
Covid-19 

Recomendações FCMP (12) – Desportos de Montanha  

8 a 15 de janeiro de 2021  

 

O Decreto do Presidente da República nº 6-A/2021, de 6 de janeiro, renova a 

declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação da continuidade 

da situação de calamidade pública decorrente da covid-19. Não sendo possível realizar 

antes de meados de janeiro uma nova reunião com os especialistas e, por essa via, ter 

acesso a dados significativos sobre a evolução da pandemia, tornou-se necessário 

renovar o estado de emergência por um período excepcional de apenas uma semana, 

em termos idênticos ao que tem vigorado.  

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

às 00:00 do dia 8 de janeiro e termina às 23:59 do dia 15 de janeiro, sem prejuízo de 

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

suspenso o exercício de um conjunto de direitos de entre os quais destacamos o direito 

à liberdade de deslocação, designadamente a proibição de circulação na via pública 

durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana consoante os 

municípios e os respectivos níveis de risco.  

O Conselho de Ministros aprovou, no dia 7 de janeiro de 2021, o decreto que 

regulamenta a prorrogação do estado de emergência, decretado pelo Presidente da 

República, no qual foi actualizada a lista dos concelhos por níveis de risco e foi 

estabelecido um agravamento das medidas para o próximo fim-de-semana (9 e 10 de 

janeiro). De entre as medidas anunciadas no Comunicado do Conselho de Ministros, de 

7 de janeiro, destacamos: 

1) Foi estendido aos concelhos de risco elevado a proibição de circulação na via 

pública a partir das 13:00 no fim-de-semana de 9 e 10 de janeiro; 

2) Foi aplicado a todo o território nacional continental a proibição de circulação 

entre concelhos das 23:00 do dia 8 de janeiro às 5:00 do dia 11 de janeiro, salvo 

por motivos de saúde, de urgência imperiosa ou outros especificamente 

previstos. 



De resto, mantém-se na generalidade o conjunto de medidas que têm estado em vigor 

nas últimas duas quinzenas. 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 • 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 

Bouldering, Escalada, 

Montanhismo, Alpinismo e 

Canyoning  

• Variável consoante o 

nível de risco de cada 

concelho 

• Recomendado ou não recomendado 

consoante o nível de risco de cada 

concelho 

 

 

ATENÇÃO: verifique e SIGA AS RECOMENDAÇÕES gerais e específicas 

 

 



Recomendações Gerais – para todos os Desportos de Montanha 

 

CONDIÇÕES GERAIS  

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

de máscara. 

• Decisões reavaliadas excepcionalmente num período de oito dias. 

 

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. 



• Tendo em conta que algumas das práticas se processam em ambientes de montanha, 

no “interior” do país, deve ser dada uma particular atenção à distância social no que 

concerne às populações aí residentes, regra geral envelhecidas e, por isso, mais 

suscetíveis à COVID-19. 

• Se partilhar veículo motorizado, a taxa de ocupação não deve superar 2/3 da sua 

capacidade e todos os ocupantes deve usar máscara, exceto se pertencerem ao mesmo 

agregado familiar 

• O uso de máscara em recintos fechados é obrigatório e em actividades ao ar livre deve 

ser ponderado: o uso de máscara deverá ser regra quando se verifique proximidade ou 

cruzamento com outras pessoas ou grupos. 

 

Recomendações Específicas 

 

PEDESTRIANISMO 

• Prática ao ar livre: passeios de curta duração, em solitário ou acompanhado por 

membros do mesmo agregado familiar ou pessoas que coabitem. ATENÇÃO: não são 

permitidos ajuntamentos de mais de 6 pessoas. 

• Uso de máscara e adoção de distância sanitária (mínimo de 2 metros quando parados 

e de 4 metros em movimento) quando próximo(s) de pessoas ou grupos que não 

pertençam ao mesmo agregado familiar. 

 

SKYRUNNING/ ESQUI-MONTANHISMO 

• Prática ao ar livre: corridas de curta duração, em solitário ou acompanhado por 

membros do mesmo agregado familiar ou pessoas que coabitem. ATENÇÃO: não são 

permitidos ajuntamentos de mais de 6 pessoas. 

 

• Uso de máscara e adoção de distância sanitária (mínimo de 2 metros quando parados 

e de 10 metros em movimento) quando próximo(s) de pessoas ou grupos que não 

pertençam ao mesmo agregado familiar. 

• Os atletas devem ter um especial cuidado na escolha dos locais e circunstâncias do 

treino, mormente em áreas urbanas, porque: 



1) o treino intensivo, especialmente em atletas de alto nível, envolve altos fluxos 

respiratórios, através da boca e do nariz, que comprometem a adequada 

filtração dos microrganismos por parte do trato respiratório superior, 

permitindo a inalação de agentes alérgenos e infeciosos, incluindo o coronavírus 

SARS-CoV-2, que podem alcançar as áreas mais profundas dos pulmões; 

2) os níveis de imunoglobulinas (IgA salivar), importantes para combater as 

infeções do trato respiratório superior, tendem a cair durante e após treino 

prolongado. 

 

BOULDERING, ESCALADA, MONTANHISMO, ALPINISMO, CANYONING 

• Prátrica recomendada ou não recomendada consoante o nível de risco de cada 

concelho e as regras em vigor. Consulte recomendações FCMP anteriores. 

 

 

LISTA DE CONCELHOS POR NÍVEL DE RISCO 

Concelhos de risco moderado: (1) Alcoutim; (2) Aljezur; (3) Almeida; (4) Arronches; (5) Barrancos; 

(6) Carrazede de Ansiães; (7) Castanheira de Pera; (8) Castelo de Vide; (9) Coruche; (10) Ferreira 

do Zêzere; (11) Freixo de Espada à Cinta; (12) Lagoa; (13) Manteigas; (14) Monchique; (15) 

Odemira; (16) Pampilhosa da Serra; (17) Proença-a-Nova; (18) Resende; (19) Santiago do Cacém; 

(20) Sardoal; (21) Sernancelhe; (21) Silves; (22) Torre de Moncorvo; (23) Vila de Rei; (24) Vila do 

Bispo. 

  

Concelhos de risco elevado: (1) Abrantes; (2) Alenquer; (3) Aljustrel; (4) Almeirim; (5) Aveiro; (6) 

Azambuja; (7) Baião; (8) Belmonte; (9) Bombarral; (10) Cadaval; (11) Campo Maior; (12) Cartaxo; 

(13) Castelo de Paiva; (14) Castro Marim; (15) Castro Verde; (16) Chamusca; (17) Cinfães; (18) 

Covilhã; (19) Espinho; (20) Figueira da Voz; (21) Golegã; (22) Gouveia; (23) Grândola; (24) Lagos; 

(25) Loulé; (26) Lourinhã; (27) Lousã; (28) Lousada; (29) Maia; (30) Mesão Frio; (31) Mirandela; (32) 

Monção; (33) Monforte; (34) Montemor-o-Velho; (35) Moura; (36) Nazaré; (37) Oleiros; (38) 

Olhão; (39) Paços de Ferreira; (40) Paredes; (41) Paredes de Coura; (42) Penafiel; (43) Penedono; 

(44) Ponte de Lima; (45) Ponte de Sor; (46) Portalege; (47) Portimão; (48) Sabrosa; (49) Sabugal; 

(50) Salvaterra de Magos; (51) São Brás de Alportel; (52) São Pedro do Sul; (53) Seia; (54) Serpa; 

(55) Silves; (56) Sintra; (57) Vagos; (58) Vale de Cambra; (59) Valença; (60) Valpaços; (61) Vila Nova 

de Cerveira; (62) Vila Nova de Foz Cõa; (63) Vila Viçosa; (64) Vinhais. 

 



Concelhos de risco muito elevado: (1) Águeda; (2) Alandroal; (3) Albergaria-a-Velha; (4) Albufeira; 

(5) Alcanena; (6) Alcobaça; (7) Alfândega da Fé; (8) Alijó; (9) Almada; (10) Almodovar; (11) Alpiarça; 

(12) Alter do Chão; (13) Alvaiázere; (14) Alvito; (15) Amadora; (16) Amarante; (17) Amares; (18) 

Arcos de Valdevez; (19) Arganil; (20) Arouca; (21) Arraiolos; (22) Arruda dos Vinhos; (23) Avis; (24) 

Barreiro; (25) Batalha; (26) Beja; (27) Benavente; (28) Braga; (29) Bragança; (30) Cabeceiras de 

Basto; (31) Caldas da Rainha; (32) Caminha; (33) Cantanhede; (34) Carregal do Sal; (35) Cascais; 

(36)  Castelo Branco; (37) Castro de Aire; (38)  Celorico de Basto; (39) Chaves; (40) Coimbra; (41) 

Condeixa-a-Nova; (42) Constância; (43) Entroncamento; (44) Estarreja, (45) Estremoz; (46) Évora; 

(47) Fafe; (48) Faro; (49) Felgueiras; (50) Figueira de Castelo Rodrigo; (51) Fronteira; (52) Fundão; 

(53) Góis; (53) Gondomar; (54) Guimarães; (55) Ílhavo; (56) Leiria; (57) Lisboa; (58) Loures; (59) 

Mafra; (60) Marco de Canaveses; (61) Marvão; (62) Matosinhos; (63) Mealhada; (64) Melgaço; (65) 

Mira; (66) Mira; (67) Miranda do Douro; (68) Moita; (69) Mondim de Basto; (70) Montemor-o-

Novo; (71) Montijo; (72) Mortágua; (73) Murça; (74) Nelas; (74) Óbidos; (75) Odivelas; (76) Oeiras; 

(77) Oliveira de Azemeis; (78) Oliveira de Frades; (79) Oliveira do Bairro; (80) Ourém; (81) Ourique; 

(82) Ovar; (83) Palmela; (84) Pedrógão Grande; (85) Penacova; (86) Penalva do Castelo; (87) 

Penela; (88) Peniche; (89) Pombal; (90) Porto; (91) Porto de Mós; (92) Redondo; (92) Reguengos 

de Monsaraz; (93) Ribeira de Pena; (94) Rio Maior; (95) Santa Comba Dão; (96) Santa Maria da 

Feira; (97) Santa Marta de Penaguião; (98) Santarém; (99) Santo Tirso; (100) São João da Madeira; 

(101) Sátão; (102) Seixal; (103) Sertã; (104) Sesimbra; (105) Setúbal (106) Sever do Vouga; (107) 

Sobral de Monte Agraço; (108) Soure; (109) Sousel; (110) Tarouca; (111) Terras do Bouro; (112) 

Tomar; (113) Tondela; (114) Torres Vedras; (115) Trofa; (116) Valongo; (117) Viana do Castelo; 

(118) Vieira do Minho; (119) Vila Flor; (120) Vila Franca de Xira; (121) Vila Nova da Barquinha; (122) 

Vila Nova de Famalicão; (123) Vila Nova de Gaia; (124) Vila Pouca de Aguiar; (125) Vila Real; (126) 

Vila Real de Santo António; (127) Viseu; (128) Vizela; (129) Vouzela. 

 

Concelhos de risco extremo: (1) Aguiar da Beira; (2) Alcácer do Sal; (3) Alcochete; (4) Anadia; (5) 

Ansião; (6) Armamar; (7) Barcelos; (8) Borba; (9) Boticas; (10) Celorico da Beira; (11) Crato; (12) 

Cuba; (13) Elvas; (14) Esposende; (15) Ferreira do Zêzere; (16) Fugueiró dos Vinhos; (17) Fornos de 

Algodres; (18) Gavião; (19) Guarda; (20) Idanha-a-Nova; (21) Lamego; (22) Mação; (23) Macedo de 

Cavaleiros; (24) Mangualde; (25) Mêdoa; (26) Mértola; (27) Miranda do Douro; (28) Mogadouro; 

(29) Moimenta da Beira; (30) Montalegre; (31) Mora; (32) Mourão; (33) Murtosa; (34) Nisa; (35) 

Oliveira do Hospital; (36) Penamacor; (37) Peso da Régua; (38) Pinhel; (39) Ponta da Barca; (40) 

Portel; (41) Póvoa de Lanhoso; (42) Póvoa de Varzim; (43) São João da Pesqueira; (44) Tábua; (45) 

Tavira; (46) Torres Novas; (47) Trancoso; (48) Vendas Novas; (49) Vidigueira; (50) Vila do Conde; 

(51) Vila Nova de Paiva; (52) Vila Nova de Poiares; (53) Vila Verde; (54) Vimioso. 

 

 


