
Comunicado CSI Esposende  
 
A organização do Concurso de Saltos Internacional de Esposende, vem por este meio emitir o seguinte 
comunicado de esclarecimento: 
 

1) O Concurso de Saltos Internacional de Esposende que decorreu entre 11 e 13 de Setembro, não 
teve entrada permitida ao público. O Grau de Risco atribuído pela Federação Internacional foi de 2 
valores (baixo risco), numa escala de 1 a 6. O Grau de Risco atribuído pela Direção Geral de Saúde 
à modalidade de hipismo, também é de baixo risco. O evento decorreu ao ar livre. 

 
2) A comissão organizadora, cumpriu com o plano de Contingência e Mitigação bem como o programa 

desportivo em consonância com as normas da Federação Equestre Portuguesa (FEP) e Federação 
Equestre Internacional (FEI), para a realização do evento. O Programa Internacional da FEI, no artigo 
16, prevê 5 acreditações por cavalo (“1 athlete + 1 partner + 1 groom + 2 horse owner”). A inscrição 
no Programa Nacional previa 5 acreditações por cavalo (1 atleta + 1 treinador + 1 Tratador + 2 
acompanhantes/familiares). Para apurar o número total de pessoas credenciadas no evento, o fator 
de ponderação foi o número de acreditações autorizadas, relativamente ao número de cavalos 
presentes. Em consonância, estiveram presentes 203 cavalos no evento, resultando um total 
máximo de 1015 pessoas possíveis. 
 

3) O número total de pessoas registadas nos 3 dias de competição foi de 350 (11 de Setembro); 485 
(12 de Setembro) e 702 (13 de Setembro). Desta forma, a lotação do efetivo total ao recinto, em 
momento algum foi excedido. 
 

4) Foi efetuado o controlo de temperatura a todas as pessoas à entrada do evento. Foi garantido pela 
Comissão Organizadora todos os Equipamentos de Proteção Individual  necessários aos 
funcionários e colaboradores, bem como a sua correta utilização; foi informado a atletas, 
funcionários e colaboradores que não devem frequentar os espaços onde decorre a prática de 
desporto, caso apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, devendo contatar o SNS24 
(808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e seguir as 
recomendações que lhes forem dadas. Foi afixado, as regras de etiqueta respiratória, da 
higienização correta das mãos, da utilização correta das máscaras, e normas de funcionamento das 
instalações. O controlo do acesso à zona de lugares sentados (bancadas), foi assegurado pela 
empresa de segurança, cumprindo as normas de distanciamento social para o local, entre pessoas 
ou cônjuges, com a utilização obrigatória de máscara.  
 

5) No momento do Grande Prémio, foi verificada uma imprecisão do distanciamento social, pela 
movimentação das pessoas na bancada, passando uma imagem exacerbada, relativamente ao 
incumprimento das normas definidas. 
 

 
 

 
 
Bruno Barros, Pela Comissão Organizadora do CSI Esposende. 

 


