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MEDIDAS SANITÁRIAS PARA A  
REALIZAÇÃO DE CORRIDAS DE CAVALOS - JUNHO 2020 

 
LPTG visando a retoma da atividade de Corridas de Cavalos com a realização 
de competições, mas sem descurar as suas responsabilidades e contribuindo 
para o esforço do país na erradicação da doença COVID-19, vem comunicar 
as medidas sanitárias que devem ser implementadas na realização de 
Corridas de Cavalos. 
 
A LPTG observou as determinações da resolução do Conselho de Ministros 
de 29 de maio de 20201, e na de Orientação n.º 30/20202 da Direção Geral 
de Saúde 29 de maio, que prorroga a Declaração de Calamidade Pública 
devido à doença COVID-19 e a necessidade de observar as regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico, e de higiene. 
1https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/40-A/2020/05/29/p/dre; 
2https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-

0302020-de-29052020-pdf.aspx 

 
Na realização de Corridas de Cavalos devem ser observadas as seguintes 
medidas sanitárias: 
 

Controlo dos Acessos 
 

Eventos realizados à Porta Fechada, 
sem a presença de público. 
Acesso ao Hipódromo 
exclusivamente: 

1. A Proprietários com Cavalos 
Inscritos; 

2. A Jockeys, Drives e treinadores 
inscritos nas provas; 

3. A tratadores, no máximo um 
por cada cavalo; 

4. À Comissão Técnica; 
5. Ao pessoal do Hipódromo 

imprescindível à realização das 
Provas. 

Controlo dos acessos ao Hipódromo, 
limitando a circulação das pessoas 
nos espaços públicos e nos espaços 
técnicos.  
No paddok de apresentação só pode 
estar presente, exclusivamente, o 
Jockey ou o Drive e respetivo 

https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/40-A/2020/05/29/p/dre
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
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tratador; 
Os espaços técnicos estão 
exclusivamente reservados aos 
intervenientes imprescindíveis para a 
realização das provas, os quais 
deverão ser estritamente os 
necessários. 

Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) 
 

Uso obrigatório de máscara em 
espaços fechados. 
Uso facultativo em espaços abertos, 
desde que se mantenha o adequado 
distanciamento social. 

Medidas de Segurança 
 

1. Criar Plano de Contingência: 
- Com Zona de Isolamento para 
casos com sintomas suspeitos de 
COVID19; 
-  Planta do recinto com as vias de 
circulação, entradas, saídas, boxes, 
pistas, paddok de apresentação, e 
sanitários.  
2. Disponibilização de solução 
hidroalcoólica para higienização das 
mãos à entrada do recinto, dos 
sanitários, dos locais de interação 
entre pessoas (secretariado…), e das 
zonas de maior concentração de 
pessoas. 
3. Dispor de locais que permitam a 
lavagem frequente das mãos, 
abastecidos de água, sabão e toalhas 
de papel descartáveis. 
4. Distanciamento físico mínimo de 2 
metros, apeado e montado. 
5. Em todo o recinto, nas zonas de 
maior circulação, devem estar 
assinaladas marcações no pavimento 
para assegurar o distanciamento 
social incluindo no acesso aos WC. 
6. Etiqueta respiratória permanente, 
com uso de máscara, e tossir ou 
espirrar para a parte interior do 
cotovelo. 
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Secretariado  Os procedimentos administrativos 
devem ser organizados por forma a 
diminuir a troca de documentos e a 
interação humana, privilegiar a 
realização de pagamentos e atos 
administrativos eletronicamente. 
Disponibilização de solução 
hidroalcoólica para higienização das 
mãos. 
Colocação de placa de Acrílico no 
local de atendimento, entre o público 
e a pessoa que está a atender. 

Horários das Corridas 
 
 

Os folhetos das Corridas e Horários 
serão divulgados apenas online no 
site da LPTG e do Hipódromo onde se 
realiza a prova, e os interessados 
devem imprimir os mesmos e/ou 
descarregá-los. 

Espaços de Atendimento 
Receção 
Secretariado 
Bar/Restaurante 
Lojas 
 

Disponibilização de Solução 
Hidroalcoólica obrigatória à entrada 
dos espaços. 
Utilização de sinalização (ex. 
marcação no pavimento) e outra 
informação 
(ex. cartazes) que alerte para as 
distâncias de segurança e 
orientações da DGS. 
Atendimento de uma pessoa de cada 
vez, com a colocação de Placa 
Acrílico entre utente e a pessoa que 
está a fazer o atendimento (espaço 
interior). 
Formação de fila de espera, com 
distanciamento, no exterior do local 
de atendimento. 
Capacidade das zonas de consumo de 
bares/restauração reduzida, de 
acordo com as orientações do 
Governo. 

Corridas  
 

As entradas e saídas de pista, e dos 
locais técnicos devem ser 
organizadas de forma a evitar ou a 
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minimizar o cruzamento entre 
Jockeys e Drives, tratadores, 
elementos da Comissão Técnica. 
A cerimónia de entrega de prémios 
será apenas para o primeiro 
classificado, e no local apenas deverá 
estar presente, no máximo, o 
Proprietário, o Jockey/Drive, o 
Treinador e o Tratador. 

Comissão Técnica 
 

Todos os elementos da Comissão 
Técnica devem estar com máscara de 
proteção colocada. 
A Comissão Técnica deverá estar ao 
corrente das medidas de 
contingência e zelar pela sua 
aplicação. 
O Diretor de Corridas, como 
responsável da Competição, deverá 
fazer menção no seu Relatório Final 
sobre o cumprimento das medidas 
sanitárias implementadas. 

Tribuna do Júri 
 

A Comissão Técnica tem o acesso 
exclusivo à Tribuna do Júri. 
Tribunas do Júri em locais fechados, 
devem ser arejadas antes e durante 
as provas. 
Uso de máscara obrigatório nas 
Tribunas do Júri. 
Os utensílios e instrumentos de 
trabalho deverão ser desinfetados no 
final da sua utilização, pela pessoa 
que os acabou de utilizar. 
As pessoas deverão procurar colocar-
se lado a lado em relação às outras 
presentes na Tribuna do Júri. 

Jockeys 
Drives e  
Tratadores 

O Equipamento individual de cada 
Jockey/Drive não deve ser partilhado. 

Recinto Deverá haver vários locais para 
depósito de lixo, e devem ser 
frequentemente recolhidos. 
Desinfeção frequente das zonas de 
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contacto. 
Uso de luvas na utilização de 
equipamentos comuns. 

Boxes  Zonas de passagem com espaço 
mínimo de 3 metros de largura. 
Assegurar o Arejamento do espaço e 
Renovação do Ar. 

Balneários e 
WCs 
 

Proibir o uso de Balneários. 
Disponibilizar solução hidroalcoólica 
para higienização das mãos à entrada 
dos sanitários. 
Assegurar o fornecimento de água, e 
a disponibilização de sabão e toalhas 
de papel descartáveis. 
Desinfeção frequente dos WC’s ao 
longo da jornada de corridas 

Veterinários 
 
 

Disponibilizar solução hidroalcoólica 
para higienização das mãos à 
entrada. Os Veterinários e os 
tratadores que acompanhem o 
cavalo à inspeção 
devem estar com máscara e luvas. 
Só é permitida a entrada de uma 
pessoa por cavalo a ser 
inspecionado. 

 
Lisboa, 1 de junho de 2020 
 
A Direção. 
 


