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Tendo em conta a redução sustentada no número de novos casos diários de infetados 

com a doença Covid-19, tal como do número de internados em hospitais e da taxa de 

ocupação das unidades de cuidados intensivos, considerou o Governo que estão 

reunidos os critérios para iniciar um levantamento de medidas restritivas que têm 

vigorado nas últimas quinzenas, permitindo designadamente a retoma da atividade 

económica e da vida em sociedade. No entanto, esse desconfinamento terá de ser, 

necessariamente, lento, gradual e monitorizado , de forma a ser possível manter a 

doença controlada. Neste contexto, e na sequência do Decreto do Presidente da 

República nº 25-A/2021, de 11 de março, bem como da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 19/2021, de 13 de março, são definidos períodos de 15 dias entre cada 

fase de desconfinamento para permitir que sejam avaliados os impactos das medidas 

na evolução da pandemia. São também fixados critérios epidemiológicos orientadores 

da definição da evolução da estratégia, designadamente a incidência cumulativa a 14 

dias por 100 mil habitantes e a tendência de crescimento ou de decrescimento do 

número de novos casos. É ainda estabelecido que devem ser considerados como 

critérios adicionais a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço 

Nacional de Saúde, nomeadamente em termos de acompanhamento, internamento e 

resposta de cuidados intensivos, tal como as capacidades adequadas de testagem e de 

rastreio. Note-se, por fim, que estas medidas não prejudicam a adoção de condições 

específicas de funcionamento, designadamente regras de lotação, utilização de EPIs 

(equipamentos de proteção individual), distanciamento físico, higienização regular dos 

espaços e das mãos, etiqueta respiratória, bem como o cumprimento do dever de 

recolhimento domiciliário e de distanciamento físico que continuam a vigorar. Não 

devemos olvidar que continuamos em estado de emergência em todo o território 

nacional, renovado através do Decreto do Presidente da República nº 25-A/2021, de 11 

de março, com base no fundamento da verificação de uma situação de calamidade 



pública. A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se 

às 00:00 do dia 17 de março de 2021 e cessando às 23:59 do dia 31 de março de 2021. 

Durante o período referido, fica parcialmente suspenso o exercício de um conjunto de 

direitos, designadamente o direito de liberdade de circulação entre concelhos nos dias 

20 e 21 de março e de 26 de março a 5 de abril. 

 No que concerne a prática desportiva, de 17 a 31 de março não se verificam alterações 

em relação ao contexto em vigor nas quinzenas imediatamente precedentes. No 

entanto, no âmbito do desconfinamento agora iniciado prevê-se que: 

1) a 5 de abril poderão ser retomadas as modalidades desportivas de baixo risco, 

tal como a atividade física ao ar livre (até quatro pessoas) e nos ginásios (sem 

aulas de grupo); 

2) a 19 de  abril poderão ser retomadas as modalidades desportivas de médio risco, 

bem como a atividade física ao ar livre (até seis pessoas) e nos ginásios (sem 

aulas de grupo); 

3) a 3 de maio poderão ser retomadas todas as atividades desportivas, assim como 

a atividade física ao ar livre e nos ginásios. 

É importante salientar que o calendário previsto no anexo I da Resolução do Conselho 

de Ministros nº 19/2021, de 13 de março, relativamente às diferentes fases de 

desconfinamento, pode ser alterado, assim como as medidas previstas no citado anexo, 

com vista à sua aplicação a nível local de acordo com a incidência da doença. Por outro 

lado, é igualmente importante lembrar que a Orientação Covid-19: Desporto e 

Competições Desportivas, de 25 de agosto de 2020 e atualizada a 4 de setembro de 

2020, da Direção Geral de Saúde, continua em vigor e estabelece, nos anexos 2 e 3, a 

estratificação de risco de contágio por SARS-CoV-2 para as modalidades enquadradas 

por federações com estatuto de Utilidade Pública Desportiva (UPD). Nesse contexto, as 

modalidades tuteladas pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal 

(FCMP) são consideradas de baixo risco, de acordo com o algoritmo de estratificação de 

risco do referido anexo 2. 

Assim, neste contexto, a FCMP continua a recomentar, no período de 17 a 31 de março 

de 2021: 

 

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. 


