COMUNICADO OFICIAL Nº 17/2020
Novas medidas e apresentação do Plano Contingência – COVID-19
A Direção da Federação Portuguesa de Canoagem vem pelo presente fazer novo ponto de situação, perante a evolução da propagação da
epidemia do SARS-COV-2/COVID-19.
Neste sentido e depois da saída do estado de emergência e reabertura faseada dos clubes de canoagem, 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 junho;



Reabertura da residência universitária de Montemor-o-Velho no dia 18 de maio com encerramento previsto a dia 26 de Junho, último
dia do ano letivo 2019/2020. Esta reabertura será limitada e condicionada a um conjunto detalhado de medidas de segurança para
todos os residentes;



Reabertura dos serviços administrativos da FPC, ainda que com um horário de atendimento ao público limitado entre as 14:30 e as
16:30, e sem acesso ao interior do edifício, devendo o mesmo ser realizado pela janela da secretaria, que estará devidamente
assinalada para efeito. Será também aplicada uma rotação do horário de trabalho dos funcionários de forma a limitar a presença de
mais de uma pessoa em cada gabinete.



Serão publicados ainda durante o mês de maio todas as retificações aos Planos de Alto Rendimento 2020, de acordo com a
informação e planeamento já definido para as diferentes disciplinas da modalidade.

Informamos ainda que mantemos a nossa intenção em retomar a atividade competitiva no próximo mês de julho, estando, no entanto, estas
iniciativas limitadas por aquilo que será a evolução da situação de calamidade do País assim com o a legislação e limitações impostas pelo
governo no âmbito da realização de eventos desportivos, utilização de infraestruturas e ajuntamento de pessoas.

Porto, 15 de maio de 2020

O Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem

Vitor Manuel Taborda Félix

