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PARECER TÉCNICO 

 

 

 

Foi solicitada à Direção-Geral da Saúde (DGS) a emissão de parecer técnico relativo ao “World Bike 

Tour Lisboa 2020”. 

O World Bike Tour Lisboa 2020 (WBT Lx 2020) é um evento ciclístico a decorrer na cidade de Lisboa, 

ao longo de 10 km entre a Avenida da Liberdade e o Parque das Nações, no dia 4 de outubro, com 

a participação de cerca de 2.000 pessoas (participantes, equipas técnicas de apoio, pessoal da 

organização e restantes intervenientes). 

Neste contexto, é necessário adotar medidas para minimizar o risco de transmissão da infeção 

por SARS-CoV-2 entre os participantes, equipas técnicas de apoio e organizadores intervenientes 

no WBT Lx 2020, assim como proteger a Saúde Pública. 

Na sequência da análise técnica dos documentos facultados sobre o WBT Lx 2020, resulta o 

seguinte parecer: 

1. A Organização do evento “WBT Lx 2020” tem a responsabilidade de aplicar medidas de 

redução de risco e de cumprir, promover e garantir o cumprimento da legislação vigente 

aplicável, bem como as normas, orientações e recomendações da DGS, durante todo o 

período de duração do evento, atendendo ao risco existente de infeção por SARS-CoV-2 e 

ao risco para a Saúde Pública por propagação da doença COVID-19.   

 

2. Para o devido planeamento e gestão de risco, o WBT Lx 2020 deve divulgar o Plano de 

Contingência para a COVID-19 por todos os envolvidos e participantes e garantir o 

cumprimento das medidas explanadas no mesmo, ao longo de todo o evento. 

 

3. O WBT Lx 2020 deve designar um profissional, e seu substituto para os impedimentos, 

devidamente qualificado para a articulação com a Autoridade de Saúde territorialmente 

competente. 

 

4. Sempre que necessário, deverá ser facultado à Autoridade de Saúde territorialmente 

competente o acesso ao circuito e demais estruturas utilizadas durante o evento, para 

verificação da implementação das medidas de prevenção e controlo de infeção e das 

medidas de minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2.  

 

5. Devem ser usados sistemas de recolha de dados, nomeadamente a identificação e os 

contactos, sob consentimento expresso, garantindo a privacidade de cada pessoa e 

demais legislação aplicável, para eventual investigação epidemiológica.  
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6. Sempre que necessário, para facilitar o rastreio e identificação de contactos de casos 

confirmados (de infeção por SASR-CoV-2), os dados recolhidos são entregues à Autoridade 

de Saúde territorialmente competente.  

 

7. Aos participantes, às equipas de apoio técnico e ao pessoal da organização, é aplicado um 

questionário para recolha de informação sobre  sintomas compatíveis com COVID-19, bem 

como sobre contactos com casos confirmados e/ou suspeitos de COVID-19 nos 14 dias 

anteriores. O questionário é aplicado antes de entrar no recinto do evento pela primeira 

vez.  

 

8. Durante todo o evento devem ser promovidas e seguidas as principais medidas de 

prevenção e controlo da infeção por todos os envolvidos, nomeadamente:  

a. Distância mínima de 2 metros entre pessoas, e 3 metros aquando da prática de 

atividade física;  

b. Relativamente ao ponto anterior, considerar que os 2 metros de distanciamento 

fazem referência a situações de indivíduos a caminhar ou em fila de espera. No 

caso do ciclismo, deve ser mantida a distância entre participantes de 3 metros 

lateralmente e mais de 20 m em linha; 

c. Higiene regular das mãos, recorrendo aos dispensadores de solução à base de 

álcool em pontos estratégicos e fácil acesso a instalações sanitárias;  

d. Etiqueta respiratória;  

e. Regular limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo com a Orientação 

014/2020 da DGS;  

f. Utilização de máscara nos espaços fechados ou onde a aplicação da distância 

recomendada entre pessoas não seja possível (exceto durante a prática de 

atividade física).  

 

9. As equipas de apoio técnico, pessoal da organização  e/ou dos serviços de segurança 

devem, sob proposta da Organização, assegurar o cumprimento da legislação vigente, 

nomeadamente promover a dispersão de concentração de pessoas, quer na receção e 

circuito, quer no perímetro do circuito, e via pública.  

 

10. Qualquer pessoa que durante o evento apresente sintomas sugestivos de COVID-19 deve 

ser isolada e encaminhada, de acordo com o Plano de Contingência do WBT Lx 2020 e do 

disposto na Norma 004/2020 da DGS.  

 

11. O WBT Lx 2020 deve ainda comprometer-se a observar todas as referências deste parecer, 

por forma a minimizar o risco de transmissão de SARS-CoV-2 e mitigar o risco para a Saúde 

Pública.  

Este parecer é exclusivamente baseado na Proposta dos promotores do World Bike Tour, não 

podendo ser usado noutros contextos desta ou de outra modalidade desportiva.  
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Em tudo o omisso, deverá ser dado cumprimento à legislação vigente. 

 

 

Graça Freitas 

Diretora-Geral da Saúde 

 

 

 


		2020-09-16T10:52:30+0100
	Maria da Graça Gregório de Freitas




