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COMUNICADO Nº01/2020 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMISSÃO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL 

- 04/03/2020 - 

 

Por convocatória do Presidente da Comissão Municipal de Proteção Civil de Braga, a Comissão Municipal de 

Proteção Civil reuniu hoje, 04 de março, pelas 10 horas, em sessão extraordinária. 

A reunião extraordinária decorreu da necessidade de serem tomadas medidas adicionais de sensibilização e 
informação pública, elaboração de Planos de Contingência em cumprimento ao Despacho n.º 2836-A/2020, de 
02 de março, que ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com 
as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de infeção pelo novo 
Coronavírus (COVID-19). 
 
Da ordem de trabalhos da reunião e considerando a realização do European Master Athletics Championship 
Indoor (EMACI 2020 Braga), no período de 15 a 21 de março de 2020, foi também submetida à apreciação da 
CMPC a avaliação de risco deste evento, definindo-se o seguinte: 
 

 A 2 de março de 2020, o Estado Português promoveu o Despacho n.º 2836-A/2020, onde se definem um 

conjunto de ações, tendo em consideração o Plano de Contingência Prevenção e Controlo de Infeção 

por Novo Coronavirus (COVID-19), que menciona particularmente o seguinte aspeto no seu ponto 4, 

alínea b) “Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer em 

locais abertos ao público”; 

 

 Perante os dados prévios já fornecidos pela Direção Geral da Saúde (DGS), foi elaborada uma análise de 

risco do EMACI 2020 Braga, constatando-se que este se enquadra num evento de risco elevado, face aos 

seguintes aspetos: 

 

1) Competição efetuada principalmente em recinto fechado; 

2) Competição com número de participantes acima das 3.000 pessoas, com uma média de idades 

particularmente elevada; 

3) Evento que reúne participantes provenientes de 51 países, alguns com forte incidência do COVID-19 

e vários originários de áreas com transmissão comunitária ativa deste vírus; 

4) Duração, alojamento e as viagens inerentes ao evento; 
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 Esta análise constatou também que quaisquer medidas de contenção que possam ser adotadas para 

reduzir o risco de disseminação da doença não parecem, no contexto desportivo em que é realizada, 

garantia suficiente para reduzir o risco de transmissão da doença; 

 

Perante o exposto previamente e especificamente a este evento, é recomendação unânime da Comissão 

Municipal de Proteção Civil a não realização do European Master Athletics Championship Indoor (EMACI 2020 

Braga), face à impossibilidade de assegurar a segurança e saúde dos participantes, organização, juízes e 

voluntários mas também da própria cidade e seus habitantes. 

 

 

Braga, 04 de março de 2020 

 

 

O Presidente da Comissão Municipal de Proteção Civil  

 (Por delegação de competências do Presidente da Câmara Municipal) 

 

______________________ 

Altino Bessa, Eng. 
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