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O vírus SARS CoV-2 (COVID-19), a que se associa uma síndrome respiratória aguda 

grave, atingiu um tal estado de propagação, a nível mundial, que levou a que OMS 

declarasse a situação de pandemia e que muitos países implementassem múltiplas 

medidas. com o objetivo de tentar conter a sua propagação. 

 

Apesar de alguns grupos de pessoas serem mais vulneráveis a este agente 

patogénico, nomeadamente em função da idade mais avançada e doenças pré-

existentes, qualquer pessoa pode ser infetada e sofrer consequências, mais ou 

menos severas, em diferentes sistemas do organismo humano. 

 

Impõe-se que as várias entidades, e as pessoas individualmente, implementem as 

medidas que, à luz do conhecimento atual são as mais adequadas em cada cenário. 

 

Também nos eventos desportivos, no caso específico da Federação Portuguesa de 

Atletismo, corridas de atletismo, que implicam a coexistência de várias pessoas nos 

mesmos espaços, existe a necessidade de assegurar a implementação de todas as 

medidas recomendadas. 

 

Essas medidas devem ser totalmente abrangentes do ecossistema dos eventos, 

tanto em termos temporais, isto é, desde os momentos anteriores aos eventos até 

depois da realização dos mesmos, assim como de todos os envolvidos, tais como 

colaboradores da Federação, pessoal contratado ou participantes. 

 

Complementarmente, para além das medidas adequadas, devem ser 

implementados sistemas que assegurem a sua correta implementação e controlo, 

bem como a rastreabilidade dos procedimentos e a responsabilização de todos os 

envolvidos. 

 

Desde logo, é uma responsabilidade de todas as pessoas ligadas aos eventos, que 

leiam atentamente este documento e coloquem à Câmara Municipal de Odivelas 

(CMO) qualquer questão que o mesmo suscite. 

Nomeadamente no que diz respeito aos participantes nos eventos, a sua 

participação nos mesmos implica a leitura prévia e a aceitação deste regulamento, 

sendo que a CMO terá sempre a prerrogativa de impedir ou terminar a participação 

de qualquer atleta no evento se considerar, de acordo com o seu exclusivo critério, 
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que não está a cumprir com as diretrizes que são fundamentais para que os 

participantes, voluntários e staff, estejam nas melhores condições possíveis de 

segurança sanitária. No caso de tal decisão ser tomada, o participante não terá 

direito a qualquer tipo de compensação ou outro tipo de benefício, podendo a CMO 

acionar os mecanismos previstos na lei se a segurança sanitária tiver sido colocada 

em causa de uma forma grave. 

 

Este documento poderá evoluir em função de novas diretrizes que sejam 

determinadas, em função da evolução do conhecimento e da própria pandemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



O B J E C T I V O S G E R A I S 

4 

 

 

 
Com este documento, que tem o objetivo central de combater a transmissão do 

SARS CoV-2, a CMO pretende atingir os seguintes objetivos gerais: 

1. Dar substância ao processo de gestão de risco: 

 - Identificar os riscos; 

- Avaliar os riscos; 

- Definir medidas; 

- Definir procedimentos de implementação e controlo das medidas; 

- Preparar os decorrentes da eventual concretização dos riscos. 

2. Em simultâneo, facultar a todas as pessoas ligadas aos eventos os conteúdos e 

ações necessários para que o que está definido formalmente tenha os efeitos 

práticos desejados; 

3. Permitir às entidades oficiais avaliar e validar a abordagem da CMO e, se for o caso, 

obter melhorias concretas a incluir; 

4. Estabelecer os procedimentos que permitam demonstrar que a CMO tomou as 

medidas recomendadas.
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ANTES   DA   CORRIDA 

- Será eleito, em todos os eventos, um responsável pela implementação e controlo das medidas 

a tomar, estando este presente em todos os momentos do evento; 

- Será dada formação a todos os colaboradores sobre as normas internas e procedimentos de 

segurança a adotar; 

- Será assegurado o equipamento de proteção individual a todos os colaboradores e determinados 

os métodos de deteção e monitorização definidos para cada caso específico; 

- Serão desinfetadas todas as superfícies, materiais e equipamentos necessários; 

- Serão definidos procedimentos de redução de risco no local do evento, incluindo tipologia, 

duração e layout a implementar, de forma a limitar o contacto entre os participantes. 

 

As inscrições 

As inscrições para os eventos deverão ser todas realizadas online, através do site da werun.pt. 

 

Levantamento dos dorsais e kit de participante 

A organização definirá como habitualmente um local para levantamento dos dorsais. Para que 

este momento ocorra com a devida segurança, a CMO definiu as seguintes regras: 

- A entrega será realizada ao ar livre; 

- As filas de acesso aos balcões deverão ter um corredor com 2 metros de largura, no qual 

estará assinalada, através de marcas no chão, o distanciamento a manter entra participantes (2 

metros), sendo que todos os participantes serão obrigados a cumprir a distância de segurança; 

- O uso de máscara é obrigatório (e o uso de viseira facultativo) para os participantes e 

para os elementos da organização no momento do levantamento dos dorsais/sacos; 

- Os elementos da organização nos balcões deverão desinfetar as mãos de 30 em 30 

minutos, podendo e devendo ser aumentada a frequência de desinfeção consoante o fluxo de 

pessoas; 

- Os elementos da organização nos balcões, através de um compromisso de honra 

assinado previamente, garantem não ter tido sintomas ou terem contactado com pessoas infetadas 

nos últimos 14 dias; 

- Não serão aceites devoluções ou trocas de equipamento após o abandono do local de 

entrega dos dorsais/sacos; 

- A Equipa será dotada de todo o material que necessita para o desempenho da função, 

evitando assim a partilha qualquer material com os colegas (canetas, bloco de notas, computador 

e telemóvel); 

- A CMO disponibilizará 1 número de telefone, dando preferência ao contato por WhatsApp 

e SMS, de forma que se algum Atleta tiver alguma dúvida não necessite de se dirigir ao 

secretariado. 
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NO DIA DA CORRIDA 

- Para além da obrigatória leitura e aceitação do presente documento, serão colocados no local do 

evento Roll Ups explicativos com as várias normas de segurança a ser cumpridas em todos os 

momentos do evento, bem como, mencionar os contactos da Linha Nacional de Saúde 24 (808 24 

24 24) e da Autoridade de Saúde Local (21 989 7825), na eventualidade de identificação de caso 

suspeito de Covid-19; 

- Implementação de “área de isolamento”, bem como instalação sanitária de uso exclusivo à área 

de isolamento, para caso suspeito de Covid-19 identificado no evento, dotados dos materiais 

descritos na alínea 5.2.1, da Orientação da DGS n.º 06/2020, de 26/02/2020, atualizada a 

29/04/2021; 

- Identificar o(s) trabalhador(es) que irá(ão) acompanhar o caso suspeito para a área de isolamento 

e prestar o apoio necessário, com o contacto telefónico do(s) respetivo(s); 

- Na área de isolamento, os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser colocados num 

saco de plástico, este só deve ser cheio até 2/3 da sua capacidade, devendo os resíduos nunca 

ser calcados, como também não pode ser apertado o saco para expelir o ar. O saco deve ser 

colocado dentro de um segundo saco de plástico, os dois devem ser bem fechados com nós 

apertados ou, preferencialmente, com um atilho, abraçadeira ou adesivo; 

- Será recomendado a distância social de segurança entre os participantes durante as atividades, 

de acordo com as recomendações da Direção Geral da Saúde; 

- O contacto físico é altamente desaconselhado e não se deve partilhar objetos ou trocar 

equipamentos; 

- Os detritos deverão ser colocados de imediato nos caixotes de lixo; 

- Identificação de um membro do staff para acionar os procedimentos em caso de suspeita de 

infeção em articulação com os planos de contingência obrigatórios; 

- Disponibilização de instalações sanitárias em numero suficiente consoante o movimento previsto 

no evento, sendo estas alvo de limpeza e desinfeção antes e após o evento; 

- No exterior das instalações sanitárias, estará disponibilizada informação sobre as regras de 

utilização dos respetivos equipamentos, incluindo a sua lotação máxima. 

 

Chegada ao local do evento 

No dia do evento, a CMO pretende que sejam executadas as seguintes recomendações: 

- A organização aconselha que os participantes, ou outros, com tosse, febre, dificuldade 

respiratória, diarreia ou outros sinais/sintomas do COVID-19, não se desloquem até ao local da 

corrida: é um dever de cidadania a denúncia destas pessoas; 

- Sempre que um atleta tiver febre será acionado o protocolo vigente e o atleta será proibido de 

participar no evento; 

- Os elementos da organização e os participantes devem chegar ao local da corrida com as 
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máscaras colocadas na face, cobrindo o nariz e a boca; 

- Os cumprimentos através de abraços, apertos de mão, beijos ou outro modo de contacto físico 

são altamente desaconselhados; 

- Os Atletas deverão evitar o contacto com qualquer superfície; 

- Durante o aquecimento realizado antes da partida da corrida é obrigatório o uso de máscara ou 

de viseira. No entanto, aconselha-se o distanciamento de 2 metros, no sentido de evitar o contacto 

físico; 

- Realização do registo, devidamente autorizado, de todos os intervenientes (nome, email e 

contacto telefónico), identificação da hora de entrada no evento e a hora de partida na corrida, 

para efeitos de eventual vigilância epidemiológica; 

- Medição da temperatura corporal, através de medições por meios não invasivos, no controlo de 

acesso para o evento a todos os participantes; 

- Solicita-se a todos os participantes a maior atenção aos conselhos que serão frequentemente 

transmitidos pelo speaker da prova. 

 

A partida 

No momento da partida da corrida, normalmente os participantes estão mais concentrados e com 

menor distância entre si. Por esse motivo, serão implementadas as seguintes normas: 

- Até ao momento da partida é obrigatório o uso de máscara, sendo que as partidas serão 

por blocos de Partida de 30 em 30 segundos, vagas por escalões.; 

- A abertura das câmaras de chamada para a partida da corrida será feita quando faltarem 

apenas 1 minuto para o tiro de partida. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 

Doenças existe um maior risco de contágio quando uma pessoa infetada está a menos de 2 metros 

de distância por um período superior a 15 minutos. Caso contrário o risco é considerado baixo; 

- Apesar de haver grande aglomerado de participantes, aconselha-se algum 

distanciamento físico: serão formadas barreiras intermédias para separação de grupos de 

participantes; 

- Os grupos de partida serão aumentados, possibilitando um maior distanciamento entre 

os participantes; 

- O tiro de partida para cada grupo será dado com diferença de 30 segundos. Por esse 

motivo, para efeitos de classificação será tido em conta o tempo oficial de prova e não o tempo 

ilíquido. 

 

Durante a corrida 

Depois da partida, a distância entre os participantes será maior. No entanto, mesmo durante a 

corrida, a CMO definiu as seguintes regras: 

- As máscaras ou viseiras poderão, sob responsabilidade individual, ser removidas quando 
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houver distanciamento físico entre os participantes. Existirá um local próprio para o depósito das 

máscaras removidas; 

- As ultrapassagens deverão ser realizadas em locais mais largos de forma que seja 

mantido o devido distanciamento social. 

 

Os elementos de apoio no fornecimento de água garantem não ter sintomas ou ter contactado com 

pessoas infetadas nos últimos 14 dias, e estarão equipados com máscaras para garantir a 

segurança. 

 

Haverá apenas abastecimentos líquidos, constituídos por torneiras que serão abertas e fechadas 

pelos elementos do Staff, não tendo o atleta que tocar em nada para abastecer a sua garrafa. 

 

Os elementos de apoio médico, socorristas e outros elementos de apoio à corrida garantem não 

estar infetados ou terem contactado com pessoas infetadas nos últimos 14 dias e devem usar luvas 

e máscaras/viseiras na abordagem das vítimas e/ou participantes. 

 

Após cortar a meta 

O local onde será instalada a meta da corrida também terá regras de segurança bastante restritas 

para evitar a aglomeração de participantes. 

 

A fim de evitar aglomerados, os atletas devem abandonar o local do evento após o término da 

corrida. 

 

Todos os participantes devem dispersar imediatamente, após passarem a linha da meta, com 

exceção dos que necessitarem de apoio médico. 

 

Não são permitidas entrevistas ou pequenos comentários à imprensa ou outro após a linha de 

chegada. 

 

Aconselha-se uma audição atenta às instruções do speaker da prova. 
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O regresso a casa 

Os participantes, a imprensa, convidados e elementos da organização devem usar máscara e/ou 

viseira até abandonarem o recinto do evento. 

Depois de terminarem a prova, os participantes deverão abandonar o local do evento o mais 

rapidamente possível. 

 

APÓS A CORRIDA 

- Higienização de superfícies, materiais e equipamentos necessários; 

- Todos os Profissionais envolvidos nos processos de higienização deverão utilizar 

obrigatoriamente máscara/viseira e luvas de latex; 

- As recomendações da Direção Geral de Saúde para desinfeção do local podem ser consultadas 

no documento “Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020”. 


