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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL 
                    Avª de França, 549 – 4050-279 PORTO 

                Tel: 22 834 95 70 Fax: 22 832 54 94 
 

 

COMUNICADO N.º 23 - 2020|2021 
 
 

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

COVID 19 – RETOMA DAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS  
Versão atualizada com a entrada em vigor do Decreto n.º 7/2021, de 17 abril 

 
 
I – Decreto n.º7/2021 de 17 de abril de 2021 que regulamenta o estado de emergência 
 
Considerando o disposto no Decreto n.º7/2021 de 17 de abril de 2021, que regulamenta 

o ultimo estado de emergência decretado pelo Presidente da República e, atendendo a 

que a situação epidemiológica permite que se prossiga para a 3.ª fase de levantamento 

de medidas conforme previsto na estratégia do Governo previamente apresentada: 
 
- Está autorizada a prática do Voleibol em contexto de treino e competição de todos os 

escalões, sem público e no cumprimento da orientação n.º 036 da DGS, na sua versão 

atualizada a 31 de março 2021. 

 

Estão apenas excecionados os seguintes Concelhos: 
 
i) Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior, Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira 

da Foz, Marinha Grande e Penela, em virtude de nos mesmos se registar uma taxa de 

incidência acima do limite de risco definido pelo Governo. 

 
II – Orientação 036/2020 da DGS, na sua versão atualizada a 31 de março de 2021 
 
1. Treinos dos escalões de formação 
 
Desde 19 de abril de 2021 que, estão autorizados os treinos nos escalões de formação. É 
exigido que todos os atletas sejam portadores de um resultado negativo para a Covid19 
até 72 horas antes do início das atividades. 

Referir que: 
a) Estes testes podem ser testes rápidos de pesquisa de antigénio (TRAg) ou PCR; 
b) Os autotestes não são considerados para este efeito; 
c) Pessoas assintomáticas estão dispensadas da realização dos testes nos 90 dias 
subsequentes ao fim do isolamento por Covid19. 
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2. Competições 

a) Em contexto de competição para os escalões de formação e seniores, seguindo o 
disposto na Orientação 036/2020 da DGS, a testagem dos atletas e restante staff é 
fortemente recomendada; 
b) Em relação aos escalões seniores, a DGS recomenda que seja implementado um plano 
de testagem de acordo com a incidência cumulativa a 14 dias do SARS-CoV-2, no concelho 
de origem do clube. 
 

3. Testes  

A FPV já ofereceu a todos os Clubes de Portugal Continental testes TRAg a realizar no 
reinício aos treinos nos escalões de formação, enviando às Associações Regionais para 
distribuição aos clubes seus filiados, o número de testes de acordo com o número de 
atletas inscritos. 

Os testes devem ser realizados por um profissional habilitado para a realização dos 
mesmos, sendo a gestão deste processo da responsabilidade do departamento clínico de 
cada clube [cfr. Circular informativa conjunta DGS/Infarmed a respeito da 
Operacionalização da utilização dos Testes Rápidos de Antigénio (TRAg)]. 

Os Clubes devem guardar um registo dos testes realizados em conformidade com a 
Norma 019/2020 da DGS, na sua versão atual e, devidamente validados por um 
profissional de saúde, por forma a apresentá-los às entidades competentes sempre que 
solicitado. 

Na realização de testes a atletas menores, estes devem ser acompanhados pelo seu 
encarregado de educação ou, em alternativa, deve o clube solicitar autorização escrita 
para a sua realização.  
 

4. Teste positivo – Procedimento 

Caso o resultado do teste TRAg seja positivo, deve ser repetido novo teste com PCR, em 
articulação com as Autoridades de Saúde territorialmente competentes ou através da 
linha SNS24 e, no prazo de 48h, sendo considerado válido o resultado do PCR. 
 

5. Considerações Gerais: 

i) A prática do Voleibol está autorizada, desde que, sem público e em cumprimento das 
regras previamente definidas na Orientação 036 da DGS, na sua versão atual. 

ii) Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados em treinos e competições 
devem ser submetidos a limpeza e desinfeção; 

iii) É obrigatório o uso de máscara, só podendo estar sem máscara atletas em jogo; 

iv) Deve garantir-se o distanciamento físico mínimo de pelo menos 2 metros (2 m) entre 

pessoas em contexto de não realização de exercício físico e desporto;  

v) Os clubes devem manter um registo, devidamente autorizado, dos funcionários e 
agentes desportivos que frequentaram os espaços de treino e competição, por data e 
hora; 

vi) A admissão de qualquer pessoa ao recinto desportivo está sujeita à medição da sua 
temperatura corporal; 
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vii) Todos os agentes desportivos, funcionários e colaboradores, devem efetuar a auto 
monitorização diária de sinais e sintomas e abster-se de ir trabalhar, treinar ou competir, 
se surgir sintomatologia compatível com COVID-19 e, contactar de imediato o SNS 24 
(808 24 24 24). 

 

Relembrar que, 

- A Orientação 036/2020 da DGS, na sua versão atualizada a 31 de março de 2021, pode ser 
consultada em: https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-
circulares-informativas/orientacao-n-0362020-de-25082020-pdf.aspx; 

- O Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva de Voleibol, encontra-se 
disponível para consulta no nosso site em:    

https://www.fpvoleibol.pt/regulamentos/reg_retoma_competicoes.pdf 

- O Plano de Contingência FPV – Covid 19, encontra-se disponível para consulta no nosso 
site em: https://www.fpvoleibol.pt/regulamentos/plano_contingencia_fpv.pdf 

 

 

A FPV conta com todos! 

  

Porto e Secretaria da Federação Portuguesa de Voleibol, 20.abril.2021  

A Direcção 


