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CAPÍTULO 12. 
EVENTOS E CONGRESSOS



12.1 RECOMENDAÇÕES GERAIS

•    Deve ser dada formação a todos os colaboradores sobre as normas internas 
e procedimentos de segurança a adotar;

•    Assegurar o equipamento de proteção individual aos colaboradores antes, 
durante e após o evento;

•    Realização de desinfeção de todas as superfícies, materiais e equipamentos 
necessários, antes, durante a após evento;

•    É considerada essencial a identificação de um membro do staff para acionar 
os procedimentos em caso de suspeita de infeção em articulação com os 
planos de contingência obrigatórios.

•    Logo que termine o evento, os participantes deverão abandonar o local as-
sim que possível.



12.2 PLANEAMENTO DO EVENTO

•    As visitas de inspeção, antes do evento, devem acontecer preferencialmente 
por via virtual, e quando se justifique;

•    Privilegiar espaços ou pisos em exclusivo para o mesmo evento e cliente;

•    Solicitar, sempre que possível, a inscrição prévia no evento e nas respetivas 
sessões. Caso tal não seja possível deve ser garantido um posto de inscrição in 
loco, que deverá ser higienizado após cada utilização;

•    Minimizar a produção/distribuição de documentação física e disponibilizá-la 
digitalmente usando apps, websites, landing pages, etc;

•    Aconselha-se ainda o envio eletrónico de vouchers/revistas/outras ofertas, bem 
como o envio por correio dos gifts do evento de forma a minimizar o contacto 
físico. 

•    A utilização do bengaleiro deve ser desaconselhada e apenas em situações in-
dispensáveis prever a existência de um modo self-service.



12.3 ENTRADA DO EVENTO
•    No Check-in dar preferência à credenciação em ambiente virtual; caso não 

seja possível, as filas de acesso aos balcões de acreditação deverão ter um 
corredor com um distanciamento de 2m entre filas;

•    Os balcões de atendimento ao público devem ter uma barreira de proteção 
entre os elementos da organização e os participantes;

•    Disponibilizar gel desinfetante na entrada do evento e em zonas assinaladas 
(de acordo com o plano de circulação);

•    Sempre que possível, criar circuitos de entrada e saída diferenciados, com 
respetiva sinalização/ apoio visual;



12.4 GESTÃO DO EVENTO
•    No local do evento reforçar o comportamento para manter a distância pes-

soal de segurança entre os participantes, bem como, durante as atividades 
outdoor;

•    O contacto físico é altamente desaconselhado e não se deve partilhar obje-
tos ou trocar equipamentos;

•    Deve existir uma equipa preparada para a limpeza das zonas comuns duran-
te o evento;

•    Todos os presentes deverão abster-se de cumprimentos e contacto físico, e 
nos eventos indoor deverão usar obrigatoriamente máscara;

•    Se necessário, deverão ser disponibilizadas máscaras;

•    Evitar portas fechadas e/ou obstáculos físicos no percurso do evento que 
sirvam de ponto de contacto entre convidados;

•    Controlar o acesso às salas (breakouts), utilizando por exemplo o sistema de 
beacons, em que uma app regista a entrada na sessão, controlando o núme-
ro de acessos;

•    Deve ser assegurada uma ventilação adequada para todos os espaços onde 
decorre o evento.



12.5 SALAS E PALCO
•    Sempre que possível, ter as portas abertas ou ter hospedeira com essa tarefa 

e com toalhetes para desinfeção ocasional;

•    Os lugares deverão estar previamente identificados (ex. cadeiras, marcação 
no chão, outros elementos fixos), cumprindo um distanciamento físico de 
2 metros entre visitantes/espectadores com exceção das pessoas que coa-
bitam, salvo disposição especial ou orientação da Autoridade Regional de 
Saúde em sentido contrário;

•    A ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com dois lugares livres 
entre espectadores que não sejam coabitantes, sendo a fila anterior e se-
guinte com ocupação de lugares desencontrados;

•    Sem lugares sentados: o lugar ocupado pelos visitantes/espetadores deve 
ser efetuado, de modo a garantir um distanciamento físico de 2 metros, en-
tre espectadores que não sejam coabitantes, salvo disposição especial ou 
orientação da Autoridade de Saúde Regional em sentido contrário;

•    Deve ser estabelecido um mecanismo de controlo de acessos que assegure 
que a afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de 
ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, 
excluindo organizadores e outro pessoal afeto à organização;

•    Nas salas de espetáculos ou similares com palco, não devem ser ocupadas 
as duas primeiras filas junto ao palco ou, em alternativa, deve ser garantida 
a distância de pelo menos 2 metros entre a boca de cena e a primeira fila 
ocupada;



•    Os camarotes devem ser ocupados por coabitantes quando tenham 6 ou 
menos lugares;

•    Os camarotes com lotação superior a 6 lugares podem ser ocupados, apli-
cando-se as regras mencionadas para os restantes lugares da sala;

•    Os lugares de galeria só podem ser utilizados com lugares sentados;

•    A saída da sala deve ser realizada, de preferência, por local diferente da entrada;

•    Em caso de existirem plateias em pé, colocar alguma sinalética visual no 
chão do venue, de maneira a que os participantes possam respeitar os dis-
tanciamentos aceitáveis que virão a ser definidos;

•    Evitar o uso de púlpito;

•    Vários dispensadores de álcool gel nos diferentes pontos da sala – palco, 
entrada, saída e a meio da sala;

•    No palco os oradores deverão sentar-se de forma a garantir o referido dis-
tanciamento e deve ser usado material descartável para uso destes na mesa;

•    Os oradores deverão dispor um microfone para cada um, preferencialmen-
te headset ou, se este for comum, deverão usar luvas. O microfone deverá 
ser desinfetado entre cada intervenção ou podem ser usados outros meios 
como a troca da cápsula do micro, capa para micro, etc.;



•    O passa slides deve ser individual ou limpo entre utilizações;

•    Quando o evento tiver lugar a perguntas pela audiência deverá ser sempre 
o assistente de sala a segurar o microfone, não devendo o mesmo ser entre-
gue ao participante no evento.



12.6 CATERING
•    Os buffets são desaconselhados, por via da partilha de talheres e da expo-

sição dos alimentos. No entanto, propõe-se a opção de buffets assistidos, 
sendo que o serviço deve de ser feito por um colaborador e com proteção 
especifica para os alimentos (vitrines, balcões cobertos, estações de comida 
com acrílico).

•    Pode ainda ser promovida a utilização de lunch boxes. 

•    Os detritos deverão ser colocados de imediato nos caixotes de lixo (reforçar 
a sua localização);

•    O Serviço de Catering deve adotar os mesmos procedimentos aplicados à 
restauração na data do evento. 



12.7 CASAMENTOS E BATIZADOS
•  Circular Informativa n.º DRSCINF/2021/20.


