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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Águas Abertas: Modalidade de Baixo Risco de acordo com o emanado na Orientação no 036/2020 de 

25/08/2020 atualizada a 18/04/2021 

Competição: Prova de Águas Abertas Douro a Nado – 3km 

Data: 4 de julho de 2021 

Local: Douro Marina (VN Gaia/Porto) 

 
 

2. REGRAS ELEMENTARES OBRIGATÓRIAS – Código de Conduta 
 

• Uso de máscara cirúrgica homologada (ou KN95 ou FFP2) obrigatório dentro das instalações, exceto  

os nadadores imediatamente antes de entrar na água, quer para o aquecimento quer para prova. Após  

a prática os nadadores devem recolocar a máscara logo que possível. 

 

• A higienização das mãos deverá ser realizada com frequência durante toda a competição antes e depois de 

entrarem na zona exclusiva de prova. 

 

• A distância de segurança de 2m entre pessoas deve ser sempre observada por todos os intervenientes  

em todos os locais e durante todo o evento. 

 

• Não será permitida a troca ou partilha de materiais entre os participantes. 

 

• A arbitragem, staff da organização e funcionários de serviço cumprirão obrigatoriamente as regras de 

etiqueta respiratória e distanciamento social em vigor.  

 

• Todos os agentes desportivos na competição (atletas, treinadores, delegados, fisioterapeutas, árbitros, 

Staff ) no processo de filiação junto da FPN assinaram individualmente o Termo de Responsabilidade 

DGS para a COVID-19 (publicado na Orientação no 036/2020 de 25/08/2020 atualizada a 17/04/2021 

(https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Orientacao_036_2020_act_17_04_2021.pdf), 

que poderão ser disponibilizados pela FPN em qualquer altura às entidades de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Orientacao_036_2020_act_17_04_2021.pdf


 

 
 

 

 

3. ENQUADRAMENTO 
 

O enquadramento legal para a realização do evento rege-se por: 
 
A realização do presente evento está regulada de acordo com o artigo 31º da Resolução do Conselho de 
Ministros nº45-C/2021 de 30 de abril, suportado pelas recomendações da DGS nº 036/2020 de 25/08/2020 
atualizada a 17/04/2021. 
Todos os intervenientes estão cientes que em qualquer altura este enquadramento pode ser alterado  
e carece sempre de autorização final da entidade de saúde regional devidamente adequado à situação 
pandémica à data da prova. 
 

 
3.1. Plano de Contingência da Instalação 

O evento decorre ao ar livre e em espaço delimitado de acesso exclusivo aos agentes desportivos 
devidamente credenciados. No local será criada uma zona de isolamento profilático para caso suspeito. A 
articulação com a entidade de saúde responsável será efetuada pela Corporação de Bombeiros Voluntários 
local designada para apoio à prova. 
 

3.2. Cadeia de Coordenação do Plano de Contingência 
Responsável pela implementação do Plano   > Diretor à Prova – Nuno Recarei 
Coordenação Médica    > Médico da Prova (ou entidade local designada) 

       Equipa Operativa     > Responsável da ANNP e equipa de paramédicos dos bombeiros  
 

3.3.  Número máximo de Participantes 
O nº máximo de participantes em simultâneo na área reservada da Douro Marina não deverá exceder as 
200 pessoas. Se eventualmente o nº de nadadores superar o limite máximo indicado, aplicar-se-á o sistema 
de partidas separadas de forma a cumprir o estipulado. 

 
3.4. Procedimento por Ocorrência de Caso Suspeito 

Caso seja detetado algum caso suspeito durante a competição será aplicado o procedimento determinado 
pela Proteção Civil. 

 
3.5. Responsabilidade do Evento 

O evento é realizado em parceria com a Federação Portuguesa de Natação e Douro Marina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

4. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 
4.1. Zona de Prova 

• A zona de prova será limitada de forma a condicionar o acesso à zona de competição, partidas e 
chegadas. Será exclusiva para os agentes desportivos autorizados: nadadores, treinadores, delegados 
dos clubes, staff da ANNP, da FPN, Douro Marina, arbitragem e equipa de apoio e segurança das 
Corporações de Bombeiros presentes.  

• O acesso à zona exclusiva da prova é condicionado à apresentação do Cartão de Atleta ou credencial 
emitida pela ANNP.  

 
4.2. Equipamentos de proteção individual 

• Uso de máscara cirúrgica homologada (ou KN95 ou FFP2) obrigatório dentro da zona exclusiva, exceto  
os nadadores imediatamente antes de entrar na água, quer para o aquecimento quer para a prova.  

• Após a prática os nadadores devem recolocar a máscara logo que possível. 
 
4.3. Acesso à Zona de Prova 

• O acesso à zona exclusiva da prova é condicionado à apresentação do Cartão de Atleta ou credencial 
emitida pela ANNP.  

 
4.4. Percursos autorizados 

• Sempre que possível serão de sentido único, evitando o cruzamento entre pessoas. 

• Os nadadores só podem ausentar-se do espaço reservado para irem aos sanitários. 
 

4.5. Instalações sanitárias 

• As instalações sanitárias encontram-se todas abertas. Serão utilizadas as estruturas da Douro Marina. 
 

 

5. PROCEDIMENTOS DA COMPETIÇÃO 
 
5.1. Reunião técnica 

• Haverá uma reunião técnica no dia da competição a hora a indicar pela organização.  

• Cada clube só se pode fazer representar por 1 elemento. 

• A presença na reunião técnica será de caráter obrigatório. No caso do delegado ou treinador não poder 
estar presente na reunião, deverá nomear outra pessoa e fazer-se representar. 

• Nesta reunião serão abordadas todas as normas de funcionamento da competição e normas sanitárias 
em vigor de acordo com as recomendações da entidade de saúde local. 

 
5.2. Aquecimento 

• Na zona de competição, o aquecimento decorre como o descrito no programa de provas. 
 

5.3. Briefing final 

• Os nadadores só deverão dirigir-se à zona do briefing final quando chamados pelo locutor.  

• Durante o briefing será respeitado o uso de máscara e distância social em vigor. 
 
5.4. Resultados 

• Os resultados só estarão disponíveis online. 
 
5.5. Cerimónia Protocolares 

• Não haverá lugar a cerimónias protocolares de premiação ou outras. 

• As medalhas serão entregues no secretariado. 



 

 
 

 

 

6. ARBITRAGEM 
 
6.1. Acesso à zona de prova 

• A equipa de arbitragem deverá entrar e sair da zona de prova em grupo.  
 
6.2. Desempenho das funções  

• O uso de máscara cirúrgica homologada é obrigatório durante o desempenho das funções. 

• No desempenho das suas funções os árbitros devem obrigatoriamente usar máscara e luvas caso seja 
das funções a partilha de papel ou objetos. 

 
 

7. PLANTA DA ÁREA EXCLUSIVA (AQUECIMENTO E COMPETIÇÃO) 
 

 

 

7.1. Descrição 
 
A primeira edição da prova de águas abertas “Douro a Nado” está integrada no Circuito Nacional da Federação 
Portuguesa de Natação e enquadrada nas comemorações do Centenário da Associação de Natação do Norte 
de Portugal. 
 

A prova tem a distância de 3000 metros com a partida e chegada no cais da Douro Marina em locais distintos. 
O percurso terá uma só volta. Saída em direção à Ponte da Arrábida. Atravessar para a margem direita mesmo 
antes da ponte. Seguir na direção do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e atravessar de novo para a 
margem esquerda. A 3.ª boia estará na pequena baía a jusante da Marina. O trajeto final é uma reta até à meta 
instalada junto ao pontão da Douro Marina. 

8. OUTROS 
 
Anexo 1 – Plano de Contingência da Douro Marina 
Anexo 2 – Regulamento da prova 


