
 
 

DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS 

 
 
ASSUNTO: RETOMA DA PRÁTICA DESPORTIVA 
 

Considerando a previsão comunicada pelo Governo relativa às datas e medidas do plano de 
desconfinamento, com a possibilidade de retoma da prática desportiva de modalidades 
classificadas como médio risco (onde se engloba o andebol) a partir do próximo dia 19 de 
abril, importa definir os datas para reinício das competições desportivas. 
 
Assim, com o objetivo de concluir as provas PO.02, PO.03, PO.10 e ACR, com o mínimo de 
alterações possíveis às próprias competições e considerando que deverão ser ponderadas 
entre 4 a 6 semanas de treino de preparação entre o início do período de treinos e da própria 
competição, requer que os treinos das equipas destas competições sejam já reiniciados no dia 
5 de abril com a realização de atividades ao ar livre em pequenos grupos (4 atletas) e/ou em 
ginásio (sem aulas de grupo), passando a sua prática a ser realizada de forma generalizada e 
sem restrições em pavilhão a partir de 19 de abril. 
Esta organização do processo de treino neste período possibilitará que todas as competições 
seniores, entretanto suspensas, se possam reiniciar a partir do dia 8 de maio, permitindo 
assim a sua conclusão com o mínimo possível de alterações aos regulamentos das provas.  
 
Em momento oportuno serão publicados os comunicados oficiais de cada prova com todas as 
informações. 
 
Não havendo ainda definições relativas ao processo de retoma dos escalões de formação, que 
estão pendentes da alteração da orientação 36/2020 da DGS, informa-se que: 
- se o reinício de treinos e competições destes escalões for permitida, iniciam-se a 15 de maio 
competições de âmbito regional de todos os escalões de formação femininos e masculinos; 
- caso nessa data não sejam ainda permitidos treinos sem restrições nem competições, 
reinicia-se a competição de sub-20 e procurar-se-á realizar competições de skills de âmbito 
local/regional em todos os escalões etários a partir de 15 de maio, assim como treinos e 
competição do escalão sub-17 masculino a partir de 21 de maio (45 dias antes do início do 
European Open deste escalão). 
 

Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados do presente Comunicado. 

 
 
Lisboa, 22 de março de 2021 
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