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COMUNICADO Nº 007/2020 

 
COVID-19, Calendário 2021 e taxas 

 
Na preparação do ano de 2021, tendo em conta a situação atual relativa à 

pandemia COVID-19 e às decisões que tanto a Federação Internacional de 
Ginástica como a European Gymnastics já tomaram relativamente a muitos dos 
seus eventos, a Direção da Federação de Ginástica de Portugal, reunida no dia 26 
de junho de 2020 tomou as seguintes decisões: 

 
1. Prorrogar por um ano (até 31 de agosto de 2021) os estatutos de 

Elite vigentes em todas as disciplinas por ausência de oportunidades 
competitivas durante a época 2019/2020, salvo nos casos em que 
exista mudança de escalão etário; 

2. Para que os clubes possam preparar com o devido cuidado e 
antecedência o ano competitivo de 2021, divulga-se o respetivo 
calendário provisório que ainda poderá sofrer alterações com algum 
significado em função da evolução da pandemia e do fecho dos 
circuitos de Taças de Mundo e Challenge Cups em várias disciplinas; 

3. Prevê-se que o exercício orçamental para 2021 e a respetiva 
execução se revistam de especial complexidade pela circunstância 
de, não só ser previsível uma quebra de rendimento mas, também, 
terem sido adiados dois Campeonatos do Mundo e dois 
Campeonatos da Europa, de 2020 para 2021 e, portanto, os gastos 
terem um crescimento potencial muito para além do que seria 
previsível antes da paragem das atividades desportivas, em março 
de 2020. Tal circunstância levará a que os eventuais excedentes 
orçamentais que possam ocorrer em 2020 pela diminuição da 
atividade mas que, ainda assim, são parcialmente consumidos pelas 
necessárias medidas de apoio aos clubes, tenham forçosamente que 
ser utilizados em 2021 para assegurar a participação competitiva 
com normalidade. Assim, não havendo condições financeiras para, 
com o conhecimento atualmente disponível, efetuar qualquer 
isenção ou redução de taxas de filiação, entende-se também que, 
devido às consequências que a pandemia da COVID-19 terá na 
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atividade dos clubes e na disponibilidade financeira das famílias, o 
habitual ajuste de valores anual, a existir, poderia ter um efeito muito 
negativo na capacidade de atração quer dos atuais praticantes quer 
de novos praticantes. 
Mesmo considerando um previsível decréscimo do número de 
filiados e o não incremento dos rendimentos provenientes de taxas 
de filiação e de participação em competição, a Direção decidiu 
manter inalteradas as taxas de filiação e de participação em 
competições. 

 
Lisboa, 26 de junho de 2020 
 

O Presidente 

 
(João Paulo N. O. Rocha) 

 

                   
 

Estrada da Luz n.º 30 A . 1600-159 Lisboa . Portugal . Telf: +351 21 814 11 45 . Fax: +351 21 814 29 50 
Contribuinte Fiscal N.º 501 381 074 . E-mail: gympor@gympor.com . www.gympor.com  

mailto:gympor@gympor.com
http://www.gympor.com/

