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Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e demais 
interessados a Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa: 
 

 
RETOMA DA PRÁTICA DESPORTIVA DE VOLEIBOL 

COVID 19 
 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020 de 31 de julho de 2020 definiu que, a 
prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, pode 
ser realizada, desde que no cumprimento das orientações definidas pela Direção Geral da 
Saúde.  

Nos termos da Orientação 036/2020 da Direção Geral da Saúde (DGS), de 25.agosto, a 
prática de Voleibol foi definida como uma modalidade de risco médio. 

Assim, por forma a garantir o cumprimento das orientações da DGS para a retoma das 
atividades desportivas, bem como, definir orientações específicas que possibilitem um 
regresso aos treinos e competições em segurança, minimizando o risco de transmissão do 
SARS-CoV-2, a Federação Portuguesa de Voleibol, a 01.setembro.2020, publicou o 
Regulamento para a Retoma da Prática Desportiva de Voleibol - Covid 19 e, uma minuta de 
Plano de Contingência Covid19, que poderá servir de base a clubes e/ou outras entidades 
gestoras de Pavilhões onde se pratique Voleibol, ambos disponíveis para consulta no nosso 
site. 

Mais se informa que: 

i) A 04.setembro.2020, a DGS actualizou a redacção do Termo de Responsabilidade a 
assinar por todos os agentes desportivos. 

Considerando que, o mesmo, constitui um documento obrigatório para efeitos de inscrição na 
FPV, o novo modelo já se encontra disponível para impressão no nosso site. 

ii) Por deliberação da Direcção na sua reunião de 09.setembro.2020, foi decidido por 
unanimidade dos presentes: 

     - Alterar o artigo 8.º do Regulamento para a Retoma da prática desportiva de Voleibol, o 
qual estabelece o número máximo de pessoas no Pavilhão, em contexto de treino e de 
Competição, pelo que aconselhamos a leitura atenta do mesmo. 

    - Considerando que, o artigo 16.º do Regulamento de Provas, prevê como data limite de 
inscrição, nos escalões de formação, para equipas e atletas, o dia 25 de setembro, foi 
decidido, prolongar este prazo até ao dia 30.setembro.2020. 

Alertamos ainda para a necessidade dos Clubes/Proprietários do recinto desportivo, 
manterem um registo actualizado de todas as entradas e saídas, (nome, email e contacto 
telefónico), quer nos dias de treino quer nos dias de competição, para efeitos de apoio no 
inquérito epidemiológico da Autoridade de Saúde, pelo que, devem os mesmos, providenciar 
pela obtenção da respectiva autorização para o tratamento dos dados pessoais recolhidos. 

Certos de que a segurança depende de todos e cada um de nós, contamos com a 
colaboração de todos!  
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