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Circular nº 3 – 2020/2021       09-10-2020 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE A COVID19 

 

Caros associados,  

Como será do conhecimento da general idade dos agentes desportivos o Governo, 

através da sua Resolução do Conselho de Ministros permitiu a retoma da prática 

desportiva em treino e competição.  Nos termos do que foi  anunciado anteriormente,  

tendo aguardado até ao momento mais próximo do início das competições regulares 

a f im de garantir  a atual idade das medidas,  a FPB apresenta as informações que 

entende necessárias para a prática desportiva do Bi lhar em contexto de Pandemia 

da Covid19.  

Assim, e em primeiro lugar,  apresentamos em anexo o Plano de Contingência próprio 

para a COVID-19 da Federação Portuguesa de Bi lhar,  nos termos previstos na 

Orientação da Direção Geral  de Saúde nº 36/2020, de 25 de Agosto,  atual izada a 

04/09/2020. 

Lembrando que quaisquer normativos só podem ter efeito posit ivo se exist ir  uma 

consciência de adesão e cooperação com o espír ito do mesmo, apelamos a todos os 

agentes desportivos a encarar esta pandemia como um caso sério que deve ser 

enfrentado com muita responsabi l idade e perseverança.  

Este documento visa estabelecer um conjunto de medidas básicas de proteção que 

deverão ser escrupulosamente seguidas na prática desportiva do Bi lhar,  nunca 

esquecendo, al iás,  dando sempre prioridade às medidas emanadas pela tutela,  

nomeadamente pela Direção Geral  de Saúde e demais entidades governamentais  ou 

autárquicas.   



 
 

  

Anexamos igualmente o Termo de responsabi l idade que deve ser assinada por todos 

os agentes desportivos,  at letas,  treinadores e dir igentes,  que sejam intervenientes 

nas competições e que deve ser arquivado pelos clubes para o caso de ser sol ic itado 

pelas entidades competentes de f iscal ização e controlo.  

 

Mantendo o foco na prevenção e segurança,  pretendemos que as competições 

decorram dentro da “normalidade“ possível  mas lembramos que a saúde públ ica e 

individual  deve estar em primeiro lugar.  

 

Anexos:  Plano de Contingência próprio para a COVID-19 da Federação Portuguesa de 

Bi lhar e Termo de responsabi l idade.  

 

Saudações Desportivas  

A Direção da FPB  

 


