PLANO
DE REABERTURA DE
INSTALAÇÕES DE GOLFE
____________________________
24 de Abril de 2020

INTRODUÇÃO
O presente documento tem como objetivo a apresentação ao Governo de um conjunto
de medidas que permitam a reabertura dos campos de golfe de forma condicionada, e
com a maior brevidade possível.
Este Plano foi elaborado por um grupo de trabalho com representantes de quatro
instituições – Federação Portuguesa de Golfe, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação de Gestores de Golf de Portugal e Associação Portuguesa de Greenkeepers,
tendo em conta as especificidades da modalidade desportiva, das suas instalações e
dos fluxos de trabalho.

“Todas as recomendações da DGS serão sempre
consideradas prioritárias.”

As medidas apresentadas não diferem, no essencial, daquilo que são já consideradas
práticas adequadas à situação que hoje vivemos – Covid-19 – tendo sido analisados
casos a nível nacional e internacional para a elaboração do presente documento.
Sem prejuízo de se considerarem estas as medidas de segurança e saúde pública
adequadas à reabertura das instalações desportivas afetas ao golfe, todas as
recomendações da DGS serão sempre consideradas prioritárias.
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ESTADO DO GOLFE NA EUROPA
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FASES DO PLANO
O Plano de reabertura dos campos de golfe contempla duas fases, sendo que a primeira
prevê apenas a reabertura condicionada das instalações por forma a permitir a prática
da modalidade, acautelando-se assim um processo gradual da reatividade da
modalidade desportiva.
O faseamento poderá ser revisto em função da evolução epidemiológica da pandemia,
por indicação das autoridades de saúde.
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MEDIDAS GERAIS – Fase 1
Regras de sociabilização dos praticantes
• Não deve deslocar-se à instalação desportiva caso:
i.

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

ii.

Surja algum sintoma, como tosse, febre ou dificuldade respiratória (no
próprio ou seus conviventes);

• 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;
• Não partilhar equipamento durante a prática desportiva (nomeadamente, tees,
bolas, pitch repair ou ball marker);
• Não limpar tacos, trolleys ou sapatos de golfe no espaço da instalação desportiva.

O distanciamento adequado entre praticantes pode ser sempre assegurado
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MEDIDAS GERAIS – Fase 1
Prática desportiva
• O praticante deve efetuar a marcação do jogo com antecedência, através de
sistemas de reservas online, de e-mail ou por telefone, deslocando-se à instalação
desportiva apenas após confirmação de aceitação;
• Implementar um intervalo de tempo adequado entre saídas, garantindo o
distanciamento entre praticantes, e considerando que a área útil de jogo é de
aproximadamente 35 hectares;
• Remover os ancinhos de todos os bunkers. Os praticantes devem alisar os bunkers
usando os pés ou o taco;
• Não permitir que o praticante retire ou segure a bandeira no green. As Comissões
Técnicas podem optar por retirar todas as bandeiras do campo de golfe;
• Não permitir a troca de cartões de resultados entre praticantes. Os praticantes
poderão marcar no cartão os seus próprios resultados;
• Permitir a devolução dos cartões de resultados à Comissão Técnica em formato
eletrónico (por exemplo, fotografia do cartão de jogo ou utilização de aplicativo);
• Manter abertas, com adequadas práticas de higienização, as instalações sanitárias
localizadas ao longo do percurso de golfe (não bastando cumprir os horários
habituais de limpeza estipulados anteriormente).
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MEDIDAS GERAIS – Fase 1
Zonas de treino e aquecimento
• Delimitar e assinalar a área de treino disponível para cada praticante, garantindo
o cumprimento das regras de distanciamento social. No driving range,
recomenda-se o mínimo de uma baia de segurança entre cada baia utilizada;
• Remover bandeiras e ancinhos das zonas de treino;
• Garantir a higienização de cestos, bolas de treino e fichas de dispensador de
bolas;
• Garantir condições e meios que permitam a desinfeção periódica das mãos pelos
utilizadores nos principais pontos de contacto nas zonas de aquecimento/treino.

Espaços de segurança em Zona de Treino

Remover bandeiras de zona de treino
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MEDIDAS GERAIS – Fase 1
Treino acompanhado

• As instalações desportivas podem abrir as zonas de treino para treinos até dois
praticantes;
• Treinador e praticante devem manter o distanciamento social em todos os
momentos, e fazer uso de máscara cirúrgica ou equipamento de proteção
individual semelhante;
• O treinador deve assegurar que todo o
equipamento desportivo necessário à
sessão de treino está devidamente
higienizado;
• O treinador deve marcar sessões de
treino com um intervalo mínimo de ¼
hora, para que se proceda à higienização
do equipamento de golfe a utilizar;
• O
treinador
deve
receber
o(s)
praticante(s) antes da hora marcada para
a sessão de treino, preferencialmente na
zona de receção das instalações de golfe,
para poder enquadrar e ajudar o(s)
praticante(s), evitando-se assim, o
possível contacto direto deste(s) com
outras
utilizadores
da
instalação
desportiva.
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Exemplo adequado de distanciamento entre treinador
e praticante

MEDIDAS GERAIS – Fase 1
Clubhouse
• Garantir a adoção das recomendações da DGS em todos os espaços do
Clubhouse;
• Apenas os funcionários, praticantes e treinadores podem frequentar a instalação
desportiva;
• Fechar todas as instalações sociais não relacionadas com as atividades abertas;
• Garantir a desinfeção do material de aluguer;
• Não permitir a partilha pelos praticantes de buggies e trolleys de aluguer, e
garantir a desinfeção dos mesmos após cada utilização;
• Encerrar o serviço de arrumação de tacos e equipamento;
• Não permitir a utilização de balneários;
• Sugerir a utilização pelos praticantes do modo de pagamento eletrónico;
• Garantir condições e meios que permitam a desinfeção periódica das mãos pelos
utilizadores nos principais pontos de contacto no clubhouse;
• Assegurar a limpeza frequente de superfícies que são tocadas, designadamente
wc’s, puxadores, corrimãos, mobiliário, teclados e ecrãs.
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MEDIDAS GERAIS – Fase 1
Manutenção de exteriores e campos de golfe
• Garantir a adoção das recomendações da DGS em todas as operações de
manutenção de espaços exteriores e campo de golfe;
• O número de elementos da equipa de manutenção, e o tempo de permanência
no local de trabalho, devem ser reduzidos ao mínimo, devendo ser adotado um
programa de manutenção ajustado às circunstâncias;
• Recomenda-se a reorganização do plano de trabalho por turnos;
• Introduzir regras para o número máximo de colaboradores presentes em
simultâneo dentro de cada área do edifício da manutenção, favorecendo o
distanciamento social em ambiente fechado;
• Sempre que possível, a mesma máquina deve ser operada pela mesma pessoa e
desinfetada após cada utilização;
• Desinfetar regularmente superfícies de contacto, como sejam, puxadores de
portas, bombas de combustível, máquinas, etc..

Higienização de material de aluguer
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MEDIDAS GERAIS – Fase 1
Comunicação
• Adotar uma política de prevenção através da divulgação das recomendações
gerais da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Direção Geral de Saúde
(DGS), bem como outras medidas suplementares consideradas apropriadas para
assegurar a continuidade da prática da modalidade;
• Manter instalações e seus funcionários informados sobre as medidas de
prevenção e contenção;

•

Comunicar de forma permanente com os praticantes acerca das normas
constantes neste Plano, bem como qualquer outra informação do Governo ou
DGS.

Faixas de distância de segurança que podem ser aplicadas nas
receções das instalações
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MEDIDAS GERAIS – Fase 2
Treino acompanhado
• As instalações desportivas podem abrir as zonas de treino a aulas de grupo;
• O treinador deve manter o distanciamento social em todos os momentos,
incluindo quando se dá feedback;
• Durante as sessões de treino com mais de dois alunos, nomeadamente nos
grupos de jovens, o treinador deve assegurar que:
i.

os formandos estão distanciados entre si por de acordo com o estabelecido
para as Zonas de Treino;

ii.

todo o equipamento desportivo necessário à sessão de treino está
devidamente higienizado, nomeadamente tacos de golfe para utilização
dos formandos que não sejam portadores de tacos de golfe próprios;

iii.

tem as mãos protegidas com luvas e que utiliza máscara ou artigo similar
de proteção.
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MEDIDAS GERAIS – Fase 2
Competição
• Os clubes podem retomar a organização de competições (oficiais e não oficiais);
• Quando retomada a realização de competições, garantir que estas decorrem sem
a presença de público – apenas as pessoas diretamente envolvidas na organização
deverão ter acesso à instalação desportiva;
• Nos torneios de juniores, as crianças menores de 14 anos podem ser
acompanhadas apenas por um progenitor ou elemento do agregado familiar;
• Proibida a realização de torneio de pares.
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MEDIDAS GERAIS – Fase 2
Clubhouse
• Todas as instalações sociais podem reabrir, caso a DGS o permita, e sempre de
acordo com as suas indicações;
• Os serviços de restauração e bar das instalações seguirão as determinações da
DGS para este setor.
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