
CONCLUSÃO DA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

Devido ao contexto que atualmente vivemos, relacionado com a doença 

infecciosa COVID-19, a Declaração do Estado de Emergência pelo Presidente da 

República em Março de 2020, a Declaração do Estado de Calamidade em Maio de 

2020, as recomendações do Governo e da Direção Geral de Saúde, visando a 

contenção, circunscrição e diminuição de propagação deste novo coronavírus, o 

normal decorrer da época desportiva 2019/2020 tal como calendarizada pela 

Federação Portuguesa de Badminton ficou seriamente comprometido. 

 

No seguimento das últimas informações e recomendações transmitidas pelas 

autoridades competentes, a Federação Portuguesa de Badminton deliberou as 

seguintes medidas: 

1. Suspender toda a competição nacional e participação em competições 

internacionais até 26 de Julho de 2020 de acordo com o Plano de Retoma da FPB. 

2. Recalendarizar, entre os meses de Setembro e Dezembro de 2020, as provas 

da competição nacional que foram suspensas entre Março e Julho de 2020 (de acordo 

com a recalendarização imposta pela BE e BWF a nível internacional). 

3. Tal como anunciado atempadamente, a partir de 1 de Janeiro de 2021, a 

época desportiva coincidirá com o ano civil, sendo então a referência temporal para as 

atualizações dos escalões etários e início da época desportiva. 

 

 Estas deliberações terão as seguintes consequências nas provas da Competição 

Nacional: 

a) os campeonatos nacionais previstos na época 2019/2020 para os meses de 

Abril, Maio e Junho de 2020 serão distribuídos ao longo dos meses de Setembro, 

Outubro, Novembro e Dezembro desse mesmo ano; 

b) a título excecional, todos os atletas não seniores  manterão os seus escalões 

atuais até 31 de Dezembro de 2020 não havendo nenhuma atualização dos mesmos 

em Julho de 2020 (exemplo: um atleta sub19 de segundo ano deixaria de o ser em 



Julho de 2020, mas com esta autorização excecional, poderá continuar a competir 

neste escalão até 31 de Dezembro de 2020); 

c) a título excecional, todos os atletas seniores manterão as suas categorias 

atuais até 31 de Dezembro de 2020; 

d) a título excecional, todos os atletas Veteranos manterão os seus escalões 

atuais até 31 de Dezembro de 2020 não havendo nenhuma atualização dos mesmos 

em Julho de 2020; 

e) a título excecional, os clubes e agentes desportivos estão isentos de revalidar 

os seus processos junto dos serviços da FPB até 18 de Dezembro de 2020, excetuando 

a revalidação legalmente obrigatória dos exames médicos desportivos; 

g) a partir de 1 de Dezembro de 2020, os clubes e agentes desportivos podem 

iniciar os seus processos de filiação/revalidação na FPB para a Época 2021.  

 

 As deliberações apresentadas neste comunicado vigoram apenas e só se a 

situação de Saúde Pública que enfrentamos mantiver o seu progresso. Caso a situação 

volte a agravar-se, novas deliberações por parte do Governo e da Direção Geral de 

Saúde poderão levar a que sejam tomadas outras decisões relativamente à conclusão 

da época desportiva. 

 Publica-se também o calendário das competições por realizar da Época 

2019/2020. Este calendário poderá sofrer alterações mediante a calendarização 

internacional imposta pela BWF e BE. 

 

Este comunicado tem o propósito de dar tempo suficiente aos clubes e 

agentes desportivos para adaptar o seu calendário e logística atempadamente. 

 

 

Equipa Técnica Nacional 


