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COMUNICADO Nº 004/2020 
 

COVID-19 
 

Tendo em consideração a informação mais recente sobre a evolução da pandemia COVID-
19, a Direção da Federação de Ginástica de Portugal, reunida no dia 07 de abril de 2020 adotou 
um conjunto de medidas de resposta à referida evolução que a seguir se explicitam: 

 
1. Manter o adiamento sine die de todos os eventos da FGP cuja realização estava 

prevista até ao dia 17 de maio de 2020, sendo que, pela avaliação atual da 
situação, é bem provável que tais adiamentos tenham que ser estendidos para 
além dessa data. Será tomada uma decisão final sobre a necessidade ou não de 
tal extensão, até ao dia 21 de abril de 2020; 

2. Não autorizar nesse período (até 17 de maio de 2020, pelo menos) a organização 
em território nacional de eventos nacionais ou internacionais por partes de clubes, 
Associações Territoriais ou outras entidades, nem a participação em eventos no 
estrangeiro; 

3. Iniciar o trabalho de planeamento de eventuais reagendamentos de eventos 
nacionais e internacionais adiados durante este período, para o período de 
outubro a dezembro de 2020, designadamente com a definição de princípios 
subjacentes a tais reagendamentos e a avaliação da disponibilidade de 
instalações. Esta análise será efetuada em estreita colaboração com as 
Associações Territoriais e coorganizadores de eventos nacionais e internacionais, 
existindo uma forte dependência das orientações das entidades públicas 
nacionais, bem entendido, mas também do que for o resultado dos eventuais 
reagendamentos das competições da European Gymnastics e da FIG; 

4. Reforçar a oferta formativa para todos os agentes gímnicos interessados, dando 
também a possibilidade de não filiados acederem à formação online; 

5. Continuar a desenhar e implementar medidas e procedimentos de apoio aos 
clubes, com especial enfoque na informação de apoio à decisão e na retoma da 
atividade desportiva em condições sustentáveis. 

 
  

Lisboa, 07 de abril de 2020 

O Presidente 

 
(João Paulo N. O. Rocha) 
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