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1. CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO  

Considerando o Plano Interno de Contingência do Município de Lisboa e dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa 

para o controlo e prevenção da infeção por COVID-19, estão previstas várias medidas no âmbito de Saúde Pública para a 

realização da iniciativa Bem-vindo à ULISBOA, que tem por finalidade a receção de boas vindas aos alunos, 

nomeadamente do 1º ano, que entram para a Universidade de Lisboa. Tendo em conta a situação de alerta em que ainda 

nos encontramos face à propagação da COVID-19, esta iniciativa terá uma edição mais reduzida relativamente ao formato 

de anos anteriores. 

É uma iniciativa académica e cultural, cuja organização e funcionamento será assegurado pela Reitoria da Universidade 

de Lisboa, em colaboração com as Associações Académicas das Escolas da Universidade de Lisboa. 

 
É uma iniciativa que decorrerá em momentos distintos, iniciando-se com a entrega de kits de receção aos alunos, seguida 

da apresentação em direto da tomada de posse do novo Reitor da Universidade de Lisboa, via streaming, e culminando com 

um espetáculo musical e por uma área reduzida de restauração e similares. 

 
O acesso ao recinto é livre, não sendo necessário passe de entrada, mas será controlada por vigilância privada, que  

efetuarão a contagem do número de entradas e saídas, de forma a controlar o número de pessoas dentro do recinto. 

Estará também presente a PSP para a revista aos alunos de forma a assegurar não só a segurança dentro do recinto 

como o cumprimento das medidas para a contenção do risco de transmissão do SARS-CoV-2, de acordo com o presente 

Plano. 

 
Os participantes são essencialmente alunos das 18 Escolas que compõem a Universidade de Lisboa, com a presença  

diminuta de alunos de outras Universidades da Cidade de Lisboa, rondando a média de idades entre os 18 e os 25 anos. 

 
O evento Bem-vindo à ULisboa decorre em espaço público ao ar livre, recinto provisório, com uma utilização do tipo de 

espetáculos e reuniões públicas e com um limite de 3.000 visitantes. 

 
O evento conta com efetivos de apoio, disponibilizados pela produção do evento e efetivos da Reitoria da Universidade 

de Lisboa, assim como, efetivos de emergência e de proteção civil, contando com 3 elementos do Regimento de 

Sapadores Bombeiros de Lisboa, 2 elementos dos Bombeiros Voluntários do Beato (equipa de socorristas) e da Polícia 

de Segurança Publica. 

 
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO: 

 

Localização Geográfica do Evento: Coordenadas geográficas: 38°45'10,5"N - 9°09'27,0"W 

Morada: Alameda da Universidade - Cidade Universitária, 1649-004 Lisboa 

Organização: Reitoria da Universidade de Lisboa 

Data: 12 de outubro de 2021 (3.ª Feira) 

Horário: das 14:00 horas às 21:00 horas 

Lotação máxima: 3.000 participantes 
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Figura 1 - Ortofotomapa da localização do evento Bem-vindo à ULISBOA. 

 
 

 
Palco                       Fig. 2 – Zonas de intervenção do evento 

Área de Alimentação (Stree food e bar) 
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2. INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO  

 

2.1. Assegurar, previamente, a divulgação junto de toda a comunidade académica da Universidade de Lisboa, sobre 

o conteúdo das medidas do Plano de Contingência para a realização da iniciativa Bem-vindo à ULISBOA, 

através dos meios e canais de comunicação já existentes. 

 
2.2. Afixar sinalética nas entradas e em locais considerados estratégicos, no sentido de garantir a todos participantes 

a informação necessária, nomeadamente a relativa às boas práticas e recomendações de higiene e de saúde  

pública. 

 
2.3. Está disponível na página da internet da ULisboa, em espaço dedicado à COVID-19, toda a informação sobre as 

normas de funcionamento, Plano de Contingência do Evento e Plano de Contingência da ULisboa, e demais 

recomendações sobre saúde pública (https://covid19.ulisboa.pt/). 
 

2.4. Também a página da ULisboa nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) servirá como veículo de 

divulgação das medidas adotadas para o controlo da COVID-19. 

 
2.5. A equipa da organização do evento Bem-vindo à ULISBOA, que estará presente na iniciativa, tem por missão 

sensibilizar os participantes para o cumprimento das regras sanitárias, designadamente o distanciamento físico, o 

uso da máscara, a higienização regular das mãos, a etiqueta respiratória e o respeito pelos circuitos de 

circulação. 

 

3. MEDIDAS ESTRUTURAIS  

 
A área útil do recinto é de 7.742.5 m², com uma área bastante aberta, no sentido de garantir um melhor 

descongestionamento e distanciamento, quer entre os diversos espaços quer entre os participantes. 

 

Tipo de UT: Espetáculo público ao ar livre (com efetivo de 3.000) 

 

3.1 A lotação máxima no recinto para o evento Bem-vindo à ULISBOA 2021 é de 3.000 participantes. 

 
3.2 Data e horário do evento Bem-vindo à ULISBOA: Dia 12 de outubro, terça-feira, das 14:00 às 21:00 horas. 

 
3.3 O horário de início das atividades será às 15h30 com a transmissão em direto da cerimónia de tomada de posse 

do Reitor e Abertura do Ano Académico na Universidade de Lisboa, que decorrerá na Aula Magna da 

Universidade de Lisboa. No entanto, para evitar aglomerações, a entrada será permitida a partir das 15h para os 

visitantes. 

 
3.4 Os espaços de restauração irão funcionar entre as 15:30h e as 21:00h. O espetáculo musical terá início às 

18:00h e terminará às 21:00h. 

 
3.5 Todo o recinto será vedado com baias metálicas, existindo duas entradas nas laterais para acesso de todos os  

visitantes e uma entrada junto ao palco destinada apenas à organização, staff, músicos e convidados. Existirá uma 

saída ampla no topo do recinto. Todos estes acessos são ampliados para uma entrada ou saída segura e  com o 

distanciamento recomendado, para evitar aglomerações. 

https://covid19.ulisboa.pt/
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3.6 Existência de apenas 1 palco, sem cobertura, com as seguintes dimensões: 8m x 6m x 0,8m. 

 
3.7 A organização tomará medidas adequadas nas situações em que os participantes incumpram as medidas 

previstas para o evento, não permitindo a sua presença dentro do recinto nestas situações. 

 
3.8 O uso da máscara deverá ser feito de acordo com as Orientações da DGS n.º 028/2020 (atualizada a 

05/10/2021) e n. º011/2021. Para a entrada dentro do recinto destinado ao evento, o visitante deverá usar 

máscara de proteção sendo obrigatória no decorrer do evento e no momento da saída, bem como, nos balcões 

de distribuição de Kits aos alunos, postos de informação, instalações sanitárias, e sempre que a organização o  

solicitar. Em cumprimento da legislação em vigor, deve ser utilizada, de forma adequada e permanente, máscara 

por todos os utilizadores e colaboradores, excetuando-se os membros dos corpos artísticos durante a sua 

atuação em cena. 

 
3.9 A organização assegurará a existência de máscaras cirúrgicas para facultar aos presentes se necessário no 

decorrer do evento. 

 
3.10 A equipa da organização ou outros que prestam serviço no evento, nomeadamente no atendimento, utilizam 

máscara e os Equipamentos de Proteção Individual obrigatórios. 

 

4. ESPAÇOS  

 
 

4.1. ESPETÁCULO – PALCO - RECINTO 

 
4.1.1. A utilização do espaço destinado ao espetáculo musical e à transmissão da cerimónia de tomada de posse do  

Reitor e de abertura do ano académico, considerará as normas de utilização de equipamentos culturais e outras 

orientações emitidas pela DGS para as atividades culturais, em vigor à data da realização do evento. 

 
4.1.2. A área de plateia do espaço de espetáculo é de 5.655 m². A plateia será em pé e delimitada por baias ao longo  

de todo o perímetro do recinto. 

 
4.1.3. No espaço de espetáculo, o palco terá uma distância mínima de pelo menos 2 metros entre a boca de cena e 

a assistência. 

 
4.1.4 Na ocupação do espaço delimitado aos artistas devem ser asseguradas as seguintes distâncias: 2 metros entre  

instrumentistas que executem instrumentos de sopro e 1,5m entre qualquer outro instrumentista. 

 
4.1.5. A área de espera para entrar no recinto irá ser organizada de modo a evitar a formação de aglomerados,  

organizando-se filas e garantindo o distanciamento de 2 metros entre pessoas. 

 
4.1.6. Será assegurada a colocação de dispensadores de solução antisséptica, à base de álcool, nas entradas, saída, 

e em diversos pontos estratégicos do espaço, de fácil acesso aos utilizadores e a todos aqueles que vão trabalhar 

na organização e realização do espetáculo. 
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4.1.7. Estará no local uma equipa adstrita ao Plano de Contingência de forma a garantir o cumprimento das medidas  

recomendadas pela DGS. Todos os elementos da equipa do Plano de Contingência estarão equipados com colete  

refletor (para melhor visibilidade), máscara cirúrgica e desinfetantes. Sempre que existam pontos de 

concentração/foco dos visitantes, estes elementos vão intervir de modo a evitar aglomerados, sempre em 

colaboração com os elementos da segurança privada e da PSP, que estarão no local. 

 
4.1.8. As entradas e saídas vão ter circuitos próprios e separados, evitando o cruzamento entre pessoas. Nas duas  

entradas de acesso ao público em geral, estará presente um elemento da equipa do Plano de Contingência para 

informar as pessoas sobre as regras de acesso, permanência e circulação dentro do recinto, de forma a reforçar a 

informação existente no local. 

 
4.1.9. Os membros da organização que estiverem de apoio às atividades durante o evento devem efetuar a  

automonitorização diária de sinais e de sintomas e abster-se de ir trabalhar se surgir sintomatologia compatível com 

COVID-19. Devem contactar a linha SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, de acordo com a norma 004/2020  

da DGS. 

 
4.2. RESTAURAÇÃO 

 
4.2.1. No evento Bem-vindo à ULISBOA está previsto existir um número muito reduzido de espaços destinados à 

venda de bens alimentares e bebidas. Prevê-se que seja instalado um espaço para venda exclusiva de bebidas 

(BAR) e no lado oposto do recinto 2 ou 3 espaços de “street food”. 

 
4.2.2. Não haverá cadeiras e mesas para refeições e também não será permitido o consumo ao balcão. Será 

privilegiado o serviço “take away”. Os locais de atendimento estarão devidamente sinalizados com percursos de 

pagamento e “take away” distintos. Os bens alimentares e as bebidas são fornecidas em materiais descartáveis, sem 

retorno. 

 
4.2.3. O horário de encerramento do espaço de alimentação será às 21:00h. 

 
4.2.4. Junto aos espaços de alimentação serão disponibilizados dispensadores de solução antisséptica à base de 

álcool. 

 
4.2.5. Os visitantes serão incentivados a manter uma distância de, pelo menos, dois metros, convenientemente  

sinalizada. 

 
4.2.6. A circulação dos participantes, no espaço de alimentação, será organizada por forma a permitir manter a  

distância adequada entre as pessoas que circulam entre os diferentes espaços (BAR e “street food”). 

 
4.2.7Os estabelecimentos de venda de bebidas e alimentação presentes no evento serão informados que devem seguir 

o aplicável da Orientação 023/2020 da DGS. 
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4.3. CERTIFICADO DIGITAL COVID 

 
4.3.1. A organização do evento Bem-vindo à ULISBOA, informa que, dando seguimento à consideração da DGS 

(Orientação 028/2020 atualizada a 05/10/2021) para acesso ao evento não será necessário a apresentação de  

Certificado Digital COVID da EU ou apresentação de resultado negativo para SARS-Cov-2, tendo em conta a sua lotação 

máxima de 3.000 participantes, em ambiente aberto (evento ao ar livre). 

 
4.4. MEDIDAS DE HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICA 

 
4.4.1 Dentro do recinto serão instalados 4 sanitários de utilização individual (masculino /femininos). 

 
4.4.2. Serão colocados dispensadores de solução de álcool-gel nos acessos (entradas e saídas) e em outros espaços 

considerados estratégicos dentro do recinto. 

 
4.4.3. Serão instalados ao longo do recinto e nos acessos de entradas e saída contentores de pedal para deposição 

exclusiva de máscaras faciais. 

 
4.4.4. Serão instalados contentores para a deposição de resíduos orgânicos e recicláveis com tampa aberta ou de  pedal, 

distribuídos ao longo de todo o recinto, contentores de maiores dimensões junto ao espaço da alimentação. Os 

mesmos serão recolhidos no horário definido pelo Departamento Higiene Urbana da CML. 

 
4.5. MEDIDAS NA ÁREA DA SAÚDE E EMERGÊNCIA 

 
4.5.1. A realização do evento Bem-vindo à ULISBOA terá o seu Plano de Segurança, contendo as normas e 

regras de atuação em caso de emergência. O Plano de Segurança é composto pelo Plano de Prevenção e Plano 

de Emergência Interno. O Plano de Prevenção, que inclui os procedimentos, ações e comportamentos de rotina, antes 

que se verifique qualquer ocorrência, destina-se a limitar os riscos, a garantir as condições de segurança, bem 

como, preparar os efetivos para reagirem a situações de emergência. O Plano de emergência pretende dar orientações 

e definir procedimentos e funções para todos os intervenientes numa situação de emergência. O Plano de contingência 

fará parte integrante das Medidas de Autoproteção. 

 
4.5.2. No recinto estarão disponíveis equipas do Plano de Contingência para informação e sensibilização das 

medidas de saúde pública e emergência. 

 
4.5.3. Estará no recinto a Equipa de Primeiros Socorros, formada por dois elementos do corpo de Bombeiros 

Voluntários do Beato com apoio de ambulância. Esta equipa destina-se a prestar os primeiros socorros no local. Na 

atual situação de alerta, são adotadas medidas adequadas de medição de temperatura, acesso, circulação e 

permanência dentro do veículo de emergência médica. Todos aqueles que aí prestarem serviço terão os 

Equipamentos de Proteção Individual adequados ao desempenho da tarefa. Esta equipa de socorristas está em 

estreita colaboração com o CODU de Lisboa, que coordena a sua ação com o Posto de Saúde e Centro Hospitalar 

de Lisboa Norte. 

 
4.5.4. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID 19, de acordo com os sinais e sintomas previstos na 

norma 004/2020, de 23/03/2020, atualizada em 25/04/2020 e norma 020/2020 da DGS, o mesmo será 

acompanhado para área de isolamento localizado no interior do edifício da Reitoria da Universidade de Lisboa, muito  

próximo a área do Palco, por um elemento da equipa do Plano de Contingência no local, garantindo que ambos 

estão devidamente protegidos com máscara cirúrgica de forma adequada. O percurso será o mais curto possível  

evitando o atravessamento de locais com maior concentração de pessoas. Os visitantes suspeitos de caso COVID- 
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19 terão um percurso próprio de entrada e saída do recinto e até ao edifício onde está localizada a sala de 

isolamento, seguindo-se os restantes procedimentos previstos no Plano de Contingência do edifício. 

 

Será contactada a linha SNS 24: 808 24 24 24 e o Delegado de Saúde Regional de LVT. 

 
4.5.5. A sala de isolamento do edifício da Reitoria da Universidade de Lisboa, localizada no Piso 0 do edifício, 

próximo à entrada principal do edifício, está equipada com uma mesa, cadeira, termómetro, dispensador com 

solução antissética de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas e caixote do lixo, e possui 

instalação sanitária de uso exclusivo, para a qual será encaminhada qualquer pessoa (visitante ou 

trabalhador/colaborador) que exiba sintomas suspeitos e onde permanecerá até ser possível estabelecer contacto  com 

a Linha SNS24. 

 
4.5.6. Nos locais onde o caso suspeito esteve em contacto e também na sala de isolamento serão realizados os 

seguintes procedimentos: lavagem e desinfeção de superfícies; assegurado o distanciamento de segurança e  

efetuada a ventilação dos espaços, e todos os demais procedimentos previstos e definidos no Plano de Contingência 

existente e em concordância com a Orientação nº 014/2020 da DGS. 

 
4.5.7. A todas as pessoas que acedam ao posto móvel de saúde, será avaliada a temperatura. Àqueles a quem 

for detetada temperatura superior a 38°C serão encaminhados para o local de isolamento. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS DE REFERÊNCIA 

 
 Plano de Contingência dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa 

 
 Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de 29 de setembro - Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID-19 

 
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021, de 29 de setembro - Altera as medidas no âmbito da 

situação de alerta 

 
 Orientação n.º 028/2020, de 28 de maio, atualizada a 05.10.2021 - Utilização de equipamentos culturais: Salas 

de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares; Livrarias, Arquivos e Bibliotecas; Museus,  

Palácios, Monumentos e similares; Programação cultural ao ar livre 

 
 Orientação n.º 011/2021, de 13 de setembro de 2021 – COVID-19: Utilização de Máscaras 

 
 Orientação n.º 006/2020, de 26 de fevereiro, atualizada a 29.04.2021 – COVID-19 - Procedimentos de 

prevenção, controlo e vigilância em empresas 

 
 Orientação n.º 023/2020, de 8 de maio, atualizada a 20.05.2021 – COVID-19 – Procedimentos em 

estabelecimentos de restauração e bebidas 

 
 Orientação n.º 020/2020, de 9 de novembro – COVID-19 – Definição de Casos de COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/172153527/details/maximized?serie=I&day=2021-09-29&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/172153528/details/maximized?serie=I&day=2021-09-29&date=2021-09-01
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Lisboa, 8 de outubro de 2021 

 
O Reitor da Universidade de Lisboa 
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