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COMUNICADO nº3/2020 

 

 

Caros Sócios,  

 

Na sequência das medidas de prevenção e combate ao Covid-19 que 

têm vindo a ser tomadas pelo Clube Naval de Ponta Delgada e face 

às medidas de levantamento gradual das restrições em vigor na 

Região Autónoma dos Açores, no âmbito da pandemia de COVID-19, a 

Direção informa que o Clube Naval de Ponta Delgada reabre os 

serviços administrativos e armazém no dia 25 de maio, com as 

seguintes medidas: 

 

Horário do serviço administrativo: 09h00 às 18h00 

Horário do armazém: 09h00 às 18h00 

Horário da bomba: 09h00 às 17h30 

 

25 maio 

- Abertura do armazém CNPDL para todas as atividades náuticas 

individuais. 

- Não é permitido acesso às instalações do CNPDL sem máscara ou 

viseira; 

- Os sócios e utentes devem desinfetar as mãos sempre que entrarem 

nas instalações do CNPDL, devendo utilizar os doseadores colocados 

à entrada para o efeito;  

- Não devem permanecer mais de cinco utentes no interior do 

armazém, para além dos funcionários do clube; 
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- Deve ser cumprido o distanciamento físico de pelo menos dois 

metros, conforme o recomendado pela DRS para ambientes fechados;  

- Todos os equipamentos devem ser lavados na rampa de varagem a 

fim de evitar aglomerados junto ao armazém do CNPDL. 

- Deve ser cumprido o distanciamento físico de pelo menos um 

metro, conforme o recomendado pela DRS para ambientes exteriores; 

- Os praticantes de Windsurf e Jet Ski deverão higienizar o seu 

equipamento com detergente ou desinfetante adquirido pelos 

próprios; 

- Os balneários mantêm-se encerrados por período indeterminado; 

- É proibida a mudança de equipamento no armazém do CNPDL, devendo 

os atletas entrar e sair das instalações do clube devidamente 

equipados; 

- O acesso interior ao andar superior onde se localizam os serviços 

administrativos, serviço de restauração, balneários e ginásio está 

interdito por período indeterminado. 

 

- Abertura dos Serviços Administrativos  

- Não é permitido acesso às instalações do CNPDL sem máscara ou 

viseira; 

- Os sócios e utentes devem desinfetar as mãos sempre que entrarem 

nas instalações do CNPDL, devendo utilizar os doseadores colocados 

à entrada para o efeito;  

- Atendimento: não devem permanecer mais de um utente no espaço 

do atendimento, para além do funcionário do clube; 

- Secretaria: não devem permanecer mais de dois utentes no espaço 

do gabinete da secretaria, e o máximo de dois funcionários do 

clube; 

- No atendimento ao público, deve ser cumprido o distanciamento 

físico de pelo menos dois metros, conforme o recomendado pela DRS 

para ambientes fechados;  
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- Atendimento prioritário com horário definido: o horário, entre 

as 09:00 e as 11:00 horas, exclusivo para os cidadãos de grupos 

mais vulneráveis, nomeadamente, cidadãos com mais de sessenta anos 

de idade, grávidas, portadores de doenças crónicas ou com 

necessidades especiais. Fora desse horário, o atendimento decorre 

nos mesmos termos do prestado aos restantes, salvaguardas as 

questões de prioridade legalmente fixadas; 

- Os pagamentos presenciais devem ser preferencialmente efetuados 

por multibanco. 

 

- Bomba 

O fornecimento de combustível continuará a ser feito de acordo 

com as regras definidas anteriormente, mantendo-se a marcação 

prévia para abastecimento através dos telefones +351 918 491 218, 

+351 916 782 318 ou +351 296 308 380, dentro do horário 

previamente estabelecido. 

  

30 maio 

- Inicio das atividades náuticas coletivas 

- A Escola de Vela CNPDL reabre a sua atividade seguindo as 

orientações emanadas pela Federação Portuguesa de Vela, no seu 

comunicado nº3, de 18 de maio de 2020, e pela Direção Regional de 

Saúde, na sua circular nº DRS-CINF/2020/45, em anexo; 

- O CNPDL fornece o material de higienização necessário à limpeza 

e desinfeção do equipamento no decorrer dos treinos/aulas das 

atividades náuticas coletivas; 

 

(…) 

II- Orientações da FPV para prática desportiva da Vela 

1- Praticantes  
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1.1 Deverá ser dada prioridade aos praticantes em regime de alto 

rendimento, e, aos que não inseridos naquele regime, 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 estar circunscrita a: 1.3.1 condições de vento 

de intensidade até 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 A atividade de Vela Adaptada deverá ser restrita a praticantes 

em regime de alto rendimento ou que integrem seleções nacionais 

ou com autonomia para entrarem e saírem 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.  

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.  

1.10 Relativamente às especificidades do Kiteboarding/Kitefurf, 

Windfurf e do Wingfoil, aplicam-se as orientações acima referidas,  
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quando adequadas, modificadas pelas seguintes: 1.10.1 A prática 

deve estar circunscrita a condições de vento até 25 nós, exceto 

para os praticantes referidos em 1.1, em situação de treino.  

1.10.2 Deverá ser dada especial atenção à adequação do tamanho da 

vela/kite e fin/foil à capacidade técnica do praticante para ser 

evitada situação de “overpower”.  

1.10.3 Deverá ser respeitado o limite máximo de 4 praticantes por 

treinador (Kiteboarding/Kitesurf).  

1.10.4 O material só deverá ser levado para o areal para ser 

montado, o que terá de ser efetuado num espaço de tempo não 

superior a 15 minutos.  

1.10.5 Após a prática, o material deverá ser desmontado em 15 

minutos e retirado do areal.  

1.10.6 As pausas em terra, com o equipamento aparelhado, não 

deverão ser superiores a 10 minutos.  

1.10.7 Distanciamento entre praticantes não inferior a 15 metros 

na montagem e preparação (Kiteboarding/Kitesurf).  

1.10.8 Distanciamento entre praticantes não deve ser inferior a 5 

metros na montagem e preparação (Windsurf e Wingfoil).  

 

2.1 O treinador em 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).  
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3- Instalações que acolhem os praticantes  

3.1 Estas instalações devem reger-se pelas regras de higiene e 

funcionamento definidas nos artigos 8º a 11º da RCM em apreço.  

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

3.3 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)  

3.4 Em terra, deverão ser definidos circuitos únicos de 

circulação, incluindo a entrada e saída do mar.  

(…) 

 

As medidas de reabertura estão em vigor por período indeterminado. 

A reabertura do bar do CNPDL será comunicada oportunamente. 

Agradecemos a todos a v/compreensão. 

 

Ponta Delgada, 20 de maio de 2020 

A Direção 
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