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Medidas de retoma à atividade desportiva



• Medidas de retoma ao treino de pugilistas 
profissionais e alto rendimento;

• Medidas de retoma ao treino no Boxe amador;
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Os clubes podem abrir as suas instalações apenas
para o treino de atletas profissionais ou de alto 
rendimentos, cumprindo o seguinte conjunto de 

normas. 

M
EDIDAS DE RETOM

A AO TREINO PROFISSIONAL
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• Efetuar uma limpeza e higienização profunda antes de iniciar as suas atividades;
• Atletas devem vir equipados de casa com o seu próprio material preparado;
• Presença  de apenas o pessoal necessário dentro da instalação;
• Realizar grupos de treinos até 4 praticantes + treinadores;
• Higienizar o espaço antes de cada treino;
• Higienizar o material antes e após cada utilização;
• Garantir espaço interpessoal de 2 metros;
• Marcar no chão as distâncias mínimas;
• Não permitir a permuta entre grupos;
• Disponibilizar líquido desinfetante obrigatóriamente;
• Interditar acesso a balneários;
• Exigir materiais de proteção individual (mascara, gel e álcool);
• Mascaras têm utilização unica.
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A prática de atividade física e desportiva por parte de atletas amadores e seus 
treinadores pode ser retomada e realizada em contexto não competitivo e ao ar livre, 
desde que:
• Seja respeitado um distanciamento mínimo de 2 metros para atividades lado a 

lado e 4 metros para atividades em fila;
• Não exista partilha de materiais e equipamentos;
• Não exista acesso à utilização de balneários;
• Proibido qualquer tipo de contacto físico;
• Sejam utilizados materiais de proteção individual (máscaras, gel e álcool).

É permitido o exercício de atividade física e desportiva até cinco 
praticantes com enquadramento de um técnico.
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Deverão estar encerradas as instalações e estabelecimentos pertencentes
a ginásios e clubes, onde não pode ocorrer qualquer tipo de atividade
relacionada a Boxe Amador e de manutenção, com exceção de treino de atletas 
profissionais ou de alto rendimento, como anteriormente referido.



M
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• O não cumprimento destas normas medidas e diretrizes de comportamento 
dá direito a sanção disciplinar por parte da Federação Portuguesa de Boxe.
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