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ENQUADRAMENTO

No seguimento da entrada na situação de calamidade, declarada pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, vimos apresentar um Manual com vista
à prática desportiva competitiva.
Torna-se imperativo criar um conjunto de procedimentos que minimizem o risco
de exposição ao Coronavírus (COVID-19), e que, dessa forma, mitiguem a
possibilidade de contágio. A apresentação e a aplicação efetiva deste plano,
permitirá uma perceção positiva de todos os envolvidos neste desporto, permitindo
a sua participação em consciência, sabendo que se encontram num ambiente tão
seguro quanto possível.
Este documento pretende assim transmitir a adoção de medidas e implementação
de boas práticas que sustentam a diminuição do risco de disseminação da COVID19 e faz parte da estratégia de reativação da prática competitiva de canoagem em
Portugal.
São aqui apresentadas um conjunto de medidas e critérios para a retoma da
atividade desportiva, tendo como base a organização dos campeonatos nacionais
2020 das diferentes disciplinas, com especial incidência no CAR de Montemor-oVelho, estrutura que nos garante um maior controlo daquilo que são as
necessidades face às exigências das entidades de saúde nacionais e internacionais.
Este manual, redigido a partir do modelo disponibilizado pelo IPDJ, foca-se naquilo
que serão as responsabilidades da FPC durante as competições promovidas, ou
seja, desde o momento em que o agente se apresenta no local da competição até
ao momento em que o abandona.
O mesmo não substitui ou altera as definições descritas no manual das medidas
gerais de prevenção e controlo da COVID-19, assim como o documento 030/2020
que apresenta as orientações para espaços de prática de exercício físico e
desporto, e competições desportivas de modalidades individuais sem Contacto e
ao Ar Livre, apresentado pela direção geral de saúde ,assim com o manual de
procedimentos do Centro Náutico de Montemor-o-Velho, elaborado pelo Município,
e que se anexam a este documento.

DEFINIÇÕES GERAIS
1. PESSOAL AUTORIZADO A UTILIZAR AS INSTALAÇÕES
A lista de agentes autorizados será construída com base nas inscrições realizadas
pelo clube/atleta individual na plataforma digital habitual, onde devem incluir os
delegados e treinadores presentes. é definido um total máximo de 1 delegado por
clube e um rácio de 1 treinador por cada 8 atletas que o clube tenha inscritos na
competição, com um limite máximo de 3 treinadores. Todos os agentes
(delegados, treinadores) têm de estar obrigatoriamente filiados na FPC.

Essa lista, depois de validada em termos de regras de cada uma das disciplinas,
previstas na ficha técnica, será divulgada no caderno da prova. Apenas esses
agentes poderão aceder ao espaço da competição.
Será também publicado no caderno da prova, a lista de todos os funcionários da
FPC e do organizador local, ou funcionários da instalação desportiva.
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Até às 24 horas seguintes à publicação do caderno da
competição, o clube ou o atleta individual devem enviar para a
FPC um Termo de Responsabilidade Individual assinado e
datado.
Todo o processo será gerido pelo endereço de email
provas@fpcanoagem.pt
Em anexo a este documento segue a minuta da declaração a ser
enviada.
O acesso será realizado de forma exclusiva através da leitura
digital do cartão Federativo para todos os agentes. Para os
funcionários da FPC e organização local, será utilizado o Cartão
de cidadão.

No caso das competições de Canoagem de Mar e Slalom, por serem competições a ser realizadas em espaços
públicos e não delimitados, este controlo será realizado apenas para acesso à zona de competição.

2. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI)
Todos os presentes no interior da instalação desportiva deverão seguir as normas mais recentes da DireçãoGeral de Saúde relativamente à utilização de EPIs.
Assim, é recomendado:

a) Funcionários: obrigatório o uso de máscara. Uso adicional de viseira aos funcionários responsáveis pelo
atendimento e processos administrativos, é aconselhada.
b) Utilizadores e Atletas: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da
obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico e desporto;

3. DESLOCAÇÕES E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
A responsabilidade de cumprimento das regras de transportes definidas pela direção geral de Saúde, para o local
da competição é da inteira responsabilidade de cada um dos clubes/atletas individuais.
A FPC será responsável por identificar e fazer cumprir os mecanismos a partir do momento de acesso à entrada
do local da competição.
Nos pontos de entrada definidos em cada instalação, serão montados postos de controlo, para verificação da
temperatura de todos os utilizadores das instalações.
Todos estes postos serão equipados com termómetro, máscaras, luvas descartáveis, toalhetes alcoolizados,
solução de desinfeção de superfícies, saco de armazenamento de resíduos, kit EPI extra e material educativo.
Aos atletas, delegados, treinadores e funcionários Federativos, que se suspeite terem sintomas de contaminação
pelo Coronavírus / COVID-19 (tosse, febre, dificuldade respiratória e temperatura elevada +38ºC) não será
permitido o acesso ao local da competição.
Todos os agentes e funcionários só devem dirigir-se às instalações se assintomáticos. Na presença de sintomas ou
de temperatura elevada medida no domicílio, os mesmos devem abster-se da deslocação às instalações e procurar
assistência médica.
No caso de atletas, não serão aplicadas multas de falta de presença, pelas razões evocadas anteriormente, devendo
para o efeito enviar nas 48 horas seguintes à competição, justificação/atestado a comprovar a razão evocada.
A circulação no interior das instalações deverá realizar-se exclusivamente pelos percursos devidamente sinalizados,
estando proibidas socializações dentro das instalações. As deslocações nas instalações devem ser realizadas com
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a distância de, pelo menos, 2 metros de outros utilizadores e com uso obrigatório de máscara. A utilização da
máscara só é opcional para ao atletas, no exterior e durante o aquecimento ou competição.
Todos os processos administrativos e desportivos serão realizados de forma não presencial. Em casos excecionais,
como os exemplos abaixo mencionados, os mesmos devem decorrer num espaço definido para o efeito com as
devidas proteções em acrílico e respeitando a distância de 2 metros.
- Cartões provisórios
-Placas
Os contatos com a arbitragem são totalmente desaconselhados, sendo que o recurso ao Juiz Árbitro deve ser
preferencialmente via digital, através do contato telefónico ou Whatsapp, a indicar na ficha técnica do evento.
Não é permitido o contato físico quer entre técnicos, funcionários e praticantes, quer entre os praticantes (exceto
em situações de emergência ou quando a atividade assim o exigir.

4. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
A utilização de chuveiros está proibida. A utilização dos vestiários e casas de banho será permitida, com o devido
distanciamento. No entanto é desaconselhada a sua utilização.
A utilização de qualquer estrutura de apoio desportivo, como ginásios, estarão proibidas.
Serão disponibilizadas instalações sanitárias com os seguintes critérios:
- Diferenciação entre instalações sanitárias para funcionários e participantes
- Limpeza e desinfeção a cada 30 minutos
- Disponibilização de kit de limpeza para os utilizadores dos sanitários (solução alcoólica, água corrente, sabão,
papel descartável, contentor próprio com saco descartável);
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5. PLANO DE CONTINGÊNCIA DE SINTOMAS DURANTE A COMPETIÇÃO
Deve estar prevista a definição de uma sala de Isolamento com WC exclusivo, identificado o Trajeto 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.
No caso de deteção de caso suspeito, a pessoa que o identificar deve:
1. Colocar máscara e luvas, ANTES de se aproximar;
2. Entregar máscara e luvas à pessoa com sinais de doença;
3. 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
Já na sala, o responsável da FPC pelo plano de contingência COVID-19 deve fazer a Identificação e registo dos
espaços frequentados pela pessoa e dos contactos estabelecidos com a mesma nesse local.
A pessoa com sinais de doença:
1. Segue as orientações constantes do folheto disponível na sala de isolamento profilático;
2. Contacta a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e segue as instruções.

DEFINIÇÕES ESPECIFICAS DA MODALIDADE

6. LOCAL DAS COMPETIÇÕES
Todas as competições propostas realizar na época 2020, nomeadamente os campeonatos nacionais das diferentes
disciplinas, terão lugar no CAR de Montemor-o-Velho.
São exceções a esta regra o campeonato nacional de Canoagem de Mar, Kayak Polo e Slalom, uma vez que
necessitam de planos de água específicos.

No caso do CAR de Montemor-o-Velho será realizada uma restruturação dos espaços a utilizar, e zonas de
acesso, de forma a dar resposta a todas as normas da DGS, Município de Montemor-o-Velho e autoridades
de saúde locais.
Não serão utilizados os hangares, devendo os clubes ficar responsáveis por trazerem as suas próprias tendas, de
acordo com a medidas máximas a definir pela FPC (que terá em conta o número de atletas), devendo ocupar os

Manual de procedimentos de proteção de praticantes desportivos e funcionários - covid-19

7

locais previamente marcados no recinto. O croqui do local e distribuição de cada clube será disponibilizado aquando
da publicação do caderno final do evento.
Deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (como alguns tipos de colchões, etc.).

7. ATIVIDADES E CERIMÓNIAS PROTOCOLARES
Não serão realizadas reuniões de delegados, toda a informação para os participantes será disponibilizada através
de uma nota explicativa a publicar em fpcanoagem.pt
O recurso ao secretariado da prova estará disponível de forma limitada e deve apenas ser utilizado em caso de
emergência. Será disponibilizado um contato telefónico a utilizar no dia da competição. Todos os pedidos précompetitivos, habitualmente realizados junto do secretariado devem ser enviados antes da competição para
provas@fpcanoagem.pt
As cerimónias de entrega de prémios decorreram com as seguintes regras:
o
o
o
o
o

Acesso exclusivo aos atletas medalhados à zona da cerimónia
Proibida o ajuntamento de pessoas junto à zona da cerimónia para captação de imagens ou vídeo das
cerimónias ou outros fins.
Os atletas devem, no percurso para o pódio recolher a sua medalha, devidamente higienizada, numa mesa
dentro da zona da cerimónia. A mesma deve ser colocada ao pescoço de imediato.
Proibido o contato entre medalhados antes, durante e depois do pódio, incluindo cumprimentos e
ajuntamento para foto de grupo.
A cerimónia deve incluir o anúncio dos medalhados e a categoria que representam.

8. LIMITAÇÕES DESPORTIVAS
De acordo com a publicação 40-A/2020 do governo e normas emanadas pela GDS, respeitantes às regras a
aplicar na realização de competições desportivas em modalidades individuais, sem contacto e ao ar livre,
todas as competições deverão incluir no seu programa de provas apenas competição em embarcações
monolugares.
Devem ser limitados o número máximo de embarcações em competição de forma simultânea, de acordo com as
indicações da DGS, o que poderá condicionar a realização de cada competição em um ou dois dias de prova e
também uma limitação do número de inscrições, por categoria e por clube.
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ANEXO I

Termo de Responsabilidade
Agentes maiores de 18 anos

para

participação

em

competição

durante

a

crise

COVID-19

Nome
________________________________________
Função
Atleta

Treinador

Delegado

Árbitro

Funcionário FPC

organizador local

Nº Federativo

Cartão cidadão/Bilhete Identidade (apenas para funcionário e organizador local)

___________

__________________________

Por este instrumento, eu, ____________________________________________________ , declaro que:
Fui devidamente informado/a, em linguagem clara e objetiva, que a frequência das instalações desportivas, para
efeitos de competição de canoagem, resulta de uma DECISÃO TOMADA POR MIM, numa avaliação consciente
informada, em que pondero as vantagens da participação competitiva, face ao aumento de RISCO DE SAÚDE.
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 nas instalações
desportivas e da atividade, no contexto de pandemia, sendo fundamentais o distanciamento físico, a etiqueta
respiratória, a lavagem frequente das mãos, a não partilha de objetos e a permanência no domicílio.
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.
Neste contexto, comprometo-me a seguir as Normas e Orientações da Direção-Geral da Saúde, bem como as
recomendações do Departamento Médico da FPC e do meu Médico Assistente.
Por fim, declaro a minha intenção de competir nas provas organizadas pela FPC.

Assinatura:__________________________

Data:_________________
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ANEXO II

Termo de Responsabilidade
Agentes menores de 18 anos

para

participação

em

competição

durante

a

crise

COVID-19

Nome
________________________________________
Função
Atleta

Treinador

Delegado

Árbitro

Funcionário FPC

organizador local

Nº Federativo

Cartão cidadão/Bilhete Identidade (apenas para funcionários e organizador local)

___________

__________________________

Por este instrumento, eu, ____________________________________________________ , encarregado de
educação do agente ______________________________________declaro que:

Fui devidamente informado/a, em linguagem clara e objetiva, que a frequência das instalações desportivas, para
efeitos de competição de canoagem, resulta de uma DECISÃO TOMADA POR MIM, numa avaliação consciente
informada, em que pondero as vantagens da participação competitiva, face ao aumento de RISCO DE SAÚDE.
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 nas instalações
desportivas e da atividade, no contexto de pandemia, sendo fundamentais o distanciamento físico, a etiqueta
respiratória, a lavagem frequente das mãos, a não partilha de objetos e a permanência no domicílio.
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.
Neste contexto, o meu educando compromete-se a seguir as Normas e Orientações da Direção-Geral da Saúde,
bem como as recomendações do Departamento Médico da FPC e do meu Médico Assistente.
Por fim, declaro a autorização de intenção de permitir o meu educando de competir nas provas promovidas pela
FPC.

Assinatura:__________________________

Data:_________________

