COMUNICADO OFICIAL Nº 14/2020
Novas medidas no âmbito do Plano de Contingência – COVID-19
A Direção da Federação Portuguesa de Canoagem acompanha diariamente a situação atual do País e do Mundo,
no que diz respeito à evolução da propagação da epidemia do SARS-COV-2/COVID-19, nomeadamente no que
diz respeito às medidas e recomendações da Direção Geral de Saúde e do Governo.
Neste sentido e depois de se ter suspendido todas as competições de âmbito nacional e regional no nosso país,
encerrado os serviços administrativos e aplicado um plano de contingência relativamente às equipas Nacionais até
dia 29 de março, fomos obrigados a reconsiderar estas decisões e estender o prazo de suspensão definido.
Assim, vimos pelo presente informar todos os associados e agentes:
- Que o prazo de suspensão das atividades nacionais e regionais do calendário 2020 será prolongado até ao final
de abril;
- Dado o cancelamento dos eventos de qualificação olímpica da disciplina de velocidade e paralímpica previstos
para o mês de maio, comunicado hoje pela ICF, fica também cancelada a seletiva interna agendada para o dia 3
de abril. De acordo com as decisões que a ICF tomará relativamente à forma como serão distribuídas as quotas
olímpicas e paralímpicas ainda em disputa, será posteriormente equacionada a oportunidade e necessidade de
agendar um novo processo de seleção;
- Estão igualmente suspensos todos os estágios das equipas Nacionais de Canoagem previstos no Plano de Alto
Rendimento;
- Está ainda suspensa a realização das Assembleias Gerais da FPC, agendadas para o dia 28 de março de 2020.
No entanto, conforme previsto, iremos manter o processo de candidatura dos delegados, bem como apresentar a
lista dos candidatos, que ficará fechada nas datas anteriormente indicadas, porém a sua eleição fica adiada para
data a comunicar posteriormente.
A Direção da Federação Portuguesa de Canoagem aplicará alterações a estas e outras medidas de acordo com o
evoluir da situação e medidas impostas pela tutela.

Porto, 18 de março de 2020
O Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem
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