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1 – Introdução 

 

 

De acordo com os dados da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a evolução da propagação da 

doença Covid-19, provocada pelo Coronavírus SARS-COV-2, e na sequência da resolução nº 

727/2020, da Presidência do Governo Regional de 02 de Outubro de 2020, a Associação de 

Andebol da Madeira emite o seguinte Regulamento específico para a prática competitiva de 

andebol por forma a garantir o cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde  

De acordo com a Orientação 036/2020 da Direção Geral da Saúde (doravante, DGS), a prática 

de Andebol é definida como uma modalidade de risco médio.  

Assim, pretende-se definir orientações específicas que possibilitem um regresso aos treinos e 

competições de Andebol em segurança, minimizando o risco de transmissão do SARS-CoV-2.  

O presente plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, 

nomeadamente pela existência de novas recomendações por parte das autoridades 

competentes. 
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Na organização dos treinos e competições de andebol, devem ser observadas as seguintes 

regras sanitárias gerais:  

 

a) Os materiais e equipamentos utilizados em treinos e competições devem ser submetidos a 

limpeza e desinfeção frequentes (responsabilidade do clube que treina ou atua como visitado); 

b) As sessões de treino e jogos devem ocorrer à porta fechada, de modo a assegurar menor 

movimentação de pessoas que não estejam envolvidas no treino/jogo; 

c) Todas as pessoas que trabalham ou frequentam os espaços de treino e competição têm de 

cumprir com as regras de etiqueta respiratória, de lavagem correta das mãos, da utilização 

correta de máscara, assim como das outras medidas de higienização e controlo ambiental;    

d)  Deve-se providenciar a colocação de dispensadores de Gel Desinfetante, junto às receções, 

entradas e saídas dos espaços desportivos e outros locais estratégicos;  

e) A admissão de qualquer pessoa ao recinto desportivo está sujeita à medição da sua 

temperatura corporal (responsabilidade do clube que treina ou atua como visitado), em 

conformidade com o Plano de Contingência elaborado pela Federação de Andebol de Portugal; 

f) Em todos os espaços fechados e abertos, deve garantir-se o distanciamento físico mínimo de 

pelo menos 2 metros (2 m) entre pessoas em contexto de não realização de exercício físico e 

desporto; 

g)  Em todos os espaços fechados, ou abertos, em situações que envolvam proximidade entre 

pessoas, a utilização de máscara é obrigatória para:  

◼ Equipas técnicas;  

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

logístico e de limpeza;  

◼ Praticantes em situações de não realização de exercício físico, e apenas quando a utilização 

de máscara não comprometer a segurança do praticante;  

 

h)  Nos espaços fechados deve ser assegurada uma boa ventilação, preferencialmente com 

ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas;  

i) Deve-se evitar os treinos simultâneos com partilha de espaço por equipas diferentes, exceto 

jogos de preparação e treino pré-competições;  

j) Na utilização de balneários, chuveiros, sanitários, bem como espaços de tratamentos e 

massagem, devem ser cumpridas as recomendações descritas na Orientação 030/2020 da DGS; 
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k)  A partilha de recipientes e utensílios de bebidas e comidas deve ser totalmente evitado. A 

utilização de bebedouros deve ser restrita ao enchimento de recipientes. Estes devem ser 

individuais e devidamente identificados; 

l) Deve ser mantido um registo, devidamente autorizado, a efetuar pelos Clubes (ou pelo 

proprietário do recinto desportivo), dos funcionários e agentes desportivos (nome, email e 

contacto telefónico, ou nome e n.º CIPA no caso de agentes desportivos inscritos na 

associação) que frequentaram os espaços de treino e competição, para efeitos de apoio no 

inquérito epidemiológico da Autoridade de Saúde, se aplicável. Em dias de competição, a cópia 

do Boletim de Jogo poderá servir como base do registo a efetuar, sem prejuízo da colaboração 

que entre os Clubes intervenientes, previamente à realização do jogo, possa ter lugar, por 

forma a que seja cumprido o registo solicitado;  

m) Todos os agentes desportivos, funcionários e colaboradores, 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 IASAUDE (800 

24 24 20), ou outras linhas especificas criadas para o efeito; 

n) Todos os Clubes, Sociedades Anónimas Desportivas, Sociedades Desportivas Unipessoais 

por Quotas e Associações Distritais e Regionais que organizem treinos e/ou participem em 

competições tuteladas pela Associação de Andebol da Madeira, devem cumprir este plano de 

Contingência próprio para a COVID-19, focado nas atividades de treino e competição;  

o) Todos os agentes desportivos envolvidos em treinos e/ou competições devem ter 

conhecimento das medidas nele descritas;  

p) O Plano de Contingência deve estar disponível para partilha e consulta por parte da respetiva 

Autoridade de Saúde territorialmente competente e deve ser atualizado sempre que 

necessário; 

q) Os respetivos agentes desportivos dos clubes, participantes na competição, devem assinar 

um Termo de Responsabilidade (Anexo 1, da orientação n.º 036/2020, emanada pela DGS no 

dia 25/08/20), no qual é assumido o compromisso pelo cumprimento das medidas de 

prevenção e controlo da infeção bem como o risco de contágio por SARS-CoV-2, durante a 

prática desportiva, em contexto de treino ou competição. 

 

 


