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Comunicado nº 069 – 2020/2021 – SELEÇÕES REGIONAIS 
Data: 09.12.2020 
 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

SELEÇÕES REGIONAIS 

 

Em função das medidas promulgadas na Resolução nº 839/2020 que visam a redução do 

número de contactos entre praticantes de diferentes coletividades desportivas, as seleções 

regionais continuarão a trabalhar, nesta fase, com os grupos de atletas dos diferentes clubes, 

separadamente. 

Assim sendo, a programação dos trabalhos das seleções regionais será a seguinte: 

 Sub14 Femininos 

o 12 Dezembro – Atletas convocadas do GB Atlântico 

 

 

Para que consigamos realizar os treinos das seleções regionais em segurança e de modo a 

diminuirmos ao máximo o risco de contágio por COVID-19, necessitamos da compreensão e 

colaboração de todos os agentes desportivos no cumprimento das medidas, abaixo enunciadas. 

 

Medidas de Atuação e Prevenção que devem ser cumpridas por todos os agentes 

desportivos envolvidos nos trabalhos das seleções regionais: 

 

Utilização de Máscara 

 O acesso à instalação deverá ser feito com máscara de proteção individual, a qual só deve 

ser retirada no início do treino e colocada no final do mesmo. 
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Distanciamento Social 

 Deverá ser mantido o distanciamento físico mínimo de pelo menos dois metros e a etiqueta 

respiratória, entre pessoas em contexto de não realização de exercício físico. 

 É proibida a permanência prolongada dos atletas em socialização nas instalações 

desportivas, onde decorrem os treinos. 

 

Higienização das Mãos 

 Os treinadores e atletas, antes de entrarem no recinto desportivo (campo de basquetebol 

propriamente dito) deverão proceder à higienização das mãos, utilizando álcool gel. 

 Durante a sessão de treino estará à disposição dos treinadores e atletas álcool gel, para que 

possam higienizar as mãos em caso de necessidade. 

 No final da sessão de treino, os treinadores e atletas deverão higienizar as mãos antes de 

saírem no recinto desportivo. 

 

Calçado 

 O calçado de rua deverá ser mudado para um calçado desportivo de pavilhão, antes de 

entrarem no recinto desportivo (campo de basquetebol, propriamente dito). O calçado de pavilhão 

deverá estar obrigatoriamente desinfetado. 

 

Mochilas e/ou Pertences Pessoais 

As mochilas e/ou pertences pessoais deverão ser colocados com um distanciamento mínimo 

de 50cm entre eles, de modo a não haver contacto entre os mesmos. 

Os atletas deverão fazer-se acompanhar pela sua garrafa individual de água, que deverá ser 

preparada/enchida em casa, evitando que várias pessoas utilizem as mesmas torneiras. É 

expressamente proibida a partilha de garrafas de água. 

 

Limpeza e desinfeção do material utilizado 

Os materiais utilizados para os treinos devem ser reduzidos ao mínimo indispensável. 

Todavia, deverá ser garantido que: 
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 - o material utilizado para os treinos (cones, escadas de coordenação, etc.) deverá ser 

manipulado apenas pelo treinador. 

 - o material todo deverá ser desinfetado sempre após cada treino.  

 

Responsabilidade do próprio atleta 

É necessário ter um sentido de responsabilidade por si mesmo e pelos outros. 

Se o atleta estiver com febre ou outros sintomas (tosse, falta de ar, cansaço e dores 

musculares), não pode participar no treino. Ainda assim, se tiver participado num treino e surgir 

algum sintoma posteriormente, deve informar o treinador dos sintomas e aguardar a sua 

recuperação antes de voltar aos treinos.  

 

Registo dos agentes desportivos que frequentaram os espaços de treino 

 Deve ser mantido um registo dos atletas e treinadores que frequentaram o treino, por data e 

hora, para efeitos de apoio no inquérito epidemiológico da Autorizada de Saúde, se aplicável. 

 

Convocatórias e Programação dos Treinos 

Sub14 Femininos 

Convocatória 

 Nº LICENÇA NOME CLUBE 

1 243767 Ana Carolina Fernandes Severim GBA 

2 236643 Ana Isabel dos Santos Castro GBA 

3 253821 Ana Matilde Freitas Abreu GBA 

4 243768 Francisca José Alves Pereira GBA 

5 249042 Inês Freitas Gonçalves GBA 

6 249043 Leonor Gonçalves Júdice Saldanha GBA 

7 242499 Maria Madalena Perneta Magalhães GBA 

8 238613 Matilde Marote Luís GBA 

9 238087 Nádia Raquel Nunes Sá GBA 

Selecionadora: Prof.ª Cíntia França 

 

 

 



 

Sede: Ladeira do Imaculado Coração de Maria nº 7, 9050-221 Funchal       Telefone: 291226553       Email: geral@abmadeira.pt 

Treinos 

Data Dia Hora Local 

12.12.2020 Sáb 
12h30 – 14h00 Pav. CAB 

18h30 – 20h00 Pav. CAB 

 

Funchal, 09 de Dezembro de 2020 

A Direção 


