ADENDA PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID – 19
Na sequência do Comunicado do Conselho de Ministros de 12 de março de 2020, que vem
implementar um quadro de alerta nacional e de medidas extraordinárias para contenção da
expansão do vírus COVID-19, e num quadro de suspensão de todas as atividades letivas e não letivas
dos estabelecimentos de ensino, Creches e ATL’s, a nível nacional, e das diversas medidas de
distanciamento social e redução da convivialidade social tomadas, entendeu a Associação Nacional
de Futebol de Rua (ANFR) da necessidade de rever o seu Plano de Contingência, aplicando novas
medidas com um grau superior de contenção. Assim, continuando a seguir as recomendações
previstas no toolkit IPSS e seguindo indicações gerais da DGS e após o quadro da situação acerca do
funcionamento do projeto ‘Bola P’ra Frente E7G’ remetido por e-mail de 12.03.2020 ao Programa
Escolhas e respetiva resposta de suporte positivo às decisões que a entidade necessitar de tomar
face a esta ocorrência inédita, a ANFR, tendo em conta que:
- o ‘Projeto Bola P’ra Frente E7G’ e outras atividades que a ANFR mantém no terreno, como a
colaboração no consórcio do projeto Escolhas ‘Boba Studio E7G’ no bairro da do casal da Boba na
Amadora, na rede de parcerias comunitárias da freguesia de Carnide, no projeto ‘Pulsar’ no Bairro
Padre Cruz, no projeto Bip Zip ‘Ludo Take II’ e no ‘Futebol de Rua’ no bairro da Horta Nova (estes
últimos assegurados por pessoas em regime de voluntariado e por jovem formando em contexto
prático de formação), consistem em espaços socioeducativos cujas condições de funcionamento são
ainda mais precárias e informais do que as que se concretizam em espaço de resposta social de ATL;
e
- que a grande maioria das atividades preconizadas pela ANFR se baseiam num elevado grau de
convivialidade e contacto social.
Aumentando a cada momento a possibilidade de contágio no território nacional e não havendo, para
já, indicações específicas das autoridades acerca dos projetos sociais destinados à infância e
juventude e de modo a salvaguardar equipa técnica e participantes das atividades e a minimizar o
risco de contágio do vírus, decidiu-se alterar, com efeitos imediatos e até indicação em contrário, o
regime de contingência vigente na ANFR o qual é substituído pelas medidas abaixo descritas:
 Acompanhar a medida de suspensão de toda atividade presencial prevista para os
estabelecimentos de ensino, creches e ATL’s, suspendendo todas as atividades irregulares ou
regulares previstas, quer no projeto ‘Bola P’ra Frente E7G’, quer em todas as outras
atividades que a ANFR dinamize ou em que colabore e que impliquem o contacto presencial,
medida que se inicia hoje 13.03.2020 e terminará na data que for decidida pelo Governo e
pelas autoridades, como data de reabertura dos estabelecimentos de ensino;
 Sem prejuízo da necessidade de acesso por parte de equipas médicas e de socorro
emergencial, autoridades oficiais, de saúde ou administrativas do município, da freguesia,
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etc.. Interditar a entrada no espaço associativo, cito à rua de Barcelona no Bairro Padre Cruz,
em Carnide, Lisboa, a pessoas que não sejam membros da equipa técnica do projeto ‘Bola
P’ra Frente E7G’. Excecionalmente, pessoas associadas ou membros dos corpos sociais da
ANFR poderão aceder ao espaço por motivos de obrigações de gestão organizacional
inadiáveis e mantendo sempre as normas de distanciamento social;
Dado que a equipa técnica do projeto ‘Bola P’ra Frente E7G’ é apenas constituída por três
pessoas e o espaço do projeto, quando não aberto ao público, permite respeitar as distâncias
sociais de segurança, de pelo menos 1 metro entre pessoas, considerou-se que o projeto
deve continuar a funcionar à porta fechada, garantindo a atividade considerada possível via
meios telefónicos ou digitais e para a concretização de tarefas burocráticas e de registo,
alteração e preparação de atividades futuras, que não implicam contacto presencial com
participantes.
Os/as estagiários/as que de momento se encontram ao serviço no projeto ‘Bola P’ra Frente
E7G’ ficarão durante o período de tempo em que estas medidas se apliquem a trabalhar a
partir de casa, remetendo para a coordenadora do projeto relatório diário das tarefas
efetuadas nas horas correspondentes ao tempo de estágio;
No âmbito do ‘projeto Bola P’ra Frente E7G’ considerou-se como solução expandir a
atividade ‘Gabinete da Cidadania’ em modo atendimento telefónico, permitindo atender por
telefone, e-mail ou vídeo-chamada participantes e seus familiares e encaminhar as situações;
Em espírito de solidariedade para com a comunidade, consideramos ser pertinente a equipa
realizar trabalho de substituição das atividades baseado no atendimento e sensibilização
alargada da população do bairro Padre Cruz, realizando atendimentos ou ações de
sensibilização telefónicos e digitais, que possam também surgir a pedido da Junta de
Freguesia de Carnide ou da Associação de Moradores local, que se relacionem com o COVID19, colaborando em prestar informações sobre o vírus, as medidas de prevenção, tentando
instituir o isolamento social no bairro, informando sobre o que fazer em caso de suspeita e
oferecendo suporte telefónico e digital também a ou outros problemas prementes e
urgentes da população local, independentemente de estarem ou não inscritos no projeto
‘Bola P’ra Frente E7G’ até ao momento, tendo em vista colaborar ativamente para coesão,
calma, serenidade comportamento assertivo das populações reforçando a contenção,
mitigação e o ultrapassar da situação;
Sem prejuízo do anteriormente dito, o trabalho a partir de casa será considerado também
como uma opção sempre que se demonstre mais adequado e pode ser intercalado com
períodos horários de trabalho nas instalações da ANFR;
Existe a possibilidade de ajuste e reajuste de horários de trabalho da equipa técnica
conforme se vá provando necessário, dado que não havendo atividades presenciais não se
justifica manter o horário mais tardio a que o projeto estava vinculado para garantir horário
pós-escolar;
A equipa do Projeto ‘Bola P’ra Frente E7G’ deslocar-se-á de carro evitando os transportes
públicos de forma a minimizar o risco de contágio. Caso algum membro da equipa deixe de
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poder deslocar-se em viatura própria, recomenda-se evitar a utilização de transportes
públicos, pelo que essa pessoa deve passar a trabalhar a partir de casa;
A qualquer momento, caso se verifique passarem a existir casos relacionados com o COVID19 na freguesia de Carnide ou se por outros motivos alheios à ANFR, deixarem de existir
condições de segurança para que a equipa continue a deslocar-se e permaneça no espaço, a
mesma passará a operar através da modalidade de trabalho a partir de casa, permanecendo
cada membro da equipa na sua residência, articulando via tecnológica sempre que
necessário;
Se um membro da equipa sentir sintomas de doença não deve deslocar-se para as
instalações da ANFR. Deve manter-se no seu domicílio e contactar as autoridades de saúde e
informar a entidade do sucedido;
Se um membro da equipa sentir sintomas identificados como, possivelmente relacionados
com o COVID-19, nas instalações da ANFR deve seguir-se o protocolo previsto neste plano de
contingência e contactar as autoridades competentes.

Atualização
Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro
epidemiológico da COVID-19. As situações aqui não previstas devem ser avaliadas caso a caso.
13 março de 2020
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