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RESUMO 

Tendo em conta que no dia 3 de Maio, foi levantado o estado de emergência e 

começou o estado de calamidade, permitiu-nos dar início da atividade desportiva. 

Mantendo a segurança das crianças, jovens e monitores tais como as suas famílias, como 

se tem aplicado até ao momento nas atividades do Clube de Vela de Lagos (CVL), 

pretende-se criar também momentos de reencontro, no contexto dos desportos 

náuticos, bem como retomar a atividade de competição dando continuidade às 

restantes provas existentes, com os ajustes necessários tendo em conta a Pandemia 

COVID-19. Neste contexto estarão descritas todas as adaptações necessárias pela parte 

de todos os envolvidos. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

1. Objetivo da competição 

A atividade física é extremamente importante na vida das crianças e jovens. Com 

este confinamento, a população isolou-se e perdeu muitos hábitos importantes no que 

concerne ao desenvolvimento de competências, físicas, psíquicas e sociais. O 

levantamento de algumas medidas, deixam-nos margem para a realização de atividades 

ao ar livre, em contacto estreito com os elementos da natureza, extremamente 

benéficas para a saúde. Deverão, no entanto, ser realizadas novas aprendizagens no que 

concerne à interiorização de novas normas, regras e formas de estar, que todos devem 

cumprir, de modo a assegurar a segurança para todos os intervenientes no processo, 

assim como dos seus entes queridos e amigos. 

Prevê-se a participação de cerca de 100 atletas e 30 treinadores e staff da 

organização onde serão informados antecipadamente de todas as normas e 

procedimentos que constam do nosso plano de contingência. 
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2. Espaços 

Os espaços onde decorrerão as atividades são: 

- Espaço exterior junto à sede e armazém do Clube de Vela de Lagos, no Cais da 

Solaria. (foto no anexo 1); 

- Armazéns do Clube de Vela de Lagos; 

- Zona de parqueamento de embarcações 

- Planos de água na entrada da barra e mar; 

- 1 zona exterior para atendimento atletas e para secretariado da prova (fotos 

no anexo 2); 

- 1 Sala para scoring e Júris da competição na sede do CVLagos (fotos no anexo 

3); 

- Sala de isolamento (foto no anexo 4); 

 

3. Pré-Requisitos 

▪ Normas e regras 

- O Clube possui um protocolo de segurança e um plano de higienização (em anexo 5); 

- Estão fixados em todas as áreas as normas do uso de máscara, desinfeção das mãos; 

- Apenas treinadores e colaboradores são permitidos no armazém; 

- Cada atleta deverá ter material próprio; 

- Necessário o uso de máscara no armazém, nas salas e demais espaços, sendo apenas 

retirada aquando da atividade física; 

- Desinfeção das mãos aquando da entrada e saída dos vários espaços; 

- Desinfeção dos materiais individuais no final de cada dia; 

- Permanecer no armazém e nas salas o menor tempo possível; 

- A montagem das embarcações deverá ser realizada no exterior e com o devido 

afastamento. 

- As crianças e jovens não podem utilizar os balneários, apenas as casas de banho  

- Circuitos definidos para que os grupos não se encontrem; 

▪ Implementação de pontos de desinfeção no armazém do clube e salas 
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O armazém e a sala de cada grupo têm dispositivos para desinfeção das mãos à entrada 

e junto às casas de banho para utilização e aplicação das normas de higiene a cada 

entrada individual. 

O armazém e a rampa estão marcados com zonas de entrada e saída para que os atletas 

e monitores mantenham as distâncias de segurança previstas 

▪ Acesso ao armazém 

Os monitores serão responsáveis pela abertura e fecho do armazém. 

▪ Entrega de Prémios 

Todos os participantes devem usar máscara na cerimónia de entrega de prémios e 

manter a distância de segurança. 

 
 
 

CONCLUSÃO 
 
Temos pela consciência que as medidas implementadas vão ser uma prova para todos, 

nos dias que correm, mas acreditamos que com a ajuda de todos iremos tornar possivel 

a realização das regulares e encontros e dar a conhecer as modalidades do Clube. 

Acreditamos também que com todos os cuidados vamos fazer os todos os possiveis para 

que as nossas actividades decorram em segurança e de acordo com as normas exigidas. 
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ANEXO 1 – Mapas do local das estruturas de apoio à prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          - Parqueamento de Embarcações      - Parqueamento de Viaturas e Atrelados 

Na zona vermelha deverá ser deixado um corredor que permita a entrada e saída das viaturas 
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ANEXO 2 – Zona de Atendimento atletas e secretariado (exterior) 
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ANEXO 3 – Sala de Scoring e Juizes de regata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Sala de Scoring                                                                                                                     Sala de Juízes 
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ANEXO 4 – Sala de Isolamento 
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ANEXO 5 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA 

Em caso de emergência: 

 

Quando alguma criança se sentir com febre ou outros sintomas que possam ser indícios do 

Covid 19 os procedimentos a seguir serão: 

- o atleta será acompanhado pelo treinador a sala de isolamento que se encontra na Sede do 

Clube de Vela de Lagos; 

- Será medida a temperatura; 

- Será comunicado aos pais do atleta a situação; 

 - Será comunicado à proteção civil através do 808 282 112 que nos indicarão quais os 

procedimentos que devemos seguir; 

-  Os treinadores informam o sítio onde ficam hospedados e concordam com o uso da máscara 

durante o tempo que se encontrem em terra; 

 

 Responsáveis 

Amélia Linhares – 919974831 

Rui Raimundo – 966453430 

Gonçalo Mestre – 968729130 
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Plano de Higienização 

 

 
Local 

 

 
EPI 

 

 
Produto de 

limpeza 
 

 
Periodicidade 

da limpeza 
 

 
Responsável 

 

 
Sala de 
Scoring e 
Juizes 
 
 
Utilizar 
limpeza 
húmida:  
 
 

 
 
Luvas, 
avental, 
máscara e 
viseira. 
Calçado 
adequado 
para 
limpeza. 

 
Detergente de base 
desinfetante (2 em 1) ou 
álcool 70-80%;  

Limpar zonas de 
toque frequente 
(interruptores da luz, 
maçanetas, 
teclados, ratos). 
Mesas e cadeiras. 
Pavimento 
 
Limpeza efetuada a 
cada saída de turno. 

 
 
 

Sra. Amélia Linhares 
 Panos e 

baldes/esfregona 
exclusivo - no fim 
desinfetar tudo 
imergindo em solução 
de lixivia durante 10 
minutos (50ml de lixivia 
comum em 5 litros de 
agua) 

 
Casas de 
banho  
 
(Uso de 
toalhetes de 
papel para 
limpeza das 
mãos) 
 
 

 
 
Luvas, 
avental, 
máscara e 
viseira. 
Calçado 
adequado 
para 
limpeza. 

Detergente de base 
desinfetante (2 em 1) ou 
álcool 70-80%;  
 
 

Após cada 
utilização 
Torneira, 
autoclismo, 
lavatório e sanita  
 

 
 
 
 
 

Sra. Amélia Linhares 
 Panos e 

baldes/esfregona 
exclusivos(Pano 
exclusivo para sanita) 
- no fim desinfetar tudo 
imergindo em solução 
de lixivia durante 10 
minutos (50ml de lixivia 
comum em 5 litros de 
agua) 

 

Após o fim de 
Período 
Pavimento 
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ANEXO 6 - Local de entrada e saída de Embarcações de Vela 

 

ZONA DE 

LAVAGENS 
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ANEXO 7 - Local de entrada e saída dos Armazéns do CVLagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto de 

Desinfeção 

Entrada do armazém Saída do armazém 

Ponto de 

Desinfeção 

Saída do armazém Entrada do armazém 
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