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Introdução 

É sabido que o combustível que motiva a prática desportiva e a busca sistemática 

pela excelência é a competição. As vicissitudes e constrangimentos provocados por 

esta pandemia implicaram a necessária interrupção da atividade competitiva a que a 

nossa modalidade, naturalmente, não foi poupada. 

Ainda assim, os nossos atletas mais destacados e muitos outros dos que constituem 

o grosso do pelotão do atletismo não esmoreceram e continuaram a treinar em suas 

casas ou nas estradas e trilhos da nossa ilha, respeitando sempre as imposições e 

recomendações das autoridades. 

Recentemente, foi possível, ainda com muitas restrições e cuidados redobrados, 

retomar o treino na pista, que é fundamental para os atletas de maior valia 

desportiva e para os que se dedicam a disciplinas mais técnicas. 

Perante estes factos, sendo o atletismo uma modalidade individual sem contacto 

físico e praticada ao ar livre, sabendo do forte desejo dos atletas em retomarem a 

sua atividade competitiva e considerando a evolução favorável da situação 

epidémica na nossa Região, cumpre-nos como associação representativa da 

modalidade, apresentar um plano de regresso à competição por forma a permitir que 

os nossos atletas pratiquem e compitam a nossa modalidade o mais seguro 

possível. Assim, apresentaremos as linhas orientadoras para o regresso à 

competição nas várias disciplinas que compõem o atletismo para a época 

2020/2021. 

A AASM considera, no entanto, prioritário garantir a proteção efetiva da saúde e a 

segurança dos atletas e demais agentes desportivos. Deste modo importa 

salvaguardar que sejam estabelecidas as adequadas medidas preventivas para 

minimizar o risco de transmissão do vírus SARS-CoV-2. 

O presente guia de procedimentos reflete as normativas da Direção Regional de 

Saúde através da Circular Normativa 53B de 26 de agosto de 2020 e as normas da 

Federação Portuguesa de Atletismo e atende à evolução favorável da situação 

epidemiológica em Portugal e em particular na Região Autónoma dos Açores. 

Este documento poderá ser revisto e atualizado a qualquer momento face à 

evolução da situação epidemiológica e por determinação do Governo da 

Região Autónoma dos Açores e da Autoridade Regional de Saúde. 
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Recomendações básicas de higiene e segurança 

Mantenha uma distância social de 2 metros. 

Se tem sintomas desta doença e regressou nos últimos 14 dias de uma área com 

transmissão comunitária ativa, ligue para a linha de Saúde Açores: 808 24 60 24. 

 

 

Recomendações gerais 

A COVID-19 é uma doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, cujos sintomas 

principais são: febre, tosse e sensação de falta de ar. Outros sintomas habituais são 

fraqueza generalizada, dores musculares e dores de cabeça 

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 (< 2 metros). 

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

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

olhos. 

As principais recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das 

autoridades de saúde locais quanto às precauções básicas de controlo da infeção 

são as seguintes: 

 

Caso tenha sintomas de infeção, fique em casa e isole-se da restante família. 
 

Lave as mãos frequentemente e de forma meticulosa com água e sabão (ou, em 

alternativa, com uma solução de gel alcoólico). 

 

Adote medidas de etiqueta respiratória: tape o nariz e a boca quando espirrar ou 

tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deite o lenço de 

papel no lixo); 

 
 
 

Evite tocar os olhos, nariz e boca. 
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Medidas preventivas 

Para um regresso competitivo tão seguro quanto possível importa adotar um 

conjunto de medidas preventivas que atenuem ao mínimo possível o eventual risco 

de contágio, nomeadamente: 

 Pessoas diagnosticadas com COVID-19, mesmo que assintomáticas, não 

podem competir sem a necessária alta médica; 

 A participação de atletas não residentes na RAA não será autorizada sem a 

apresentação de um teste negativo realizado nas últimas 72 horas; 

 Recomenda-se aos atletas a auto-monitorização diária de sintomas 

(nomeadamente o controlo diário da sua temperatura corporal), abstendo-

se de participar em caso de suspeita de infeção ou de ter estado em 

contato com uma pessoa suspeita de infeção (nesses casos deve ligar 

para a linha Saúde Açores: 808 24 60 24); 

 No sentido de preservar os grupos populacionais de maior risco, recomenda-

se a não participação de atletas com mais de 65 anos; 

 Recomenda-se também a não participação de pessoas com histórico de 

saúde envolvendo outros factores de risco que possam agravar as 

consequências de infeção por SARS-CoV-2; 

  Atletas, treinadores, juízes e outras pessoas da organização devem manter 

uma adequada conduta de higiene pessoal, nomeadamente a lavagem 

frequente das mãos e a etiqueta respiratória; 

 De acordo com as recomendações da OMS para a organização de eventos 

desportivos, deve manter-se um distanciamento físico de, pelo menos, 1 

metro entre atletas, treinadores, juízes, espectadores e equipa de suporte (no 

entanto, sempre que possível, deve garantir-se o distanciamento social de 2 

metros); 

 Os equipamentos desportivos utilizados serão regularmente limpos e 

desinfetados durante a competição; 

 É proibida a partilha de materiais e equipamentos de utilização comum sem a 

prévia desinfeção dos mesmos; 

 Os atletas não devem compartilhar material pessoal, nem bebidas, alimentos, 

linimentos ou quaisquer outros produtos (particular atenção às garrafas de 

água); 

 Os utentes e funcionários das infraestruturas desportivas devem adotar os 

devidos mecanismos de proteção individual e devem ser reforçadas as ações 

de limpeza e higienização dos espaços e equipamentos; 

 Antes e depois dos treinos e competições é muito importante lavar as mãos 

com água e sabão ou com gel hidro-alcoólico; 

 Os atletas devem respeitar os tempos e os espaços de treino, aquecimento e 

competição que lhe são atribuídos, mantendo as distâncias de segurança; 

 Haverá uma limitação ao número de atletas em competição; 
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 Haverá um controlo rigoroso do fluxo de atletas, treinadores, juízes e outros 
elementos da organização, devidamente sinalizado; 

 As instalações sanitárias devem ser desinfectadas após cada utilização; 

 As cerimónias protocolares serão anuladas ou reduzidas ao mínimo essencial; 

 Os atletas não devem cumprimentar-se nem abraçar-se; 

 Todos os participantes serão informados sobre os protocolos e medidas de 

prevenção a cumprir. 

 

 
Responsabilidade individual 

Todos os participantes devem ter presente que o risco de contágio é uma 

possibilidade latente e que apesar do atletismo ser uma modalidade individual e 

praticamente sem contacto físico, mesmo que a organização cumpra com todos os 

procedimentos de prevenção no sentido de reduzir essa possibilidade ao mínimo, 

não é possível garantir a total ausência de risco de contágio, pelo que os 

participantes devem conhecer e assumir esse risco que é inerente a qualquer prática 

desportiva. 

Ao decidir participar numa competição desportiva os atletas fazem-no de livre 

vontade e assumindo os riscos inerentes à própria competição. 

Todos os atletas, maiores de 18 anos ou os encarregados de educação para 
atletas menores de 18 anos, devem preencher o termo de responsabilidade para 
participar em competições da Associação ou Federação, no qual ficarão na 
posse de cada Clube. 

 
Competições de PISTA 

Para além das medidas preventivas de caráter geral acima enunciadas, serão 

implementadas nas provas realizadas na época de 2020/2021 as seguintes medidas 

adicionais: 

Outras medidas de carácter geral para as provas de pista: 

 Todos os espaços de trabalho e de competição serão organizados de forma a 
respeitar a distância social de 2 metros. 

 Também os espectadores devem manter a distância mínima de 2 metros 
entre si, devendo ser assinalados os lugares permitidos. 

 Não havendo hipótese de respeitar a distância social em espaços fechados 

onde tenham de operar juízes ou outros elementos da organização, devem 

ser colocadas barreiras físicas entre esses elementos. 

 Os fluxos de circulação devem ser unidirecionais, de acordo com o plano 

de utilização das próprias instalações desportivas. 

 As zonas de aquecimento terão a máxima amplitude possível e serão 
distribuídas de forma a garantir o distanciamento físico entre atletas. 
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 Será utilizada uma câmara de chamada por onde se efetua o acesso à 
pista e onde será realizado a desinfeção das mãos e medição da 
temperatura. 

 Os procedimentos da câmara de chamada devem ser tão breves quanto 

possível para que os atletas não se acumulem e mantenham o devido 

afastamento físico. 

 Os atletas devem abandonar a pista imediatamente após a realização da sua 
prova. 

 As inscrições serão feitas antecipadamente e o diretor técnico aceitará as 
inscrições de acordo com as condições específicas de cada competição. 

 As provas serão organizadas com o número mínimo e indispensável de 

juízes. 

 O transporte de equipamento pessoal (nomeadamente, engenhos e varas é 
da responsabilidade de cada atleta). 

 O número de atletas em cada prova será limitado de acordo com o 
seguinte critério: 

 Concursos - até 20 atletas por prova; 

 Corridas em pistas separadas – até 12 atletas por série; 

 Corridas em linha – até 6 atletas por série. 

 

Programas e horários de competição: 

 Cada jornada de competição deve ter um número mais reduzido de provas do 

que o habitual e o intervalo entre as provas terá de ser aumentado, para dar 

tempo aos procedimentos de desinfeção. 

 A distribuição das provas no programa horário deve ser feita de tal modo que 

evite a excessiva concentração de atletas, juízes e pessoal da organização 

na mesma zona da pista. 

 Não serão realizadas mais de 4 provas em simultâneo (máximo de uma 

corrida e 3 concursos – desde que em locais bem diferenciados da pista) e 
não deve ser excedido um total de 60 pessoas dentro do espaço da pista 

(entre atletas, treinadores e juízes). 

 Deve-se evitar utilizar consecutivamente a mesma zona da pista, procurando 
alternar as zonas de ocupação. 

 O período de aquecimento em pista será reduzido ao mínimo indispensável. 
Para as Competições Regionais os aquecimentos serão feitos no campo 
sintético exterior à pista. 

 

Protocolo de atuação dos juízes: 

 Manutenção da distância social mínima de 2 metros em todas as 
circunstâncias. Todos os juízes devem usar máscara de proteção. 
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 Não serão convocados juízes com idade igual ou superior a 65 anos. 

 Não serão convocados juízes com histórico de saúde envolvendo outros 

factores de risco que possam agravar as consequências de infeção por 

SARS- CoV-2. 

 Devem ser evitados todos os contactos pessoais entre juízes e entre juízes e 
atletas. 

 O processamento de resultados deve ser realizado através de meios 
informáticos, evitando a partilha de documentos. 

 Todos os materiais e equipamentos a utilizar pelos juízes deverão ser 
previamente desinfetados. 

 Deve ser evitada a rotação de juízes, mantendo a sua atuação na mesma 
função durante cada jornada. 

 Onde haja necessidade de manipulação ou operação de equipamentos por 

parte dos juízes, devem ser sempre os mesmos a proceder a essas 

operações (por exemplo, colocação de fasquias, etc). 

 Os atletas não serão autorizados a aproximar-se de nenhum juiz a uma 
distância inferior a 2 metros. 

 Os juízes zelarão para que os atletas cumpram o distanciamento de 

segurança. 

 Todas as reuniões necessárias entre juízes deverão ter lugar ao ar livre ou 
em local amplo e arejado que permita manter a distância de segurança. 

 

Direção técnica da competição 

 Será assegurada a desinfeção prévia de todos os materiais e equipamentos 

utilizados durante a competição, bem como a respetiva desinfeção após a 

realização de cada prova. 

 Os engenhos de lançamentos serão limpos e desinfectados após cada 

ensaio, recomendando-se, tanto quanto possível, a utilização de engenhos 

pessoais ou a utilização de um engenho por cada atleta. Em alternativa antes 

de cada lançamento os atletas desinfetam as mãos. 

 

Treinadores 

 Os treinadores devem permanecer na bancada, na zona mais próxima de 
cada prova, mantendo a distância de segurança entre si. 

 A transmissão de instruções aos atletas deve ocorrer de forma a 
salvaguardar a distância mínima de segurança de 2 metros. 

 

Espectadores 

 Não é autorizado a presença de público. 
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Entrega de Prémios 

Não é permitida a aglomeração de atletas. A entrega de prémios será realizar com o 

devido distanciamento procurando ser o mais rápido possível. 

Croqui da Pista de Atletismo das Laranjeiras 

 

1 – Casas de Banho; 2 – Entrada na Pista (verificação de temperatura e desinfeção das 

mãos com acesso à bancada e câmara de chamada); Câmara de Chamada (desinfeção 

das mãos); 4 – Zona de protocolo (entrega de medalhas); 5 – Bancada nascente; 6 – 

Bancada poente; 7 – Zona de aquecimento. 


