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RECOMENDAÇÕES GERAIS  
 

 Higienização regular das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento 
sanitário; 
 
 Monitorizar diariamente o seu estado de saúde, dando uma especial 
atenção aos sinais e sintomas referidos acima, designadamente medindo 
a temperatura corporal; 
 
 Não partilhar objetos pessoais, alimentos e bebidas; 
 
Prática e/ou treino com distância sanitária mínima de 3 metros, quando 
em movimento, ou de 2 metros, quando os praticantes se encontrem 
parados; 
 
 O uso de máscara é obrigatório em todos os momentos em que o atleta 
não está em competição; 
 
 O uso de máscara é obrigatório para o assegurador. 
 
 Outras medidas estipuladas pelas autoridades de saúde. 
 
ACESSO À PRÁTICA EM TREINO E COMPETIÇÃO - ESTRUTURAS 
ARTIFICIAIS DE ESCALADA 
 

CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO À PRÀTICA FEDERADA:  
 

Cumprimento integral de todas as medidas determinadas pelas 
autoridades de saúde, em vigor na data da atividade. 

Não ter ou não registar nos últimos 14 dias, algum dos seguintes sinais e 
sintomas ou caso se verifique alguma das seguintes circunstâncias: 
 
 Febre: temperatura igual ou superior a 38ºC; 
 Tosse e/ou dificuldades respiratórias; 
 Dor de garganta (odinofagia); 
 Perda de olfato e/ou de paladar; 
 Mal-estar geral, fadiga, dores musculares generalizadas e/ou dores de 
cabeça (cefaleias);  
 Diarreia, náuseas e/ou vómitos; 
 Familiar ou pessoa próxima que manifestou algum dos sintomas 
anteriores; 
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 Esteve em contacto com alguma pessoa diagnosticada com a covid-
19 ou suspeita de ter contraído a doença; 
 Se pertence a algum grupo de risco. 
 

ORGANIZAÇÃO COMPETIÇÕES/ATIVIDADES 
 
Na área de espera/aquecimento o uso de máscara é obrigatório e os 
escaladores devem respeitar o distanciamento social em vigor; 
 
A escalada é individual, de um elemento à vez na parede; 
 
Os elementos da organização presentes na área de competição usam 
mascara em toda a duração da atividade, respeitam o distanciamento 
social, procedem à higienização das mãos com frequência;  
 

NA ATIVIDADE/COMPETIÇÃO 
O escalador no acesso às áreas da competição /atividade deve 
respeitar o distanciamento social e respeitar os itinerários de acesso 
definidos pela organização; 
 
À entrada da área de espera/aquecimento é verificada a temperatura 
corporal dos participantes. Participantes com temperatura igual ou 
superior a 38ºC ou com sintomas (não podem participar na competição. 
Igual procedimento é aplicado aos elementos da organização. 
 
O escalador deve munir-se de uma tolha que irá utilizar sempre que tiver 
de sentar-se ou pousar os seus pertences sobre a mesma; 
O escalador deve garantir o seu próprio magnésio; 
 
O escalador deve proceder à higienização das mãos imediatamente 
antes de se posicionar para a escalada da via e logo após o fim da via e 
o regresso a base da parede; 
 
Durante a progressão na via o escalador deve evitar tocar com as mãos 
na face;  
 
O assegurador deve cumprir o distanciamento de segurança, garantido 
a melhor situação para assegurar a escalada do atleta em 
atividade/competição. Deve ainda proceder à higienização das mãos 
frequentemente, antes e depois de cada atividade de 
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segurança/escalada, e o uso da máscara é obrigatório em toda a 
atividade de assegurar; 
 

ÁREAS COMUNS DOS ATLETAS   
A fim de manter o distanciamento social, a área de isolamento deve ser 
disposta em duas zonas distintas: área de espera e aquecer. Se o 
isolamento não for necessário, as mesmas regras (temperatura 
verificação, higienização das mãos, etc.) será aplicada na entrada da 
área de aquecimento. 
Na área de espera não deve haver parede de escalada: os atletas 
podem aquecer apenas com seus próprios equipamentos. Eles têm 
permissão, se possível, de usar uma placa de treino pessoal. 
 
O acesso à área de aquecimento é pela ordem de entrada em 
competição, respeitando o intervalo de tempo entre competidores a 
escalar e o número máximo de escaladores permitidos na área de 
aquecimento tendo em conta o cumprimento das distâncias de 
segurança. 
 
Os elementos que trabalham em áreas comuns (área de isolamento, 
zona de chamada, após a área de escalada) devem sempre usar uma 
máscara. 
 
Os atletas devem usar máscara em área de isolamento quando medidas 
de distanciamento social não podem ser aplicadas. 
 
NA ESCALADA DE VELOCIDADE  
A conexão do escalador à corda de segurança é feita por mosquetões 
que o escalador deve garantir.  
 
Os referidos mosquetões deverão ser desinfetados antes e depois de 
cada utilização pelo próprio escalador; 
 
A conexão da corda de segurança ao arnês utilizando mosquetões deve 
ser feita pelo próprio escalador; 
 
Durante a competição o uso da máscara é opcional para o atleta a 
competir; 
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NA ESCALADA BOULDER/BLOCO 
A organização deve fornecer dispensadores de gel à base de álcool na 
área de descanso, para serem usados antes e depois de cada bloco. 
 
As cadeiras usadas durante o período de descanso devem ser cobertas 
pela toalha pessoal do atleta. 
 
Durante a observação de problemas/blocos, todos os atletas deverão 
usar a máscara. 
 
NA ESCALADA DE DIFICULDADE 
O escalador deve, sempre que possível, garantir a sua própria corda 
(diâmetro de 9-10 mm e tamanho suficiente para a via) e quando em 
treino os seus próprios “expressos”; 
 
A técnica de “chapagem” deve ser realizada sem que a corda passe 
previamente na boca. 
 
Durante o tempo de observação da via todos os escaladores devem usar 
suas máscaras. 
 

DISTINÇÃO DOS VENCEDORES DAS COMPETIÇÕES  
Uso obrigatório de máscara para todos os intervenientes. 
Distanciamento social previsto. 
 
PLANO DE CONTIGÊNCIA COVID-19 
Na eventualidade de um indivíduo manifestar algum sintoma da doença, 
tais como tosse, febre, dificuldade respiratória, dor de garganta, dores 
musculares, alterações do paladar e/ou do olfato, durante a utilização 
da instalação desportiva, deverá efetuar o seguinte procedimento: 
 
 - Abandonar o recinto no imediato, com a máscara de proteção 
individual colocada, devendo dirigir-se para a Sala de Isolamento, se 
existente na infraestrutura desportiva. Em caso de não existir um local 
especifico de isolamento, o agente em causa deverá dirigir-se para local 
afastado dos restantes elementos presentes, comunicando ao 
responsável pela atividade, o seu estado.  
 
- Ligar assim que lhe for possível para a linha de apoio SRS24 Madeira, 
através do número 800 24 24 20, para que seja dado o devido 
encaminhamento.  
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- O responsável do clube pelo atividade deverá informar o responsável 
da instalação desportiva do caso reportado, devendo ainda garantir 
que qualquer material utilizado pelo caso suspeito seja integralmente 
desinfetado. Deverá ainda informar a Direção do Clube e acompanhar 
a situação do caso suspeito até que seja devidamente encaminhado 
pelas entidades competentes.  
 

ALTERAÇÕES AO PLANO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA 
Caso sejam emanadas pelas autoridades saúde regras ou indicações 
que alterem as definições do presente documento, as mesmas 
sobrepõem-se e passam a vigorar para efeito da realização de qualquer 
atividade. 
 

CONTACTOS E REFERÊNCIAS  
Documento elaborado por CAMadeira – Clube Aventura da Madeira Vers2-
19052021 
TLM: 963531098 / 962837491  
Email: aventuramadeira@gmail.com  
Linha COVID-19 SRS24 Madeira – 800 24 24 20  
Fontes de Informação: IFSC – Internacional Federation of Sport Climbing; 
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal; Direção Geral de 
Saúde; IASAÚDE, IP-RAM. 


