
Federação de Ginástica de Portugal 
Instituição de Utilidade Pública e Utilidade Pública Desportiva 
Fundada em: 1950 
 
Filiada na: 
Federação Internacional de Ginástica (FIG), União Europeia de Ginástica (UEG), União Ibero-
Americana de Ginástica (UIAG), na Federação Internacional de Desporto para Todos (FISpT) e 
na Confederação Mediterrânea de Ginástica - COMEGYM 
Membro do: 
Comité Olímpico de Portugal (COP) e Comité Paralímpico de Portugal (CPP) 

 
 

 

                     
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.fgp-ginastica.pt 

 

CIRCULAR Nº 0058/2021  Lisboa, 3 de abril de 2021 

DISTRIBUIÇÃO: ATs e Clubes 

ASSUNTO: Plano de Desconfinamento para a Ginástica – indicações importantes. 
 

Exmos. Senhores 
 

São, no atual momento epidemiológico, apenas consideradas, para a retoma da atividade 
desportiva as modalidades/disciplinas enquadradas por federações desportivas com estatuto de UPD.  

Como foi divulgado em devido tempo e de acordo com o Plano de Desconfinamento anunciado 
pelo Governo (Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2021), confirma-se que o retorno aos treinos 
e competições, irá acontecer no dia 5 de abril, para todas as disciplinas gímnicas classificadas de “baixo 
risco” e no dia 3 de maio para as disciplinas de “alto risco” onde se inclui a Ginástica Acrobática – ver 
«Orientação DGS nº 036/2020», de 25 de agosto, com atualização a 31 de março de 2021 (em anexo).  
De salientar, como ponto positivo, a inclusão da Ginástica para Todos, como disciplina de baixo risco.  

O sucesso deste regresso aos treinos e competições, está também na colaboração de todos nós 
no cumprimento das regras estabelecidas no documento atrás referido.  

Gostaríamos de salientar as seguintes orientações: 
• Preparação prévia:  

o Atualização dos Planos de Contingência;  
o Assinatura do “Termo de Responsabilidade” 

• Medidas gerais: 
o Limpeza e desinfeção; higienização; ventilação;  
o Etiqueta respiratória; distanciamento físico; lavagem das mãos; uso de máscara 

• Medidas específicas (aplicadas à prática desportiva enquadrada por federações com 
estatuto de utilidade pública desportiva)  

• Procedimentos perante Caso Positivo nos Testes Pré-Competição;  
• Procedimentos Perante Caso Suspeito. 

Para a retoma das atividades será obrigatória a apresentação de um resultado negativo num 
teste laboratorial para SARS-CoV-2, até 72 horas antes do início das mesmas, por parte de todos 
os praticantes dos escalões de formação de Ginástica Acrobática.  

Podem realizar-se treinos e/ou competições das disciplinas de baixo risco, sem necessidade da 
realização de testes para a Covid-19. Pelo contrário, nas disciplinas de alto risco (G. Acrobática), a 
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necessidade da realização de testes irá depender do número de casos ativos de infetados, por 100 
mil habitantes:  

• Nos Concelhos com menos de 120 casos por 100 mil habitantes, não é necessária a testagem 
para os treinos; para as competições será necessário aplicar testes rápidos de antigénio a 
todos os envolvidos, no dia da prova;  

• Nos Concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, nos treinos será necessário 
aplicar teste rápido a todos os envolvidos a cada 14 dias. Em competição aplicar testes TAAN 
a todos os envolvidos, até 48 horas antes da prova.  

A FGP irá questionar as entidades responsáveis no sentido de saber em quem irão recair os custos 
estimados dos referidos testes, alertando também para a dificuldade que o nosso tecido associativo 
está a passar e que, esta nova despesa, dificilmente pode ser assumido pelos Clubes e Associações 
gímnicas.  

Para treinos e competições, todos os praticantes e equipas técnicas devem preencher o Termo de 
Responsabilidade: Anexo 1, disponível nas «Orientações da DGS nº 036/2020».  

A FGP deseja que este tão aguardado momento decorra de uma forma muito positiva e que 
rapidamente possamos todos estar em treinos e em competições, com saúde e livres de qualquer tipo 
de constrangimentos.  

 
Cumprimentos, 
 

O Presidente 

 
 

Luís Arrais 


