãos frequentemente, com sabão e água e sempre que chegar às nossas 

instalações, se assoar, espirrar ou tossir, antes de iniciar as refeições, após contacto 

directo com pessoas doentes, após usar a casa de banho 

• Evitar o contacto próximo com pessoas com tosse, febre e dificuldade em respirar; 

• Evitar tocar nos olhos, boca e nariz sem ter lavado as mãos;  

• Manter o distanciamento físico;  

• Permanecer em casa e contactar o SNS 24 (808 24 24 24) no caso de ter tosse, 

febre e dificuldade em respirar.  

De acordo com a situação actual em Portugal, o uso de máscara é obrigatório para protecção 

individual, como medida de protecção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à 

etiqueta respiratória. 

 

1.2. Quais os efeitos que a Infecção pelo Corona 

Vírus pode causar na ACR Fernão Joanes? 

A Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes deve estar preparada para a possibilidade de 

parte (ou a totalidade) dos seus membros não poder participar nas atividades desportivas 

decorrentes da organização duma Prova Desportiva de Motociclismo, devido a doença, suspensão 

de transportes públicos, encerramento de escolas, entre outras situações possíveis. 

Neste contexto, considera-se que a operação do clube (a organização de eventos desportivos) é em 

última análise, a função que deveremos assegurar até ao momento em que tal não seja possível. 

De igual forma a Direção decidirá momento a momento, a possibilidade de encerrar áreas 

operacionais ou mesmo a própria atividade. 
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1.3. Plano de Prevenção 

No sentido de preparar todos os membros da ACR Fernão Joanes para a possibilidade de 

aparecimento de um caso de Infecção pelo novo Corona Vírus, serão assegurados os seguintes 

procedimentos: 

➢ Efetuar um registo, devidamente autorizado, dos colaboradores, equipas técnicas e 

praticantes (nome, email e contacto telefónico), que entrarem no Crossódromo para efeitos 

de apoio no inquérito epidemiológico da Autoridade de Saúde, caso seja necessário; 

➢ distribuídos a todos os membros e colaboradores da ACR Fernão Joanes de álcool gel, sendo 

que a desinfecção através de solução à base de álcool não substitui a lavagem regular das 

mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos; 

➢ utilização de máscara individual de proteção em todos os locais do Crossódromo incluindo a 

Zona na Torre de Controlo - máscaras FP2; 

➢ garantir, através de equipas criadas para o efeito, as condições de higiene e segurança dos 

locais, incluindo as referentes às instalações sanitárias e balneários, bem como objetos e 

superfícies de uso comum e toque frequente; 

➢ colocação de diversas placas informativas em todos os espaços fechados e abertos, de forma 

a garantir o dever do distanciamento físico mínimo de Pelo menos dois metros entre pessoas 

em contexto de não realização de exercício físico e desporto (receção, bar/cafetaria, espaços 

de circulação, etc.); 

➢ os avisos e recomendações constantemente relembrados na instalação sonora do evento. 

 

De referir que nos espaços utilizados pelas equipas, deverá cada equipa / piloto providenciar. 

 

 Preparação Prévia: 

➢ Disponibilização de forma constante e regular de toda a informação existente e actualizada 

sobre o COVID-19, a nível nacional e internacional; 

➢ Disponibilização a todos os membros da ACR Fernão Joanes ou empresas que prestem 

serviços à ACR Fernão Joanes de soluções desinfetantes, nos locais de contacto com o  

pilotos, equipas e imprensa, local de realização das verificações Administrativas, zonas 

operacionais da Torre de controlo, postos de comissários na pista, comissários de boxes, 

local das verificações técnicas, centro de imprensa, centro médico, todas as viaturas 

operacionais, etc.; 

➢ Incentivar a correcta e regular higienização das mãos, através de informação e brochuras 

com os produtos que considerar adequados para sua protecção; 

➢ Reforçar a higienização de superfícies nos locais de maior permanência de pessoas; 

➢ Evitar o contacto físico, inclusive apertos de mão; 
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➢ Garantir, sempre que possível, o distanciamento físico de pelo menos 2 metros durante uma 

conversa (que deverá ser sempre o mais limitada no tempo possível); 

➢ Adoptar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir 

(com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo), 

lavando as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir; 

➢ Identificação e disponibilização de um local que possa ser utilizado como espaço de 

isolamento, para casos de membros da ACR Fernão Joanes, colaboradores, membros de 

equipas, público, membros das federações nacionais e internacionais, elementos de 

empresas que prestam serviço à ACR Fernão Joanes, etc que sejam identificados como 

suspeitos, onde a sua permanência seja suficientemente confortável e higiénica, até à 

conclusão dos procedimentos indicados pela Linha Saúde 24. 

 

Procedimentos Específicos de Funcionamento em Contingência: 

1. De forma a prevenir e conter qualquer risco de contágio, a ACR Fernão Joanes passará a 

funcionar de forma compartimentada, ou seja, os membros de cada sector não deverão 

contactar presencialmente com os colaboradores de outro Sector, devendo utilizar sempre 

os meios alternativos de comunicação: telefone, rádio, etc; 

2. Serão efetuados testes rápidos de despiste a todos os membros e colaboradores da ACR 

Fernão Joanes; 

3. Utilização obrigatória de máscara individual de protecção. 

4. Controlo de acessos: irá ser implementado um controlo de temperatura a todas as pessoas 

que irão entrar no Crossódromo das Lajes, pelo que todos os membros da ACR Fernão Joanes 

poderão ser chamados a efectuar este controlo sempre que a direção do clube ou a direção 

médica da prova assim o entender; 

5. Será preparado um contentor/barraca junto à entrada do Crossódromo para qualquer 

membro presente no interior do Crossódromo como local de “isolamento”. 

6. Por fim, solicitar a todos os membros e colaboradores da ACR Fernão Joanes que, tendo em 

conta a situação excepcional que vivemos, possam adoptar medidas preventivas na sua vida 

pessoal, evitando a todo o custo o contacto com terceiros e assegurando-se que cumprem 

todas as recomendações da Direcção Geral de Saúde (correcta higienização das mãos, 

etiqueta respiratória e contacto com a Linha SNS (808 24 24 24) em caso de sintomas de 

febre ou tosse) 

 

1.4. Procedimentos perante um caso suspeito 

Qualquer membro ou colaborador com sinais e sintomas de COVID-19, ou que identifique uma 

pessoa durante uma prova desportiva com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, 

informa a chefia operacional directa (preferencialmente por via telefónica ou rádio) e dirige-se para 

a área de “isolamento”, definida no Plano de Contingência. 
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O(s) membro(s) e colaborador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência à pessoa com 

sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica, 

para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infecção (PBCI) quanto à higiene 

das mãos, após contacto com a pessoa doente. 

A pessoa doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 (808 

24 24 24). Esta pessoa deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 

máscara deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem 

ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, 

boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida 

- máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, 

deve substituí-la por outra. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona a pessoa doente quanto a sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 informa 

o doente: 

− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à sua 

situação clínica; 

− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19:  

o Encaminhará o doente de acordo com a situação clínica para: autocuidados; ADC 

Comunidade ou ADC SU, nos termos da norma 004/2020 da DGS. 

o No ADC o médico avalia a situação clínica e prescreve, se necessário, o teste para a 

SARS – CoV-2. 

o Se o caso for positivo, o doente deverá permanecer em isolamento. 

o O empregador colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos 

contactos próximos do doente. 

 

A sala de isolamento contem disponível um kit com água e alguns alimentos não perecíveis, produto 

desinfetante de mãos, toalhetes de papel e máscaras cirúrgicas. 

 

 

O profissional de saúde qualificado e indicado pela Organização para a articulação com a Autoridade 

de Saúde é o Enf. Hélder Gomes (96 58 36 302) e caso haja necessidade de substituição a 

profissional de saúde qualificada e indicada pela Organização é a Enf. Clara Sousa (96 57 47 476). 
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Anexo A – Planta do Crossódromo com localização da Sala 

de “Isolamento”, Controlo de temperatura e Acessos 

 


