Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António
Manual de Procedimentos para utilização da pista de Atletismo
e Zona de Lançamentos
COVID‐19
Horário de Funcionamento das instalações:
Os pedidos de utilização para os horários disponíveis deverão ser enviados com pelo
menos 24 horas de antecedência à data pretendida para o início da actividade.

Segunda-feira a Sexta-feira:
Manhã: 8h30-10h30 / 11h00-13h00
Tarde: 13h30-15h30 / 16h00-18h00
Sábado, Domingo e Feriados: Fechado
1. Pessoal autorizado a utilizar as Instalações
1.1 Pedido de Autorização
Ficam autorizados a utilizar as instalações do Complexo Desportivo de Vila Real de Santo
António (CDVRSA), os praticantes desportivos profissionais e de alto rendimento, bem como os
treinadores e pessoal directamente ligado às equipas de treino, que constem dos pedidos
remetidos à Direção do Complexo Desportivo pelas respectivas Federações Desportivas e
também 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 olfacto).
As listas de utilizadores deverão ser enviadas para o CDVRSA, através do correio electrónico
sc.vrsa@cm-vrsa.pt, onde deverá constar os nomes dos atletas e treinadores, períodos de
treino a utilizar, disciplina e dias que pretendem utilizar. Estas listas deverão ser enviadas pelo
Director Técnico Nacional da Federação ou diferente estrutura federativa por este indicada,
num processo de cooperação e controlo conjunto.
Os pedidos de utilização deverão ser enviados com pelo menos 24 horas de
antecedência à data pretendida para o início da actividade.
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2. Deslocações e Processo Administrativo
2.1 Comportamento fora do treino
O comportamento fora do treino deve reger‐se pelas mais recentes orientações da Direção
Geral de Saúde, no que se refere ao recolhimento domiciliário, distanciamento social, etiqueta
respiratória e demais recomendações.
2.2 Deslocações para e das instalações de treino
As deslocações para e das instalações de treino devem ser efectuadas, sempre que
possível, em veículo próprio, sem contacto com terceiros, respeitando as mais recentes
orientações da Direcção-Geral de Saúde.
Os utilizadores só devem dirigir‐se às instalações do CDVRSA se assintomáticos. Na
presença de sintomas ou de temperatura elevada medida no domicílio, os utilizadores devem
abster‐se da deslocação ao CDVRSA e procurar assistência médica.

2.3 Circulação nas instalações de treino
A circulação no interior das instalações deverá realizar‐se exclusivamente pelos
percursos devidamente sinalizados, estando proibidas socializações dentro das instalações. As
deslocações nas instalações devem ser realizadas com a distância de, pelo menos, 2 metros de
outros utilizadores e com máscara cirúrgica. A utilização da máscara cirúrgica só é opcional no
momento do treino.

2.4 Processo Administrativo
O processo administrativo será realizado preferencialmente por forma electrónica. Em
casos excepcionais, será realizado pelos Serviços Administrativos, respeitando a distância de 2
metros. Os postos de atendimento administrativo deverão ter uma protecção em acrílico, não
sendo permitido o contacto físico nem a troca de objectos.

2.5 Controlo de Acessos
O controlo de acessos será realizado pelos colaboradores e vigilantes das instalações,
respeitando a distância de 2 metros, não sendo permitido o contacto físico nem a troca de
objectos. A identificação dos utilizadores será verificada à distância.
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Poderá ser barrada a entrada se houver suspeita de possível contágio em determinada pessoa
ou grupo de pessoas.

3. Balneários
Os balneários encontram‐se encerrados.

4. Posto Médico
O Posto Médico, para uso de atletas e treinadores, encontra‐se higienizado e pronto a
usar em caso de emergência. Em caso de utilização, existirá um kit de limpeza para minimizar o
risco de contágio (solução alcoólica, água corrente, sabão, papel descartável, contentor
próprio com saco descartável.
Após ser utilizado, o Posto Médico será sujeito a limpeza e desinfecção antes de
reabrir para nova emergência.

5. WC
Os wc’s disponíveis serão os do hall de entrada do estádio. Só será permitida o uso dos
mesmos por uma pessoa de cada vez. No final de cada período de treino os wc serão
devidamente higienizados para o período de treino seguinte.

6. Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
6.1 Colaboradores
Todos os colaboradores deverão seguir as normas mais recentes da Direcção-Geral de
Saúde relativamente à utilização de EPIs. Quando em contacto com utilizadores (atletas,
treinadores e pessoal directamente ligado às equipas de treino), os colaboradores deverão
manter a distância de segurança de 2 metros e estar munidos de máscara cirúrgica.

6.2 Utilizadores
Todos os utilizadores das instalações deverão utilizar máscara cirúrgica ou social. A
utilização da máscara cirúrgica ou social só é opcional no momento do treino.

7. Instalações que podem ser utilizadas
Considerando as características desportivas, técnicas e regulamentares específicas das
modalidades desportivas que utilizam as instalações CRSA, bem como as características das
instalações e as condições de higienização recomendadas pelas Autoridades de Saúde;
identificados os procedimentos e as necessárias medidas de minimização dos riscos de
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utilização das instalações; será possível a atividade desportiva na Pista Exterior, Ginásio e
Zonas de Lançamentos. A utilização será exclusivamente para atletas Profissionais e Alto
Rendimento, mediante a adoção dos termos de utilização abaixo referidos.

8. Instalações que não podem ser utilizados
-Arrecadações de material e outras;
-Salas de Reunião;
-Nave Desportiva;
-Ginásios;
-Pavilhão;
-Polidesportivos;
- Grandes Campos de Jogos

9. Horário de funcionamento (Pista/Estádio e Zona de Lançamentos)
9.1 Fundo, Meio Fundo, Velocidade e Barreiras
9.1.1 Definição de 4 períodos de treino: 8h30/10h30, 11h00/13h00, 13h30/15h30,
16h00/18h00.
9.1.2 As pistas terão seguinte divisão: Pista 1 – Marcha; Pista 2 e 3 – Fundo e Meio
Fundo; Pista 5 e 6 – Velocidade e Barreiras.
9.1.3 Cada pista poderá ter grupos de até 5 atletas e respectivos treinadores.
9.1.4 Rotação entre vários grupos de treino: deverá ser realizada com distância de,
pelo menos, 2 metros, sem socialização;
9.1.5 Tempo para desinfecção: entre turnos de treino.30min.

9.2 Salto em Comprimento e Triplo Salto
9.2.1 Definição de 4 períodos de treino: 8h30/10h30, 11h00/13h00, 13h30/15h30,
16h00/18h00. Cada período de treino poderá ser constituído por grupos de até 4 atletas e 1
treinador. Existirão 2 zona de caixas de saltos, a zona nascente (zona de triplo salto) e zona
poente (zona de salto em comprimento). Cada zona possui 2 caixas de salto em que o seu uso
será feito alternadamente em cada período de treino;

9.3 Salto em altura e salto com vara
9.3.1 Definição de 4 períodos de treino: 8h30/10h30, 11h00/13h00, 13h30/15h30,
16h00/18h00. Cada período de treino poderá ser constituído por grupos de até 5 atletas e
respectivo treinador.
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9.4 Lançamento do Peso. Martelo, Disco e Dardo
9.4.1 Lançamento do Peso
9.4.1.1 Definição de 4 períodos de treino: 8h30/10h30, 11h00/13h00, 13h30/15h30,
16h00/18h00. Cada período de treino poderá ser constituído por grupos de até 5 atletas e
respetivo treinador.

9.4.2 Lançamento do Martelo
9.4.2.1 Definição de 4 períodos de treino: 8h30/10h30, 11h00/13h00, 13h30/15h30,
16h00/18h00. Cada período de treino poderá ser constituído por grupos de até 4 atletas e
respetivo treinador.

9.4.3 Lançamento do Disco
9.4.3.1 Definição de 4 períodos de treino: 8h30/10h30, 11h00/13h00, 13h30/15h30,
16h00/18h00. Cada período de treino poderá ser constituído por grupos de até 4 atletas e
respetivo treinador.

9.4.4 Lançamento do Dardo (2 Zonas)

9.4.4.1 Definição de 4 períodos de treino: 8h30/10h30, 11h00/13h00,
13h30/15h30, 16h00/18h00. Cada período de treino poderá ser constituído por grupos

de até 4 atletas e respetivo treinador, por zona.

9.5 Sala de Musculação
9.1.1 Definição de 4 períodos de treino: 8h30/10h30, 11h00/13h00, 13h30/15h30,
16h00/18h00. Cada período de treino poderá ser constituído por grupos de 5 elementos
incluindo os treinadores;
9.1.2 Rotação entre vários grupos de treino: deverá ser realizada com distância de,
pelo menos, 3 metros, sem socialização;
9.1.3 Obrigatório o uso de toalha;
9.1.4 Tempo para desinfecção: entre turnos de treino.30min.

10. Medidas de Higienização antes e depois do treino
10.1 O atleta deve higienizar as mãos antes e após terminar o treino;
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10.2 O atleta deve levar consigo todo o seu equipamento individual, evitando que este
toque em superfícies, instalações ou outros utilizadores.

Normas de Conduta nas Zonas de Treino
Pista /Estádio
1. Treino Marcha, Fundo, Meio Fundo, Velocidade e Barreiras
1.1 A circulação na pista exterior faz‐se exclusivamente pelos percursos devidamente
sinalizados, estando proibidas socializações dentro das instalações. As deslocações devem ser
realizadas com utilização de máscara cirúrgica ou social e com a distância de, pelo menos, 2
metros de outros utilizadores. A utilização da máscara cirúrgica ou social só é opcional no
momento do treino;
1.2 Distanciamento individual – os atletas devem manter uma distância entre si e os
treinadores de 2 metros quando em estado estacionário e de 6 metros quando em movimento
de treino;
1.3 O treinador deve, em todos os momentos, encontrar‐se a uma distância, no
mínimo, de 2 metros do atleta;
1.4 É estritamente proibida a partilha de equipamento de treino não higienizado entre
utilizadores;
1.5 É estritamente proibida a partilha de equipamento pessoal (toalhas, bebidas);
1.6 É estritamente proibido o contacto físico.

2. Treino de Salto em comprimento e triplo salto
2.1 A circulação na pista exterior de atletismo do CDVRSA faz‐se exclusivamente pelos
percursos devidamente sinalizados, estando proibidas socializações dentro das instalações. As
deslocações nas instalações do CDVRSA devem ser realizadas com distância de, pelo menos, 2
metros de outros utilizadores e com máscara cirúrgica ou social. A utilização da máscara
cirúrgica ou social só é opcional no momento do treino;
2.2 Distanciamento individual – os atletas devem manter uma distância entre si e os
treinadores de 2 metros quando em estado estacionário e de 6 metros quando em movimento
de treino;
2.3 O treinador deve, a todos os momentos, encontrar‐se a uma distância de, no
mínimo, 2 metros do atleta;
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2.4 É estritamente proibida a partilha de equipamento de treino não higienizado entre
utilizadores;
2.5 É estritamente proibida a partilha de equipamento pessoal (toalhas, bebidas);
2.6 É estritamente proibido o contacto físico entre utilizadores;
3. Treino de Salto com vara e Salto em altura
3.1 A circulação na pista exterior de atletismo do CD VRSA faz‐se exclusivamente pelos
percursos sinalizados, estando proibidas socializações dentro das instalações. As deslocações
devem ser realizadas com distância de, pelo menos, 2 metros de outros utilizadores e com
máscara cirúrgica. A utilização da máscara cirúrgica só é opcional no momento do treino;
3.2 Distanciamento individual – os atletas devem manter uma distância entre si e os
treinadores de 2 metros quando em estado estacionário e de 6 metros quando em movimento
de treino;
3.3 O treinador deve, em todos os momentos, encontrar‐se a uma distância de, no
mínimo, 2 metros do atleta;
3.4 É estritamente proibida a partilha de equipamentos de treino não higienizados
entre utilizadores;
3.5 É estritamente proibida a partilha de equipamento pessoal (toalhas, bebidas);
3.6 É estritamente proibido o contacto físico entre utilizadores.

4. Lançamentos treino técnico
4.1 A circulação na área exterior do CDVRSA faz‐se exclusivamente pelos percursos
devidamente sinalizados, estando proibidas socializações dentro das instalações. As
deslocações nas instalações do CDVRSA devem ser realizadas com distância de, pelo menos, 2
metros de outros utilizadores e com máscara cirúrgica. A utilização da máscara cirúrgica só é
opcional no momento do treino;
4.2 Distanciamento individual – os atletas devem manter uma distância entre si e os
treinadores de 2 metros quando em estado estacionário e de 6 metros quando em movimento
de treino;
4.3 O treinador deve, a todos os momentos, encontrar‐se a uma distância de, no
mínimo, 2 metros do atleta;
4.4 É estritamente proibida a partilha de equipamento de treino não higienizado entre
utilizadores;
4.5 É estritamente proibida a partilha de equipamento pessoal (toalhas, bebidas);
4.6 É estritamente proibido o contacto físico entre utilizadores;
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5. Sala de Musculação
1.1 A circulação na sala de musculação faz‐se exclusivamente pelos percursos
devidamente sinalizados, estando proibidas socializações dentro das instalações. As
deslocações devem ser realizadas com utilização de máscara cirúrgica ou social e com a
distância de, pelo menos, 3 metros de outros utilizadores. A utilização da máscara cirúrgica ou
social só é opcional no momento do treino;
1.2 Distanciamento individual – os atletas devem manter uma distância entre si e os
treinadores de 3 metros;
1.3 O treinador deve, em todos os momentos, encontrar‐se a uma distância, no
mínimo, de 2 metros do atleta;
1.4 É estritamente proibida a partilha de equipamento de treino não higienizado entre
utilizadores;
1.5 Dentro de cada período de treino a desinfecção de equipamentos é da
responsabilidade de cada atleta;
1.6 O uso de toalha é obrigatório;
1.7 É estritamente proibida a partilha de equipamento pessoal (toalhas, bebidas);
1.8 É estritamente proibido o contacto físico.
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Anexos (Plantas Ilustrativas)

Planta entrada e saída de atletas no estádio e na pista de Atletismo

Planta entrada e saída de atletas na Sala de Musculação
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Planta de distribuição de disciplinas na Pista

Planta da Zona de Lançamento do Dardo
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Plantas de Lançamento do Martelo, Disco e Peso
Planta de Circulação

Planta de Zona de Lançamentos
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Nº Atleta:_______________________
Modalidade:_____________________

Termo de Responsabilidade para utilização de instalações desportivas do Complexo Desportivo de
VRSA por Atletas de Alto Rendimento durante a pandemia da doença COVID-19

Atleta: __________________________________
Data de Nascimento: _______/_______/_______
Nº Cartão Cidadão: ________________________
Data: _______/_______/_______

RISCOS da doença COVID-19
 Isolamento, interrupção do processo de treino
 Sequelas com diminuição da função pulmonar
(ou outras desconhecidas à data atual)
 Transmissão secundária
 Riscos para a minha comunidade

Por este instrumento, eu, ________________________________________________(nome), declaro que:

Fui devidamente informado/a, em linguagem clara e objectiva, que a frequência das instalações
desportivas do CD VRSA, para efeitos de treino desportivo de alto rendimento, resulta de uma DECISÃO
POR MIM TOMADA, numa avaliação consciente e informada, em que pondero as vantagens resultantes do
efeito de treino, face ao aumento de RISCO DE SAÚDE.
Fui devidamente informado/a que o conjunto de medidas de mitigação implementadas se destinam a
diminuir o risco e possibilidade de infecção pelo SARS-Cov-2, mas não podem assegurar a segurança plena
nas instalações desportivas e da actividade, no contexto de pandemia, sendo fundamentais o
distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a lavagem das mãos, a não partilha de objectos e a
permanência no domicílio.
Fui esclarecido/a e alertado/a sobre os riscos acrescidos que corro em contrair a doença (COVID-19), bem
como das consequências e eventuais sequelas que acarretam não só para a minha saúde, como a dos
outros.
Neste contexto, comprometo-me a seguir as Normas e Orientações da Direção-Geral de Saúde, bem como
as recomendações dos Departamentos médicos do COP, das Federações desportivas e do meu Médico
Assistente.
Por fim, fazendo uso direitos a que a lei me garante, declaro a minha intenção de utilizar as instalações do
CD VRSA.

Assinatura: ____________________________________________ Data: _______/_______/_______
(Se for menor de 18 anos, este termo deve ser assinado pelo Encarregado de Educação)
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