
Covid-19 

Recomendações FCMP (16) – Desportos de Montanha  

15 de fevereiro a 1 de março de 2021  

 

A situação relativa à pandemia de Covid-19 registou uma melhoria, no entanto a 

evolução da mesma não permite o aliviar da generalidade das medidas adoptadas. 

Nesse contexto,  o estado de emergência foi renovado através do Decreto do Presidente 

da República nº 11-A/2021, de 11 de fevereiro, tal como a sua respetiva 

regulamentação, através do Decreto nº 3-E/2021, de 12 de fevereiro. Este decreto 

procede à prorrogação da vigência do Decreto nº 3-A/2021, de 14 de Janeiro, na sua 

redação actual – ver Recomendações FCMP (13) e posteriores. 

A renovação do estado de emergência, que abrange todo o território nacional, inicia-se  

às 00:00 do dia 15 de fevereiro e termina às 23:59 do dia 1 de março de 2021, sem 

prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei. Durante o período referido, fica 

parcialmente suspenso o exercício de um conjunto de direitos, designadamente no que 

concerne a liberdade de deslocação. Os contactos entre as pessoas, bem como as suas 

deslocações – que constituem forte veículo de contágio e de propagação do vírus – 

devem ser circunscritas ao mínimo indispensável, continuando em vigor o dever geral 

de recolhimento domiciliário. Os cidadãos não podem circular em espaços e vias 

públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, devendo 

permanecer no respetivo domicílio, exceto para as deslocações estritamente 

autorizadas, designadamente desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, 

tal como a fruição de momentos ao ar livre e o passeio de animais de companhia. As 

saídas do domicílio devem ser de curta duração e ocorrer exclusivamente na zona de 

residência, sendo desacompanhadas ou na companhia de membros do mesmo 

agregado familiar que coabitem. Apenas é permitida a atividade física de «desportos 

individuais ao ar livre», assim como todas as atividades de treino e competitivas 

profissionais e equiparadas, sem público e no cumprimento das orientações da DGS. 

Saliente-se que, para efeitos do Decreto nº 3-A/2021, de 14 de janeiro, são equiparadas 

a atividades profissionais as atividades de atletas de alto rendimento, de seleções 

nacionais das modalidades olímpicas e paralímpicas, da 1ª divisão nacional ou de 



competições de nível competitivo correspondente de todas as modalidades dos 

escalões de seniores masculino e feminino, os que participem em campeonatos 

internacionais, a atividade de acompanhantes destes atletas em desporto adaptado, 

bem como as respetivas equipas técnicas e de arbitragem. 

As instalações desportivas, salvo para a prática de atividades física e desportiva 

permitida nos termos do artigo 34º e atividades desportivas escolares, estarão 

encerradas, designadamente pavilhões, ginásios e academias. Todos os locais fechados 

destinados a práticas desportivas de lazer ou semelhantes também estarão encerrados. 

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 ou pessoas 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 ou pessoas que 

coabitem 

• distância sanitária mínima de 10 

metros em relação a outras 

pessoas/praticantes  

Esqui-montanhismo  • Treino de curta duração 

• preferencialmente em solitário, ou 

acompanhado por membros do mesmo 



agregado familiar ou pessoas que 

coabitem 

• distância sanitária mínima de 10 

metros em relação a outras 

pessoas/praticantes 

Bouldering, Escalada, 

Montanhismo, Alpinismo e 

Canyoning 

• Prática não recomendada  

 

 

Recomendações Gerais – para todos os Desportos de Montanha 

 

CONDIÇÕES GERAIS  

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

de máscara. 

 

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. 


