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PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Sociedade de Instrução e Recreio “Os Pimpões” 

– PATINAGEM ARTÍSTICA – 
Versão de 20 de setembro de 2020 

 

O presente plano de contingência visa transpor as recomendações dos organismos 

competentes sobre a retoma da atividade desportiva, para o plano específico da 

modalidade de Patinagem Artística, nomeadamente a Orientação nº 036/2020 da DGS, 

de 25/08/2020, e o Comunicado 06/2020 da FPP, de 05/06/2020.  

ENQUADRAMENTO 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A 

doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, 

febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre 

os quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, cefaleias (dores 

de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia. Com base 

na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz 

ou olhos de pessoas que estão próximas. 

• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

A COVID-19 foi reconhecida como Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização 

Mundial de Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas 

de acordo com as várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por 

forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde 

adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. 
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O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, 

das instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão 

aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em 

ambientes fechados. 

O desporto comporta características variadas, abrangendo diversas modalidades, que 

podem ir de modalidades individuais praticadas a solo e distantes de outros praticantes, 

a modalidades praticadas em grupo ou individualmente contra um ou vários 

adversários, em proximidade e contacto mais direto e prolongado. A tipologia de 

modalidades desportivas acarreta diferentes riscos, não só pelo número de pessoas 

envolvidas, mas também pelas características das mesmas, pelo que urge planear e 

implementar medidas específicas e contextualizadas, em conformidade com o risco de 

transmissão e exposição ao SARS-CoV-2, agrupando as modalidades em alto, médio e 

baixo risco. Uma vez que o risco da modalidade e a responsabilidade inerente às 

federações varia entre modalidades desportivas, pretende-se definir orientações 

específicas que permitam um regresso aos treinos e competições em segurança, 

minimizando o risco de transmissão do SARS-CoV-2. Neste contexto, a disciplina de 

Patinagem Livre, praticada neste clube, é uma disciplina Individual, tendo por isso sido 

classificada com BAIXO RISCO pela DGS. 

Além disso, por forma a garantir o cumprimento destas orientações para a proteção da 

Saúde Pública, são, no atual momento epidemiológico, apenas consideradas, a retoma 

da atividade desportiva enquadrada por federações desportivas com estatuto de 

utilidade pública desportiva, nos termos do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 de 31 de 

dezembro, na sua redação atual. 

LOCAL DE TREINO 

Os treinos irão decorrer no Pavilhão da Mata Rainha D. Leonor (Pavilhão Municipal em 

Caldas da Rainha). 
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CIRCUITOS DE ENTRADA, SAÍDA E UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

Remetemos para o Plano de Contingência da Câmara Municipal de Caldas da Rainha 

para esta instalação desportiva que define circuitos de entrada, saída e circulação bem 

como inclui a planta do mesmo. 

À entrada, os atletas (a partir dos 10 anos) deverão ser portadores de máscara e vir 

previamente equipados de casa, uma vez que não é permitida a utilização dos 

Balneários, utilizando um calçado exclusivo para utilização na infraestrutura. A entrada 

no pavilhão deverá ser feita pela “Porta Principal”, e com uma antecedência máxima de 

5 minutos antes da hora prevista para o início do aquecimento. Para a  “Zona de 

Aquecimento” será indicado o percurso a efetuar pelos atletas e para o efeito será 

utilizada a sala de apoio adjacente ao ringue principal utilizado para a prática da 

modalidade. Durante todo o percurso, os atletas deverão ser portadores de máscara, 

retirando a mesma apenas quando iniciem a atividade física.   

Os atletas deverão calçar os patins na bancada, estando para o efeito assinalados lugares 

sentados para garantir o distanciamento obrigatório. 

A “Zona de Arrefecimento” será indicada a sala de apoio ao ringue principal. Para o 

arrefecimento, os atletas deverão ser portadores de colchonete próprio, uma vez que 

não é permitida a partilha de materiais. 

Os atletas deverão permanecer sentados na bancada até à hora de início do treino. 

Apenas poderão sair do local assinalado após ser dada indicação por membro da equipa 

técnica presente no local.  

Além da equipa técnica, estará presente nas instalações uma pessoa (Delegado da 

Secção ou representante de turma) para apoiar e encaminhar devidamente os atletas 

pelos locais assinalados e apoiar, caso haja necessidade, em situações que possam surgir 

fora de ringue. 

Os locais assinalados para calçar e descalçar patins serão assinalados em ambos os lados 

da bancada e para cada turma especificado o lado de bancada a que se devem dirigir 

para o efeito (exemplo: turma 1 lado direito da bancada; turma 2 lado esquerdo da 
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bancada; turma 3 lado direito da bancada; turma 4 lado esquerdo da bancada), evitando 

assim o cruzamento entre turmas. Será disponibilizado um croqui com esta informação 

aos encarregados de educação, bem como, aos atletas.  

Os acessos à arrecadação da Secção de Patinagem da Sociedade de Instrução e Recreio 

“Os Pimpões”, serão vedados aos atletas. Apenas o Delegado presente no treino ou 

Equipa Técnica se poderão dirigir a estas instalações de apoio em caso de extrema 

necessidade.  

A saída do pavilhão deverá ser feita pela “Porta Principal”, utilizando o percurso 

devidamente assinalado nas instalações, evitando assim o cruzamento de utilizadores 

nos momentos de entrada e saída. 

De acordo com o Comunicado 06/2020 da FPP, os treinos deverão ser realizados sem a 

presença de público/familiares e com o mínimo de elementos necessários para a sua 

realização. Deverá ser mantido um distanciamento de 3 metros entre atletas, o que 

corresponde a uma área de 36m2 para cada atleta. Contudo, e uma vez que os atletas 

em treino estão em constante movimento, é aconselhado que seja considerado um 

espaço de 50m2, correspondente a um máximo recomendado de 16 indivíduos, entre 

atletas e treinadores, para um ringue de 40x20m.  

REGISTO DE UTILIZADORES E AUTO-MONITORIZAÇÃO 

Deve ser mantido um registo, devidamente autorizado, dos funcionários, equipas 

técnicas e praticantes (nome, email e contacto telefónico), que frequentaram os 

espaços de prática de desporto, por data e hora (entrada e saída), para efeitos de apoio 

no inquérito epidemiológico da Autoridade de Saúde, se aplicável. Os funcionários, 

elementos das equipas técnicas e praticantes devem efetuar a auto-monitorização 

diária de sinais e sintomas e abster-se de ir trabalhar, treinar ou competir, se surgir 

sintomatologia compatível com COVID-19. Devem igualmente contactar o SNS 24, ou 

outras linhas especificas criadas para o efeito, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS. 
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UTILIZAÇÃO DE EPIs / LIMPEZA E DESINFEÇÃO 

Os espaços onde decorre prática de desporto e competições desportivas devem 

assegurar que todas as pessoas que nele trabalham ou o frequentam estão 

sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem 

correta das mãos, da utilização correta de máscara, assim como das outras medidas de 

higienização e controlo ambiental, nomeadamente através da disponibilização dos 

cartazes disponibilizados pela DGS no sítio https://covid19.min-saude.pt/medidas-

gerais/. 

Os praticantes, elementos das equipas técnicas e os funcionários/colaboradores, ou 

outros, devem desinfetar as mãos à entrada e à saída das instalações ou de outros locais 

onde decorra a prática de desporto, e após contacto com superfícies de uso comum, 

usando os dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA= ou solução à 

base de álcool dispersos pelas instalações. Em todos os espaços fechados, ou abertos 

em situações que envolvam proximidade entre pessoas, em cumprimento da legislação 

em vigor, a utilização de máscara é obrigatória para: a) Equipas técnicas; b) 

Colaboradores e funcionários dos clubes, das infraestruturas desportivas, e demais staff 

logístico e de limpeza; c) Praticantes em situações de não realização de exercício físico 

(nomeadamente entradas e saídas das instalações), e apenas quando a utilização de 

máscara não comprometer a segurança do praticante. Apenas no caso de o treinador 

realizar esforço físico é que deverá tirar a máscara, caso contrário, mesmo que esteja 

sobre os patins (desde que não apresente esforço físico) deverá ter sempre a máscara 

colocada. 

Deve ser assegurada uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com 

ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas. 

UTILIZAÇÃO DE BALNEÁRIOS 

A utilização dos balneários não é permitida. Excetua-se desta premissa a utilização 

exclusivamente das instalações sanitárias, situação em que a equipa técnica / 

colaboradores deverão ser notificados, para proceder à correta limpeza após a 

utilização. Neste caso, deverá sempre ser utilizada a instalação sanitária mais próxima 



Secção de Patinagem Artística  
                                                                                       
                                                                     - Sociedade de Instrução e Recreio “Os Pimpões”-  

Secção de Patinagem Artística – pimpoespatinagem@gmail.com  

do ringue onde decorre a prática desportiva, que deverá estar devidamente assinalada 

para o efeito.  

TRANSPORTE 

• Durante a viagem é obrigatório o uso de máscaras; 
• A lotação do veículo deverá ser reduzida a metade devendo os passageiros 

posicionar-se de forma de cruz (diagonal) para aumentar o afastamento; 

• Durante a viagem devem, se possível, manter a janela aberta para potenciar a 
renovação do ar. Evitar a recirculação mecânica do ar através do sistema de 
ventilação; 

• Diariamente o responsável da viatura promove a higienização da mesma na sua 
totalidade, com solução alcoólica das superfícies 

• As zonas de manipulação, nomeadamente volante, alavanca da velocidades e 
tablier, são higienizados a cada utilização com a mesma solução. 

SALA DE ISOLAMENTO E PROCEDIMENTO PERANTE CASO SUSPEITO 

A Sala de Isolamento será localizada no local definido pelo Município de Caldas da 

Rainha, pelo que remetemos para o Plano de Contingência do Pavilhão da Mata 

Se for detetado um caso suspeito, de acordo com os sinais e sintomas previstos na 

Norma 004/2020 da DGS, este deve ser encaminhado por um só funcionário para a área 

de isolamento, através dos circuitos definidos no Plano de Contingência, garantindo que 

o mesmo é portador de máscara. A sala/área de isolamento deve ter disponível um kit 

com água e alguns alimentos não perecíveis, solução antissética de base alcoólica, 

toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, e, sendo possível, acesso a instalação sanitária 

de uso exclusivo. Na área de isolamento, deve ser contactado o SNS 24, de acordo com 

a Norma 004/2020 da DGS, dando cumprimento às indicações recebidas. 

Simultaneamente, devem ser cumpridos os procedimentos definidos no Plano de 

Contingência e, se aplicável, os procedimentos de limpeza e desinfeção, de acordo com 

a Orientação nº 014/2020 da DGS. 

PRODUTOS USADOS NA DESINFEÇÃO 

(Fichas técnicas em anexo) 
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• Desinfeção de mãos (disponível em todos os espaços) 

o Fist Pur  

• Desinfeção de superfícies e equipamentos (entre e depois de todas as aulas)   

o Clean Active  

• Fornecedor Exachem 

o  Vendedor: Paulo Ferreira 919 937 933 

o Abastecimento: pelos delegados nos Pimpões 

 

DESIGNAÇÃO DO PONTO FOCAL 

 A Sociedade de Instrução e Recreio Os Pimpões designará um Responsável 

(Ponto Focal) pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19. Os dirigentes, 

treinadores, delegados e atletas da Secção de Patinagem da Associação serão 

informados de quem é o Responsável. É a este Ponto Focal que deverá ser reportada 

uma situação de doença enquadrada de um dirigente, treinador, delegado ou atleta com 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de 

COVID-19. Sempre que for reportada uma situação de um dirigente, treinador, delegado 

ou atleta com sintomas, o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos 

procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência da Sociedade de Instrução e 

Recreio Os Pimpões para a Doença por Coronavírus (COVID-19). O Ponto Focal será o 

elemento que acompanhará o caso suspeito até à área de isolamento designada, 

prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de 

Contingência da Secção. 

 

Ponto focal Nuno Oliveira 962305463 

Ponto focal 

(substituto) 
Manuela Pedro  963269023 

 



Secção de Patinagem Artística  
                                                                                       
                                                                     - Sociedade de Instrução e Recreio “Os Pimpões”-  

Secção de Patinagem Artística – pimpoespatinagem@gmail.com  

CÓDIGO DE CONDUTA / TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Todos os atletas ou respetivos encarregados de educação devem tomar conhecimento 

do presente Plano de Contingência (que estará impresso e disponível para consulta no 

local de treino), assim como restantes orientações conexas, devendo assinar o Código 

de Conduta / Termo de Responsabilidade encontrado no Anexo I da Orientação 

036/2020 da DGS. 

 

CONTACTOS ÚTEIS 
• Autoridade de Saúde ..................................... 262 870 190 

• Proteção Civil ................................................ 917 035 125 

• Polícia de Segurança Pública .......................... 262 870 360 

• Bombeiros Voluntários da Caldas da Rainha .. 262 840 550 
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