PROPOSTA 1 - JULHO 2020

ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS
EM TEMPOS
DE

PROPÓSITO

No âmbito do atual contexto e das medidas de
segurança e de distanciamento social que
devem ser adotadas, de forma a reduzir a
transmissão da doença por COVID-19, seguem
algumas linhas orientadoras que pretendem
auxiliar o trabalho de planeamento e
organização de eventos, seguindo as exigências
definidas no quadro da pandemia.
Estas recomendações destinam-se à
comunidade interna do IPS e têm em conta a
necessidade de garantir a disseminação de
informação e a partilha de ideias e experiências
que possam contribuir para assegurar a
tranquilidade dos organizadores e a segurança e
a confiança dos participantes.

O IPS
ORGANIZA
ANUALMENTE
MAIS DE UMA
CENTENA DE
EVENTOS
e a imagem da instituição está profundamente
ligada a estas iniciativas, o que em tempos de
COVID -19 representa uma responsabilidade
acrescida quer para o público interno quer para
o exterior.

Com base no modelo habitual de eventos
organizados pela instituição serão abordados
procedimentos como a organização dos acessos,
espaços e pessoas, os convites, o secretariado,
aspetos logísticos e intervenções.
O documento teve por base o Plano de
Contingência do IPS e a análise e discussão das
práticas adotadas por instituições de ensino
superior, em Portugal e Espanha, no âmbito do
IV Forum de Protocolo Universitario da
Asociación para el Estudio y la Investigación del
Protocolo Universitario, podendo as mesmas ser
adaptadas a diferentes dimensões e contextos.
Certamente será um documento datado mas
esperamos que tenha interesse e utilidade
prática para todos aqueles que direta ou
indiretamente desenvolvem este tipo de
atividades.

Para mais informação contactar: gi.com@ips.pt

ESPAÇOS

ACESSO
- Deverá estar afixado, em local vísível, as regras de segurança e normas sanitárias;
- Definir zonas/portas de entrada e saída distintas e bem sinalizadas;
- Identificar pontos de higiene e disponibilização de máscaras à entrada do local do evento;
- Promover o acesso escalonado e diferenciado em franjas, no mínimo, de 10 minutos;
- Desimpedir bem os acessos à saída e, em caso de necessidade, definir diferentes locais para diferentes
coletivos evitando aglomerações de pessoas;
- A comitiva e/ou cortejo deverá manter a distância de segurança à entrada e à saída;
- Promover o cumprimento sem contacto físico (evitar beijar, abraçar, apertar as mãos), como conduta social
aceitável e justificada.
ESPAÇO
- A limpeza dos espaços e áreas consideradas de maior risco de contaminação deve ser reforçada antes da
abertura de portas e logo após o final da sessão;
- Nos espaços fechados manter, sempre que possível, as portas abertas para minimizar o toque nos respetivos
puxadores/manípulos. Nos casos em que tal não seja possível, recomenda-se a colocação de um assistente
de sala junto das portas, para as abrir e fechar;
- Promover a renovação do ar dos locais interiores com ar proveniente do exterior. Em caso de necessidade
refrigerar os locais antes da chegada dos convidados e desligar os equipamentos no início da sessão;
- Uso obrigatório de máscara e possível medição da temperatura corporal.

Para mais informação contactar: gi.com@ips.pt

PLANO DE SALA
- Reduzir a ocupação dos espaços e manter o distanciamento com cadeiras separadas por dois lugares vazios e
uma fila de intervalo ou, em alternativa, três lugares de permeio em filas seguidas, mas com ocupação
desencontrada; os lugares sentados têm de ser previamente identificados;
- Em casos que se justifique não deverá ser ocupada a primeira fila da sala junto ao palco;
- Para reduzir a movimentação de pessoas não devem existir intervalos durante as sessões;
- Caso esteja previsto uma intervenção musical deverá reduzir-se ao máximo o número de elementos (cinco
pessoas) e salvaguardar a distância entre os lugares, por exemplo, em esquema de ziguezague. Deverá
privilegiar-se a utilização de intervenções gravadas e projetadas no ecrã;
- Evitar a presença de órgãos de comunicação social, facilitando previamente as notas de imprensa, dossier de
imprensa, acesso às sessões de streaming, entrevistas telefónicas ou escritas e fotografias.

(No topo uma das opções de ocupação do Auditório Nobre do IPS com 300 lugares; em cima, sala/anfiteatro com 80 lugares)

MESA DA PRESIDÊNCIA
- Reduzir ao máximo o número de pessoas na mesa e assegurar o devido distanciamento; caso seja necessário
poderá recorrer-se à colocação de cadeiras ao lado da mesa embora não seja esteticamente recomendado;
- Garantir a higienização de todos os documentos e objetos disponibilizados aos oradores;

- Fazer uso de microfones individuais ou de lapela; caso pretendam efetuar intervenções no púlpito deverá ser
garantido a respetiva higienização em cada intervenção.
INTERVENÇÕES
- Reduzir o número e a duração das intervenções e do próprio ato/sessão (máximo 1 hora);
- Considera-se adequado, por exemplo, para lições de sapiência ou discursos inaugurais a duração de 15 minutos
ou 2400 palavras;
- Para a entrega de prémios deverá privilegiar-se os meios digitais e a projeção em ecrã dos homenageados,
podendo anunciar-se, eventualmente, outro evento, a realizar no futuro, para o devido destaque;
- As fotografias devem ser efetuadas nos respetivos lugares ou no exterior, a seguir ao evento, mas nunca à saída
para evitar aglomeração de pessoas.

Para mais informação contactar: gi.com@ips.pt

CONVITES
- Reduzir significativamente o número de
convidados;
- Os convites deverão mencionar, para além
do dia, hora e local do evento, a hora definida
para a chegada e locais de estacionamento;
- Deverão ser nominais e intransmissíveis,
devendo existir essa referência no convite;
- A confirmação de presença deve ser
obrigatória e realizada até 48 horas antes;
- A indicação do lugar ou planta da sala
deverá ser efetuada aquando da confirmação;

CATERING

- Não deve ser aceite a presença de
convidados que não confirmem presença

- Evitar a contratação de serviços de catering;

ainda que existam lugares disponíveis;

- Em caso de necessidade poderão ser

- Não é recomendado o uso de traje

disponibilizadas bebidas ou packs individuais

académico, apenas insignias e medalhas.

devidamente higienizados;
- A organização de almoços e jantares obedece à
lógica anterior de confirmação obrigatória, sendo
aconselhável a marcação dos lugares com o

SECRETARIADO

devido distanciamento;
- Reduzir o número de assistentes;

- Os objetos decorativos deverão ser evitados.

- Evitar a utilização e a distribuição de
documentos físicos e objetos, como brindes,
esferográficas e cadernos;

MEDIDAS DE PROTEÇÃO

- Promover o registo e a confirmação de
chegada através de tecnologia QRCode ou

- Garantir a existência de um plano de

outros sistemas digitais;

contingência que contemple o diagnóstico e

- Seguir as recomendações da DGS e dispor,

encaminhamento de casos suspeitos de COVID-19

no local, de solução à base de álcool, máscara

durante o evento a articular com os serviços de

e caixote do lixo;

saúde local e de saúde publica;

- Promover o cumprimento sem contacto

- Informar os participantes sobre a eventual

físico (evitar beijar, abraçar, apertar as mãos),

gravação do evento ou afixar informação à entrada

como conduta social aceitável e justificada.

do espaço.

Para mais informação contactar: gi.com@ips.pt

