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INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se fornecer informação aos utilizadores - atletas, treinadores, delegados, 

árbitros e seus familiares –, sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção, 

sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos 

e/ou confirmados. 

Este Plano de Contingência para a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi desenvolvido 

com base nas orientações do Instituto de Administração de Saúde, IP RAM (IASAÚDE). 

O presente manual pode ser alvo de revisão e atualização, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades 

competentes. 

 

 

PROCESSO DE RETOMA DA ATIVIDADE FEDERADA DE TÉNIS DE MESA 

 

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência para 

a Doença por Coronavírus (COVID-19), estabelecido pela Associação de Ténis de Mesa 

da Madeira, para a retoma das atividades na RAM. 

Os vários clubes filiados na nossa estrutura utilizam instalações desportivas públicas e 

privadas, sendo que a elaboração destas orientações procura enquadrar as atividades 

de uma forma geral, independentemente do recinto que seja utilizado. 

A retoma da atividade de Ténis de Mesa nas várias instalações obriga ao cumprimento 

dos manuais de procedimentos de segurança e higiene ou planos de contingência, em 

vigor nas mesmas.  
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O QUE É O NOVO CORONAVÍRUS 

 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar 

doença em animais e no ser humano. A infeção resultante nos 

humanos é habitualmente uma infeção respiratória moderada, 

podendo assemelhar-se a uma gripe comum, no entanto, pode 

apresentar-se como uma doença mais grave, como síndromes respiratórios agudos e 

pneumonias. 

 

O Novo Coronavírus SARS-CoV-2 

 

O Novo Coronavírus, designado SARS-CoV-2, foi identificado como causa de vários casos 

de pneumonia que surgiram em dezembro de 2019, na China. Sendo um agente 

anteriormente desconhecido, foi identificado pela primeira vez em seres humanos, com 

uma ligação epidemiológica a um mercado de animais, na cidade de Wuhan, na China. 

Sendo conhecida a sua proveniência animal, a fonte da infeção não foi ainda confirmada. 

A doença associada a este novo coronavírus é denominada como COVID-19. 

 

 

PROCESSO DE TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

 

Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece 

quando existe contacto próximo – perímetro até 2 metros – com uma pessoa infetada. 

O risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma 

pessoa infetada. Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se por gotículas 

respiratórias (partículas superiores a 5μ), pelo contacto direto com secreções infeciosas 

e por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1μ).  

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante 

uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais 

podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.  

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com o novo 

coronavírus e, em seguida, o contacto com a mucosa oral, nasal ou ocular (boca, nariz 

ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.  

A doença também pode manifestar-se apenas com sintomas leves, incluindo febre 

baixa, tosse, mal-estar, rinorreia (corrimento nasal), dor de garganta, sem quaisquer 

sinais de aviso, como falta de ar ou dificuldade em respirar, aumento das secreções 

respiratórias (ou seja, expetoração ou hemoptise – eliminação de sangue), sintomas 

gastrointestinais como náuseas, vómitos e/ou diarreia e sem alterações no estado 

mental.  
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SINAIS E SINTOMAS 

 

Os sintomas mais frequentes do Coronavírus COVID-19 são os seguintes: 

 

 Febre  

 Tosse 

 Falta de ar (dificuldade respiratória) 

 Cansaço 

 Dores musculares 

 

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com 

sistema imunitário mais fragilizado, pessoas mais velhas, e pessoas com doenças 

crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias. 

 

 

TRATAMENTO 

 

Atualmente não existe vacina contra o COVID-19. Sendo um novo vírus, estão em curso 

as investigações para o seu desenvolvimento. O Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo das Doenças (ECDC) considera que existe, neste momento, uma probabilidade 

moderada de importação de casos nos países da União Europeia/Espaço Económico 

Europeu (UE/EEE). A probabilidade de transmissão secundária na UE/EEE é baixa, desde 

que sejam cumpridas as práticas adequadas de prevenção e controlo de infeção. 

 

 

PREVENÇÃO DA INFEÇÃO 

 

No que respeita à prevenção, a OMS recomenda a aplicação das precauções básicas de 

controlo de infeção, nomeadamente, medidas básicas de higiene, distanciamento social, 

a etiqueta respiratória e a prática de segurança alimentar, para reduzir a exposição e a 

transmissão da doença. 

 

As principais recomendações são as seguintes: 

 

 Evitar contato próximo com doentes com infeções respiratórias; 

 Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas 

doentes; 

 Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou 

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

de papel no lixo); 
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 Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir; 

 

 Evitar contato desprotegido com animais selvagens ou de quinta; 

 Uso de máscaras sociais ou cirúrgicas (para pessoas com sintomas ou de grupos 

considerados de risco); 

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

transmissão comunitária ativa, ligue para a linha SRS Madeira: 800 24 24 20. 

 

 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

  

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis (ECDC) e foi 

definida pela Direção Geral da Saúde como aquela que deve ser adotada pelas 

instituições: 

 

• Critérios clínicos: Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória) requerendo ou não hospitalização; 

 

• Critérios epidemiológicos: História de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas ou contacto com caso 

confirmado ou provável de infeção por COVID-19, nos 14 dias anteriores ao início dos 

sintomas ou profissional de saúde ou pessoa tenha estado em instituição de saúde onde 

são tratados doentes com COVID-19. 

  

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

 

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 mícrons); 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem 

(inferiores a 1 mícron). 

 A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta 

ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através 

da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas; 

 O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o COVID-19 e, 

em seguida, o contacto com a mucosa oral, nasal ou ocular (boca, nariz 

ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A RETOMA DA ATIVIDADE FEDERADA DE 

TÉNIS DE MESA NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 

 

A Associação de Ténis de Mesa da Madeira, assumiu 

desde o início da pandemia do Covid-19, um conjunto de 

ações restritivas, quer sejam elas físicas ou desportivas, 

com vista à não propagação desta pandemia.  

Após a conclusão do Estado de Emergência Nacional, é 

agora o momento do reinício progressivo das atividades 

desportivas sendo necessário definir um conjunto de normas de segurança sanitárias e 

de higienização dos espaços desportivos e administrativos, para que gradualmente os 

atletas e as suas coletividades possam usar as instalações, não só para a prática da 

modalidade, mas também para a resolução de outros assuntos administrativos de 

caráter de urgência.  

Tendo em conta os constrangimentos devidos ao novo COVID-19, é absolutamente 

crucial um uso adequado e racional de equipamentos de proteção individual por parte 

de todos os utentes dos recintos desportivos (pessoal, atletas e treinadores), na 

realização das suas práticas diárias, quer sejam elas de caráter desportivo ou outras, 

preconizando uma atitude ativa de proteção em toda a comunidade desportiva.  

Neste sentido, elaboramos um conjunto de regras e requisitos que servirão de base à 

retoma gradual da atividade na modalidade de Ténis de Mesa, na Madeira. 

 

 

DATA DE REINÍCIO DA ATIVIDADE FEDERADA 

 

Nesta fase, e mediante a estagnação do número de casos de infeção na RAM, foi possível 

contar com o apoio e compreensão das entidades públicas, no sentido de se poder dar 

início às atividades de treino em Ténis de Mesa. 

Apesar da resolução prever essa retoma no imediato, achamos por conveniente permitir 

um período de adaptação aos clubes e responsáveis pelas instalações, de modo a 

preparar de forma correta e segura este reinício. 

Assim, prevemos o reinício dos treinos federados em Ténis de Mesa para o próximo dia 

1 de junho de 2020 (segunda-feira), tendo os clubes autonomia para redefinir esta 

decisão, caso pretendam. 
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PRIORIDADE NO ACESSO ÀS SESSÕES DE TREINO 

 

Caberá aos responsáveis dirigentes e técnicos de cada clube selecionar o grupo 

prioritário de treino nesta primeira fase. 

Atendendo aos objetivos de cada entidade, solicita-se a seleção de um grupo de atletas 

a iniciar preparação nesta primeira fase, não sendo desejável permitir acesso a todos os 

atletas em conjunto num primeiro momento. 

A evolução do processo competitivo continua em estudo e decisão 

associativa/federativa, pelo que futuras orientações serão dadas em breve. 

 

 

ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ONDE SE PRATICA TÉNIS DE MESA 

 

Nesta fase, e após a publicação da Resolução n.º 351/2020, de 23 de maio, está 

autorizada a prática de atividade física e desportiva em contexto não competitivo das 

modalidades individuais em instalações cobertas, onde se inclui o Ténis de Mesa. 

 

Deverão ser cumpridas todas as normas definidas no Plano de Contingência para a 

utilização dos Pavilhões Gimnodesportivos, definido pela Direção Regional de 

Desporto. 

Nos casos em que a atividade seja desenvolvida noutra instalação, que não esteja sob a 

alçada da Direção Regional de Desporto, deverão ser respeitadas as regras específicas 

de contingência, em vigor nesse recinto desportivo. 

 

O acesso às instalações não será permitido aos seguintes elementos: 

 

- Pessoas que tenham estado em contacto com alguém infetado nos últimos 14 dias 

ou tenham regressado de viagem para fora da Madeira; 

- Pessoas com suspeitas ou sintomas de doença, nomeadamente: tosse, febre, 

dificuldade respiratória, dor de garganta, dores musculares, alterações do paladar 

e/ou do olfato; 

- Os atletas ou elementos da equipa de trabalho que incluam os critérios de 

confinamento obrigatório; 

- Os atletas ou elementos da equipa de trabalho que não cumpram as recomendações 

estabelecidas ou que revelem comportamentos desadequados à fase de pandemia 

em que nos encontramos; 

- Pessoas que pertençam a um grupo considerado de risco; 

- Familiares ou acompanhantes dos atletas participantes no treino. 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 

 

O período de funcionamento das instalações será definido pela Direção Regional de 

Desporto ou pelas entidades responsáveis pelas mesmas, sendo preferencial: 

 

 Realizar sessões de treino em dias úteis; 

 Dar prioridade a horários de utilização anteriores às 20h00; 

 Conceber programas de treino intervalados, para circulação de todos os 

elementos envolvidos e higienização dos espaços. 

 

Nota: Aos sábados, domingos e feriados não deverão ser agendadas sessões de treino. 

 

 

CARATERÍSTICAS DA ÁREA DE TREINO/LOTAÇÃO MÁXIMA 

 

Atendendo às caraterísticas e área útil funcional de cada instalação, cada área de treino 

deverá ter as dimensões mínimas de 9m x 5m, onde o ideal será disponibilizar um espaço 

de prática com 10m x 5m, separadas entre si. 

 

 
 

Cada clube deverá elaborar um fluxograma (como exemplo em anexo), distribuindo área 

funcionais do treino dentro da instalação. 

A área de treino deverá ser separada em duas partes, em linha coincidente com a rede 

da mesa de Ténis de Mesa, podendo ser feito de forma fixa/permanente ou amovível 

(separador por exemplo). 

Deverão ser criados corredores de acesso para cada atleta, bem como uma área 

reservada para colocação de equipamentos individuais, de preferência em extremos 

opostos da área de treino. 

A lotação máxima de cada área de treino será de dois (2) atletas e um (1) treinador. 

O acesso à instalação para acompanhamento de técnicos e/ou elementos médicos de 

assistência à atividade deverá ser restrito ao essencial. 



  TÉNIS DE MESA  

10 

 

ORGANIZAÇÃO DAS SESSÕES DE TREINO 

 

O horário de cada sessão de treino na mesa deverá ser estipulado pelo responsável de 

cada clube, garantindo sempre todas as medidas de segurança, permitindo uma maior 

rentabilização do espaço e tempo disponível, respeitando os horários estabelecidos nas 

diversas instalações. 

O treino de preparação física deverá ser realizado fora da área de treino, 

preferencialmente ao ar livre e respeitando todas as regras de distanciamento social e 

proteção individual. 

Na realização de séries de bolas, apenas o treinador deverá tocar nas bolas de treino. 

Quando o treino for realizado com dois atletas será preferível que cada atleta marque 

as suas bolas, sendo cada um responsável por apanhá-las e guardá-las. 

 

 

RESERVA ANTECIPADA DE INSTALAÇÕES 

 

Para que sejam garantidas as indicações anteriormente mencionadas, é obrigatória a 

comunicação prévia do programa de treinos a ser seguido pelo clube, em cada dia, com 

indicação de horários, áreas de jogo e número de atletas presente. 

A reserva de instalações da DRD e Pavilhão de Ténis de Mesa Rafael Gomes será 

efetuada via Associação de Ténis de Mesa da Madeira, em moldes semelhantes aos que 

vinham a ser seguidos. 

Serão elaborados horários definidos para os treinos assim como os períodos de 

higienização do recinto. Durante o período de higienização do recinto não será 

permitida a permanência de atletas ou treinadores no interior do mesmo. 

O incumprimento destas normas implica a impedimento do acesso às instalações. 
 

 

ÁREAS OPERACIONAIS NAS INSTALAÇÕES 

 

Considerando as caraterísticas desportivas, técnicas e regulamentares específicas do 

Ténis de Mesa, bem como as características das instalações e as condições de 

higienização recomendadas pelas Autoridades de Saúde, identificamos os 

procedimentos e as necessárias medidas de minimização dos riscos de utilização das 

instalações. 

 

Consideraram-se as seguintes normas de utilização: 

 

 As portas de acesso ao recinto deverão estar fechadas, sendo o funcionário 

responsável pela sua abertura e fecho; 
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 As janelas devem estar abertas e o espaço arejado, sempre que possível; 

 Limite ao uso de mesas de treino com as áreas acima mencionadas; 

 Apenas será permitida a presença no recinto de treino aos elementos envolvidos 

diretamente na atividade; 

 

 As áreas deverá ser limpas e higienizadas antes e depois das atividades; 

 Garantir o espaço interpessoal de 2 metros (4 m2 de área); 

 Treinos com horários suficientemente desfasados para não haver cruzamento de 

pessoal dentro das instalações e para que haja tempo de limpeza e higienização 

entre as sessões de treino; 

 Não serão permitidos quaisquer objetos dentro do recinto que não façam parte 

integrante do treino; 

 Aceder e circular no interior do recinto segundo as orientações da instalação; 

 É proibido comer dentro dos recintos; 

 O espaço de treino deve ser mantido o mais "limpo" possível com poucos objetos 

e utensílios visíveis e disponíveis, limitando a superfície e dificuldade de 

posterior higienização. 

 
 

UTILIZAÇÃO DE BALNEÁRIOS 

 

O uso de balneários, zona de vestiários e de duches, é permitido desde que seja 
salvaguardada a distância de segurança de 2 metros entre utilizadores, salvo quando se 
trate de acompanhantes de pessoas com necessidades especiais, ou ainda quando os 
vestiários e duches possuam compartimentos individuais, caso em que não é exigida a 
distância atrás imposta. 
 

 

PROTOCOLO NO INTERIOR DAS INSTALAÇÕES 

 

Todos os elementos que frequentem as instalações desportivas devem respeitar as 

seguintes regras: 
 

 Utilizar materiais de proteção individual (máscara e álcool-gel); 

 Evitar, ao máximo, o contacto físico entre os utilizadores da instalação, tal como 

cumprimentos, beijos, etc.; 

 Será proibida a permanência prolongada dos atletas em socialização na 

instalação; 

 Os atletas deverão encher e preparar os seus recipientes de água e/ou soluções 

de re-hidratação oral em casa, evitando que várias pessoas usem ou utilizem as 

mesmas torneiras. 
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Procedimentos ao aceder ao interior das instalações desportivas: 
 

 Preferencialmente, a todos os atletas deverá ser monitorizada a temperatura em 

casa ou na instalação, em período imediatamente anterior; 

 Todo o calçado vindo do exterior deverá ser retirado è entrada do recinto; 

 Todos os atletas deverão usar calçado exclusivo para o treino; 

 Obrigatório o uso de máscara (exceto quando vão para a área de treino); 

 Manter sempre uma distância superior a 2 metros; 

 Obrigatoriedade de higienização das mãos à entrada, saída do pavilhão e durante 

o treino, de forma intervalada; 

 Cada utilizador só pode usar o seu material/equipamento individual de treino. 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENE FUNCIONAL 

 

É de salientar que, para além do uso de Equipamento de Proteção Individual adequado, 

as seguintes medidas são fundamentais na prevenção da infeção por COVID-19: 

 

 A higienização frequente das mãos com água e sabão/ aplicação de solução 

antisséptica de base alcoólica; 

 As medidas de etiqueta respiratória; 

 Os gestos involuntários como evitar tocar com as mãos na cara ou na máscara; 

 Evitar trocas de campo, durante a realização do treino; 

 10 bolas por mesa de treino (desinfetadas antes e no final de todos os treinos); 

 Limpeza da raquete antes e depois de cada sessão de treino; 

 Utilizar dispensador de desinfetante à entrada do pavilhão, a usar por todos os 

elementos que acedam às instalações; 

 Reforço do serviço de limpeza, com especial atenção às áreas de treino.  

 Cada um dos atletas ou elementos da equipa de trabalho deverá ainda ser 

portador de uma embalagem com líquido desinfetante para uso individual, 

durante o período de permanência nas instalações. 

   

 

DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA 

 

Aquando da utilização dos recintos serão tomadas medidas que garantam o 

distanciamento de segurança bem como as medidas de prevenção de contágio do Covid-

19, a fim de reforçar a segurança dos seus atletas, treinadores e dirigentes. 

 

• Deverão ser delimitadas as áreas de treino com limite máximo de duas pessoas 

em cada área; 
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• Os treinadores apenas poderão circular nas áreas definidas, ficando 

impossibilitado de qualquer contacto físico com os atletas assim como uma 

aproximação inferior a 2 metros; 

• Será proibida a permanência prolongada dos atletas e treinadores em 

socialização no final de cada sessão de treino; 

• Deverá ser evitado o contacto cruzado entre os atletas de grupos de treinos 

diferentes. 

 

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

 

Em todas as instalações desportivas será definida uma área de isolamento para 

colocação de atleta, treinador ou dirigente com sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito, com o objetivo de impedir 

que outros membros da sua comunidade desportiva possam ser expostos e infetados, 

no sentido de não se verificar uma propagação da doença nas instalações e na 

comunidade.  

 

Esta área deverá estar equipada com os seguintes equipamentos/materiais: 

 

 Cadeira (para o suspeito de infeção por COVID-19, enquanto aguarda a validação 

de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

 Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

 Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

 Solução antisséptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada 

desta área); 

 Toalhetes de papel; 

 Máscara(s) cirúrgica(s) e luvas descartáveis; 

 Termómetro. 

 

Caso se identifique qualquer caso suspeito com sinais ou sintomas de COVID-19 e ligação 

epidemiológica, deve proceder-se de acordo com o procedimento definido no Plano de 

Contingência para a utilização dos Pavilhões Gimnodesportivos. 

 

No caso de haver alguma situação de caso confirmado, dever-se-á assegurar os 

seguintes procedimentos: 

 

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

• Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas; 
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• Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 

50 ou 70 mícrons) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado 

e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A Associação de Ténis de Mesa da Madeira elenca assim um conjunto de requisitos para 

poder dar início às suas atividades federadas de treino, esperando-se que possam ser 

um bom exemplo para o futuro próximo. 

Necessitaremos da compreensão e colaboração de todos os agentes desportivos, no 

sentido de fazer cumprir todas as regulamentações impostas, na certeza de estarmos a 

contribuir para um regresso de todos à normalidade, muito em breve. 

As orientações governamentais permitem agora entrar nesta nova fase de 

desconfinamento da modalidade, que esperamos possa ser mais abrangente num 

futuro próximo, onde o desenvolvimento da modalidade seja feito de forma normal e 

natural. 

Aguardamos por decisões federativas quanto à conclusão dos campeonatos nacionais 

de equipas, sabendo-se que a disputa dos títulos nacionais individuais e equipas de 

jovens não será feita nesta fase, esperando-se poder concretizá-los antes do final do ano 

2020. 

Logo que haja mais novidades iremos reportá-las, esperando que esta retoma possa ser 

bem conseguida, de forma respeitadora e cumpridora das normas necessárias. 

 

Este documento manter-se-á em constante atualização, sempre de forma reativa à 

intervenção e orientação das entidades governamentais e de saúde regionais. 

 

 

 

 
ATM Madeira 

Funchal, 18 junho de 2020 
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ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DA MADEIRA 
 

 

Anexo 4 

Fluxograma do Pavilhão de Ténis de Mesa Rafael Gomes 
 

 

B B B

B B B

LEGENDA

A - Liquido desinfectante

B - Banco onde os atletas devem colocar os seus pertences (bolsa, água, toalha, desinfetante…)

C - Tapete desinfectante para desifectação do calçado. 

ZONA DOS TREINADORES

b
an

cad
as

A

C

zo
n

a 
d

o
s 

at
le

ta
s

zona 3

b
an

ca
d

as

zona 1 zona 2

EN
TR

A
D

A


