
Manual de procedimentos de Proteção de Praticantes e Funcionários 

COVID 19 

Pista de atividades Náuticas 

 

A Resolução do Conselho Ministros 40-A/2020, de 29 de maio, estende a utilização de 

instalações desportivos a praticantes em contexto não competitivo de modalidades 

desportivas, desde que no cumprimento das orientações definidas pela Direção –Geral 

da Saúde (DGS) e as especificações do IPDJ. 

O presente Manual de Procedimentos de Proteção de Praticantes e Funcionários 

resulta da avaliação do riso das várias atividades no âmbito do lazer e toma em 

consideração as particularidades das instalações e equipamentos a serem usados. 

 

Com este Manual pretende-se a minimização de risco, no entanto, reconhece-se que o 

risco final é dependente da atividade a desenvolver, da estrutura do plano de atuação 

e do comportamento de todos os participantes. Por isso é necessário, evidenciar o 

compromisso  

 

A. Pessoal Autorizado a utilizar as instalações 

Estão autorizados a utilizar a pista de canoagem treinadores e participantes 

mediante pré agendamento autorizado. 

A autorização é valida aos treinadores e participantes que não apresentem 

sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 (tosse, febre (>38º), dificuldade 

respiratória, corrimento nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores 

musculares, dores nas articulações, cansaço, diarreia ou perda do olfato, nos 

últimos 15 dias. 

A utilização fica restringida a 5 atletas por técnico e 10 atletas em simultâneo. 

 

1. Pedido de Autorização 

O Município de Oeiras deverá enviar listagem de participantes (com 

contato telefónico e email de cada utilizador) com indicação do período de 

horário e grupo em que estão integrados com 48 horas de antecedência. 

 

2. Termo de Responsabilidade 

Antes de acederem às instalações, os utilizadores deverão assinar termo de 

responsabilidade e enviar para ddesporto@cm-oeiras.pt. 

No caso de participantes menores de idade, o termo de responsabilidade 

deverá ser preenchido pelo encarregado de educação/tutor. 

 

 

mailto:ddesporto@cm-oeiras.pt


3. Duração da atividade 

A duração da atividade é de 50 minutos, 

 

B. Deslocações e Processo Administrativo 

Participante 

1) Os participantes e treinadores deverão chegar tão próximo quanto possível 

da hora de início e abandonar as instalações assim que termine. 

2) À chegada, os participantes devem permanecer em fila, com cerca de 2 

metros de distância, até ao momento de registo de presença. 

3) Os participante que não tenham enviado por email o termo de 

responsabilidade tem de preencher no dia da atividade. 

4) Terá que usar máscara desde a chegada, até ao início e no final da atividade. 

5) Terá que respeitar a etiqueta respiratória e aguardar, em zona definida, a 

entrega do material individual necessário para a atividade - colete e pagaia. 

Deverá dirigir-se depois ao cais que lhe for indicado, para embarcar no sit on 

top.  

6) Cada participante deverá levar o seu desinfactante. 

 

Enquadramento técnico 

1) Presença de um técnico da Divisão de Desporto que dará orientações acerca 

da atividade.  

2) Presença de técnicos especialistas da modalidade, que irão realizar o 

enquadramento técnico da atividade. 

3) É obrigatória a utilização de máscara por parte de todos os elementos.  

4) Deverá ser evitado o contacto entre técnicos e participantes. Sempre que 

houver situações de contacto, deverá proceder-se à higienização das mãos. 

 

C. Instalações e Balneários 

1) Os participantes devem comparecer vestidos para a atividade, estando 

interdita a utilização dos balneários da pista de canoagem para este ou outros 

fins. 

2)Os sanitários públicos situam-se junto ao bar adjacente ao Centro de Treino 

de Atletismo. 

3) No hangar apenas será permitida a permanência de duas pessoas da 

organização 

4) Será definida e delimitada uma zona de entrega e recolha/desinfeção do 

material.  

 

D. Zonas Exteriores 

Referimo-nos à zona de aquecimento e plano de água, que devem cumprir as 

seguintes normas: 



1).Atribuir a cada atleta 4 m2 de área em terra para aquecimento, respeitando 

a distância recomendada de 2 metros. 

2).O aquecimento deverá ser sempre realizado no exterior. 

3.)Definir dentro do plano de água (sempre que o mesmo for limitado) a área 

de cada grupo. 

 

E. Material 

1) Após término de cada turno, as pagaias, o sit on top e os coletes, serão 

higienizados para o grupo seguinte ou período de 72 horas antes da utilização 

dos mesmos. 

2) As embarcações apenas poderão ser partilhadas por elementos da mesma 

família. 

No decorrer da atividade os participantes não poderão partilhar material entre 

si (pagaias). 

3) Os participantes deverão deixar o equipamento individual utilizado (coletes e 

pagaias) na zona de desinfeção do material. 

 

F. Sinalética 

1) Na Pista de Atividades Náutica estará colocada sinalética com a divulgação 

das principais recomendações de etiqueta respiratória, distanciamento social, 

higienização das mãos e utilização do material. 

2) Será disponibilizada sinalética com indicação do local das zonas de entrega e 

recolha do material disponibilizado pela organização. 

 


