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1. Introdução 
 
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e foi declarada, 

pela Organização Mundial de Saúde, como pandemia internacional, no dia 11 de março de 2020. Contudo, 

a 14 de maio de 2020, o Governo Regional da Madeira, publicou a Resolução n.º 326/2020 que define 

medidas de desconfinamento adicionais, em resultado da evolução positiva que a Região vem alcançando 

no combate à pandemia da COVID-19. 

 

Na sequência da Orientação nº. 006/2020, de 26 de fevereiro de 2020, da Direção-Geral de Saúde (DGS), 

a ACIF-CCIM apresenta o presente Plano de Contingência para a realização do evento Expomadeira 2021, 

que decorre de 9 a 18 de julho, das 18h00 às 24h00 de 2ª feira a sexta e das 16h00 às 24h00 sábado e 

domingo, no Estádio dos Barreiros, com a participação de 90 empresas. 

 

Este Plano visa adotar procedimentos e regras decorrentes não apenas das obrigações legais, mas 

também das recomendações da Direção Geral de Saúde e das boas práticas que têm sido adotadas pelos 

vários agentes económicos, com o intuito de transmitir confiança a todos os que vão utilizar o espaço, sejam 

expositores, sejam visitantes e de se evitar a propagação do vírus no recinto. 

 

 

2. O que é a Covid-19 
 
O novo coronavírus, designado SARS-CoV-2, terá surgido em dezembro de 2019 na China, na Cidade de 

Wuhan. Embora nunca antes identificado em seres humanos, foi identificado como causa de vários casos 

de pneumonia, com uma ligação epidemiológica a um mercado localizado na cidade de Wuhan. A doença 

associada a este novo coronavírus é denominada COVID-19. 

 
 

3. Como se transmite 
 
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 a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando 
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uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos 

de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo 

coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode 

conduzir à transmissão da infeção. Até à data, não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 

 

 

4. Definição de caso suspeito 
 
Caso suspeito 

• Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou dificuldade respiratória), 

sem outra etiologia que explique o quadro + História de viagem ou residência em áreas com 

transmissão comunitária ativa*, nos 14 dias antes do início de sintomas; 

            OU 

• Doente com infeção respiratória aguda + Contacto com caso confirmado ou provável de infeção 

por SARS-CoV- 2 ou COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas; 

            OU 

• Doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra etiologia. 

 
 
 

5. Medidas a adotar pela ACIF 
 
 
Monitorização de sintomas e rastreio 
 
Medição da temperatura à entrada de todas pessoas que acederem ao recinto, durante a fase da 
montagem, realização e desmontagem, designadamente:  
 
Organizadores 
Expositores 
Fornecedores 
Participantes 
 
No caso de haver algum caso suspeito, será implementado o protocolo.  
 

Distanciamento Social 
 

1. Definição da lotação e capacidade máxima para cada espaço, 1000 visitantes e 180 trabalhadores, total 

1180 pessoas;  

2. Implementação de um circuito de sentido único e obrigatório, para evitar o cruzamento das pessoas; 
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3. Desenvolvimento e implementação de um conjunto de sinalética de segurança e orientadora, com 

marcação de chão, para garantir o cumprimento do distanciamento social nas filas, entradas, instalações 

sanitárias; 

4. Controle de aglomeração de pessoas: A organização do evento procede ao aconselhamento da 

desmobilização de aglomerados que constituam grupos acima do permitido. 

5. Em vez da tradicional praça da restauração, com todos os restaurantes e bares juntos, vamos optar por 

ter três restaurantes, localizadas no piso superior, ao longo do anel, com um máximo de 10/15 mesas, cada 

uma com 4 cadeiras. 

6. Em relação aos bares, os mesmos também estarão divididos de forma equilibrada, ao longo do anel, de 

forma que não haja necessidade das pessoas se deslocaram de uma área para outra. 

 

Proteção Individual 
 
1.Uso obrigatório de máscara em todas as áreas dos recintos. 

 

Higienização 
 
1.Obrigação de higienização das mãos com uma solução anti-séptica na entrada. 

2.Disponibilização dos meios de lavagem das mãos com doseadores de sabão e toalhetes de papel em 

todas as instalações sanitárias; 

3.Colocação de dispensadores com solução anti-séptica de base alcoólica em todas as instalações 

sanitárias; 

4.Assegurar junto dos clientes, a informação sobre as políticas de adoção de comportamentos de etiqueta 

respiratória e higiene, no espaço.  

5.Desinfeção geral diária de todas as áreas ocupadas pelo evento, bem como a remoção de lixo e outros 

resíduos observando os protocolos em vigor; 

6.Desinfeção das viaturas cada vez que há algum teste drive, bem como a mesa de trabalho, após a 

receção de cada cliente. 

 

Sensibilização, Divulgação e Aplicação das Medidas de Prevenção  

 

1.Afixação das medidas de prevenção e regimes de higiene e desinfeção em vigor nas entradas e em locais 

bem visíveis, bem como outras orientações tidas como relevantes para um comportamento preventivo, em 

formato estático ou digital; 
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6. Planta 
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Legenda: 
SI – Sala de Isolamento para casos suspeitos. 


