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ENQUADRAMENTO. 

Face à atual situação de pandemia devido à COVID-19, não obstante as diversas 

competições já realizadas em território nacional durante este conturbado período, 

sob criteriosas medidas de controlo, prevenção e minimização de riscos de 

disseminação da COVID-19, urge apresentar um novo documento que contemple a 

realização das competições no Clube Naval de Sesimbra, devido à envolvência natural 

do local de realização das mesmas, que acarretam maiores desafios à respetiva 

organização. 

 

OBJECTIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA. 

O principal objetivo do presente plano é contribuir para a continuação da realização 

segura de competições desportivas. 

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. 

 

ZONAS DE COMPETIÇÃO E INTERDIÇÕES 

A zona de competição em terra será o Páteo do Clube Naval de Sesimbra. 

O interior dos hangares desportivos do Clube Naval de Sesimbra estão interditos a 

todos os atletas e treinadores com exceção para os atletas do Clube Naval de 

Sesimbra e membros da comissão organizadora, comissão de regatas e comissão 

de protestos. 

Os balneários tem um limite máximo de 5 pessoas no balneário masculino e 2 

pessoas no balneário feminino. A utilização de balneários pode ser efetuada 

exclusivamente para uso dos WC em casos de expressa necessidade. Os duches 



 

 

estarão desativados e interditos durante todo o período da competição. 

Dentro das áreas de competição só será permitida a permanência de atletas e 

treinadores inscritos na competição. 

 

 

AÇÕES E COMPORTAMENTOS A RESPEITAR NA ZONA DE 

COMPETIÇÃO: 

Durante o desenrolar da competição, todos os agentes estarão confinados à zona de competição, 

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

 

PROCEDIMENTO A ADOTAR EM CASO DE INTERVENIENTES COM 

SINTOMAS COVID-19. 

 

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: 

Colocar luvas; 

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

utilização dos mesmos; 

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

competição; 

Encaminhar o caso suspeito para a sala preparada para isolamento; 

Garantir que o SNS é imediatamente contactado. 



 

 

 

 

CERIMÓNIA PROTOCOLAR DE ESTREGA 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; 

• 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. 

 


