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Circular nº 16 – 2019/2020       13-05-2020 

 

CANCELAMENTO DE FASES FINAIS E CAMPEONATOS NACIONAIS  

 

Caros associados e at letas,  

 

No âmbito da atual s ituação provocada pela Covid -19 e considerando que:  

1.  A Organização Mundial  de Saúde quali f icou  a emergência de saúde públ ica 

ocasionada pela doença COVID -19 como uma pandemia internacional,  

constituindo uma calamidade pública;  

2.  Através do Decreto-Lei n.º 18-A/2020, nomeadamente no que vai dito 

quanto ao artigo  34.º  do Regime Jurídico das  

Federações Desportivas,  se preceitua que as federações possam introduzir  

alterações aos seus regulamentos,  nomeadamente desportivos,  antes do 

começo da época desportiva seguinte,  permitindo às  federações  

introduzir as alteraçõe s necessár ias para a  adaptação das competições na 

presente época ou até mesmo o seu cancelamento;  

3.  Em consequência determinados dire itos,  l iberdades e  garant ias  

constitucionais foram –  e encontram-se –  restringidos e l imitados;  

4.  As Federações desportivas têm  obrigações especiais de responsabil idade no 

que ao desporto diz  respeito ,  dentro da necessidade de salvaguarda de 

interesses de natureza públ ica,  nomeadamente, da saúde públ ica e 

segurança dos agentes desport ivos  intervenientes nas competições;  

5.  A perturbação do Covid-19 na vida de todos, e a legis lação entretanto 

produzida pelos Órgãos de Soberania bem como as informações que vamos 

recebendo dos organismos competentes determinam que não estarão 
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reunidas as condições mínimas necessár ias para podermos agenda r ou pelo  

menos prever a possibi l idade  de real ização de quaisquer competições,  no 

momento; 

6.  A impossibi l idade de concentração de pessoas,  o desaconselhamento de 

viagens desnecessár ias,  a impossibi l idade de encontrar espaços para a  

competição e alojamento do s atletas com as medidas impostas  pela DGS, 

tornam virtualmente impossível  a real izaçã o de quaisquer provas neste 

momento; 

7.  As medidas adoptadas pelo Estado e seguidas pela general idade das 

Federações Desportivas,  apontaram para um cancelamento generalizado  das 

competições oficia is das Federações Desport ivas.  

 

Decidiu a Direção da Federação Portuguesa de Bi lhar que , face ao contexto 

COVID-19 e aos  considerandos atrás expostos ,  as Fases  Finais  e Campeonatos 

Nacionais das Competições Oficiais  da FP B da época 2019/2020 estão  cancelados,  

com os devidos efeitos nos regulamentos desportivos correspondentes.  

 

A federação lamenta a presente s ituação, mas neste momento , pouco mais  lhe 

resta do que formalmente comunicar aos seus agentes desportivos que as 

Competições Nacionais da FPB não se realizarão, sendo que as medidas e 

consequências desta decisão serão oportunamente comunicadas pela Direção da 

FPB.  

 

Quanto à possibi l idade de realização das jornadas e provas regionais  e  distr itais  

que ainda se encontravam por re alizar ,  a Direção da FPB continuará a monitorizar  

o que os organismos competentes venham a emanar,  sabendo -se neste momento 

que qualquer competição desport iva não está ,  para já ,  autorizada e não se antevê 

uma data previsível  para levantamento dessa l imitaç ão.  

 

Em conjunto com as Associações Distr itais e  com as Comissões Técnicas distrita is e  

regionais,  a Direção da FPB irá,  em permanência ,  aval iar  as  opções que venham as 



 
 

  

ser apresentadas,  mantendo a generalidade dos agentes desportivos informada 

sobre as decisões que se imponham tomar.  

 

Por outro lado, independentemente do que venha a suceder na presente época, a  

Direção da federação informa que está a ser preparado um conjunto de medidas de 

apoio f inanceiro aos c lubes e atletas para a época 2020/2021.   

 

Saudações Desport ivas  

A Direção da FPB 

 


