
Covid-19 

Recomendações FCMP (8) – Desportos de Montanha  

7 a 23 de Novembro de 2020 

 

Na sequência da publicação, em Diário da República, da Resolução da Assembleia da 

República nº 83-A/2020, de 6 de Novembro, que autoriza a declaração do Estado de 

Emergência, solicitado pelo Presidente da República, e do Decreto do Presidente da 

República nº 51-U/2020, de 6 de Novembro, que declara o estado de emergência para 

todo o território nacional, seguido do Comunicado do Conselho de Ministros 

extraordinário de 7 de Novembro de 2020, a conjuntura prevista até ao dia 19 de 

Novembro, por via da Resolução do Conselho de Ministros 92-A/2020, de 2 de 

Novembro, foi alterada. A situação de calamidade passou a estado de emergência, 

tendo sido determinado um conjunto de novas medidas de que destacamos: 

1) Proibição de circulação nos concelhos considerados de risco elevado (constantes 

no Anexo II da Resolução do Conselho de Ministros 92-A/2020, de 2 de 

Novembro), em espaços e vias publicas diariamente entre as 23:00 e as 5:00, 

bem como aos sábados e domingos entre as 13:00 e as 5:00, exceto deslocações 

urgentes e inadiáveis;  

2) A possibilidade de realização de medições de temperatura corporal, por meios 

não invasivos, designadamente em espaços desportivos, entre outros, podendo 

ser impedido o acesso ao local controlado sempre que exista recusa da medição 

de temperatura corporal ou a pessoa apresente resultado superior à normal 

temperatura corporal; 

3) A possibilidade de realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 a quem 

pretenda entrar ou sair do território nacional por via aérea ou marítima, entre 

outras situações. 

O Decreto nº 8/2020, de 8 de Novembro, que regulamenta a aplicação do estado de 

emergência, veio definir, de forma mais pormenorizada, algumas das medidas a adotar, 

nomeadamente as exceções à proibição de circulação nos concelhos considerados de 

risco elevado, nos dias e horários explicitados acima. Esta proibição não se aplica a uma 

série de situações de que destacamos: (1) deslocações por motivos profissionais ou 



equiparados (conforme atestado por declaração) e (2) deslocações pedonais de curta 

duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre, desacompanhadas ou na 

companhia de membros do mesmo agregado familiar que coabitem. Mais, o ponto 4 

do Artigo 3º do Decreto visado reitera que as deslocações admitidas devem ser 

efetuadas preferencialmente desacompanhadas e «devem respeitar as 

recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e 

serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre 

as pessoas». 

A prática de atividades de ar livre, em geral, e de montanha, em particular,  volta a estar 

muitíssimo limitada nos 121 concelhos considerados de risco elevado (constantes no 

Anexo II da Resolução do Conselho de Ministros 92-A/2020, de 2 de Novembro). Por 

outro lado, o enquadramento legal em vigor nos restantes concelhos e/ou referente 

especificamente à prática desportiva, nomeadamente no que concerne as Orientações 

da Direção Geral de Saúde, suscita inúmeras dúvidas que iremos tentar esclarecer com 

a máxima brevidade. 

Assim, neste contexto, a FCMP recomenda: 

 

A SEGURANÇA ESTÁ PRIMEIRO, SEJA ATIVO PELA SAÚDE DE TODOS. 

 

Modalidades Recomendações Condições 

Pedestrianismo • Prática recomendada • Passeios higiénicos/treino de curta 

duração 

• preferencialmente em solitário, ou 

acompanhado por membros do mesmo 

agregado familiar que coabitem 

• distância sanitária mínima de 3 metros 

em relação a outras pessoas/praticantes 

Skyrunning • Prática recomendada • Treino de curta duração 

• preferencialmente em solitário, ou 

acompanhado por membros do mesmo 

agregado familiar que coabitem 

• distância sanitária mínima de 10 metros 

em relação a outras pessoas/praticantes  

Esqui-montanhismo • Prática recomendada • Treino de curta duração 



• preferencialmente em solitário, ou 

acompanhado por membros do mesmo 

agregado familiar que coabitem 

• distância sanitária mínima de 10 metros 

em relação a outras pessoas/praticantes 

Bouldering, Escalada, 

Montanhismo, Alpinismo e 

Canyoning  

• Prática não recomendada  

 

 

ATENÇÃO: verifique e SIGA AS RECOMENDAÇÕES gerais e específicas 

 

Recomendações Gerais – para todos os Desportos de Montanha 

 

CONDIÇÕES GERAIS  

• Higienização regular das mãos, etiqueta respiratória, distanciamento sanitário e uso 

de máscara. 

• Decisões reavaliadas a cada 15 dias 

 

NÃO PRATIQUE DESPORTO ao ar livre e/ou em recintos fechados: se tem ou teve, nos 

últimos 14 dias, algum dos seguintes sinais e sintomas ou caso se verifique alguma das 

seguintes circunstâncias: 

• Febre: temperatura igual ou superior a 38ºC; 

• Tosse e/ou dificuldades respiratórias; 

• Dor de garganta (odinofagia); 

• Perda de olfato e/ou de paladar; 

• Mal-estar geral, fadiga, dores musculares generalizadas e/ou dores de cabeça 

(cefaleias);  

• Diarreia, náuseas e/ou vómitos; 

• Familiar ou pessoa próxima que manifestou algum dos sintomas anteriores; 

• Esteve em contacto com alguma pessoa diagnosticada com a covid-19 ou suspeita de 

ter contraído a doença; 

• Se pertence a algum grupo de risco. 

 



 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E CONDUTA 

• Monitorize diariamente o seu estado de saúde, dando uma especial atenção aos sinais 

e sintomas referidos acima, designadamente medindo a temperatura corporal. 

• Não partilhe objetos, alimentos e bebidas. 

• Evite locais muito frequentados e/ou onde considere não estarem reunidas as 

condições de segurança mínimas, designadamente de higienização e de distanciamento 

social. 

• Preveja um plano alternativo para o caso de não ser possível ou segura a prática no 

local que tinha previsto. 

• Tendo em conta que algumas das práticas se processam em ambientes de montanha, 

no “interior” do país, deve ser dada uma particular atenção à distância social no que 

concerne às populações aí residentes, regra geral envelhecidas e, por isso, mais 

suscetíveis à COVID-19. 

• Se partilhar veículo motorizado, a taxa de ocupação não deve superar 2/3 da sua 

capacidade e todos os ocupantes deve usar máscara, exceto se pertencerem ao mesmo 

agregado familiar 

• O uso de máscara em recintos fechados é obrigatório e em actividades ao ar livre deve 

ser ponderado: o uso de máscara deverá ser regra quando se verifique proximidade ou 

cruzamento com outras pessoas ou grupos. 

 

 

Recomendações Específicas 

 

PEDESTRIANISMO 

• Prática ao ar livre: passeios de curta duração, em solitário ou acompanhado por 

membros do mesmo agregado familiar que coabitem. 

• Uso de máscara e adoção de distância sanitária (mínimo de 2 metros quando parados 

e de 4 metros em movimento) quando próximo(s) de pessoas ou grupos que não 

pertençam ao mesmo agregado familiar. 

 



SKYRUNNING/ ESQUI-MONTANHISMO 

• Prática ao ar livre: corridas de curta duração, em solitário ou acompanhado por 

membros do mesmo agregado familiar que coabitem. 

• Uso de máscara e adoção de distância sanitária (mínimo de 2 metros quando parados 

e de 10 metros em movimento) quando próximo(s) de pessoas ou grupos que não 

pertençam ao mesmo agregado familiar. 

• Os atletas devem ter um especial cuidado na escolha dos locais e circunstâncias do 

treino, mormente em áreas urbanas, porque: 

1) o treino intensivo, especialmente em atletas de alto nível, envolve altos fluxos 

respiratórios, através da boca e do nariz, que comprometem a adequada 

filtração dos microrganismos por parte do trato respiratório superior, 

permitindo a inalação de agentes alérgenos e infeciosos, incluindo o coronavírus 

SARS-CoV-2, que podem alcançar as áreas mais profundas dos pulmões; 

2) os níveis de imunoglobulinas (IgA salivar), importantes para combater as 

infeções do trato respiratório superior, tendem a cair durante e após treino 

prolongado. 

 

BOULDERING, ESCALADA, MONTANHISMO, ALPINISMO, CANYONING 

• Prática não recomendada. 

 


