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ENQUADRAMENTO
Este documento faz parte da estratégia da Federação Portuguesa
de Canoagem, de reativação da prática da Canoagem em
Portugal. Pretende transmitir um conjunto de medidas e
procedimentos a aplicar pelos clubes e demais entidades, na
organização e dinamização de programas e atividades de lazer,
com o objetivo de mitigar o risco de disseminação da COVID-19.
São aqui apresentadas um conjunto de medidas e critérios para
a retoma da atividade desportiva, na área do lazer, tendo como
base às exigências e diretrizes das entidades de saúde nacionais
e internacionais.
O mesmo não substitui ou altera as medidas em vigor, ou outras
que, entretanto, venham a ser emanadas pela DGS.

DEFINIÇÕES GERAIS
1. PLANEAMENTO GERAL DA ATIVIDADE
Organização de atividades com grupos mais reduzidos, que
permitam manter o distanciamento social entre participantes
(número deve ser ajustado às caraterísticas da atividade,
dimensões do plano de água e local onde se realiza a atividade).
Utilização sempre que possível de embarcações monolugar,
privilegiando o uso de embarcações duplas, apenas quando se
trate de elementos do mesmo agregado familiar.
Recomendação de escolha de percursos de baixa dificuldade e o
menos comerciais, para evitar aglomerações.
Planeamento da atividade on-line, evitando ao máximo as
reuniões presenciais. No dia da atividade o participante deve ter
recebido por email, todas as informações relativas ao percurso,
bem como as regras e instruções a serem seguidas antes,
durante e depois da atividade.
Recomenda-se que todos os participantes procedam ao
preenchimento e envio prévio, de um termo de responsabilidade,
de acordo com o modelo em anexo.
Recomenda-se que todos os participantes procedam ao
preenchimento e envio prévio, de um questionário de despiste,
de acordo com o modelo em anexo.
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2. ORGANIZADORES DO EVENTO
É da responsabilidade dos organizadores do evento:
•

Fazer verificação da temperatura na chegada dos participantes.

•

Certificar-se que nenhum dos participantes está a cumprir isolamento profilático.

•

Certificar-se que nenhum dos participantes estiveram em contacto com ninguém infetado
nos últimos 15 dias.

•

Todo o equipamento pessoal e de apoio a atividade é desinfetado antes e após o evento.

•

Garantir o uso de máscara obrigatório por parte dos participantes e dos monitores até
entrada na água.

3. INSTALAÇÕES – RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES
Se existirem instalações de apoio ou receção aos participantes devem seguir as seguintes
orientações:
Ponto de receção
No ponto de receção deve existe máscaras, solução de desinfeção de superfícies, saco
de armazenamento de resíduos. No ponto de receção deve existe termómetro, máscaras, luvas
descartáveis, toalhetes alcoolizados, solução de desinfeção de superfícies, saco de
armazenamento de resíduos, kit EPI extra.
Balneário
O uso de balneários é desaconselhado.
Instalações sanitárias
As instalações sanitárias, para uso dos participantes, encontram-se higienizadas e
prontas a usar em caso de necessidade. Em caso de utilização de instalações sanitárias, existirá
um kit de limpeza para minimizar o risco de contágio (solução alcoólica, água corrente, sabão,
papel descartável, contentor próprio com saco descartável.
Após ser utilizada, a instalação sanitária ficará encerrada por um período de 2 a 3 horas e será
sujeita a limpeza e desinfeção antes de reabrir.
As instalações sanitárias para uso dos colaboradores serão identificadas, e sujeitas a reforço de
limpeza e desinfeção.
Equipamentos
Todos os equipamentos fornecidos pela organização devem ser desinfetados entre
atividades e segundo as recomendações do fabricante e com soluções recomendadas para o
efeito.
Transferes
Se existirem transferes, devem ser realizados de preferência nas viaturas próprias, se for
necessário utilizar viaturas da organização, deverão respeitar 2/3 da lotação máxima.
• Durante o transfere é obrigatório o uso de máscara.
• Se partilharem carro, este não deve ter a ocupação superior a dois terços da sua
capacidade.
• Com partilha de carro, os ocupantes devem estar de máscara.
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4. ATIVIDADE
A atividades realizam-se dentro da normalidade possível, respeitando as diretrizes da Direção
Geral de Saúde.
Briefing inicial
• Caso seja necessária, a reunião inicial deve ser efetuada numa zona aberta e um com
distanciamento social de 2 metros entre as pessoas, com uso de máscara por parte dos
monitores e dos participantes.
• Antes de tocar no equipamento e no material, lavar as mãos com água e sabão, ou
desinfete com álcool ou álcool gel entre 70 a 80%.
• Evitar empréstimos ou trocas de materiais entre participantes.
• Confirmar se levam todo o seu equipamento, e recomenda-se que cada participante traga
seu próprio kit de primeiros socorros, inclusive nas medidas anti COVID-19, mascara e
álcool.
Durante a descida/travessia/passeio:
• Se for necessário criar grupos, mantendo uma distância mínima de segurança entre
grupos de aproximadamente 15 minutos.
• Distância de segurança entre os participantes de 3 metros no decorrer da atividade se
assim for possível.
• Quando não é possível manter distância social, devem os participantes utilizar máscara.
• Limitar a partilha de objetos ao essencial, evitando partilhar comida e garrafas de água.
• Se for necessária ajuda, evitar o contato físico, privilegiando indicações verbais, gestuais
e/ou demonstração à distância.
• Ao encontrar outros grupos, devem os participantes manter a distância social, e deixar
estes avançarem. Evitar ultrapassar, no entanto se o fizerem, devem informar que o vão
fazer e esperar para fazê-lo numa área ampla, em que a distância de segurança seja
garantida.
• Evitar ao máximo a exposição a situações de risco e consequente necessidade de resgate,
mas em caso inevitável de necessidade de ajuda física, cumprir as recomendações para
primeiros socorros e o uso de EPI.
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Final da atividade:
• O material deverá ser deixado num local identificado para o efeito, devendo ser recolhido
pelos promotores da atividade/monitores e posteriormente desinfetado.
• Armazenamento do material em recipientes adequados e específicos, evitando o contato
do equipamento e material com elementos do veículo (caixas, malas, sacos estanques,
etc).
• Evitar o contato físico e respeitar as medidas de distanciamento social na hora da
despedida.
• Não deixar nenhum material no local. O lixo deve ser colocado num saco bem fechado e
colocado num caixote do lixo.
• Uma vez em casa, limpar e desinfetar todo o equipamento e material conforme as
instruções do fabricante.

5. PLANO DE CONTINGÊNCIA SE EXISTIREM SINTOMAS DURANTE A ATIVIDADE
Deve estar prevista a definição de uma sala de isolamento com WC exclusivo e estar bem
identificado o trajeto para a mesma.
Esta sala deve estar munida de termómetro, lenços papel, luvas e mascara, alimentos secos e
água, recipiente para lixo e os procedimentos a seguir bem como os meios a ativar em caso de
sintomas durante a competição.
Deteção de Caso suspeito o responsável deve:
1.
Colocar máscara e luvas, ANTES de se aproximar de um caso suspeito;
2.
Entregar máscara e luvas à pessoa com sinais de doença;
3.
Caso seja possível, indicar à pessoa a sala preparada para isolamento acompanhar com,
pelo menos, 1 metro de distância, a pessoa até à zona da sala de isolamento pelo percurso
definido, evitando contacto próximo com outras pessoas
4.
Identificação e registo dos espaços frequentados pela pessoa e dos contactos
estabelecidos com a mesma nesse local.
5.
Contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as instruções.
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ANEXO I
Termo de responsabilidade participantes (>18 anos):

Eu,_____________________________________________________________,
abaixo
assinado, portador(a) do documento de identificação civil n.º ____________________ , válido
até ____ /____ /_____ declaro expressamente e para os devidos efeitos que não apresento
quaisquer sintomas sugestivos ou sinais de doença COVID-191 ,pelo que autorizo o registo de
temperatura e presença (registo do nome e contacto telefónico), por data e hora (entrada e
saída), nas instalações/local onde decorre a atividade, para efeitos de eventual vigilância
epidemiológica;
Fui devidamente informado/a que o conjunto de medidas de mitigação implementadas, se
destinam a diminuir risco e possibilidade de infeção pelo SARS-CoV-2, mas não podem assegurar
a segurança plena durante a atividade desportiva a realizar.
Fui esclarecido e alertado sobre os riscos acrescidos em contrair a doença (COVID-19), bem
como das consequências e eventuais sequelas que acarretam não só para minha saúde, como
para a dos outros.
Por
fim,
declaro
a
minha
intenção
de
participar
na
atividade______________________________________________________, promovida pelo
clube/associação _________________________________________, a realizar no dia
____/_____/_____.
Assinatura:__________________________
Data:_________________
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ANEXO II
Termo de responsabilidade participantes (<18 anos):

Eu,_____________________________________________________________,
abaixo
assinado, portador(a) do documento de identificação civil n.º ____________________ , válido
até
____
/____
/_____,
encarregado
de
educação
do
praticante
______________________________________________________, declaro expressamente e
para os devidos efeitos que o mesmo não apresenta quaisquer sintomas sugestivos ou sinais
de doença COVID-191, pelo que autorizo o registo da sua temperatura e presença (registo do
nome e contacto telefónico), por data e hora (entrada e saída), nas instalações/local onde
decorre a atividade, para efeitos de eventual vigilância epidemiológica;
Fui devidamente informado/a que o conjunto de medidas de mitigação implementadas, se
destinam a diminuir risco e possibilidade de infeção pelo SARS-CoV-2, mas não podem assegurar
a segurança plena durante a atividade desportiva a realizar.
Fui esclarecido e alertado sobre os riscos acrescidos para o meu educando em contrair a doença
(COVID-19), bem como das consequências e eventuais sequelas que acarretam não só a sua
saúde, como para a dos outros.
Por fim, declaro a minha autorização para que o meu educando possa participar na
atividade______________________________________________________, promovida pelo
clube/associação _________________________________________, a realizar no dia
____/_____/_____.
Assinatura:__________________________
Data:_________________
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ANEXO III
Questionário de despiste:
Não ir à atividade se tiver algum dos sintomas nos últimos 14 dias ou outras indicações de
saúde, como isolamento devido à coexistência com um caso suspeito, seguindo as indicações
da DGS.
1.

Tem ou teve febre nos últimos 15 dias? (temperatura igual ou superior a 38º)

2.

Tem ou teve tosse ou perturbação respiratória nos últimos 15 dias?

3.
Tem ou teve mal-estar geral, fadiga física, diarreia ou dores de cabeça nos últimos 15
dias?
4.

Tem ou teve perda de olfato ou do paladar súbita nos últimos 15 dias?

5.
Algum dos seus familiares ou contactos próximos sofrem ou referiam algum daqueles
sintomas nos últimos 15 dias?
6.

Esteve em contacto com alguma pessoa suspeita ou confirmado de COVID-19?

7.
Já foi diagnosticado com COVID-19? Se resposta afirmativa: ainda se mantém em
quarentena?

Caso alguma resposta seja afirmativa, não deve ir à atividade e deve contactar um
profissional de saúde através da linha de saúde 24.

