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COMUNICADO Nº 002/2020
COVID-19
Considerando a evolução constatada e previsível, de acordo com a melhor informação
científica disponível, da pandemia COVID-19, a Direção da FGP, reunida no dia 17/03/2020,
tomou as seguintes decisões:
1. Adiar sine die, todas as competições, eventos de Ginástica para Todos ou ações de
formação presencial de âmbito nacional ou internacional, cuja realização estava
prevista acontecer até ao dia 17 de maio de 2020;
• Esta medida implica “por arrasto”, igualmente, o adiamento sine die das Super
Finais, cuja realização, apesar de prevista apenas para os dias 06 e 07 de
junho de 2020, exige a realização prévia dos Campeonatos Nacionais de
Seniores da 1ª Divisão que, neste contexto, será impossível organizar em
tempo útil;
• Se a evolução da pandemia permitir a realização, em segurança, de eventos a
partir da data acima estabelecida, será estudada a possibilidade de
organização dos Campeonatos Nacionais da 1ª Divisão, nas disciplinas em
que tal for possível, também em função da capacidade de realizar, em tempo,
os devidos apuramentos territoriais, nos meses de junho e julho ou, nos meses
de novembro e dezembro;
• Apesar de existir a determinação em retomar o calendário competitivo com a
maior brevidade possível existem fatores de preocupação relacionados com o
eventual reagendamento de competições internacionais ou com a
reformulação de pares/trios/grupos nalgumas disciplinas que ocorrem,
tipicamente, após o mês de julho, e que serão devidamente consideradas em
qualquer decisão final atinente a esta matéria.
2. Simultaneamente, suspender toda a atividade de treino e participação internacional
das seleções nacionais, treinadores e juízes, assim como de representações
nacionais organizadas por clubes ou Associações Territoriais;
3. Solicitar a todas as Associações Territoriais e clubes a adoção de medidas idênticas;
4. Estudar com ginastas e treinadores implicados, com o Comité Olímpico de Portugal, o
Instituto Português do Desporto e Juventude, autarquias donas de Centros de Alto
Rendimento e outras entidades de acordo com as necessidades, as possibilidades de
preparação, em condições de segurança devidamente controladas, de ginastas
envolvidos em processos de qualificação ou preparação olímpica;

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

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)
e na Federação Internacional de Desporto para Todos (FISpT)

5. Estabelecer um Grupo de Acompanhamento COVID-19 (GAC19), com a seguinte
composição:
•
•
•
•

João Paulo Rocha – Presidente da FGP;
Sandra Pires – Chefe dos Serviços Financeiros e Administrativos da FGP;
Álvaro Sousa – Vice-presidente da FGP;
Virgílio Almeida – Vice-presidente da FGP.

O GAC19 pode ser contactado por meio do seguinte endereço de correio
eletrónico:
covid19@gympor.com
O GAC19 reporta semanalmente à Direção ou com maior frequência em caso de
evolução que o justifique, para que possam ser tomadas, em cada momento, as
medidas consideradas necessárias, com a melhor informação disponível.
O GAC19 deverá levar a cabo as seguintes tarefas:
•
•
•

Mapear a situação desportiva, social e económica/financeira relacionada com
a pandemia COVID-19 de todas as Associações Territoriais e Clubes;
Monitorizar a situação epidémica junto de juízes de Ginástica;
Monitorizar a existência de casos relacionados com a família gímnica;

O GAC19 está disponível para receber e tratar dúvidas e informações recebidas
por parte de membros da comunidade gímnica.
6. Disponibilizar gratuitamente cursos online para treinadores, juízes e dirigentes com
creditação no âmbito da formação contínua para o Titulo Profissional de Treinador de
Desporto;
7. Disponibilizar via online o programa “Academia de Dirigentes” em parceria com a
empresa IFE;
8. Disponibilizar online oportunidades de treino e aperfeiçoamento para juízes das várias
disciplinas;
9. Disponibilizar pelas redes sociais o pograma “Mantém-te em forma em casa”,
destinado a ginastas de todas as idades e níveis técnicos com a colaboração
treinadores e ginastas das seleções nacionais.

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

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)
e na Federação Internacional de Desporto para Todos (FISpT)

A Direção da Federação de Ginástica de Portugal apela a toda a comunidade gímnica para
que se mantenha em segurança na defesa da saúde e coletiva, com a determinação de um
combate que precisa da responsabilidade e do empenho de todos, mantendo uma desejável
atividade física na medida dos constrangimentos dos tempos que correm.

Lisboa, 18 de março de 2020
O Presidente

(João Paulo N. O. Rocha)
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