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1 Nota introdutória 

 

O Teatro Nacional São João (TNSJ) é responsável por organizar os Serviços de Saúde e 

Segurança do Trabalho (SST) de acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da 

promoção da segurança e saúde no trabalho” (RJPSST – Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, na sua atual redação). É sua obrigação assegurar aos seus trabalhadores e 

colaboradores condições de segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, 

tendo em conta os princípios gerais de prevenção (art. 15.º do RJPSST). 

 

O TNSJ assume de igual modo a responsabilidade de zelar pelo bem da Comunidade e 

pela defesa da Saúde Pública, motivos pelos quais procedeu ao estabelecimento de um 

Plano de Contingência, no âmbito do alerta global para a neutralização da infeção pelo 

novo coronavírus, assim como os procedimentos a adotar perante um trabalhador ou 

membro do público com sintomas desta infeção. 
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2 Informações sobre a COVID-19 

 

Os coronavírus são uma família de vírus que podem causar doenças no ser humano. O 

novo coronavírus – o SARS-CoV-2 – foi identificado pela primeira vez em dezembro de 

2019, na cidade de Wuhan, na China, e é responsável por causar a doença COVID-19, 

que afeta geralmente o aparelho respiratório. 

 

2.1 Sintomas da COVID-19 

As infeções por coronavírus estão habitualmente associadas ao sistema respiratório e 

podem ser semelhantes a uma gripe comum. Os sintomas mais frequentes são a tosse, 

a febre alta, o surgimento de dificuldades respiratórias e o cansaço. Recentemente, foi 

também verificada anosmia (perda do olfato) e em alguns casos a perda do paladar, 

como sintoma da COVID-19. 

  

2.2 Como se transmite a COVID-19 

 

A COVID-19 pode ser transmitida quer por via direta, quer por via indireta. A 

transmissão de pessoa para pessoa pode ocorrer através de gotículas respiratórias (da 

tosse, de espirro ou da fala) que sejam inaladas, ou que entrem em contacto com a boca, 

o nariz ou os olhos de pessoas que estejam próximas. Por outro lado, a transmissão da 

infeção pode ocorrer também quando as mãos entram em contacto com uma superfície 

ou um objeto com o coronavírus e, de seguida, contactam com a boca, o nariz ou os 

olhos.  

Segundo a DGS, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido 

desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. 
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Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 

14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

A COVID-19 pode ser transmitida cerca de um a dois dias antes do aparecimento dos 

sintomas, no entanto, a pessoa é mais infeciosa durante o período sintomático, mesmo 

que os sintomas sejam leves. A DGS estima que o período infecioso dure de 7 a 12 dias 

em casos moderados e até duas semanas, em média, em casos graves. 

 

3 Medidas de prevenção básicas e Protocolo para casos suspeitos de COVID-19 

 

O TNSJ preparou um conjunto de medidas imediatas de prevenção básica contra a 

disseminação da COVID-19 nas suas instalações e entre os seus trabalhadores e 

colaboradores, bem como um Protocolo específico para casos suspeitos de contágio da 

doença.  

 

Quanto ao uso de máscara: 

 

 

a) O uso de máscara permanece obrigatório nas zonas públicas dos edifícios 

durante a realização de espetáculos e outras iniciativas públicas, tais como 

visitas guiadas (entre outras); 

b) O uso de máscara possui também caráter obrigatório no atendimento ao 

público (Bilheteira e Frente de Casa); 

c) O uso de máscara por parte de todos os trabalhadores e visitantes nas 

instalações do TNSJ possui também caráter obrigatório, aplicando-se 

genericamente à circulação nos edifícios administrados pelo TNSJ e à 

permanência nos locais de trabalho. 
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Testes à COVID-19: 

 

A testagem de trabalhadores será realizada quinzenalmente e sempre que as 

circunstâncias o exigirem. 

 

3.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

O TNSJ colocou à disposição de todos os trabalhadores e colaboradores os seguintes 

EPI:  

a) Máscaras cirúrgicas– estão disponíveis nas portarias, manutenção e 

bilheteiras um conjunto de máscaras de uso único. Depois de utilizada, 

a máscara deve ser deitada em lixo fechado.  

b) Solução antisséptica de base alcoólica, disponível nos seguintes locais: 

zona do biométrico, bilheteira, palco, copa, entrada dos pisos de 

trabalho. 

c) Toalhetes de papel para secagem de mãos em todas as instalações 

sanitárias, que estão também presentes nos locais onde se encontra a 

solução antisséptica. 

 

3.2 Definição de caso suspeito de infeção por COVID-19 

 

Um caso suspeito de infeção por COVID-19 pode ser sinalizado de acordo com critérios 

clínicos e com critérios epidemiológicos. Os critérios clínicos referem-se à ocorrência 

de uma infeção respiratória aguda (que se manifesta através dos sintomas já 

mencionados) que requeira ou não hospitalização. Por sua vez, a avaliação dos critérios 
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epidemiológicos considera a atividade da pessoa que representa o caso suspeito: o seu 

histórico de viagens para áreas com transmissão comunitária ativa ou o possível 

contacto com um caso confirmado ou provável de infeção por COVID-19, nos 14 dias 

antes do início de sintomas, bem como a eventualidade de se tratar de uma pessoa que 

tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19. 
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3.3 Procedimentos num caso suspeito de infeção por COVID-19 

 

3.3.1 Caso suspeito em trabalhadores ou colaboradores 

 

Caso surja um caso suspeito de infeção por COVID-19, é absolutamente necessário que 

os trabalhadores ou colaboradores do TNSJ cumpram integralmente o seguinte 

procedimento (também ilustrado no Anexo 1): 

 

1. Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e com ligação 

epidemiológica, ou que identifique um trabalhador na empresa com critérios 

compatíveis com a definição de caso suspeito, deve informar a chefia direta 

(preferencialmente por via telefónica seguido de registo por email) e deve 

dirigir-se para a área de isolamento – doravante denominada por Sala de 

Isolamento; 

2. Sempre que for reportada uma situação de um trabalhador ou colaborador 

com sintomas, a chefia direta deve informar a administradora responsável 

pelo Pelouro dos Edifícios (Susana Marques) e o Diretor de Edifícios e 

Manutenção (Carlos Miguel Chaves). 

3. O TNSJ assegurará a prestação de assistência adequada até à Sala de 

Isolamento, definindo o trabalhador ou grupo de trabalhadores que devem 

acompanhar o caso suspeito. 

4. Em caso de confirmação de caso suspeito, o TNSJ: 

a) Colaborará com a Autoridade de Saúde Local na identificação 

dos contactos próximos do doente;  
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b) Informará o médico do trabalho responsável pela vigilância da 

saúde do trabalhador;  

c) informará os restantes trabalhadores da existência de um caso 

suspeito validado, sendo os procedimentos a seguir indicados 

pela Direção-Geral da Saúde. 

 

3.3.2 Caso suspeito de COVID-19 no público ou em 

visitantes/participantes de outras atividades do TNSJ 

 

Caso surja um caso suspeito de infeção por COVID-19, é absolutamente necessário que 

o público e/ou visitantes das instalações do TNSJ cumpram integralmente o seguinte 

procedimento (também ilustrado no Anexo 1): 

 

1. Qualquer elemento do público ou participante em atividades do TNSJ 

com sinais e sintomas de COVID-19, identificado pela equipa de Frente 

de casa ou por outros elementos do TNSJ, deve seguir os seguintes 

procedimentos: 

a) O TNSJ assegurará a prestação de assistência adequada até à 

Sala de Isolamento, mobilizando assistentes de sala ou outro 

colaborador do TNSJ, devendo estes equipar-se com Kit EPI 

(máscara FFP2, bata, óculos ou viseira, luvas, touca, saco de 

plástico, lanterna, cobre-sapatos.) 

b) Já equipados, estes elementos devem isolar a pessoa que 

apresenta sintomas e solicitar que esta os acompanhe até à sala 

de isolamento. 
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c) Na Sala de isolamento, o acompanhamento será realizado por 

um elemento da manutenção devidamente equipado com 

máscara FFP2, fato, cobre-sapatos, óculos, viseira e luvas. Aqui, 

será prestado o apoio que a pessoa venha a necessitar e será 

realizado o contacto com o SNS24, agindo em conformidade 

com as indicações recebidas. 

d) No caso de um menor de idade apresentar sintomas sugestivos 

de COVID-19, deve ser encaminhado para a sala de isolamento, 

de acordo com o Plano de Contingência do TNSJ e deve 

contactar-se o encarregado de educação. 

 

3.4 Salas de Isolamento 

 

Cada edifício do TNSJ tem já uma Sala de Isolamento preparada para reservar 

trabalhadores, colaboradores, visitantes e público que evidenciem os sintomas 

associados à COVID-19. A colocação de um indivíduo numa área de isolamento visa 

impedir que outros possam ser expostos e infetados e, desse modo, evitar a propagação 

da doença transmissível na empresa e na comunidade. Esta sala deve ser utilizada 

exclusivamente por pessoas que demonstrem os sintomas. Ao dirigir-se para esse local, 

o indivíduo deve iniciar os procedimentos indicados no Anexo 1. 

 

3.5 Localização das Salas de Isolamento 

Por cada edifício do TNSJ, foram definidas as seguintes Salas de Isolamento: 

 

• Teatro São João – Camarim 16 do Piso 1; 

• Mosteiro São Bento da Vitória – Camarim do Piso 2; 
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• Teatro Carlos Alberto (TeCA) – Camarim 1 do Piso 1. 

 

3.6 Condições de Higiene e Segurança das Salas de Isolamento 

 

Cada Sala de Isolamento está equipada com os elementos definidos pela orientação da 

DGS. As salas são ventiladas, limpas e higienizadas, com revestimentos lisos e laváveis, 

estão equipadas com telefone, cadeirão de descanso, Kit individual com máscara, luvas 

descartáveis e lenços de papel, água, bolachas, solução antisséptica, termómetro bem 

como a lista de contactos doo TNSJ e o Nº de contacto do SNS. 

A Sala de Isolamento do Teatro Carlos Alberto e do Teatro São João possui zona 

sanitária no interior. A sala no Mosteiro de São Bento da Vitória possui zonas sanitárias 

próximas desse espaço. 

 

3.7 Definição do Circuito para Salas de Isolamento 

 

O circuito para cada Sala de Isolamento deve ser percorrido pelas escadas de acesso e 

não se deve recorrer ao elevador. A pessoa que represente caso suspeito será 

acompanhada até à Sala de Isolamento e serão acionados os devidos procedimentos. 

 

3.8 Procedimentos de Etiqueta Respiratória 

 

Os trabalhadores, colaboradores, visitantes e público devem respeitar as seguintes 

regras de Etiqueta Respiratória: evitar tossir ou espirrar para as mãos, mas sim para o 

antebraço ou manga, com o antebraço fletido, ou usar lenço de papel; higienizar as mãos 

após o contacto com secreções respiratórias. Não entrar nos espaços do TNSJ se tiver 

febre, tosse ou dificuldades respiratórias. 



 

 

 

 

10

 

3.9 Procedimentos básicos para higienização das mãos 

 

Os trabalhadores, colaboradores, visitantes e público devem seguir o seguinte método 

de higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 

segundos e, se estes não estiverem disponíveis, utilizar um desinfetante para as mãos 

com pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as 

até ficarem secas. Sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos 

estiverem visivelmente sujas. Para compreender como proceder à lavagem e à secagem 

das mãos. 

 

3.10 Procedimentos para colocação de máscara 

 

Os trabalhadores, colaboradores, visitantes e público que tiverem de usar máscara 

devem colocá-la sobre a boca e sobre o nariz e prendê-la atrás, a meio da cabeça e no 

pescoço. Durante o período de uso, devem evitar tocar na máscara, no entanto, caso 

isso suceda, ou caso pretendam retirá-la, recomenda-se que, no final, lavem as mãos 

com água e sabão e que as desinfetem com uma solução alcoólica. Para compreender 

qual a melhor forma de retirar a máscara. 

 

3.11 Procedimentos de conduta social  

 

Solicitamos que sejam adotados comportamentos sociais que evitem o contacto físico 

de proximidade mantendo um distanciamento de 2 (dois) metros. Recomendamos 

também que se evite contacto próximo com pessoas com infeção respiratória e que 

sejam atendidas medidas de higiene elementares, como a proteção do nariz e da boca 
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com lenço de papel ou com o antebraço ao tossir ou espirrar, assim como a lavagem 

frequente das mãos com água e sabão ou com solução desinfetante à base de álcool. 

 

3.12 Reforço da limpeza e da higienização 

 

As medidas de limpeza e de higienização nos edifícios foram reforçadas, quer nas áreas 

públicas, quer nas privadas, com os seguintes procedimentos: 

• produtos desengordurantes e de desinfeção nos WC, nas copas, nas zonas de 

manuseamento frequente (telefones, corrimões, maçanetas de portas, botões 

de elevadores, interruptores, entre outros), nas salas comuns de trabalho, no 

interior das salas de espetáculo e na zona de presença de público, aplicados 

diária e regularmente pelas equipas de limpeza 

• produtos com tecnologia antimicrobiana ação/proteção residual, nas áreas 

públicas e privadas dos edifícios do TNSJ, aplicada regularmente por sistema 

de nebulização pelas equipas de manutenção dos edifícios. 

Os procedimentos de higienização detalhada encontram-se disponíveis no 

departamento de Edifícios e Manutenção. 

 

3.13 Contactos SNS 

 

Em caso de possível infeção por COVID-19, a DGS recomenda que se contacte a SNS 

24, a linha telefónica de triagem, aconselhamento e encaminhamento do Serviço 

Nacional de Saúde:      

Linha SNS 24:       808 24 24 24 
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4 Interlocutores 

 

Susana Marques (Vogal Conselho de Administração TNSJ, E.P.E.) 

- E-mail: susanamarques@tnsj.pt 

 

Carlos Miguel Chaves (Diretor de Edifícios TNSJ, E.P.E.) 

- E-mail: cmiguel@tnsj.pt 

 

 

5 Procedimentos Medidas Preventivas de Contágio 

 

Para cada setor da sua atividade, o TNSJ estabeleceu normas e procedimentos que 

permitem mitigar os riscos de contágio de COVID-19, de modo a garantir a proteção e 

a segurança dos trabalhadores da equipa do TNSJ, dos artistas e técnicos externos, bem 

como a de todo o público, aquando da realização de ensaios, de trabalhos de preparação 

e montagem, do acolhimento de público, da exibição de espetáculos ou da fruição dos 

seus espaços e dos seus serviços. Estes conjuntos de regras implementados somam-se 

às recomendações genéricas emitidas pelas Autoridades de Saúde que se aplicam a todos 

os cidadãos.  

As normas agora instituídas (e que é possível consultar nos anexos de 2 a 5) determinam 

o tipo de Equipamentos de Proteção Individual que os trabalhadores do TNSJ devem 

usar e que procedimentos de segurança e higiene devem observar, mas também os 

comportamentos a adotar em situações específicas de cada área de atividade no seio do 

TNSJ, assim como o modo como a interação com o público, nos casos em que esta se 

verifica, deverá ter lugar no atual contexto. 
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É necessário informar todas as companhias, colaboradores e clientes do Plano de 

Contingência e respetivas Medidas Preventivas do TNSJ antes da sua deslocação. Para 

além destas medidas, há indicações específicas para cada sector da instituição que 

devem ser integralmente respeitadas.  

 

6 Funcionamento do TNSJ em caso de suspensão de atividade 

 

O Teatro Nacional São João reserva-se o direito de alteração da programação por 

motivos imprevistos. Nesse caso será flexibilizada a política de trocas de bilhetes, no 

período de duração do Plano de Contingência. 

Em caso de encerramento total dos edifícios serão acionados os seguintes regimes de 

trabalho: teletrabalho, regime atividade suspensa e serviço de piquete.  

Os diretores e os coordenadores ficam responsáveis pela elaboração dos planos de 

trabalho para os trabalhadores em teletrabalho e em serviço de piquete. 
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Anexos: 

 

1. Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de COVID-19 numa 

empresa (Anexo I da Orientação nº 6/2020 da DGS) 

2. Procedimento de Prevenção de Contágio de COVID-19 – Ensaios, montagens e 

espetáculos 

3. Procedimento de Prevenção de Contágio de COVID-19 – Centro Educativo 

4. Procedimento de Prevenção de Contágio de COVID-19 – Centro de 

Documentação 

5. Procedimento de Prevenção de Contágio de COVID-19 – Eventos/Casamentos no 

Mosteiro de São Bento da Vitória 

6. Procedimento de Prevenção de Contágio de COVID-19 – Visitas Guiadas ao 

Teatro São João e à Igreja e ao Mosteiro de São Bento da Vitória 
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Anexo 1 

 

Fluxograma de situação de trabalhador  

com sintomas de COVID-19 numa empresa   
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Anexo 2 

 

Procedimento de Prevenção de Contágio  

de COVID-19 – Ensaios, montagens e espetáculos 
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Procedimento de Prevenção de Contágio de COVID-19 

Medidas Sanitárias preventivas para  

a realização de ensaios, montagens e espetáculos 

 

As normas e procedimentos constantes deste documento têm como objetivo favorecer 

a realização de ensaios, os trabalhos de preparação e montagem, o acolhimento público, 

a exibição de espetáculos e a atividade do Centro Educativo e do Centro de 

Documentação, garantindo a proteção e segurança dos trabalhadores da equipa do 

TNSJ, dos artistas e técnicos externos, bem como a de todo o público, mitigando riscos 

de contágio.  

Excluem-se deste documento normas e recomendações das Autoridades de Saúde 

aplicáveis à generalidade dos cidadãos, que devem ser escrupulosamente observadas no 

contexto específico a que o documento se reporta (distanciamento físico mínimo de 2 

metros, lavagem frequente das mãos, entre outras normas de higiene e princípios de 

etiqueta respiratória). 

 

I. PALCO 

 

1. Testes à COVID-19  

 

O acesso de equipas artísticas/companhias aos palcos do TNSJ deve ser precedido da 

realização de testes para a COVID-19. Em caso de resultado negativo, deve promover-

se o dever de contenção e recolhimento social das equipas testadas. Caso se verifique 

um resultado positivo, o TNSJ e a equipa artística/estrutura de produção devem, em 

conjunto, encontrar uma solução para o problema. Na sequência da evolução 

pandémica ou por orientações da DGS o TNSJ poderá ainda entender cancelar a 
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apresentação do espetáculo, em função do nível de risco associado, como medida de 

proteção de artistas e público. 

A testagem de trabalhadores, nomeadamente de técnicos de palco, será realizada 

quinzenalmente e sempre que as circunstâncias o exigirem (em caso de digressão, por 

exemplo). 

 

2. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

É obrigatório o uso dos seguintes EPI em trabalhos de montagem/desmontagem, no 

acompanhamento de ensaios e nos bastidores dos espetáculos*: 

a) Máscara (FFP2, cirúrgica ou social, conforme a natureza da tarefa e o grau de 

interação); 

c) Gel desinfetante para uso individual. 

*Artistas e técnicos de linguagem gestual não usarão qualquer tipo de EPI em cena. 

 

O uso de máscara permanece obrigatório nas zonas públicas dos edifícios durante a 

realização de espetáculos e outras iniciativas públicas; 

 

3. Procedimentos de segurança e higiene 

 

Devem ser integralmente cumpridos os seguintes procedimentos de segurança e 

higiene: 

a) Medição da temperatura à chegada ao edifício; 

b) Atribuição de camarins individuais para artistas, técnicos e colaboradores 

externos, sempre que possível; 

c) Limitação da utilização de equipamentos a técnicos autorizados para o efeito; 

d) Utilização exclusiva de equipamentos individuais de intercomunicação; 
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e) Utilização individual de microfones de lapela; 

f) Uso exclusivamente individual de figurinos; 

g) Realização das provas de figurinos e organização do guarda-roupa em camarins 

com uso de EPI; 

h) Recurso a lavandarias que implementem o protocolo de desinfeção dos tecidos; 

i) Utilização na lavagem do guarda-roupa no TNSJ de produtos com bactericida, 

virucida, fungicida e aplicação de programas de lavagem com temperaturas 

superiores a 60°C, sempre que os tecidos permitam; 

j) Manuseamento do figurino e da roupa de ensaio a cargo do ator – em caso de 

necessidade de apoio, o elemento da equipa de Guarda-Roupa estará 

devidamente equipado para o efeito. 

 

II. SALAS DE ENSAIO 

 

1. Procedimentos gerais de segurança e higiene 

 

Devem ser integralmente cumpridos os seguintes procedimentos de segurança e 

higiene: 

a) Determinação da lotação das salas de ensaio em função das áreas respetivas; 

b) Acesso às salas de ensaio reservado aos intervenientes diretos no processo de 

trabalho; 

c) Comunicação prévia da Direção Artística e da Direção Técnica às 

companhias/equipas externas sobre o protocolo de segurança e higiene 

implementado; 

d) Atribuição de camarins individuais a cada ator e mudança obrigatória de roupa 

antes da entrada na sala de ensaio, sempre que possível; 
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e) Salas de ensaio e camarins munidos de gel desinfetante e toalhetes, assim como 

de toalhas individuais; 

f) Todas as pessoas devem trazer o seu recipiente individual de água para utilização 

pessoal exclusiva (salas equipadas com dispensadores de água). 

 

2. Ensaios de mesa – procedimentos específicos 

a) Atribuição de lugar único a cada ator; 

b) Utilização de máscara ou viseira e máscara, com exceção dos atores sempre que 

estes realizem leituras; 

 

3. Ensaios físicos – procedimentos específicos 

 

Observância, na medida do possível, do distanciamento físico nos ensaios de marcação; 

 

III. FRENTE DE CASA 

 

1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

Torna-se obrigatório o uso dos seguintes EPI para os Técnicos de Atendimento ao 

Público e Assistentes de Sala: 

a) Máscara social; 

b) Roupa de trabalho de uso exclusivo nas instalações do TNSJ, submetida a 

lavagem diária pelos utilizadores; 

c) Gel desinfetante para uso individual. 
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É obrigatório o uso de máscara por parte do público no acesso ao interior dos teatros. 

Sempre que algum elemento do público não possua a máscara, esta deverá será 

fornecida pelo TNSJ. 

É obrigatório o uso de máscara por parte de todos os trabalhadores e visitantes nas 

instalações do TNSJ, aplicando-se a medida genericamente à circulação nos edifícios 

administrados pelo TNSJ e à permanência nos locais de trabalho. 

 

2. Medidas para acolhimento de público 

 

É obrigatório o uso de máscara por parte do público no acesso ao interior dos teatros. 

Sempre que algum elemento do público não possua a máscara, esta deverá será 

fornecida pelo TNSJ. Será realizada a medição da temperatura aos espectadores no 

momento de acesso ao interior do Teatro, seja às salas de espetáculos ou a outras 

instalações. 

 

Entre os dias 25 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, o acesso a eventos culturais, 

eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, e eventos de natureza 

corporativa, depende da apresentação de um dos seguintes documentos: 

i. Certificado Digital COVID da UE nas modalidades de certificado de teste 

ou de recuperação; 

ii. Comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo. 

 

Os testes considerados válidos para o efeito são os seguintes: 

a) Teste laboratorial RT-PCR realizado nas 72 horas anteriores à sua 

apresentação; 

b) Teste de antigénio (TRAg) verificado por entidade certificada e realizado 

nas 48 horas anteriores à sua apresentação. 
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3. Procedimentos de segurança e higiene 

 

Devem ser integralmente cumpridos os seguintes procedimentos de segurança e 

higiene: 

 

a) Limpeza e desinfeção diária das salas de espetáculos e das zonas públicas; 

b) Desinfeção dos WC em dias de espetáculo executada por técnico de limpeza,  

c) Colocação de barreira de acrílico/vidro na bilheteira para o atendimento ao 

público, bem como no interior da própria bilheteira, entre técnicos de 

atendimento; 

d) Estabelecimento de portas de entrada e de portas de saída de público; 

e) Abertura e encerramento de portas para as salas assegurados pelos assistentes 

de sala; 

f) Validação exclusiva dos bilhetes por validadores PDA; 

g) Privilégio a transações por multibanco tanto nas bilheteiras como nos bares; 

h) Funcionamento dos bares com normas reforçadas de limpeza e higienização 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 135 – A/2021 de 29 de Setembro); 

i) Disponibilização de gel desinfetante para uso do público na entrada dos teatros, 

em corredores e bares; 

j) As folhas de sala e outros materiais de comunicação impressos serão entregues 

individual e pessoalmente aos espetadores, quer na bilheteira quer pelos 

assistentes de sala; 
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Anexo 3 

 

Procedimento de Prevenção de Contágio  

de COVID-19 – Centro Educativo 
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Procedimento de Prevenção de Contágio de COVID-19 

Medidas Sanitárias preventivas para a atividade pública do Centro Educativo 

 

As normas e os procedimentos constantes deste documento têm como objetivo 

favorecer o acesso do público às atividades do Centro Educativo e aos espetáculos no 

Teatro Carlos Alberto, no Teatro São João ou no Mosteiro de São Bento da Vitória, 

garantindo a proteção e segurança dos trabalhadores da equipa do TNSJ, bem como dos 

participantes nas atividades/público, mitigando riscos de contágio.  

 

1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

Torna-se obrigatório o uso dos seguintes EPI para os colaboradores do Centro 

Educativo: 

a) Máscara social; 

b) Gel desinfetante para uso individual; 

 

Torna-se também obrigatório o uso de máscara por parte dos participantes das 

atividades do CE no acesso ao interior dos teatros, no caso de serem maiores de 10 anos. 

Sempre que algum participante não possua a máscara, esta deverá ser-lhe fornecida. No 

caso de menores dos de 10 anos, o uso de máscara é recomendado, podendo a mesma 

ser fornecida pelo TNSJ. 

O acesso a atividades do Centro Educativo, para participantes maiores de 12 anos, 

passa a implicar a obrigatoriedade de apresentação do Certificado Digital COVID ou, 

em alternativa, de comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado 
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negativo (realizado nas 72 horas antecedentes em caso de teste RT-PCR, ou nas 48 

horas antecedentes em caso de teste de antigénio) 

 

 

 

 

2. Procedimentos de segurança e higiene 

 

Devem ser integralmente cumpridos os seguintes procedimentos: 

a) Determinação da lotação das salas onde decorrem as atividades em função das 

áreas respetivas; 

b) Estabelecimento de portas de entrada e de portas de saída dos participantes nas 

atividades, bem como do percurso a realizar desde a entrada do Teatro até às 

salas; 

c) Comunicação prévia, pela equipa do Centro Educativo aos colaboradores 

externos e participantes das atividades, sobre o protocolo de segurança e higiene 

implementado; 

d) Limpeza e desinfeção, antes e depois de cada atividade, das salas onde decorrem 

e das zonas públicas,  

e) Medição de temperatura à entrada do Teatro aos participantes nas atividades do 

Centro Educativo; 

f) Disponibilização de gel desinfetante para uso dos participantes nas atividades 

na entrada do Teatro Carlos Alberto e em locais de utilização; 

g) Assegurar que os colaboradores e os participantes das atividades que 

manifestem qualquer sintoma não comparecem à atividade. 
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h) No caso de um participante, menor de idade, apresentar sintomas sugestivos de 

COVID-19, deve ser encaminhado para a sala de isolamento, de acordo com o 

Plano de Contingência do TNSJ e deve contactar-se o encarregado de educação. 

i) Sempre que algum elemento do Centro Educativo se desloque a uma Escola, 

prevalece o Plano de Contingência da Escola, da mesma forma que, sempre que 

uma Escola se desloque ao TNSJ, prevalece o Plano de Contingência do TNSJ, 

devendo todas as condições referentes à deslocação ser previamente acordadas. 

j) Respeitar o Plano de Contingência do TNSJ. 

 

  



 

 

 

 

28

 

 

 

 

Anexo 4 

 

Procedimento de Prevenção de Contágio  

de COVID-19 – Centro de Documentação 
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Procedimento de Prevenção de Contágio de COVID-19 

Medidas Sanitárias Preventivas para os utilizadores Centro Documentação 

As normas e os procedimentos constantes deste documento têm como objetivo 

favorecer o acesso público ao Centro de Documentação, instalado no Mosteiro de São 

Bento da Vitória, garantindo a proteção e a segurança dos utilizadores e da equipa do 

Teatro Nacional São João (TNSJ), mitigando riscos de contágio. 

 

Procedimentos de conduta  

• Acesso livre ao Centro de Documentação, 

• Necessário respeitar a lotação máxima da sala para atendimento ao leitor,  

• Não é permitido aos leitores o transporte de objetos pessoais (como sacos ou 

casacos) para o Centro de Documentação, à exceção do essencial; 

• É autorizada a entrada de livros pessoais para fins de estudo; 

• Depois de consultado, qualquer material de documentação (livros, revistas, 

DVD, ou de outro género) deve ser desinfetado; 

• Permitido o uso da fotocopiadora em auto-serviço, acautelando-se a 

desinfeção/limpeza do local após a utilização; 

• Estão ativas as visitas de grupos escolares ao Centro de Documentação. 
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Anexo 5 

 

Procedimento de Prevenção de Contágio  

de COVID-19 – Eventos/Casamentos  

no Mosteiro de São Bento da Vitória 

  



 

 

 

 

31

 

Procedimento de Prevenção de Contágio de COVID-19 

Medidas Sanitárias Preventivas para a realização de Eventos/Casamentos no 

Mosteiro de São Bento da Vitória  

As normas e os procedimentos constantes deste documento têm como objetivo 

favorecer a realização de eventos, os trabalhos de preparação e montagem, e o 

acolhimento público, garantindo a proteção e segurança dos trabalhadores da equipa 

do Teatro Nacional São João, dos funcionários externos, bem como a de todos os 

presentes, mitigando riscos de contágio.  

 

Espaço do evento:  

 

A sala será disponibilizada devidamente higienizada. Devem ser integralmente 

cumpridos os seguintes procedimentos de segurança e higiene: 

 

b) Entre os dias 25 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, o acesso a 

eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados e a eventos de 

natureza corporativa, implica as seguintes obrigações: 

i. A apresentação do Certificado Digital COVID ou, em alternativa, de 

comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo 

(realizado nas 72 horas antecedentes em caso de teste RT-PCR, ou nas 

48 horas antecedentes em caso de teste de antigénio), para pessoas com 

idade igual ou superior a 12 anos. 

ii.  A apresentação de teste laboratorial com resultado negativo (realizado 

nas 72 horas antecedentes em caso de teste RT-PCR, ou nas 48 horas 
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antecedentes em caso de teste de antigénio), para pessoas com idade 

igual ou superior a 12 anos. 

 

 

 

iii. A exigência de apresentação de certificado de teste com resultado 

negativo ou, de comprovativo de realização de teste com resultado 

negativo, é dispensada aos trabalhadores dos espaços ou 

estabelecimentos, bem como a eventuais fornecedores ou prestadores de 

serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos. 

c) É obrigatório o uso de máscara no interior do edifício;  

d) Na entrada do edifício estão dispensadores de solução antisséptica de base 

alcoólica (70%); 

e) Nos WC estão disponíveis os produtos de higiene recomendados, 

nomeadamente sabonete líquido e toalhetes descartáveis;  

f) Encontra-se afixado nas instalações sanitárias o folheto da Autoridade de Saúde 

sobre a lavagem das mãos e sobre a etiqueta respiratória;  

g) É obrigatório respeitar o número máximo estabelecido de ocupantes por 

instalação sanitária, feminina e masculina; 

h) O uso de máscara é obrigatório para os colaboradores do cliente em funções no 

espaço do evento nos termos da Orientação 011/2021 da DGS;  

i) O cliente deve garantir o uso da máscara no momento de entrada no evento, no 

decorrer do evento e no momento de saída; deve ainda garantir a existência de 

máscaras para facultar aos presentes se necessário no decorrer do evento; 

j) O cliente deverá garantir que a circulação de pessoas no local da festa obedeça 

ao distanciamento social de 2 metros;  
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k) O uso de máscara de proteção e a lavagem frequente das mãos com água e sabão 

é obrigatório para todos os colaboradores; 

l) O serviço realizado por colaboradores equipados com máscara, que servem os 

convidados/clientes, deve assegurar os procedimentos de segurança no 

manuseamento dos utensílios e a proteção dos clientes e dos próprios, 

garantindo sempre o distanciamento social; 

 

 

 

m) O fornecimento de restauração e bebidas deve seguir o aplicável na Orientação 

023/2020 da DGS; 

n) O cliente deve garantir as entradas e saídas através de circuitos separados e evitar 

a aglomeração de pessoas; 

o) Estabelecem-se as seguintes capacidades do Claustro Nobre do Mosteiro de São 

Bento da Vitória: 

 

i. 357 pessoas (excluindo todos os colaboradores)  

 

p) Devem ser observadas as orientações especificas da Direção-Geral da Saúde 

Recomendamos que estejam sempre atentos às novas orientações das 

autoridades competentes, de acordo com a evolução da pandemia de COVID19. 
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CAPACIDADE DAS SALAS 

Mosteiro de São Bento da Vitória 

Áreas funcionais/ocupação  
     

         

 
2º Piso 

    

     
Área útil 

 
Nº de pessoas 

 

 
WC Feminino 22  2 pessoas 

 

 
WC Masculino 19,6  2 pessoas 

 
         

 
1º Piso    

 
         

     
Área útil  Nº de pessoas 

 

 
WC Misto 24,5  2 pessoas 

 
         

 
Piso 0    

 

     
Área útil  Nº de pessoas 

 

 
Foyer 117  20 pessoas 

 

 
Bilheteira 10  1 pessoa 

 

 
Bengaleiro 18  2 pessoas 

 

 
Apoio ao catering/copa 17,7  3 pessoas 

 

 
Sala de Catering 122  10 pessoas 

 

 
Claustros  597  357 pessoas 

 

 
WC Deficientes 6,9  1 pessoa 

 



 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

Anexo 6 

 

Procedimento de Prevenção de Contágio  

de COVID-19 – Visitas Guiadas ao Teatro São João  

e à Igreja e ao Mosteiro de São Bento da Vitória 
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Procedimento de Prevenção de Contágio de COVID-19 

Medidas Sanitárias Preventivas para a realização de Visitas Guiadas ao Teatro São 

João  

e à Igreja e ao Mosteiro de São Bento da Vitória 

 

As normas e os procedimentos constantes deste documento têm como objetivo 

favorecer o acesso do público às visitas guiadas ao Teatro Nacional São João e Mosteiro 

e Igreja de São Bento da Vitória, garantindo a proteção e segurança dos guias, bem 

como dos visitantes, mitigando riscos de contágio.  

 

1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

Torna-se obrigatório o uso dos seguintes EPI para os Guias: 

a) Máscara social; 

b) Gel desinfetante para uso individual. 

 

Torna-se também obrigatório o uso de máscara por parte dos visitantes no acesso ao 

interior de ambos os espaços. Sempre que algum visitante não possua máscara, esta 

deverá ser-lhe fornecida pelo TNSJ. No caso de menores de 10 anos, o uso de máscara 

é recomendado, podendo a mesma ser fornecida pelo TNSJ.  

 

2. Procedimentos de segurança e higiene 

 

Devem ser integralmente cumpridos os seguintes procedimentos: 
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a) As visitas ao TNSJ decorrem de terça-feira a sábado, às 12h30 e as visitas ao 

Mosteiro e Igreja de São Bento da Vitória decorrem de segunda-feira a sábado, 

às 10h30 e às 12h30. 

b) Os visitantes deverão agendar a visita com um mínimo de 48 horas de 

antecedência através do endereço eletrónico visitas@tnsj.pt ou do número 

223401951. 

c) O TNSJ reserva-se o direito de não realizar a visita, por razões sanitárias ou em 

caso de incompatibilidade com outras atividades.  

d) Abertura de portas feita pelo guia e/ou segurança aquando da chegada dos 

visitantes agendados. 

e) É obrigatória a desinfeção de mãos e o uso de máscara durante a permanência 

nos edifícios. 

f) O Guia deverá proceder à desinfeção do balcão da bilheteira e multibanco após 

cada utilização. 

g) O Guia deverá explicar aos visitantes o procedimento da visita. 

h) O Guia deverá explicar aos visitantes o procedimento da visita, sendo expresso 

que devem manter o distanciamento social de outros visitantes não coabitantes 

e que devem aguardar sempre indicações do guia para mudar de sala ou 

piso/andar. 

i) O Guia deverá proceder à desinfeção dos audioguias e fones no início e fim da 

visita, sempre que haja necessidade de serem utilizados. 

j) Quando houver a necessidade de usar o bengaleiro para guardar artigos pessoais 

dos visitantes, estes deverão ser individualizados em cabides. 

k) Os visitantes maiores de 12 anos devem apresentar o Certificado Digital COVID 

ou, em alternativa, comprovativo de realização laboratorial de teste com 
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resultado negativo (realizado nas 72 horas antecedentes em caso de teste RT-

PCR, ou nas 48 horas antecedentes em caso de teste de antigénio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 25 de dezembro de 2021 

Versão revista e aprovada para divulgação pública 

 

O TNSJ reserva-se o direito de, a todo o tempo, rever, alterar e revogar, 

no todo ou em parte, o presente Plano de Contingência. 


