
 
 
 
 
 



 
 

O presente Plano  integra o Plano de atividades do JUDO Clube da Marinha Grande 
2020|2021  após o levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas pela 
pandemia COVID. O documento foi construído baseando-se na evidência científica atual e 
tendo como base as diretrizes emanadas pela: Direção-Geral da Saúde (DGS) - 
https://covid19.minsaude.pt/materiais-de-divulgacao/ ; Orientação da DGS  nº 036 2020 
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0362020-de-25082020-pdf.aspx  Orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019 ; Plano de retoma da Federação Portuguesa de Judo para o levantamento progressivo 
das medidas de contenção motivadas pela pandemia COVID-19 
http://www.fpj.pt/noticia/cartaz-e-plano-de-retoma-
atualizados/?fbclid=IwAR0zE4ZLzn9rp7tAE4Z6AziZIz93p6mpRh0xz8RK5ZSxDyqbIq68xr
RJuOw e  Orientações e documentos úteis no âmbito da Covid-19 do Instituto Português 
da Juventude, https://ipdj.gov.pt/covid-19-desporto  
 
Tendo como base  todas as orientações suprarreferidas o critério de reinício das atividades 
do Judo Clube da Marinha Grande , tendo em conta o estado pandémico atual, baseou-
se em criar uma nova abordagem do Judo, com a designação de Judo Resiliência, 
Respeito e Reajuste privilegiando o desenvolvimento de um trabalho que permita  a 
realização de atividades adaptadas do Judo sem contato físico, potenciando o 
desenvolvimento dos skills básicos da motricidade, assim como a aptidão física, numa 
dimensão disruptiva de “ Desporto de Alto Risco” . Nesta ação concertada e responsável 
aspiramos contribuir para uma educação desportiva e cívica partilhada, tendo como objetivo 
a realização de prática regular de atividade física cumprimento as diretrizes de segurança, 
salvaguardando a responsabilidade social ativa e participativa de todos  

 
 
 

 



O presente documento não é estanque, e acompanhará indubitavelmente o 
surgimento de novos dados empíricos acerca da evolução do quadro pandémico, da 
realidade da nossa modalidade, o Judo,  assim como a atualização das informações 
/ orientações emanadas pelas entidades responsáveis. Mais acrescentamos que as 
recomendações e medidas inscritas no Plano de Contingência do Judo Clube da 
Marinha Grande para o Covid-19 serão amplamente difundidas através de 
circulares internas, afixação de cartazes, informações aos associados, assim como 
através da divulgação das plataformas digitais do clube e redes sociais. 
A direção do Judo Clube da Marinha Grande, está verdadeiramente comprometida 
com a proteção e saúde de todos os associados e da comunidade,  mas também 
com o trabalho colaborativo na diminuição do impacto negativo deste surto 
pandémico. 
 

1. Enquadramento  
Tendo com base a atual situação pandémica, enquadrada no âmbito do COVD-19, 
a Direção Geral de Saúde, determina, a todos as entidades desportivas, a 
concepção de um documento designado por “Plano de contingência” que minimize 
o risco de contágio, que permita a retoma cumprindo os desígnios emanados pelas 
entidades competentes e que possibilite o desenvolvimento de atividades 
desportivas adaptadas à realidade em que vivemos. 
 
Adaptamos o espaço, os horários, as turmas, os treinos, a higienização do Dojo 
numa responsabilidade conjunta de permitir o combate a outra pandemia, a da falta 
de atividade física e a pandemia do medo. 
 
O presente documento, que será atualizado em função da evolução da Pandemia, 
no território assim como em Portugal, permitirá de forma objetiva fornecer 
informação aos atletas, aos Encarregados de Educação, e aos treinadores, sobre o 
desenvolvimento da modalidade Judo sob a tutela do Judo Clube da Marinha 
Grande. 

 
É tempo de ir ao encontro do Lema de 2020 do Dia Mundial do Judo, 
#strongtogether convictos que “todos vamos ficar bem”. 



1.1. Explicação do Corona Vírus – COVID-19  
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-
CoV-2). A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios. 
 
Estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes 
a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:  Por gotículas respiratórias 
(partículas superiores a 5 micra);  Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  
Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 
mícron). 

 
1.2. Sintomatologia 
 
Os sintomas do Covid-19, são semelhantes a uma gripe, assim são sinais de 
atenção, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros 
sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares 
generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, 
náuseas/vómitos e diarreia.  

 
1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação  
 
Tendo em conta as atuais evidências científicas, o período de incubação (até ao 
aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 e 12 dias. Como medida de precaução, 
a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da 
última exposição a caso confirmado.  

As medidas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de Via de contacto 
direta: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou 
olhos de pessoas que estão próximas. E a Via de contacto indireta: através de 
gotículas expelidas para superfícies, contacto das mãos com uma superfície ou 
objeto contaminado e, em seguida, com a sua própria boca, nariz ou olhos. 
 
1.4. 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. 

 
 



Tendo em conta as diretrizes da DGS, elencamos as principais recomendações 
para a prevenção, a saber: 
- Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou 
então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando 
estiver em algum ambiente público ou tocar superfícies e objetos de uso 
compartilhado; 
- Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do 
cotovelo; 
- Não tocar olhos, nariz, boca ou na máscara de proteção fácil com as mãos não 
higienizadas; 
- Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já 
indicado;  
- Mantenha distância mínima de 2 metros entre pessoas. Adote um comportamento 
amigável sem contato físico, utilize a saudação do judo, mantendo sempre um 
sorriso no rosto; 
- Não compartilhe objetos de uso pessoal; 
- Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados; 
- Evite circulação desnecessária nas ruas; 
- Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente 
idosos e doentes crônicos, siga as recomendações dos profissionais de saúde; 
- Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 
- Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes, exceptuando-se 
durante a atividade física (Treino) .

 
 
Envolva familiares, amigos e colegas sobre as temáticas relativas à importância do 
uso de máscara e da higienização das mãos na prevenção da disseminação do vírus 
causador da doença COVID-19. 

 
2. Coordenação Técnico - Pedagógica Plano de Contingência COVID-19 | 

Procedimentos  
 
2.1 Definição dos responsáveis da Coordenação Técnico - Pedagógica 
 
Considerando a dimensão da instituição Judo Clube da Marinha Grande, foi 
definido um responsável, Rui Barreiros. 
Cabe ao responsável do Judo Clube da Marinha Grande: 
 - Divulgar o plano de contingência;  



- Coordenar a implementação do plano;  
- Garantir o contacto com as autoridades de saúde;  
- Contactar os encarregados de educação dos atletas suspeitos de infeção;  
- Garantir as condições de funcionamento do(s) espaço(s) de isolamento; 
 
Identificação dos Responsáveis “COVID-19” pelo Plano de Contingência: 
 
 
Nome Função Contatos 
Rui Barreiros Presidente da Direção 916 992 186 
Sílvia Frutuoso Administrativa 918 732 878 
António Saraiva Treinador 966 049 319 
   
João Teixeira  Treinador 962 108 370 

 
2.1 Serviços Administrativos 
 
Os serviços administrativos continuarão a funcionar num regime presencial 
condicionado, no entanto tanto quanto possível apela-se ao recurso digital para 
envio de documentos, pagamentos e esclarecimentos de dúvidas. Dever-se-á 
utilizar o e-mail judo.clubemg@gmail.com . 
 
A administrativa Sílvia Frutuoso, com o contato 918 732 878 encontra-se disponível 
para qualquer esclarecimento / questão, entre as 18H00 e as 20H30. 
 
No que concerne aos pagamentos das mensalidades, iremos dar primazia à 
utilização da modalidade “Transferência Bancária” através do NIB 0033 0000 
00249 805750 05 (devendo ser enviado o comprovativo via e-mail para 
judo.clubemg@gmail.com . 
 
 
2.2 Sala de Isolamento 
 
Tendo em conta o procedimento necessário quando se equaciona um caso 
suspeito, foi estabelecido uma sala de “isolamento” que corresponde ao Gabinete 
Médico do Judo Clube da Marinha Grande estando devidamente definido  o 
circuito até à mesma. Este local tem como principal objetivo evitar a propagação da 
doença transmissível no clube, atletas, treinadores e na comunidade. A sala de 
“isolamento” encontra-se devidamente identificada tendo sido comunicada a todo o 
clube, com o objetivo de evitar ou restringir o contacto direto com quem apresente 
os sintomas acima elencados. 
 



 
 

A área de isolamento acima definida respeitam as regras consagradas pela 
Orientação 006/2020 da DGS, nomeadamente equipada com: Judo Clube da 
Marinha Grande | Plano de Contingência COVID-19 | Atualizado em: 12-09-2020 
Água; Bolachas ou snacks; Termómetro; Lenços de papel (em pacotes); Luvas 
descartáveis; Máscaras descartáveis; Desinfetante (álcool a > 70%); Toalhetes;  
Caixote do lixo fechado de abertura não manual, revestido de saco de plástico 
descartável; Folheto informativo com orientações sobre o COVID-19 e medidas a 
tomar; Sinalética na porta da sala de isolamento. 
Todo e qualquer treinador/colaborador/atleta confirmado com infeção por COVID-19 
ficará privado de frequentar o Judo Clube da Marinha Grande até que apresente 
um atestado médico em como se encontra em condições de regressar ao JCMG. 
 
 

2.2 Atleta /Colaborador/ Treinador Suspeito| Procedimentos 
 
De acordo com a DGS, define-se caso suspeito quem apresente como critérios 
clínicos infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), 
associados a critérios epidemiológicos.  

 
Procedimentos de reconhecimento de doente com COVID-19 - Qualquer pessoa 
presente que apresente critérios compatíveis com caso suspeito de acordo com as 
Orientações da DGS amplamente divulgadas, deve ser identificado e tomadas as 
seguintes medidas: - Deve permanecer no Dojo do Judo Clube da Marinha 
Grande, sendo encaminhado para a sala de isolamento (Gabinete Médico) que se 
encontra devidamente sinalizada.  
A responsabilidade por este encaminhamento é assumida solidariamente por um dos 
treinadores presentes ou pelo pessoal administrativo da recepção, dependendo da 
proximidade na altura da identificação do caso.  
Posteriormente deve ser colocada a máscara, devendo ser o “caso suspeito” a 
colocar a mesma. Sempre que a máscara se encontrar húmida deve ser substituída 
por outra.  



 
O Atleta /Colaborador/ Treinador deverá permanecer na área de “isolamento” (com 
máscara comunitária, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada 
da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, 
que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as 
amostras biológicas para testes laboratoriais. O acesso dos outros Atletas 
/Colaboradores/ Treinadores à área de “isolamento” fica interdito (exceto aos 
elementos designados para assistência).  
 
Será, após este procedimento, contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e 
seguidas as recomendações. Existe aviso com este número em local visível na no 
clube. 
 
Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: - Se não se tratar de caso suspeito de 
COVID-19 define os procedimentos adequados à situação clínica; - Se se tratar de 
caso suspeito de COVID-19: o SNS contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da 
DGS para avaliação da suspeição. Desta validação o resultado poderá ser: 1. Caso 
Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. 
 
Em ambas as situações o Judo Clube da Marinha Grande informará os restantes 
associados / colaboradores e Treinadores da existência de Caso suspeito validado 
ou não, mediante os procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de 
Contingência.  
Na situação de Caso confirmado Judo Clube da Marinha Grande, Providenciará a 
limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; reforçará a 
limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 
e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem 
contaminadas assim como todo o Dojo. A Autoridade de Saúde Local, em estreita 
articulação com a Direção, comunica à DGS informações sobre as medidas 
implementadas no clube, e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do 
doente. 
 

 



 
 
 
3. Recomendações para o Treino de Judo RRR durante a Pandemia Covid-19 
 
Numa dimensão de comprometimento de todos associados do Judo Clube da Marinha 
Grande, assim como com os Treinadores, Dirigentes, Pessoal Administrativo e 
Encarregados de Educação elencamos algumas recomendações que consideramos 
primordiais na nossa ação. 
 
Afigura-se necessário que cada Encarregado de Educação, assine e entregue (se 
possível em formato digital, através do e-mail judo.clubemg@gmail.com o Termo de 
Responsabilidade ( Anexo 2) 
 
 
3.1 Antes do treino 
 
- Os atletas / Encarregados de Educação deverão aceder às instalações do Judo Clube 
da Marinha Grande, 5 minutos antes do treino; 
- Os atletas deverão vir equipados de casa com o Judogui, devendo ser portadores dos 
seus Zori (chinelos) assim como da sua garrafa de Hidratação; 
- Os atletas deverão cumprir rigorosamente as normas de etiqueta respiratória da DGS, 
nomeadamente ser portadores de Máscara assim como cumprir o distanciamento social; 
- Não é permitido o acesso ao interior das instalações do Judo Clube da Marinha Grande 
a familiares dos atletas (exceto para efetuarem algum procedimento administrativo, o qual 
deve ser realizado durante o treino dos educandos); 
- Será efetuado o registo de entrada de cada atleta, indicando o dia e hora em que esteve 
presente no Judo Clube da Marinha Grande; 
- À entrada do Judo Clube da Marinha Grande, a todos os Atletas, Encarregados de 
Educação, Dirigentes e restantes elementos da comunidade, deve ser efetuada a aferição 
da temperatura através de um termómetro de infravermelhos, seguidamente deverão 
passar pelo Tapete para desinfeção de calçado;  
- Cada atleta deve seguir a orientação da sinalética (setas) de acordo com 



o fluxo de circulação, das instalações de acesso ao Tatami (tapete de judo); cumprindo 
escrupulosamente as distância de segurança balizadas no solo; 
- Existem doseadores de Álcool Gel no Percurso para o Tatami, pelo que, deverão 
higienizar as mãos. 
 
3.2 Durante o treino 
- Cada atleta deverá efetuar o acesso ao Tatami, percorrendo a sinalética 
correspondente, deixando num local previamente designado os seus Zori (chinelos); 
- Deve ser feita à entrada do Tatami a higienização das mãos e dos pés; 
- A utilização obrigatória da máscara mantêm-se em todas as zonas de circulação, 
devendo ser retirada apenas no local de treino e durante o mesmo após indicação do 
treinador; 
- No Dojo  cada atleta terá um espaço de aproximadamente  9m2 para o seu treino; 
- O treinador ministrará o treino sempre de máscara; 
- Distanciamento mínimo de 2m entre atletas no seu local de treino específico 
- O Dojo tem o número máximo de atletas de 15 em cada sessão de treino; 
- Haverá desinfeção cuidada e assídua dos Tatamis e equipamentos comuns aos alunos 
em cada aula; 
- Sempre que se afigure pertinente o Treinador poderá solicitar a higienização das mãos e 
dos pés; 
- A sala de ginástica, possui a lotação de 10 participantes em cada sessão. 
 
 
3.3 Após o Treino 
 
- É obrigatória a utilização da máscara em todas as zonas de circulação com acesso à 
saída do Dojo; 
- A saída efetua-se cumprindo a sinalética devidamente marcada; 
- À saída os atletas deverão higienizar as mãos; 
- Haverá desinfeção cuidada e assídua dos Tatamis e equipamentos comuns aos alunos 
em cada aula; 
- Os balneários estão interditos, pelo que o banho deve ser efetuado em casa; 
- O Judogui (Fato de Judo), deve ser lavado na Máquina a uma temperatura de 60ºC 
 
 

 
Orientação no 036/2020 de 25/08/2020 
PROPOSTA DE “RETOMA” PARA O JUDO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Termo de Responsabilidade 



 


