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Introdução 
 
O presente plano tem como objetivo apresentar as medidas de segurança, plantas de espaços e respetivos 
circuitos de entradas e saídas, a implementar na realização do XXVII Congresso de Pneumologia do Norte e 
XXXIII Jornadas Galaico-Durienses, que vai decorrer de 18 a 20 de outubro no Sheraton Porto Hotel. 

Com este conjunto de medidas pretendemos que a sua realização decorra com segurança, preservando a 
saúde de todos. A Organização pretende informar claramente os participantes salientando as alterações de 
funcionamento que serão concretizadas em termos de procedimentos de segurança, permitindo o uso fruto 
das atividades mencionadas no programa. 

A sua execução teve como base o plano de medidas para a reabertura de atividade do Sheraton Porto Hotel, 
as diferentes orientações emitidas pela DGS para a realização de eventos, assim como o despacho n.º 8998-
C/2020, de 18 de Setembro. 

 
 
 
 

Caracterização do Evento 

Evento  
XXVII Congresso de Pneumologia do Norte 

XXXIII Jornadas Galaico Durienses 

Data 18 a 20 de Outubro de 2020 

Local Sheraton Porto Hotel 

Nº Previsto de Participantes 
Presenciais:   

Número Máximo 200/ Confirmados até à data 100 
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Medidas de Prevenção Gerais 

Proteção Individual de Colaboradores e Participantes 
 Medição da temperatura corporal, à entrada das salas, sem registo, apenas para controlo. 
 Uso de máscaras obrigatório durante o período de permanência nas instalações do hotel, em sala de 

conferências ou outros espaços comuns/ públicos incluindo garagem e elevadores. 
 São disponibilizados pontos de higienização de mãos (totens de gel higienizante) acessíveis em todos os 

espaços de trabalho e áreas comuns. 
 Promoção e incentivo da prática diária de ações preventivas, veiculando a prática de hábitos de saúde 

adequados através de notificações na WebApp e também com a rede de sinalética física, que não envolve 
toque (cartazes, rol ups, sinalética de chão) e de suporte digital (monitores do hotel), nomeadamente: 
 
  Higiene das mãos;      Etiqueta respiratória;  
  Uso de proteção individual;     Auto monitorização de sintomas;  
  Distanciamento social;      Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos; 
 Abstenção de cumprimentos e contacto físico;  Evitar a partilha de objetos ou troca de equipamentos;  

 
 

                                            
 
 

Limpeza e Higienização 
 Implementação do plano de limpeza definido especificamente para antes, durante e após o evento,  
 Reforço de limpeza de zonas comuns incluindo as zonas sanitárias; 
 Nos intervalos, nos principais circuitos de circulação mantemos as portas abertas (sem controlo de acessos) 

diminuindo o contato com puxadores. 
 Implementação do plano de limpeza com atomizadores nos diferentes espaços utilizados; 
 Evitamos a utilização de ar condicionado. 
 Reforçamos a quantidade de caixotes do lixo/ contentores de resíduos com abertura não manual e a sua 

sinalética de localização, para facilitar a colocação imediata de detritos por parte do participante. 
 

     

Manutenção dos procedimentos de isolamento para os casos de covid-19 
 No local do evento o responsável para acionar os procedimentos em caso de suspeita de infeção em 

articulação com os planos de contingência obrigatórios é Sra. Cláudia Rato 
 Foi definido um quarto específico, preparado para receber possíveis casos detetados no decorrer do evento.  
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Medidas de Prevenção para Atividades Específicas I 

Atendimento ao Público 
 Efetuamos a formação de todos os colaboradores sobre as normas e procedimentos de segurança a adotar no 

evento. 
 Uso de máscara é obrigatório para todos os colaboradores no atendimento. 
 Temos dispensador de desinfetante nos locais de atendimento. 
 Garantimos a distância de 2 metros, entre participantes, em filas de acesso aos balcões de atendimento, com 

sinalética apropriada, linhas balizadoras no pavimento e utilização de baías.  
 Todo o material utilizado (computadores, teclados, ratos, impressoras, entre outros) é desinfetado diariamente 

e na troca de turno. 
 Nos recebimentos evitamos o uso de numerário, privilegiando o pagamento automático (TPA, MBWay e 

contactless), e temos meios de desinfeção dos terminais após cada pagamento. 
 No check in privilegiamos os pontos de “self fast check in”. 
 Colocamos barreiras de proteção de acrílico nos balcões de atendimento. 
 Utilizamos a App do evento como procedimento de redução de risco de contacto, minimizando a produção e 

distribuição de documentação física. 
 Evitamos a concentração de participantes à entrada dos espaços e efetuamos uma gestão equilibrada dos 

acessos em cumprimentos do disposto nos pontos anteriores. 
 Não é disponibilizado bengaleiro no evento. 

 

Catering 
Os serviços de catering são prestados pelo Sheraton Porto Hotel seguindo todas as normas indicadas nas medidas de 
orientação dadas pela DGS para restauração e bebidas. 

 Nos espaços de alimentação e bebidas reforçamos a higienização dos utensílios, equipamentos e superfícies, 
evitando ao máximo a manipulação direta dos alimentos por colaboradores e participantes. 

 O almoço dos cursos no dia 18 de Outubro, para cerca de 80 participantes, será realizado nas salas Apollo III e 
IV (261m2). Será efetuada a alocação dos participantes às mesas de catering, facilitando o “Tracking” caso surja 
algum caso de infeção. 

 Os almoços do congresso, nos dias 19 e 20 de Outubro,  
Opção 1: caso as condições meteorológicas o permitam, serão realizados num espaço exterior do hotel 
(deck junto ao restaurante), onde serão colocadas mesas com 1,80 m de diâmetro, para cada 6 
pessoas, permitindo o distanciamento entre participantes. As mesas serão numeradas de forma a 
permitir a alocação dos participantes às mesas de catering, facilitando o “Tracking” caso surja algum 
caso de infeção. 
Opção 2: no caso das condições meteorológicas não o permitirem serão entregues aos participantes 
“Lunch Boxes”. 
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Medidas de Prevenção para Atividades Específicas II                                                                  

Sala de Conferências 
 Todas as salas utilizadas no evento têm sistema de circulação direta de ar do exterior. 
 Limpeza da sala com atomizadores, antes, durante o período de pausa para o almoço e depois da utilização 

dos espaços. 
 A ocupação dos lugares sentados é efetuada com um lugar livre entre participantes, sendo a fila anterior e 

seguinte com ocupação de lugares desencontrados. 
 Projeção de vídeo de segurança com apresentação das regras e circuitos de circulação nos espaços. 
 As entradas e saídas têm circuitos próprios e separados, evitando o contacto/ cruzamento entre participantes 

(ver em baixo plantas e circuitos); 
 Sempre que possível, as portas de acesso permanecem abertas para permitir a passagem, evitando o seu 

manuseamento. Reduzimos os pontos de estrangulamento de passagem. 
 Definimos de lotação máxima de participantes por metro quadrado. Utilizamos Apps e equipamentos 

específicos para controlo de acessos de forma a não ultrapassar a lotação previamente estabelecida. 
 A entrada de pessoas é efetuada de forma individual e espaçada, garantindo o distanciamento de pelo menos 

2 metros entre pessoas, excetuando pessoas que sejam coabitantes. 
 A saída da sala é efetuada por fila, o participante deverá permanecer sentado até ter a indicação da hospedeira/ 

assistente de sala para sair. 
 Será obrigatório o uso de máscara para todos os prestadores de serviços/ colaboradores em sala. 

 
Palco 

 Garantimos a distância de 2 metros entre o palco/ mesa de presidência e a primeira fila ocupada.  
 Os oradores sentam-se de forma a garantir o referido distanciamento. 
 Usamos material descartável para uso dos oradores na mesa. 
 Os oradores e moderadores dispõem de um microfone para cada um. O microfone é desinfetado entre cada 

intervenção (com um toalhete humedecido em desinfetante ou com um pano humedecido em solução com 
álcool a 70%). 

 Quando o evento tiver lugar a perguntas pela audiência é usado um microfone em suporte físico, ou caso se 
verifique necessidade de levar o microfone ao público é o assistente de sala que segura o microfone, nunca é 
entregue ao participante, em ambos os casos o microfone é desinfetado entre intervenções. 
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Ocupação de Participantes por Sala de Conferências 
 

Evento Ocupação/ Sala Nome Sala 
Dimensões 

Sala 

Número de 
Participantes 
Presenciais  

Dia 18 Out. 

Curso 1 Apollo  I+II 285 m2 40  

Curso 2 Discovery 139 m2 25  

Curso 3 Gemini I+II 128 m2 50  

Dias 19 e     
20 Out. Congresso 

Apollo  
I+II+III+IV 545 m2 200 

 

 

 

 

Exposição Técnica 
 O Congresso de Pneumologia do Norte tem uma aplicação movel que permite aos participantes fazer visitas 

virtuais aos stands da indústria farmacêutica que apoia o evento e permite também o pré-agendamento de 
reuniões e contatos não presenciais, evitando a afluência à área de exposição. 

 Todas as salas utilizadas no evento têm sistema de circulação direta de ar do exterior. 
 Limpeza da sala com atomizadores, antes, durante o período de pausa para o almoço e depois da utilização 

dos espaços. 
 As entradas e saídas têm circuitos próprios e separados, evitando o contacto/ cruzamento entre participantes 

(ver em baixo plantas e circuitos); 
 As portas de acesso permanecem abertas para permitir a passagem, evitando o seu manuseamento. 

Reduzimos os pontos de estrangulamento de passagem. 
 Corredores de circulação com 2 metros de circulação. 
 A entrada de pessoas é efetuada de forma individual e espaçada, garantindo o distanciamento de pelo menos 

2 metros entre pessoas, excetuando pessoas que sejam coabitantes. 
 Definimos a lotação máxima de participantes por metro quadrado e o número máximo de ocupantes por stand 

(incluindo os expositores). Foi estipulado que por cada 3m2 poderá estar 1 representante do expositor e 1 ou 
2 participantes no máximo. 

 Utilizamos Apps e equipamentos específicos para controlo de acessos de forma a não ultrapassar a lotação 
previamente estabelecida entre participantes e expositores. 

 Efetuamos um registo diário de todos os representantes de expositor presentes, por cada sala. 
 Obrigatório o uso de máscara pelos expositores e participantes; 
 Os expositores têm desinfetante nos seus espaços/stands para uso próprio e dos participantes; 
 Os expositores evitam o uso de materiais decorativos, optando quer na construção quer no local por materiais 

facilmente higienizados (evitamos tecidos e alcatifas); 
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Audiovisuais 
 Obrigatório o uso de máscara para todos colaboradores presentes nos períodos de montagem, evento e 

desmontagem, dentro das instalações e de acordo com as regras do espaço. 
 Respeitamos as regras de medição de temperatura, higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

distanciamento social referidas pelo local onde se desempenharão as atividades (desde período de montagem, 
evento e desmontagem); 

 Todos os equipamentos, passam por um processo de desinfeção, antes da entrada nas instalações e após 
manuseamento dentro do espaço nos períodos de montagem e desmontagem. 

 No período de evento, e no que diz respeito às áreas de trabalho técnicas, cada colaborador é responsável pela 
desinfeção e cuidado da sua área, assim como dos equipamentos que lhe estiverem inerentes. 

 Todos os equipamentos, serão manuseados por pessoa técnica ou em casos aplicáveis (micros volantes por 
exemplo) por pessoa designada para o efeito (assistente de sala/hospedeira) 

 Respeitamos e cumprimos as normas e procedimentos para desinfeção dos equipamentos de auxílio pessoal 
(rádios, auriculares, etc.). 

 Respeitamos a limitação de percursos internos de acordo com a sinalética em vigor no espaço. 
 

Todas as normas são cumpridas em conjunto, as do espaço e do evento para assegurar o cumprimento de todas as 
regras de acordo com o plano de medidas para a reabertura de atividade do Sheraton Porto Hotel, as diferentes 
orientações emitidas pela DGS para a realização de eventos, assim como o despacho n.º 8998-C/2020, de 18 de 
Setembro. 
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Plantas 
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