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1. ENQUADRAMENTO.
Face à atual situação de pandemia devido à COVID-19, não obstante as diversas competições de Canoagem
já realizadas em território nacional durante este conturbado período, sob criteriosas medidas de controlo,
prevenção e minimização de riscos de disseminação da COVID-19 no Centro de Alto Rendimento de Montemoro-Velho, urge apresentar um novo documento que contemple a realização das competições de Canoagem de
Mar, devido à envolvência natural dos locais de realização das mesmas, que acarretam maiores desafios às
respetivas organizações.

À semelhança do documento orientador para as competições realizadas no Centro de Alto Rendimento de
Montemor-o-Velho, o presente documento foi elaborado com base no modelo disponibilizado pelo IPDJ,
focando-se na identificação das responsabilidades da Federação Portuguesa de Canoagem, enquanto entidade
organizadora das competições de Canoagem de Mar. Assim, são definidas as orientações a seguir durante o
decorrer da competição: desde que qualquer agente (atleta, árbitro, dirigente, etc.) ou membro do staff
organizador se apresenta no local de competição até ao momento em que o abandona.

Este documento baseia-se nas várias orientações e medidas gerais de prevenção e controlo da COVID-19 bem
como no documento 30/2020 da Direção Geral da Saúde (https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoese-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx). Estão também contempladas as mais
recentes diretivas emanadas pela Resolução do Conselho de Ministros nº 70-A/2020 de 11 de setembro
(https://dre.pt/application/conteudo/142601170) que reforça, no ponto 1 do artigo 22º, relativamente à
atividade física e desportiva que “A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto

competitivo, incluindo a 1.ª Liga de Futebol Profissional, pode ser realizada sem público, desde que no
cumprimento das orientações definidas pela DGS”.
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2. OBJECTIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA.
O principal objetivo do presente plano é contribuir para a continuação da realização segura de competições
desportivas de Canoagem, introduzindo as alterações necessárias à realização de eventos em ambiente de
inexistência de instalações desportivas, utilizando neste caso a praia como base da realização do evento.
Este documento serve de orientação para a gestão preventiva durante o evento, nomeadamente no que se
refere ao fluxo de pessoas, comportamentos e atitudes a adotar e define também o procedimento de atuação
perante um caso suspeito de infeção durante o decorrer da competição.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.
Este Plano de Contingência refere-se especificamente ao “Campeonato Nacional de Canoagem de Mar -

Sesimbra”, que decorrerá no dia 04 de outubro, domingo, com largada prevista para as 10:30.

O evento terá início em Sesimbra, com largada em frente à praia do Ouro e chegada junto à marina, em frente
ao Clube Naval de Sesimbra.

Nos croquis abaixo apresentamos a área logística de implementação do evento, assim como o percurso,
largada e chegada da competição.
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PROCEDIMENTOS A ADOPTAR PARA PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO.

4.1 - PESSOAL AUTORIZADO A ENTRAR NA ZONA DE COMPETIÇÃO:

Após o término do prazo de inscrição na competição, será elaborada uma lista de agentes autorizados a acederem
às diferentes zonas da competição. As inscrições deverão ser efetuadas na habitual plataforma digital e deverão
ser incluídos os delegados e treinadores que os Clubes pretendem fazer deslocar à competição.

Cada Clube poderá inscrever 1 (um) delegado e um rácio de 1 (um) treinador por cada 8 (oito) atletas inscritos
na competição, até um limite máximo de 3 (três) agentes.

Para que possam aceder à zona de estacionamento e competição, todos os agentes (delegados e treinadores)
têm que estar obrigatoriamente filiados na FPC na presente época desportiva.
A referida lista será divulgada com a publicação do caderno da prova e apenas esses agentes poderão aceder ao
espaço da competição.

Todos os funcionários da FPC, staff da organização local, funcionários de empresas ou entidades parceiras ou
contratadas para o evento, deverão também constar nessa lista de modo a poderem aceder à zona de competição.

Os acessos serão realizados através da leitura digital do cartão Federativo para todos os agentes. Para os
funcionários da FPC, organização local, parceiros e prestadores de serviços será utilizado o Cartão de Cidadão.

4.2 - PROCEDIMENTO DE ENTRADA NA ZONA DE COMPETIÇÃO:

Existirá um ponto de entrada e um ponto de saída da zona de competição, perfeitamente identificados, distintos,
e com distanciamento adequado para evitar o cruzamento do fluxo de pessoas e garantir uma adequada etiqueta
respiratória.

No ponto de entrada estará instalado um posto de controlo para verificação da temperatura de todas as pessoas
que entrem na zona de competição. O posto de controlo estará equipado com termómetro, máscaras, luvas
descartáveis e toalhetes com solução alcoólica de desinfeção de mãos e superfícies, kit EPI extra e material
educativo sobre a COVID-19.

Logo à entrada os agentes deverão obrigatoriamente desinfetar as mãos com solução alcoólica disponibilizada para
o efeito.

A circulação na zona de estacionamento e competição deverá respeitar os percursos que venham a ser
eventualmente sinalizados, devendo ser evitados todos os ajuntamentos ou aglomerados de pessoas.

Todos os agentes apenas se deverão deslocar à competição no caso de não apresentarem qualquer sintoma. Caso
apresentem algum dos sintomas conhecidos no domicílio ou durante a deslocação, deverão procurar de imediato
assistência médica.
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Não será permitido o acesso à zona de estacionamento e competição a qualquer agente envolvido na organização
(atletas, treinadores, delegados, árbitros, funcionários e staff federativo, etc.) que apresente sintomas de
contaminação pelo Coronavírus, nomeadamente tosse, dificuldade respiratória, ou febre (temperatura superior a
37,5 ºC).

No caso de atletas, não serão aplicadas quaisquer penalizações ou multas por falta de comparência, devendo o
atleta fazer chegar à federação a respetiva justificação médica nas 48 horas seguintes à competição.

4.3 - AÇÕES E COMPORTAMENTOS A RESPEITAR NA ZONA DE COMPETIÇÃO:
Durante o desenrolar da competição, todos os agentes estarão confinados à zona de competição delimitada
na praia ou ao plano de água onde a mesma decorrerá, sendo por isso necessário adotar diversas metodologias
de prevenção e controlo da infeção, nomeadamente:
a)

Obrigatoriedade de utilização de máscara por parte de todos os agentes intervenientes na competição
durante todo o período temporal de realização da mesma, excetuando os atletas durante o período
de realização da prática desportiva;

b)

Recomenda-se a utilização adicional de viseira aos funcionários que tenham que lidar com maior
proximidade com outros agentes (atendimento e processos administrativos);

c)

Distanciamento físico adequado com um mínimo de 2 metros;

d)

Respeito pelas normas de etiqueta respiratória;

e)

Obrigatoriedade das medidas de higienização frequente das mãos, bem como a disponibilização de
vários pontos de desinfeção espalhados na zona de competição;

f)

Proibição de partilha de equipamento pessoal e de meios de hidratação;

g)

Implementação de diferentes percursos e acessos de entrada e saída da zona de competição,
estendendo esta sinalização, se possível ao próprio acesso ao plano de água e à praia.

4.4 - INFORMAÇÕES E REUNIÃO DE SEGURANÇA:
Não serão realizadas reuniões e explicações administrativas de forma presencial nomeadamente:
a)

Será publicado este documento e, se necessário, adendas e notas explicativas em fpcanoagem.pt;

b)

Será realizada reunião de explicação do funcionamento da competição, briefing de segurança,
esclarecimento de dúvidas e passagem de informações das autoridades locais (máximo três
representantes por Clube):quarta-feira, dia 30 de setembro, pelas 21h.00m na plataforma ZOOM da
FPC;

c)

Todas as informações de última hora relativamente à segurança ou outras informações sobre a
competição serão divulgadas pelo sistema sonoro instalado no local e no canal da FPC da aplicação
Telegram até 30 minutos antes da largada;

d)

Está definido um procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de situação de
doença, sintomas ou contacto com um caso confirmado de COVID-19, apresentado de seguida.

e)

5.

Não serão afixados resultados. Os mesmos serão publicados no site da FPC e na plataforma telegrama.

PROCEDIMENTO A ADOTAR EM CASO DE INTERVENIENTES COM SINTOMAS COVID-19.
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Deverá estar prevista e identificada uma sala de isolamento na zona de largada e de chegada da competição,
bem como o respetivo trajeto a efetuar até às mesmas.
No caso de deteção de um caso suspeito, para além da máscara, a pessoa que interagir com esse agente
deverá:
a)

Colocar luvas;

b)

Entregar um novo kit de máscara e luvas à pessoa com sinal da doença e aguardar pela correta
utilização dos mesmos;

c)

Informar um elemento das autoridades ou corporação de bombeiros que esteja a dar apoio à
competição;

6.

d)

Encaminhar o caso suspeito para a sala preparada para isolamento;

e)

Garantir que o SNS é imediatamente contactado.

NORMAS E DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O CAMPEONATO NACIONAL DE CANOAGEM DE
MAR.
O “Campeonato Nacional de Canoagem de Mar - Sesimbra” terá chegada no mar, junto ao Clube Naval de
Sesimbra, pelo que, tratando-se de um espaço público e, ao contrário das competições até agora realizadas,
não será possível proibir espectadores.



No interior da referida zona de competição/estacionamento serão delimitadas áreas específicas para
cada Clube. Será publicado um croqui com indicação dos locais distribuídos a cada Clube;



Para levantamento dos dorsais de competição, cada Clube receberá os mesmos ainda dentro da sua
viatura antes de aceder à zona de estacionamento.



A deslocação para a zona de acesso à água para posterior navegação até à zona de largada será feita
gradualmente, por categoria ou por clube (a definir oportunamente) e por anúncio no sistema de som
da competição, com o intuito de minimizar o fluxo de atletas em movimento e consequente
aglomerado;



A chegada será realizada na água, com linha de chegada imaginária entre boia e tenda da arbitragem
em terra, devendo os atletas recolher o seu equipamento e deslocarem-se para a área destinada ao
respetivo clube ou atrelado de imediato. Não serão autorizados aglomerados de pessoas na
zona de chegada. A zona do clube não estará disponível para lavagem de barcos etc.



Todos os agentes que não estão em atividade desportiva são obrigados a utilizar máscara. Esta
obrigação é extensível aos elementos da segurança da prova ou arbitragem a bordo de barcos de
apoio.

7.

CERIMÓNIA PROTOCOLAR DE ENTREGA DE PRÉMIOS.
A cerimónia de entrega de prémios decorrerá em zona especialmente delimitada para o efeito de acordo com
as seguintes regras:


Existirá uma zona especifica de entrega de prémios de acesso exclusivo aos atletas medalhados;



É proibido o ajuntamento de pessoas junto à zona da cerimónia sob qualquer pretexto,
nomeadamente a captação de imagens ou vídeo;
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Os atletas devem, no percurso para o pódio recolher a sua medalha, devidamente higienizada, que
estará disponível para recolha numa mesa posicionada para o efeito e posicionarem-se atrás do pódio
no respetivo lugar classificativo;



É proibido o contato entre medalhados antes, durante e depois da cerimónia, incluindo cumprimentos
e ajuntamento para foto de grupo;



A cerimónia deve incluir o anúncio dos medalhados e a categoria que representam.



Os atletas que terminam a respetiva prova num lugar de pódio deverão aguardar numa “box”
delimitada para o efeito que estejam disponíveis os 3 medalhados da categoria e dirigir-se então, de
imediato, para a cerimónia.

8.

LIMITAÇÕES DESPORTIVAS.
De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº40-A/2020, de 29 de maio de 2020
(https://dre.pt/application/conteudo/134889278), referente às regras a aplicar na realização de competições
desportivas em modalidades individuais, sem contacto e ao ar livre, poderão apenas ser realizadas competições
em embarcações monolugar.
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