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COMUNICADO 

Ref.ª: 005/2021 

Odivelas, 28 de Abril de 2021 

 

Estimados, 
 
Como sabem o nosso desporto tem passado um momento conturbado no atual 
panorama de confinamento devido ao SARS-CoV2, dado que fomos considerados 
modalidades de risco elevado. 
 
Até ao momento, sublinhamos que a relação com as entidades oficiais nunca foi tão 
próxima como agora (SEJD - Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, IPDJ - 
Instituto Português do Desporto e Juventude, COP – Comité Olímpico de Portugal, CDP 
– Confederação do Desporto de Portugal), e estamos em contacto diário com todos eles 
de forma a pressionar a rápida retoma desportiva, como a forma mais simples e menos 
onerosa para o efeito. Sendo do conhecimento público e mais vos informo que o início 
da atividade está agendado para a próxima segunda-feira, dia 3 de Maio.  
 
Alertamos que a intenção de todos nós é para o rápido início da atividade, mas 
solicitamos que o façam com bom senso e de acordo com todas as normas de prevenção 
do SARS-CoV2. De acordo com a orientação da DGS é fortemente recomendado que os 
clubes promovam a realização de testes aos praticantes, embora não seja obrigatório 
em concelhos com um índice inferior a 120 /100.000 habitantes. 
Sucintamente: 
 

Risco epidemiológico (Incidência cumulativa a 14 dias) 

Concelhos com < 120 / 100.000 

Treinos (dentro da mesma equipa) ……………………………….  Sem Teste 

Concelhos com > 120 / 100.000 

Treinos (dentro da mesma equipa) ……………………………….  TRAg realizados a todos os 

atletas a equipa técnica de 14/14 dias 
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Infelizmente, o desporto em Portugal tem passado por um péssimo momento, e o apoio 
às federações por parte do IPDJ ainda vai acentuar mais este nefasto período dado que 
a SEJD executou uma redução de 2.000.000.000€, tal como uma redução significativa da 
receita proveniente dos Jogos da Santa Casa. Estes factos provocaram uma redução 
abrupta nas verbas referentes aos contratos programa para o presente ano, com uma 
redução superior a 20% nas federações desportivas.  
 
Assim, informamos que a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai também foi 
alvo de redução de tão importante e considerável verba, no entanto as boas relações já 
citadas anteriormente, vai ser alvo de revisão no período entre setembro e outubro para 
que possamos ter algum apoio às seleções para participação nas competições 
internacionais já agendadas para o final do ano. 
 
Certamente, que esta direção continuará a executar todas as diligências para vos 
proporcionar mais e melhores condições sempre de acordo com os contratos programa 
e perfeitamente articulados com as entidades oficiais, como o exemplo que em breve 
irá surgir de apoio direto por parte do IPDJ aos clubes que se encontram com a sua 
situação devidamente regularizada com a Federação Portuguesa de Kickboxing e 
Muaythai. 
 
Apresento os meus cumprimentos, e desejo da vossa parte o melhor profissionalismo 
para um Kickboxing e Muaythai em total segurança. 
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