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RETOMAR As atividades na sede e subsede 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

Tendo em vista a retoma das atividades em que temos como prioritária a preocupação com a segurança e 
a saúde, cabe relembrar que, no quadro do Plano de Contingência, procedemos à desinfeção das 
instalações e elaboramos um conjunto de medidas de prevenção para o enquadramento específico dos 
espaços “indoor”, a par de outras medidas no âmbito do normal funcionamento do clube: 

A- Gestão dos espaços em segurança 

No quadro das atividades desportivas e formativas desenvolvidas em contexto de treinos/aulas em 
espaços fechados diferenciados, é importante promover-se um acesso em segurança e uma gestão 
racional dos mesmos, do seguinte modo: 

1. Os utentes devem aguardar no exterior o acesso às instalações; 
2. O acesso ao interior das instalações apenas será permitido a quem praticar uma atividade ou 

para tratar de assuntos nos serviços administrativos; 
3. À entrada das instalações será assegurado um controlo de modo a impedir a concentração 

excessiva no interior; 
4. À entrada poderá ser controlada a temperatura e o resultado da medição constitui critério de 

admissão às instalações; quem apresentar uma temperatura superior a 37,5 graus será 
aconselhado a regressar a casa. A medição não poderá ser registada sob nenhuma forma; 

5. Se a situação o exigir, o utente será encaminhado para a sala de isolamento e contactado SNS24; 
6. Os pais/familiares que, excecionalmente, tiverem de entrar nas instalações para deixar os 

atletas/alunos, devem sair de imediato e voltar apenas no final do treino/aula; 
7. Os técnicos/professores devem assegurar que os atletas/alunos menores de idade são entregues 

aos pais/familiares no final do treino à entrada da sede; 
8. No interior das instalações, é obrigatório o uso de máscara para os utentes a partir dos 10 anos; 
9. É obrigatório manter uma distância social de 2 metros; 
10. O atendimento na secretaria será regulado pelo sistema de senhas e pela sinalética para 

marcação das distâncias; 
11. Os funcionários devem estar protegidos com máscaras e luvas; 
12. Não é permitido permanecer sentado na sala de espera; 
13. Estão proibidos os ajuntamentos à entrada dos ginásios e salas de aula/treino; 
14. Os atletas devem deixar o calçado que trazem da rua à entrada do ginásio, do lado de fora; 
15. Nos espaços de aula/treino será aplicado o limite de 1 praticante por cada 3 metros;  
16. Os atletas/alunos deverão vir obrigatoriamente já equipados de casa, de modo a não perder 

muito tempo à entrada ou saída das aulas/treinos; 
17. O uso de máscara durante as aulas/treinos não é obrigatório, apenas recomendado; 
18. Durante o treino/aula, os atletas/alunos e os técnicos/professores não devem cumprimentar-se 

com beijos, abraços ou apertos de mão; 
19. Utilizar garrafa própria para beber água; 
20. Evitar o contacto físico em ambiente de treino/aula; 
21. Os balneários podem ser utilizados, apenas em caso de necessidade excecional, como vestiários 

e nunca para banhos; o acesso será limitado a um máximo de 2 pessoas de cada vez; 
22. O acesso à sala de jogos sociais na Sede e na Subsede fica condicionado à marcação prévia e à 

ocupação no máximo de 2 mesas de jogo com 4 jogadores em cada uma, dado que a sua 
utilização é sobretudo feita por sócios com idades de muito elevado risco;  

23. Os sócios que pretendam jogar as cartas ou outros jogos sociais deverão usar máscara e luvas, 
caso contrário não poderão aceder à sala;  
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24. Não é permitida a aglomeração de pessoas nas salas de jogos sociais; 
25. O acesso à sala de Bilhar será por marcação prévia e limitado a 4 jogadores de cada vez, podem 

ser utilizadas apenas 2 mesas em diagonal. Não são permitidas mais pessoas dentro da sala para 
assistir. Os jogadores devem usar máscaras e luvas; 

26. O acesso à sala de Snooker/Pool Português será por marcação prévia e limitado a 2 jogadores e 1 
mesa para jogar. Os jogadores devem usar máscaras e luvas; 

27. A frequência nas aulas de Xadrez e da Formação Musical deve respeitar metade da capacidade 
das salas e o distanciamento recomendado; é obrigatório o uso de máscara e luvas. No caso da 
Música, o uso da máscara e das luvas poderá ser dispensado em função da especificidade das 
aulas; 

28. Na sala de treino do Tiro com Arco o número de presenças deverá respeitar o limite para o 
distanciamento recomendado. É obrigatório o uso de máscara. 
 

B- Etiqueta respiratória e higienização  
 

O reforço da higienização e limpeza são fundamentais para salvaguardar a saúde de todos, através das 
seguintes medidas: 

1. Devem ser cumpridas escrupulosamente as boas normas de etiqueta respiratória. Lavar e 
desinfetar as mãos com frequência. Espirrar para o cotovelo ou para um lenço de papel 
descartável, indo depois colocar o lenço usado no caixote do lixo e lavar as mãos;  

2. Colocação de produtos desinfetantes em diversos pontos das instalações, nomeadamente na 
entrada, sala de espera e junto dos ginásios e salas de jogo;  

3. Os equipamentos/materiais a usar nas aulas/treinos devem ser desinfetados no início e no fim de 
cada utilização; 

4. Alargamento dos intervalos entre as aulas/treinos para permitir um melhor arejamento dos 
espaços; 

5. No final das aulas/treinos proceder-se-á à limpeza do espaço. 
 

C- Opções 
 

As limitações a que o clube está sujeito por força das determinações das autoridades de saúde e do 

governo, têm implicações significativas no desenvolvimento dos processos de treino/aula em ambiente 

de espaços físicos fechados. 

Neste quadro, os técnicos/professores poderão optar pelo recurso às sessões online ou ao ar livre. 

Conclusão 

O regresso às atividades implica que haja da parte de todos uma consciencialização de que cabe a cada 
um a quota parte de responsabilidade para que tudo funcione nas condições de segurança para se evitar 
o contágio pela Covid-19. 

Sendo certo que o clube funciona em três polos com instalações tão diferentes, é importante garantir 
uma reabertura das atividades com confiança. 

Procuraremos assim reforçar a comunicação sobre a importância das regras de etiqueta respiratória e 
seremos intransigentes quanto ao respeito e cumprimento das medidas de segurança. Não há margem 
para comportamentos de desrespeito e atos de negligência. 

Acima de tudo queremos continuar a cumprir a nossa missão em segurança. Contamos com todos para 
ficar tudo bem! 
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