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1. Introdução 
 
 

A COVID-19 foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, no dia 11 de 
março de 2020. Neste seguimento, várias medidas têm sido adotadas para conter a expansão 
da doença. No atual contexto de redução de medidas mais restritivas, o acesso a espaços e 
atividades culturais e de lazer torna-se muito importante para a saúde da população. 

Este documento, elaborado de acordo com a recomendação da DGS, na sua Orientação 
006/2020, de 26 de fevereiro de 2020, pretende ser um instrumento de orientação e gestão 
de meios e ações para a resposta a uma situação de emergência provocada pela COVID-19, 
visando: 

a) definir a estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação 
durante o evento “Lisboa Mistura 2021”; 

b) preparar, divulgar e implementar medidas de minimização da propagação da doença nos 
trabalhadores, prestadores de serviços e no público do evento “Lisboa Mistura 2021”  

c) preparar a resposta face a eventuais ocorrências de casos de doença. 
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2. Âmbito 
 

A COVID-19 foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, no dia 11 de 
março de 2020. 
À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde Pública, 
procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e estabelecimentos 
e determinando, quando necessário, medidas corretivas, incluindo a interrupção ou suspensão de 
atividades ou serviços e o encerramento dos estabelecimentos (Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de 
outubro). 

 
Este Plano de Contingência descreve as medidas de prevenção e controlo implementadas para fazer 
face à pandemia COVID-19 para a realização do evento “Lisboa Mistura 2021” que terá lugar nos 
jardins do Palácio Pimenta no Museu de Lisboa nas datas de 25, 26 e 27 de junho. 

 
O Plano será atualizado sempre que necessário, à medida que a situação evolua e se adotem 
medidas adicionais ou diferentes das que se apresentam na sua versão inicial. 
O Plano aplica-se às instalações, equipas e público do evento “Lisboa Mistura 2021”; 

 
O Plano abrange, ao nível da prevenção, os trabalhadores e colaboradores das equipas diretamente 
afetas à realização dos espetáculos, as entidades externas prestadoras de serviços ao espetáculo e 
o público a ter acesso ao evento e local onde decorre o evento. 

 
Todos os trabalhadores/colaboradores/ equipas afetas ao evento terão conhecimento 
relativamente ao Plano, incluindo o reconhecimento de sinais e sintomas compatíveis com a COVID-
19. 
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3. Descrição do Evento 
 
Há década e meia que o “Lisboa Mistura” traz para o centro da cidade vários projetos distintos dos 
bairros de Lisboa, tornando a cidade um lugar de inclusão, proporcionando encontros entre artes, 
pessoas e iniciativas em que a qualidade artística causa um grande impacto social. Depois de já ter 
passado por vários locais da cidade, este ano o festival realiza-se nos jardins do Palácio Pimenta, no 
Museu de Lisboa.  
 
“Lisboa Mistura 2021” decorrerá nos jardins do Palácio Pimenta no Museu de Lisboa, de 25 a 27 de 
junho, com a seguinte programação:  
 
25 de junho  
20H30 
SELMA UAMUSSE “KAYA KWERTHU” + CONVIDADOS: Gospel Collective | Rodrigo Leão | Sara Tavares | Tó Trips 
Duração 120’ 
  
26 de junho  
17H00 
CONCERTO “D’ Improviso – Ritmo e Improvisação” com Carlos Martins Quinteto: Carlos Martins – saxofone, Mário 
Delgado – guitarra, Carlos Barretto – contrabaixo, Hugo Menezes – percussão, Alexandre Frazão – bateria. 
Duração 60' 
18H00 
DEBATE – “Cidadania em Acção” 
20H30 
STEREOSSAURO “BAIRRO DA PONTE” + CONVIDADOS: Camané | Capicua | Carlão | Chullage | NBC | Ricardo Gordo 
WARM UP: Beatbombers x Cabrita 
Duração 120’ 
  
27 de junho  
15H30 
FESTA INTERCULTURAL com: Jhalak (Índia), De Macau com Cheong Li (Macau), José Galissá e Canango (Guiné-Bissau), Fado 
Bicha (Portugal) e Baque Mulher (Brasil) 
Duração 180’ 
18h00 
DJ Cruzfader (Warm up) 
Duração 60’ 
19H00 
OPA (Oficina Portátil de Artes) com: Mista Sanches, Cria e Afixa, Aniana, Avan Gra, Lewis CZM, Nex Supremo e Dj Kope 
Duração 120’ 
 

4. Horário de abertura e fecho ao público do evento “Lisboa Mistura 2021”  
 
25 junho das 20h30 às 22h30 
26 junho das 17h00 às 22h30 
27 junho das 15h30 às 21h00 
 
O Horário está sujeito a alterações em função das orientações em vigor da DGS. 
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5. Descrição das instalações  
 

O “Lisboa Mistura 2021” decorrerá nos jardins circunscritos e ao ar livre do Palácio Pimenta do 
Museu de Lisboa.  

 

ACESSO:  
 acesso de público é gratuito e controlado mediante o levantamento prévio do bilhete.  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
A lotação é de 430 lugares sentados, sendo 40 lugares para o palco de pequenos eventos e 430 
para o palco de concertos.  

 
 

ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS:  
Palco principal – 12,42 x 10,35m x 0,60m cobertura licra branca no topo e laterais 
. Box Truss 13 x 11 x 7,5m com linha a meio 
. Rig / Motores 4x CM Lodestar 1000kg 24 m, 1x controlador motor CM Lodestar 4 ch 
. 1 Régie 3x2m. Tenda fast-fold 3x3m 
. Escada de acesso a palco + rampa lateral acesso 2,5m x 5 m (aprox.) 
. Acesso a corrente elétrica presente no local 41,4Kva 
. Plateia 430 pax 
 
Palco secundário 4X4m 
. Plateia 40 pax 
 
Zona de atuação sem estrutura 
. Plateia 40 pax 
 
 
ZONAS DE APOIO  
Zona de backstage/técnica/produção vedada e contígua ao acesso de viaturas ao jardim.  
Na zona cimentada, sita no corredor de acesso a viaturas ao recinto, ficam 3 tendas 3x3m fast-
fold brancas destinadas a produção e armazém de materiais. 
Na parte traseira da estufa, ficam 3 tendas 3x3 brancas, destinadas a apoio aos artistas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7



Plano de Contingência 

Evento “Lisboa Mistura” 

junho 2021  

  

6. Prevenção e controlo 
 
As estratégias de prevenção e controlo baseiam-se na evidência científica disponível à data sobre 
o SARS-COV-2 e a doença decorrente, e são ativadas tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade, por forma a garantir a adequação das medidas. 
 
Com base na evidência disponível até ao momento, o SARS-COV-2 é transmitido através de 
gotículas respiratórias, contacto direto com secreções infetadas e através de aerossóis em 
procedimentos terapêuticos que os produzem. 
 
No âmbito da “Prevenção e controlo”, o presente plano define a intervenção com objetivos e 
ações específicas, designadamente: (1); deteção de caso suspeito e características da doença; (2) 
encaminhamento de caso suspeito; (3) o isolamento e contenção; (4) a comunicação e 
informação. 
 
 

7. Transmissão; Caso Suspeito 
 

A COVID-19 transmite-se pessoa-a-pessoa por contacto próximo com pessoas infetadas pelo 
SARS- CoV-2 (transmissão direta), ou através do contacto com superfícies e objetos contaminados 
(transmissão indireta). 
 
− 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 por contacto próximo ocorre principalmente através de gotículas que contêm 
partículas virais que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, quando tossem ou 
espirram, e que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. 
 
As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada e, 
desta forma, infetar outras pessoas quando tocam com as mãos nestes objetos ou superfícies, 
tocando depois nos seus olhos, nariz ou boca. A frequência de limpeza deve ser aumentada, 
precisamente para que não haja acumulação de vírus nas superfícies. 
 
Existem também evidências sugerindo que a transmissão pode ocorrer de uma pessoa 
infetada cerca de dois dias antes de manifestar sintomas. 
 
Existe ainda evidência da transmissão por aerossóis. 
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Sintomas 

Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas 
(assintomáticos) até febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, dor de garganta, cansaço e dores 
musculares e, nos casos mais graves, pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, 
septicémia, choque sético e eventual morte.  

 

 

 
 

 
 
Sintomas mais frequentes: Febre; Tosse seca; Dificuldade respiratória. 

Sintomas menos frequentes: Dor de garganta; Corrimento nasal; Dor de cabeça; Cansaço; Dores 
musculares.             

 

 

Definição de Caso Suspeito (atualizada de acordo com a Norma n.º 004/2020, de 23/03/2020 e 
atualizada a 19/04/2021) 

1. São consideradas suspeitas de infeção por SARS-CoV-2 as pessoas que apresentem: 

1.1 Quadro de infeção respiratória aguda com, pelo menos, um dos seguintes sintomas: 

b) Tosse de novo, ou com agravamento do padrão habitual; 

c) Febre (temperatura ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

d) Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível 

1.2. Anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito. 

            9
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8. Área de Isolamento e encaminhamento de caso suspeito 
 

Existe uma sala de isolamento, de fácil acesso e identificação que se situa na antiga casa do guarda. 

 

A sala de isolamento, (assinalada na planta/ Anexo I e Anexo II), com ventilação e revestimentos 
lisos e laváveis, como área de isolamento para colaboradores/ artistas/ técnicos/ público que se 
enquadrem na definição de “caso suspeito”, com a finalidade de evitar ou restringir o contacto 
direto destas pessoas com outros trabalhadores ou público. 

 

A sala será devidamente munida de máscaras descartáveis, solução antissética à base de álcool, 
solução desinfetante de superfícies, luvas descartáveis, termómetro por infravermelho, telefone, 
água e alimentos não perecíveis e caixote do lixo, abertura não manual e saco plástico (espessura 
de 50 ou 70 micra, ou reforçado com 2 sacos, em cumprimento aos requisitos definidos na 
Orientação 006/2020 de 26/02/2020 da DGS, adaptando-se aos seus requisitos mínimos); cadeira, 
toalhetes de papel e contactos úteis (SNS 24, INEM e Autoridade de Saúde local). 

O WC está equipado com doseador de sabão e toalhetes de papel, sendo interditado o acesso do 
público às mesmas instalações sanitárias, de acordo com a Orientação n.º 014/2020 de 21/03/2020. 
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De acordo com a atualização de 29/04/2021, da Orientação n.º 006/2020, o encaminhamento 
de um caso suspeito para a sala de isolamento é feito da seguinte forma: 

 A pessoa com sintomas dirige-se para a área de isolamento através dos circuitos definidos. 
Sempre que, por motivos de saúde,             esta deslocação não seja possível, a pessoa deve 
permanecer no local. 

 Deve-se restringir, ao mínimo indispensável, o contacto da pessoa com sintomas/caso 
possível com outra(s) e evitar deslocações adicionais nas instalações. 

 Caso a pessoa com sintomas necessite de auxílio (ex. dificuldade de locomoção), deverá ser 
assegurada a assistência. 

 Sempre que possível, a pessoa com sintomas deve manter a distância de segurança mínima 
de dois (2) metros de outras pessoas. 

 A(s) pessoa(s) que acompanha(m)/presta(m) assistência à pessoa com sintomas deve(m), 
antes de iniciar a assistência, colocar uma máscara cirúrgica e calçar luvas descartáveis, 
de forma adequada, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de 
infeção quanto à lavagem e desinfeção das mãos. 

 A pessoa com sintomas deve usar de forma adequada uma máscara cirúrgica, se a sua 
condição clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pela própria. Deve ser verificado 
se a máscara se encontra bem ajustada. Sempre que a máscara estiver húmida, ou 
degradada, deve substituí-la por outra. 

 A pessoa com sintomas, preferencialmente na área de isolamento, contacta o SNS 24 (808 
24 24 24) quando se trata de uma situação de saúde não emergente. Nas situações graves 
ou de risco de vida (ex. dificuldade em respirar, alteração do estado de consciência, dor no 
peito) quem presta assistência/socorro deve ligar para o INEM (112). 

 O profissional de saúde do centro de atendimento SNS 24 questiona a pessoa com sintomas 
e informa-a sobre a sua situação de saúde, dando indicação dos procedimentos a adotar. 

 

O encaminhamento de um caso suspeito para a sala de isolamento é feito por colaborador/ frente-
sala ou um elemento da produção do evento “Lisboa Mistura 2021”, através dos circuitos definidos. 
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Os elementos do evento “Lisboa Mistura 2021” com casos suspeitos devem seguir o seguinte                         
procedimento: 

 

 Reportar à sua chefia direta/ e à produção os sintomas e ligação epidemiológica compatíveis 
com a definição de caso possível de COVID-19; 

 Em caso negativo de Covid19 segue-se o normal plano de higienização em vigor no Palácio 
Pimenta/ Museu de Lisboa, desativando-se o Plano de Contingência. 

 Caso se confirme o diagnóstico positivo para Covid19 a produção do evento “Lisboa Mistura 
2021” desinfeta a sala de isolamento de acordo com a orientação n.º 014/2020 de 
21/03/2020. 

 Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar doente sair 
da área de isolamento e, só depois, iniciar os procedimentos de limpeza em segurança; 

 Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais 
de cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, 
na proporção de 1 parte de lixívia para 49 partes iguais de água; 

 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies; 

 Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as  instruções 
do fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental; 

 De seguida enxaguar as superfícies só com água quente; 

 Deixar secar ao ar; 

 Desinfeta o posto de trabalho e todas as áreas de contacto do trabalhador; 

 Armazena e trata os resíduos do trabalhador e área de isolamento como resíduos 
hospitalares; 

 Informa a Unidade de Saúde Pública, através do e-mail usplxcentral.eventos@arslvt.min- 
saude.pt ou do telefone 21 391 10 30; 

 Em colaboração com a Autoridade de Saúde Local ativa o procedimento de vigilância ativa 
identificando e contactando os contactos próximos. 
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9. Medidas de Prevenção Internas 
 
As equipas, colaboradores e prestadores de serviços do evento “Lisboa Mistura 2021” devem: 
 Utilizar máscara comunitária/ cirúrgica obrigatoriamente durante a permanência nas 

instalações. Deverá ser assegurada a substituição das máscaras sempre que se apresentem 
húmidas ou quando o seu tempo de utilização ultrapassar as quatro (4) horas;

 Permitir a medição da temperatura à chegada ao equipamento; caso seja obtido um                          valor 
superior a 37,8°C a medição deve ser repetida com cinco (5) minutos de intervalo. Caso a 
temperatura corporal seja superior a 37,8°C, após a segunda medição, o trabalhador será 
impedido de aceder ao equipamento e deverá contactar a linha SNS24 [808 24 24 24] ou 
o seu médico de família). Caso haja a necessidade da entrada no edifício deverá ser 
encaminhado para a área de isolamento adotando todos os procedimentos previstos; 

 Redobrar a frequência de lavar as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo 
menos 20 segundos à chegada aos escritórios, antes de manusear alimentos e após 
manusear objetos como maçanetas, corrimão, portas;

 Sempre que a lavagem não seja possível utilizar solução de base alcoólica para desinfeção 
das mãos;

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
 Cumprir a etiqueta respiratória:

a) Tossir ou espirrar para um lenço descartável ou para o braço com o cotovelo fletido  
e não para as mãos; 

b) Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 
c) Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida. 

 Manter os locais arejados; 
 Proceder à higienização dos objetos dos manuseados pelo elenco. Desinfeção diária dos 

equipamentos e objetos de cena antes e depois da sua utilização; 
 Não partilhar objetos pessoais nem dos seus postos de trabalho; 
 Cumprir os deveres de recolher obrigatório e dever cívico de recolhimento; 
 Garantir o distanciamento de 2 metros entre pessoas em áreas comuns, de pausa. 
 Efetuar a automonitorização diária de sinais e sintomas e abster-se de ir trabalhar se surgir 

sintomatologia compatível com COVID-19 e contactar o SNS 24; 
 Controlar a sua temperatura antes de se deslocarem para o evento “Lisboa Mistura 2021” e 

a meio do período de trabalho, ou em qualquer altura no surgimento de sintomas 
compatíveis   com a doença. Sendo que, se temperatura for >38ºC e se encontrar em casa, 
deve permanecer, alertando a produção, caso se encontre nas instalações do Palácio 
Pimenta/ Museu de Lisboa, deverá iniciar as medidas de isolamento. 

A produção do evento “Lisboa Mistura 2021” dispõe, com fácil acesso, do registo de todos os 
colaboradores e prestadores de serviços em que está identificado o nome completo, número de utente 
do serviço nacional de saúde / número de identificação fiscal, contacto   telefónico, função a 
desempenhar / desempenhada e local.                
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10. Medidas de Prevenção e Controlo para acolhimento do público 
 

   São adaptadas as seguintes medidas de proteção: 
 

1. Medição de temperatura a todos os elementos, prestadores de serviços, equipas artísticas, 
técnicas e de produção e ao público que entram no Museu de Lisboa. Não existe lugar ao 
registo de valores. Será recusada a entrada a quem apresentar temperatura superior a 37,8º 
ou se recusar a que seja feita a medição; 

2. Encontram-se colocados dispensadores de solução antissética à base de álcool, na entrada 
do Palácio Pimenta/ Museu de Lisboa e na bilheteira; 

3. Estão afixadas informações sobre as medidas de prevenção e controlo da transmissão da 
COVID-19, em vários locais visíveis, nomeadamente as de etiqueta respiratória, higienização 
das mãos, uso obrigatório de máscara e distanciamento social. 

4. O distanciamento de segurança entre o público é demarcado à entrada do Palácio Pimenta/ 
Museu e Lisboa, de forma a não haver aglomerações de pessoas; 

5. A entrada e saída do público têm circuitos próprios e separados; 

6. É obrigatória a utilização de máscara comunitária/cirúrgica no interior do edifício, para 
funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, público, equipas técnicas, de produção 
e artísticas, independentemente de estarem num espaço ao ar livre ou fechado. As mesmas 
devem ser substituídas sempre que se apresentem húmidas ou quando o seu tempo de 
utilização ultrapassar as quatro (4) horas; 

7. É assegurado um stock de retaguarda de máscaras para as equipas, colaboradores e público 
em geral; 

8. Nas instalações sanitárias para o público foram foi reforçadas a sinalética no local, 
encontrando-se dotadas de lavatórios com água corrente e meios de lavagem e secagem de 
mãos de uso individual, sendo limpas e desinfetadas de acordo com a Orientação 014/2020 
de 21-03-2020.  

9. Não há lugar à disponibilização e entrega de folhetos ou outros objetos ao público; 

10. Reforço de segurança e vigilância durante a realização de atividades e eventos por parte da 
equipa de frente-sala para ajudar no cumprimento das regras de segurança e medidas de 
proteção individual dos participantes e/ou público; 

11. O espetáculo tem os lugares sentados previamente identificados (com cadeiras), cumprindo 
excecionalmente um distanciamento físico entre espectadores de 1,5 metros; 

12. A equipa frente-sala, constituída por quatro elementos, assegurará o acompanhamento ao 
público e o cumprimento das regras de uso de máscara obrigatório e distanciamento físico; 

13. É garantido o afastamento de 2m entre a área de atuação artística (espaço cénico) e a 
primeira fila da plateia;         
                14 
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14. Os espetáculos não têm intervalo;  

15. Os espaços, equipamentos, objetos e superfícies utilizados como espaços comuns são limpos 
e desinfetados periodicamente, conforme a frequência da sua utilização. Acrescenta-se a 
desinfeção das cadeiras da plateia aquando a sua montagem, no imediato da hora de 
abertura de portas e aquando a sua desmontagem; 

16. Antes do início de cada evento, com amplificação, as normas gerais de uso obrigatório de 
máscara, distanciamento físico e saída ordeira do espaço no sentido do lugar mais próximo 
da saída, no final do evento, sempre que possível, são colocadas em voz-off; 

17. A entrada dos espectadores na plateia do evento é realizada por ordem de fila e de lugar, no 
sentido do lugar mais afastado da entrada, evitando o cruzamento entre espetadores de 
acordo com as indicações da Frente de Sala presente no espaço. 

18. A saída dos espetadores da plateia é feita por blocos de forma faseada, no sentido do lugar 
mais próximo da saída, evitando o cruzamento entre espectadores; 

19. Existe um circuito formal de acesso aos WC’s públicos;  

20. Não existe manuseamento de objetos por parte do público (microfones, canetas, papeis); 

21. Não está autorizada a permanência dos espetadores nos locais de atendimento, para além 
do tempo necessário para o levantamento de bilhete se necessário; 

22. Os utilizadores deverão ser informados no sentido de se absterem de frequentar o evento 
caso tenham sintomatologia compatível com COVID-19.  

23. As áreas de espera e de atendimento devem ser organizadas por forma a evitar a formação 
de filas, garantido o distanciamento de dois (2) metros entre pessoas que não sejam 
coabitantes, através da sinalização de circuitos e marcações físicas de distanciamento 
(verticais ou com marcação no chão, por exemplo).  

24. Os postos de atendimento devem, preferencialmente e se possível, estar equipados com 
barreiras de proteção (ex.: acrílico).  

25. Os espaços, equipamentos, objetos e superfícies devem ser limpos e desinfetados 
periodicamente, conforme a sua frequência de utilização, de acordo com a Orientação n.º 
014/2020, de 21/03/2020. Os objetos e superfícies de toque frequente e regular devem ser 
limpos e desinfetados com a regularidade mínima indicada na referida Orientação.  

26. As instalações sanitárias devem ser devidamente desinfetadas a cada limpeza. A frequência 
das limpezas deve ser efetuada de acordo com a Orientação n.º 014/2020, de 21/03/2020, 
podendo necessitar de maior periodicidade, dependente de maior utilização.                       
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Plano de Contingência 

Evento “Lisboa Mistura” 

junho 2021  

  

 10.1 – Medidas específicas para Técnicos e Corpos artísticos: 
 

1. É obrigatório o uso de máscara e a medição e temperatura (sem registo de valores) a todas 
as equipas de prestação de serviços, produção, técnicos e corpos artísticos. Deverá ser 
assegurada a substituição das máscaras sempre que se apresentem húmidas ou quando 
o seu tempo de utilização ultrapassar as quatro (4) horas. 

Caso seja obtido um valor superior a 37,8°C a medição deve ser repetida com cinco (5) 
minutos de intervalo. Caso a temperatura corporal seja superior a 37,8°C, após a segunda 
medição, será impedido de aceder ao equipamento e deverá contactar a linha SNS24 [808 
24 24 24] ou o seu médico de família). Caso haja a necessidade da entrada no edifício deverá 
ser encaminhado para a área de isolamento adotando todos os procedimentos previstos; 

2. A utilização de máscara não se aplica aos corpos artísticos durante a sua atuação em palco; 

3. As máscaras utilizadas pelas equipas de palco, são guardadas em local adequado, 
imediatamente antes da sua entrada em palco. Recomenda-se que sejam guardadas, em 
envelope individual com a identificação da pessoa. 

4. As equipas externas, técnicas e o corpo artístico devem enviar antecipadamente uma lista 
de toda a equipa que irá trabalhar no evento “Lisboa Mistura 2021” com a identificação: 
nome completo, número de utente do serviço nacional de saúde / número de identificação 
fiscal, contacto telefónico, função a desempenhar / desempenhada e local. 

5. Não são disponibilizados balneários.  

6. Os espaços quando utilizados pelos corpos artísticos e equipas técnicas, deve garantir, 
sempre que possível, o distanciamento físico de, pelo    menos, 2m entre os utilizadores, 
evitando a sua utilização simultânea por várias pessoas. 

7. Os espaços de cena, salas de apoio/ bastidores e wc’s são higienizados de acordo com o 
Plano de Higienização e Limpeza; 

8. Não há lugar à partilha de instrumentos, objetos e acessórios durante ensaios e atuações; 

9.  Os espetáculos devem ser adaptados, sempre que possível, de forma a minimizar o contacto 
físico entre os envolvidos. 

10. Os coralistas integrados no espetáculo devem manter-se afastados dos instrumentistas, e 
entre eles, pelo menos dois (2) metros, sempre que possível.  

11.  O distanciamento físico de dois (2) metros deve ser assegurado entre os instrumentistas 
integrados no espetáculo que executem instrumentos de sopro, e 1,5 metros entre os 
restantes tipos de instrumentistas.  
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11. Comunicação e informação 
 

A produção do evento “Lisboa Mistura 2021” irá empenhar-se na comunicação atempada com O 
PÚBLICO, artistas e colaboradores sobre as medidas descritas neste Plano de Contingência, de 
forma a que as boas práticas preventivas sejam aplicadas.  

Os espectadores irão receber esta informação através das redes sociais, cartazes afixados nos locais 
e outros matérias de divulgação do festival.  

Os colaboradores e artistas irão receber o presente plano via e-mail e serão informados sobre 
qualquer atualização. 

Será preparado um comunicado geral a emitir, na eventualidade de ser diagnosticado algum caso 
confirmado de COVID-19 que tenha participado, exercido funções ou assistido ao espetáculo. 
Tratando-se de um evento público, será também equacionada a preparação de um comunicado de 
imprensa.  

 

 
Cabe à EGEAC a estreita colaboração com a Autoridade de Saúde Local na eventualidade de se 
verificar algum caso suspeito para COVID-19 ou na presença de qualquer outra ameaça à saúde 
pública. 

 

A produção do evento “Lisboa Mistura 2021” dispõe, com fácil acesso, do registo de todos os 
colaboradores e prestadores de serviços em que está identificado o nome completo, número de 
utente do serviço nacional de saúde / número de identificação fiscal, contacto   telefónico, 
função a desempenhar / desempenhada e local. 
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ANEXO I - IMPLANTAÇÃO PERCURSOS E SALA DE ISOLAMENTO 
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ANEXO II – PLANTA COM SALA DE ISOLAMENTO 
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ANEXO III – FOLHETO INFORMATIVO: RECOMENDAÇÕES GERAIS 
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ANEXO IV – FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO 
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ANEXO V – FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM GEL ALCOÓLICO 
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ANEXO VI – COMO COLOCAR CORRETAMENTE A MÁSCARA CIRÚRGICA 
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