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COMUNICADO 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A REATIVAÇÃO DA ATIVIDADE  

DA MODALIDADE DE VELA 

NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
 
 

-  Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo de Doenças (ECDC) e da Direção Geral da Saúde (DGS); 

-  Considerando a resolução do Conselho de Ministros N.º 33-A/2020, de 30 de Abril de 2020, que declara a 
situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; 

- Considerando a resolução da Presidência do Governo Regional N.º 282/2020, de 10 de Maio de 2020, onde 
autoriza a prática da atividade física e desportiva em contexto não competitivo e ao ar livre, nomeadamente 
da vela; 

-  Considerando comunicado da Autoridade Nacional – Federação Portuguesa de Vela, de 04 de Maio de 2020, 
com as recomendações ao exercício da prática desportiva da Vela. 

 

Neste contexto, a Associação Regional de Vela foi contatada pela Direção Regional do Desporto no sentido de 

apresentar um conjunto de propostas para uma possível reativação das atividades físicas e desportivas na 

modalidade da Vela. Pelo que a partir do próximo dia 11 de Maio de 2020, passamos a enumerar um conjunto 

de orientações que visam o reinício da atividade desportiva. 

 

As orientações apresentas têm por base o escrupuloso cumprimento das resoluções supracitadas. Não obstante, 

as presentes medidas orientadoras poderão ser complementadas pelo plano de contingência das infraestruturas 

desportivas, disponibilizado pela entidade gestora destes. 

 

 

1- PRATICANTES 

1.1 Deverá ser dada prioridade aos praticantes com estatuto de alto rendimento e praticante de elevado 

potencial, e, aos que não inseridos naqueles regimes, integrem os trabalhos das seleções nacionais. 

1.2 A prática da Vela deverá ocorrer a nível individual, ou seja, um praticante por embarcação, exceto para 

os atletas referidos em 1.1, em situação de treino. 

1.3 Para que os meios de segurança e proteção civil possam manter o estado de prontidão para socorrer 

emergências, a prática da Vela deverá ser efetuada dentro de parâmetros de segurança acrescidos, 

pelo que, deverá ser limitada a: 

1.3.1 Condições de vento de intensidade superior a 20 nós, exceto para os praticantes referidos 

em 1.1, em situação de treino. 

1.3.2 Praticantes com autonomia técnica, ou seja, que não dependem de terceiros para a prática 

da Vela. 

1.4 Os praticantes de Modelos à Vela deverão respeitar as normas gerais de 2 metros de distanciamento 

entre si. 

1.5 As atividades de Vela Adaptada deverão manter-se encerradas, exceto para os praticantes em regime 

de alto rendimento ou com autonomia para entrar e sair da sua embarcação, sem contacto físico com 

terceiros. 

1.6 Em terra, as embarcações, ao serem aparelhadas, devem distar entre si, no mínimo, 3 metros, e os 

praticantes, no mínimo, 2 metros, entre si. 

1.7 Não poderá haver partilha de material ou equipamento entre os praticantes durante o treino. 
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1.8 Após a prática desportiva, o equipamento/material que fique parqueado/armazenado na instalação 

desportiva, deverá ser desinfetado (p.e.: com água a e sabão ou solução de base alcoólica) e caso haja 

necessidade de partilha de equipamento entre praticantes, tal só poderá ocorrer após a desinfeção do 

mesmo. 

1.9 Antes, e após a prática, evitar, em absoluto, o convívio social. 

1.10 Relativamente às especificidades do Kiteboarding/Kitefurf, Windfurf e do Wingfoil, aplicam- se as 

orientações acima referidas, quando adequadas, modificadas pelas seguintes: 

1.10.1 Deverá ser respeitado o limite máximo de 4 praticantes por treinador 

(Kiteboarding/Kitesurf). 

1.10.2 O equipamento só deverá ser levado para a zona de aparelhamento, por forma a que o 

espaço de tempo para a montagem não seja superior a 15 minutos. 

1.10.3 Após a prática, o material tem de ser desmontado em 15 minutos e retirado do local. 

1.10.4 As pausas em terra, com o equipamento aparelhado, não poderão ser superiores a 10 

minutos. 

1.10.5 Distanciamento entre praticantes não inferior a 15 metros na montagem e preparação 

(Kiteboarding/Kitesurf). 

1.10.6 Distanciamento entre praticantes não deve ser inferior a 5 metros na montagem e 

preparação (Windsurf e Wingfoil). 

 

 

2-  TREINADORES 

2.1 O Treinador no barco de apoio a motor, poderá levar consigo, no máximo, 1 acompanhante/ajudante, 

desde que assegurada uma distância mínima, entre ambos, de 2 metros. 

2.2 Não poderá haver aulas teóricas em espaços fechados. E, em espaços abertos, deverá respeitar-se a 

distância de 2 metros entre alunos e entre estes e o Treinador. 

2.3 Ao dar instrução, o Treinador terá de usar máscara protetora. 

2.4 Em caso de necessidade, segurar o praticante, preferencialmente, apenas, na pega do arnês 

(Kiteboarding/Kitefurf). 

2.5 O Treinador deverá antes do início do treino aferir se os atletas possuem os seguintes sintomas (tosse, 

dificuldade respiratória, dores musculares que não sejam coincidentes com a atividade física 

desenvolvida). 

 

 

3- INSTALAÇÕES QUE ACOLHEM OS PRATICANTES 

3.1 Estas instalações devem reger-se pelas regras de higiene e funcionamento definidas nos artigos 11º a 

14º da RCM nº 33-A/2020 de 30 de abril. 

3.2 Os balneários (quando existam) têm de se manter fechados.  

3.3 Respeitar a lotação máxima de 5 pessoas por cada 100m2 da instalação desportiva. 

3.4 Após uma sessão de treino/aula, dever-se-á proceder à desinfeção de todas as embarcações/pranchas, 

inclusive a do Treinador (p.e.: com água a e sabão ou solução de base alcoólica). 

3.5 Em terra, sugere-se que sejam definidos circuitos únicos de circulação, incluindo a entrada e saída do 

mar, conforme plano de contingência das infraestruturas desportivas (caso se aplique). 

3.6 É sugerido que as sessões de treino sejam devidamente enquadradas com outras modalidades, onde 

eventualmente as instalações sejam partilhadas, por forma a garantir a limitação de aglomeração de 

pessoas.  
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Medidas Gerais de sensibilização dos agentes da modalidade: 
 

• Não deverá deslocar-se às instalações desportivas caso: 

▪ Tenha estado em contacto com alguém infetado nos últimos 14 dias; 

▪ Tenha algum sintoma, como tosse, febre ou dificuldade respiratória (no próprio ou seus 

conviventes). 

• Deverá ser sempre cumprido o dever cívico de recolhimento domiciliário sendo que, nas deslocações 

esporádicas às instalações desportivas deverá: 

▪ Aceder à instalação desportiva tão próximo quanto possível da hora de início da prática 

desportiva, 

e abandonar a instalação assim que ela seja concluída; 

▪ Respeitar as regras de distanciamento social, mantendo, em todas as ocasiões, 2 metros de 

distância 

de outros praticantes e/ou funcionários da instalação; 

▪ Respeitar a limitação de aglomeração de pessoas com um máximo de 10 pessoas; 

▪ Encarregados de Educação, devem evitar quanto possível, o acesso às instalações desportivas. 

• Solicita-se a colaboração dos Clubes Associados, que afixem o presente documento em local visível de 

fácil acessibilidade. 

 
 
Nota final: 
 

As orientações aqui apresentadas, pretendem operacionalizar de acordo com as especificidades da 

modalidade as Resoluções, por forma a ser possível o retomar da atividade garantindo os princípios da saúde 

pública e da segurança dos praticantes, para que “A Vela de volta ao Mar” seja uma realidade, sem colocar 

em risco o esforço que cada um tem realizado para controlar a pandemia da COVID-19. 

 

Em resultado das deliberações que venham a ser posteriormente comunicadas pelas Entidades 

Governamentais, pela Autoridade Marítima e pela Federação Portuguesa de Vela, a Associação Regional de 

Vela da Madeira adaptará e complementará, em conformidade as fases seguintes do regresso à normalidade.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Funchal, 11 de Maio de 2020 

 

Associação Regional de Vela da Madeira 

 
 


