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COVID-19 

PLANO DE CONTIGÊNCIA SANITÁRIA DA  

FEDERAÇÃO CABO-VERDIANA DE XADREZ 

VERSÃO II 

PREÂMBULO 
Embora, a Federação Cabo-verdiana de xadrez, durante todo o período 
pandémico não tivesse suspenso as suas actividades desportivas, utilizando, no 
período de confinamento, o online, consideramos ser necessário a elaboração de 
um plano de Retoma das actividades presenciais. 

Assim, com a publicação no BO, em finais de Maio, da Resolução n.º 
77/2020, posteriormente alterada através da Resolução n.º 85/20 de 18 
de Junho, aprovando a estratégia de levantamento gradual das medidas 
restritivas e estabelecendo as condições gerais de segurança sanitária, 
aplicáveis às instituições, empresas, serviços ou actividades, assim como os 
procedimentos específicos a observar, por razões de saúde pública, no contexto 
da prevenção da contaminação do COVID-19, a FCX, tendo em conta que o 
xadrez, enquanto desporto, exibe características muito particulares, decidiu 
elaborar um Plano de contingência da modalidade conforme o preconizado no 
documento emanado pelo IDJ e distribuído em 19/09/2020. 

Em primeiro lugar, no xadrez, não há contacto físico entre os jogadores, 
exceptuando os habituais cumprimentos antes do início do jogo e no fim do 
mesmo, que foram suprimidos. De igual modo, o xadrez não implica grande 
esforço físico, o que não obriga a aumentar a distância de segurança entre os 
intervenientes. 
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As provas decorrem em silêncio, e as escassas interacções sonoras entre os 
intervenientes são feitas num tom normal de voz, o que igualmente permite que 
seja usada a distância de segurança normal. 

Mesmo antes da pandemia, já os participantes se pautam pela calma e pelo 
silêncio, até pelo respeito aos restantes participantes, uma vez que habitualmente 
as diferentes partidas terminam em tempos diferentes.  

O Plano de Contigência Sanitária, da FCX, foi apresentado ao IDJ sendo aprovado 
pela Direcção Geral de Saúde em Outubro de 2020. 

Nesta altura, a FCX considerou estarem reunidas as condições, desde que 
cumpridas as recomendações apresentadas no aprovado plano de contingência, 
para o regresso das actividades presenciais do xadrez, facto pelo qual em 
Outubro de 2020, organizou a primeira competição nacional, presencial, após o 
inicio da pandemia, realizando na cidade do Mindelo o IV Campeonato Nacional 
Individual Absoluto. 

Em Março de 2021 consideramos estarem reunidas as condições para as 
Associações Regionais retomarem as suas actividades presenciais, facto pelo qual 
foi projectada a Taça de Cabo Verde, realizando-se uma fase regional entre Março 
e Maio e a fase nacional no final de Maio. 

Gradualmente, após esta competição, as Associações foram organizando os seus 
campeonatos regionais, seguindo o plano de contigência apresentado.  

Volvido quase um ano, após a aprovação do Plano de Contingência Sanitária, e 
seguindo as recomendações emanadas pelo IDJ, na sequência da publicação da 
Resolução 78/2021 de 30 de Julho, e da pretensão governamental em que sejam 
retomadas todas as actividades desportivas em território nacional, a FCX 
apresenta a presente versão do Plano de Contingência Sanitária, que intitulou de 
Versão II. 

Este plano está dividido em 4 capítulos a saber: 

1. Medidas gerais e de preparação prévia
2. Treinos e academias de xadrez
3. Prática de Xadrez ao ar livre
4. Competição desportiva

As actividades serão realizadas sempre com máscara por todos os intervenientes 
e o material de jogo (tabuleiros, peças e relógios) será sempre desinfectado antes 
e após as partidas. 
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1 – MEDIDAS GERAIS E DE PREPARAÇÃO PRÉVIA 
Antes de retomar ou iniciar qualquer actividade deve efectuar-se uma avaliação 
do risco face às condições existentes e possíveis de proporcionar uma real 
mitigação do risco de contágio do COVID-19. 

Assim, há que verificar as condições dos espaços onde se pretenda que venha a 
decorrer a prática do xadrez, limitando o número de participantes às reais 
possibilidades de segurança sanitário do espaço escolhido e de acordo com as 
regras aqui determinadas. Deve assegurar-se que todas as pessoas que 
participam directamente nas actividades, quer sejam praticantes, treinadores,  
árbitros, imprensa, colaboradores, ou funcionários, apresentam comprovativo de 
despiste da infeção por SARS-CoV-2, desde que sejam maiores de 18 anos e, estão 
sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da 
lavagem correcta das mãos, assim como das outras medidas de higienização e 
controlo ambiental. Salienta-se ainda a importância de providenciar para que nas 
actividades a desenvolver, há condições para: 

• Promover a necessária medição e controlo da temperatura; 
• Garantir todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

necessários aos intervenientes, incluído colaboradores e 
funcionários; 

• Garantir que os possíveis intervenientes, caso apresentem sinais 
ou sintomas sugestivos de COVID-19, tenham conhecimento de 
que não devem frequentar os espaços onde decorre a prática da 
modalidade. Para esta situação deverão contactar 
imediatamente a Linha de Emergência 800 11 12, ou outras 
linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e seguir 
as recomendações que lhe forem dadas; 

• Afixar, de forma acessível, para todos, as regras de etiqueta 
respiratória, da lavagem correcta das mãos e as normas de 
funcionamento das instalações; 

• Garantir que todos os espaços, materiais e equipamentos 
utilizados no decorrer da prática do xadrez, sejam submetidos a 
limpeza e desinfecção, nos termos da orientação para a limpeza 
e desinfecção de superfícies de áreas comuns, nomeadamente 
das peças, dos tabuleiros e dos relógios; 

• Garantir a colocação de dispensadores de solução antissética de 
base alcoólica (SABA) ou solução à base de álcool, junto às 
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recepções, entradas e saídas de casas de banho, salas de jogo e 
outros espaços comuns utilizados durante a actividade; 

• Certificar que os estabelecimentos estão delineados e os 
circuitos adequados, e que estão preparados para acatar a 
restrição ou limitação de pessoas, caso Autoridade de Saúde 
local, regional ou nacional o determine; 

• Manter um registo, devidamente autorizado, dos funcionários e 
utilizadores (nome e contacto telefónico), que frequentaram as 
actividades (sejam infraestruturas fechadas ou espaços ao ar 
livre), por data e hora (entrada e saída), para efeitos de eventual 
vigilância epidemiológica. 

 

2 – TREINOS E ACADEMIAS DE XADREZ 
Nos treinos e nas Academias ou escolas de xadrez, o acesso ao interior das 
instalações por funcionários, prestadores de serviço, atletas, treinadores ou 
outros, maiores de 18 anos, é condicionado à apresentação obrigatória de 
Certificado COVID válido de teste, de recuperação ou de vacinação com pelo 
menos uma dose da vacina administrada, ou de um teste RT-PCR ou de antigénio 
com resultado negativo. 

Gestão dos espaços  

• Os acessos ao local de treino ficam limitados aos jogadores e treinadores; 
• No caso de participantes menores de idade, apenas um responsável os 

poderá acompanhar até à entrada.  
• Apenas um participante deve entrar de cada vez. 
• Terá sempre de ser garantida uma área de 2x2 metros por pessoa em todas 

as zonas de permanência das instalações. 
• O tempo de permanência nas instalações deverá ser limitado ao período 

em que decorrer a actividade desportiva. 
 

Regras gerais 

• Instalar, sempre que possível, barreiras fisicas (ex. em acrílico) nos locais 
de contacto directo. 

• Cada área de treino (mesa e cadeira) deve ter, no mínimo, 9m2 para 1 atleta 
(3 m x 3 m). 
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• Cada mesa deve estar separada com um mínimo de 2 metros; as cadeiras 
devem estar em formato de sala de aula e com o treinador no tabuleiro 
mural ou junto ao projetor. 

• Proibido o uso de balneários, salvo para emergências ou lavagem das 
mãos. 

• Usar exclusivamente mobiliário de fácil desinfeção permanente. 
• Exibir sinalização sobre as recomendações da DNS, técnicas de lavagem 

das mãos e higiene em pontos estratégicos das instalações, tais como: 
recepção, áreas de alimentação, áreas de bar, áreas de treino e em todos os 
lavatórios. 

• Proibir concentrações sociais. 
• Proibir a utilização dos serviços de restauração, café, cantina e bar, para 

consumo no local. 
• Manter registos de quem participa nas actvidades e respectivos contactos; 
• Criar e fazer cumprir um manual de procedimentos de proteção de 

praticantes e colaboradores. 
• O uso obrigatório de máscaras dentro dos espaços desportivos por parte 

dos jogadores árbitros e outros. 
 

Medidas de higiene 

• Colocar sabão, desinfectante para as mãos ou toalhetes, disponíveis em 
todos os principais pontos de acesso e junto aos tabuleiros. 

• Limpar as áreas envolventes do recinto, bem como o material a utilizar 
(tabuleiros, peças e relógios), com um produto à base de álcool ou lixívia, 
no início e no final de cada utilização. 

• Limpar sistematicamente todas as superfícies de contacto, 
designadamente, mesas, cadeiras, balcões, portas, maçanetas, casas de 
banho, usando luvas descartáveis; 

• Limpar regularmente todas as superfícies que possam ter sangue, fluidos 
corporais, secreções ou excreções. 

• Deverá ser garantida a circulação de ar (arejamento do espaço) antes, 
durante e no final do evento. 

• Deve medir-se a temperatura a todos os jogadores e treinadores quando 
entram nas instalações, com um termómetro de infravermelhos, bem 
como a todo o staff, à entrada e à saída. 
 

Uso dos equipamentos 
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• Limpar a caneta antes de cada treino, no fim de cada treino e sempre que 
possível enquanto joga; 

• Limpar todo o equipamento com desinfetante à base de álcool, incluindo 
relógio, peças, tabuleiro e canetas; 
 

Hábitos de higiene 

• Não partilhar garrafas de água. Cada Jogador deve trazer a sua própria 
garrafa. 

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou desinfetante, sempre 
que possível. 

• Sempre que tossir ou espirrar, fazê-lo para a dobra interior do cotovelo e 
não para a mão, ou usar um lenço descartável que deve ser deitado no lixo 
imediatamente depois de tossir ou espirrar. 

• Evitar tocar na cara depois de tocar no relógio, tabuleiro e peças ou outro 
equipamento. 

• Limpar os equipamentos comuns, da área de treino/jogo antes de sair do 
espaço. 

 

Prática da actividade 

• Chegar o mais próximo possível do início da actividade e sair logo 
após o seu final. 

• Lavar/esterilizar as mãos antes e depois de jogar e evitar tocar na cara 
enquanto decorrer o jogo/treino. 

• É suprimido o habitual aperto de mão antes e depois da partida. 
• Manter sempre o distanciamento social, inclusive nos momentos de 

descanso ou de indicações técnicas. 
• Encurtar as sessões de treino sempre que necessário para minimizar a 

possibilidade de os jogadores se cruzarem. 

 

3 – PRÁTICA DO XADREZ AO AR LIVRE 
Será criada uma área ao ar livre de acesso restrito. Deve entender-se espaços 
como um átrio ou espaços ao ar livre com vedação que impeça o acesso a pessoas 
não autorizadas. Nestes espaços poderá ser realizada a prática de xadrez por um 
grupo reduzido de pessoas com as normas a seguir indicadas. Os espaços têm de 
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ser delimitados e com controlo de entrada de participantes ou espectadores, de 
modo que se possa proceder à verificação do Certificado COVID ou da 
declaração de teste. 

O acesso a estes espaços, por maiores de 18 anos, é condicionado à apresentação 
obrigatória de Certificado COVID válido de teste, de recuperação ou de 
vacinação com pelo menos uma dose da vacina administrada, ou de um teste RT-
PCR ou de antigénio com resultado negativo. 

Gestão dos espaços 

• No caso de participantes menores de idade, apenas um responsável os 
poderá acompanhar.  

• Apenas um participante deve entrar de cada vez; 
• Terá sempre de ser mantida a distância de segurança (2 metros) em 

todas as zonas de permanência do espaço; 
• Deverá ser limitado o tempo de permanência na área durante a 

actividade desportiva, devendo ser criada uma área ampla onde os 
jogadores devem deslocar-se quando terminam as partidas; 

Regras gerais 

• Uso obrigatório de máscaras dentro do espaço desportivo por parte 
dos jogadores árbitros e outros; 

• Cada conjunto mesa/cadeiras com tabuleiro deve estar afastado 2 
metros das outras mesas; 

• Proibido o uso de balneários, salvo para emergências ou lavagem das 
mãos; 

• Usar exclusivamente mobiliário de fácil desinfeção permanente; 
• Os jogadores, árbitros e assistentes não devem frequentar os locais de 

jogo, caso apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19; 
• O uso dos sanitários deve ser feito de forma rápida e com a 

permanência de uma só pessoa; 
• Exibir sinalização sobre as recomendações da DNS, técnicas de 

lavagem das mãos e higiene em pontos estratégicos das instalações, 
tais como: recepção, áreas de alimentação, áreas de bar, áreas de treino 
e em todos os lavatórios; 

• Proibir concentrações sociais; 
• Proibir a utilização dos serviços de restauração, café, cantina e bar, 

para consumo no local; 
• Manter registos de quem participa nas actvidades e respectivos 

contactos; 
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• Criar e fazer cumprir um manual de procedimentos de proteção de 
praticantes e colaboradores; 

 

Medidas de higiene 

• Colocar sabão, desinfectante para as mãos ou toalhetes, disponíveis em 
todos os principais pontos de acesso e junto aos tabuleiros; 

• Limpar as áreas envolventes do recinto, bem como o material a utilizar 
(tabuleiros, peças e relógios), com um produto à base de álcool ou lixívia, 
no início e no final de cada utilização; 

• Limpar sistematicamente todas as superfícies de contacto, 
designadamente, mesas, cadeiras, balcões, portas, maçanetas, casas de 
banho, usando luvas descartáveis; 

• Limpar regularmente todas as superfícies que possam ter sangue, fluidos 
corporais, secreções ou excreções; 

• Deve medir-se a temperatura a todos os que entram nas instalações, com 
um termómetro de infravermelhos, bem como a todo o staff, à entrada e à 
saída; 

 

Uso dos equipamentos 

• Limpar a caneta antes de cada jogo, no fim de cada jogo e sempre que 
possível enquanto joga; 

• Limpar todo o equipamento com desinfetante à base de álcool, incluindo 
relógio, peças, tabuleiro e canetas. 

 

Hábitos de higiene 

• Não partilhar garrafas de água. Cada Jogador deve trazer a sua própria 
garrafa; 

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou desinfetante, sempre 
que possível; 

• Sempre que tossir ou espirrar, fazê-lo para a dobra interior do cotovelo e 
não para a mão, ou usar um lenço descartável que deve ser deitado no lixo 
imediatamente depois de tossir ou espirrar; 

• Evitar tocar na cara depois de tocar no relógio, tabuleiro e peças ou outro 
equipamento; 
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• Limpar os equipamentos comuns, da área de treino/jogo antes de sair do 
espaço; 

 

Prática da actividade 

• Chegar o mais próximo possível do início da actividade e sair logo 
após o seu final.  

• Lavar/esterilizar as mãos antes e depois de jogar e evitar tocar na cara 
enquanto decorrer o jogo/treino. 

• É suprimido o habitual aperto de mão antes e depois da partida. 
• Manter sempre o distanciamento social, inclusive nos momentos de 

descanso ou de indicações técnicas. 

4 – COMPETIÇÃO DESPORTIVA 
As competições desportivas, pela envolvência que tenham, deverão obedecer a 
rigoroso controlo das condições sanitárias dos locais escolhidos para a sua 
realização bem como a exigência do comportamento adequado por parte dos 
participantes. 

O Xadrez, mesmo não sendo um desporto de contacto e considerado de risco 
baixo, deve adoptar as suas medidas de segurança exigindo o cumprimento das 
regras sanitárias aqui elencadas neste Plano de Contigência. 

Nas ilhas em situação de contingência, mediante autorização das autoridades 
sanitárias, é permitida a realização de competições de xadrez, com a presença de 
convidados e/ou espetadores, sendo obrigatória, para os maiores de 18 anos, a 
apresentação de certificado COVID válido de teste, de recuperação ou de 
vacinação com pelo menos uma dose da vacina administrada, ou de teste RT-
PCR ou de antigénio válido com resultado negativo. 

Regras gerais 

• Os locais escolhidos para as competições devem estar preparados de 
forma que consigam albergar os participantes previstos 
regulamentarmente (atletas, staff, equipas técnicas, etc.) de acordo com as 
normas de contingência estabelecidas; 

• Para entrar na sala, todos os intervenientes, jogadores, árbitros, imprensa 
e demais colaboradores, devem estar a usar máscara e serão sujeitos à 
medição da temperatura com um termómetro de infravermelhos. Á saída 
será efectuada nova medição de temperatura. 
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• Deve existir uma sala de isolamento para o caso de haver alguém que 
detenha sintomas durante a prova. 

• Não serão usados balneários. 
• Deve ser mantido um registo, devidamente autorizado, dos jogadores, 

árbitros, colaboradores e imprensa (nome e contacto telefónico), que 
frequentaram o local de jogo por data e hora (entrada e saída), para efeitos 
de eventual vigilância epidemiológica. 

• Os jogadores/árbitros não devem frequentar o local de jogo, caso 
apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19. 

• Deve ser elaborado um manual de competição descritivo e específico da 
competição (incluindo o estabelecimento de circuitos de acesso 
diferenciados para atletas/staff, equipas de arbitragem e demais 
elementos, bem como o estabelecimento de horários desfasados que 
permitam evitar aglomeração de praticantes no mesmo espaço), medidas 
de prevenção, proteção e controlo adotadas para a competição, e outras 
mais especificas do evento competitivo, com vista à minimização dos 
riscos de transmissão por SARS-CoV-2; 

• O manual de competição supracitado deve ser disponibilizado, de 
preferência por meios eletrónicos, a todos os participantes, incluindo 
todos os  elementos da equipa de arbitragem e staff, até 72 horas antes do 
início da competição. Deverá ser também disponibilizado online e dado a 
conhecer à comunicação social de forma a que a imprensa que efectuar 
cobertura do evento, dele tenha conhecimento; 

• Uso obrigatório de máscaras dentro do espaço desportivo por parte dos 
jogadores árbitros e outros; 

• Cada conjunto mesa/cadeiras com tabuleiro deve estar afastado 2 metros 
das outras mesas; 

• Proibido o uso de balneários, salvo para emergências ou lavagem das 
mãos; 

• Usar exclusivamente mobiliário de fácil desinfeção permanente; 
• O uso dos sanitários deve ser feito de forma rápida e com a permanência 

de uma só pessoa; 
• Exibir sinalização sobre as recomendações da DNS, técnicas de lavagem 

das mãos e higiene em pontos estratégicos das instalações, tais como: 
recepção e todos os lavatórios; 

• Proibir concentrações sociais; 
• Proibir a utilização dos serviços de restauração, café, cantina e bar, para 

consumo no local; 
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Gestão dos espaços  

• No caso de participantes menores de idade, apenas um responsável 
poderá acompanhar até à entrada.  

• Apenas um participante deve entrar de cada vez. 
• Terá sempre de ser mantida a distância de segurança (2 metros) em 

todas as zonas de permanência do espaço. 
• Deverá ser limitado o tempo de permanência na área durante a 

actividade desportiva. 

 

Medidas de higiene 

 

• Colocar sabão, desinfectante para as mãos ou toalhetes, disponíveis em 
todos os principais pontos de acesso e junto aos tabuleiros. 

• Limpar as áreas envolventes do recinto, bem como o material a utilizar 
(tabuleiros, peças e relógios), com um produto à base de álcool ou lixívia, 
no início e no final de cada utilização. 

• Limpar sistematicamente todas as superfícies de contacto, 
designadamente, mesas, cadeiras, balcões, portas, maçanetas, casas de 
banho, usando luvas descartáveis; 

• Limpar regularmente todas as superfícies que possam ter sangue, fluidos 
corporais, secreções ou excreções. 

 

Uso dos equipamentos 

• Limpar a caneta antes e no fim de cada partida. 
• Cada jogador só deve tocar nas peças do adversário apenas nos casos 

previstos nas leis do jogo.. 
• Limpar todo o equipamento com desinfetante à base de álcool, incluindo 

relógio, peças, tabuleiro e canetas.  

 

Hábitos de higiene 

• Não partilhar garrafas de água. Cada Jogador deve trazer a sua própria 
garrafa. 
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• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou desinfetante, sempre 
que possível. 

• Sempre que tossir ou espirrar, fazê-lo para a dobra interior do cotovelo e 
não para a mão, ou usar um lenço descartável que deve ser deitado no lixo 
imediatamente depois de tossir ou espirrar. 

• Evitar tocar na cara depois de tocar no relógio, tabuleiro e peças ou outro 
equipamento. 

• Limpar os equipamentos comuns, da área de treino/jogo antes de sair do 
espaço. 

 

Prática da actividade 

• Chegar o mais próximo possível do início da actividade e sair logo após o 
seu final Lavar/esterilizar as mãos antes e depois de jogar e evitar tocar 
na cara enquanto decorrer o jogo/treino. 

• É suprimido o habitual aperto de mão antes e depois da partida. 
• Manter sempre o distanciamento social, inclusive nos momentos de 

descanso ou de indicações técnicas. 
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