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CIRCULAR DE INFORMAÇÃO Nº 8/2021 

 

Assunto: Normas de carácter sanitário a aplicar em provas presenciais 

 

1) Introdução 

A evolução da situação pandémica obriga-nos, enquanto entidade responsável pela modalidade 
do Bridge, a reforçar as medidas de segurança e prevenção, na procura da defesa e salvaguarda 
da saúde de todos os praticantes. 

Nesse sentido relembramos a necessidade do estrito cumprimento das NORMAS E 
PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA COVID-19 NA PRÁTICA DO 
BRIDGE, constantes da Circular de Informação nº 3/2020 (Revisão nº 2, de 01/05/2021), que 
a seguir se referem. 
 
Entende ainda a Direcção da FPB, como reforço das medidas já existentes, e que a seguir se 
relembram, passar a solicitar a todos os praticantes inscritos para jogarem provas presenciais a 
apresentação do Certificado Digital de Vacinação COVID. 
 
Em alternativa à apresentação do Certificado Digital de Vacinação, serão aceites certificados que 
atestem que o praticante foi sujeito a:  

• Um teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), nas últimas 72 horas, 
com resultado negativo; 

• Um teste rápido de antigénio enumerado na lista elaborada pela Comissão Europeia com 
base na Recomendação do Conselho de 21 de janeiro de 2021, relativa a um quadro 
comum para a utilização e a validação dos testes rápidos de deteção de antigénios para 
a COVID -19 e o reconhecimento mútuo dos resultados dos testes na UE, nas últimas 48 
horas, com resultado negativo;  

• Certificado de recuperação, que ateste que o titular recuperou de uma infeção por SARS- 
-COV-2, na sequência de um resultado positivo num teste TAAN realizado, há mais de 11 
dias e menos de 180 dias. 

 
2) Normas de carácter sanitário  

A) Acesso e permanência nas instalações dos Clubes, ou outras, onde se realizem provas 
O acesso às instalações é restrito aos jogadores escalados para cada uma das provas e 
dos respectivos segmentos, no caso em que se desenrolem em mais do que um dia, assim 
como ao Director do Torneio (DT) e aos colaboradores necessários ao funcionamento do 
clube e do serviço de bar. É vedado o acesso a espectadores. 
Os jogadores devem entrar nas instalações com, no máximo, 15 minutos de antecedência 
face ao horário dos encontros, e dirigir-se de imediato à mesa onde irão jogar. 
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No caso de a prova ser de equipas, devem permanecer na mesa até ao final de cada 
segmento. Logo que terminem de jogar as mãos do respectivo segmento, devem 
abandonar de imediato as salas de jogo. 

No caso de a prova ser de pares, devem efectuar as rotações após a indicação do DT, 
seguindo a ordem indicada e respeitando os circuitos de circulação existentes, e que são 
tendentes a evitar aglomerações. 

B) Equipamento de proteção individual 
Todas as pessoas autorizadas a entrar e permanecer nas instalações devem ser 
portadoras de máscara e usá-la durante todo o tempo que nelas permanecerem. 

C) Práticas individuais de higiene, etiqueta respiratória e distanciamento 
Todos os presentes devem adoptar as práticas recomendadas pela DGS para diminuição 
da transmissão da COVID-19, em particular higienizar as mãos à entrada das instalações 
e abster-se de apertos de mão e quaisquer outros contactos físicos. 
O DT, quando chamado à mesa, deve manter uma distância de segurança adequada, 
tendo por referência 1 metro. 
Com a maior brevidade possível, o DT deve publicar os resultados dos 
segmentos/encontros nos sites utilizados habitualmente para esse fim. 
Recomendamos que os resultados não sejam de imediato impressos e afixados nas 
instalações. 
A ingestão de água e outras bebidas não alcoólicas deve ser feita em copos de utilização 
única ou garrafas individuais. 

D) Equipamento Desportivo 
As mesas de jogo, para além da cortina em madeira, devem estar equipadas com um 
separador, perpendicular à cortina, transparente, de preferência em policarbonato cristal 
inquebrável. O tampo da mesa deve ser em material facilmente higienizável (madeira, 
PVC ou plástico). 
Tendo em vista eliminar a partilha e a circulação das cartas entre os jogadores, cada mesa 
deve utilizar uma colecção completa de jogos. 
Tendo em vista eliminar a partilha dos cartões de leilão entre os jogadores, cada jogador 
deve utilizar a própria bidding box, devidamente identificada. 
As bridgemates, em cada mesa, e ao longo de todo o segmento, devem ser operadas 
sempre pelo mesmo jogador, que se encontra na posição “Norte”. 

E) Organização dos espaços, limpeza e higienização 
Os espaços devem ser organizados de forma que as mesas de jogo tenham um 
distanciamento mínimo de 4 metros (centro a centro). 
Deve ser garantido o distanciamento físico mínimo de 2 metros entre pessoas, em todos 
os espaços (bar, instalações sanitárias, espaços de circulação, etc). 
À entrada das instalações, nas instalações sanitárias, em cada mesa de apoio e na mesa 
do árbitro deve ser disponibilizado um dispensador de gel higienizante. 
Entre cada sessão, todo o mobiliário (cadeiras, mesas de jogo e de apoio), e todo o 
equipamento desportivo utilizado pelos jogadores (separadores, tampos das mesas e 
bridgemates) deve ser lavado e higienizado, assim como realizado o arejamento de todos 
os espaços. 



 - 3 -  

F) Normas Aplicáveis 
• Orientação 036/2020 da DGS de 25/08/2020, actualizada em 22/10/2021, sob o 

Assunto COVID 19 – Desporto e Competições Desportivas 
• Orientação 011/2021 da DGS de 13/09/2021, actualizada a 01/10/2021 sob o 

Assunto COVID 19 – Utilização de Máscaras 
• Dec. Lei nº 54-A/2021 de 25 de Junho sobre Certificado Digital COVID 

 
As Direcções das Associações Regionais são responsáveis por garantir o cumprimento 
destas Normas nas provas organizadas sob a sua égide. 

 

         Carnaxide, 29 de Novembro de 2021 

  

 

        A Direcção da FPB 


