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FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DE PORTUGAL 

Comunicado COVID-19 – 05/2020 
 

A Federação de Patinagem de Portugal continua a acompanhar a evolução da situação atual, 
considerando a pandemia Covid-19, através do seu Gabinete de Risco e Monitorização. 

Assim, considerando o cenário atual, o ponto de situação é o seguinte: 

 

SKATEBOARD  

• Suspenso: Provas nacionais até 30 de abril 
 

• Adiado: Jogos Olímpicos Tokyo 2020 > 2021 
Esta decisão conta com o apoio da FPP, que transmitimos atempadamente junto do COP.  
 
Na sequência deste adiamento, o COP informou a FPP que mantem o Apoio à Preparação 
durante o ano de 2020. 

  

Estamos a avaliar de forma continuada a evolução da situação, aguardando também a reavaliação 
do estado de emergência, de forma a recalendarizar as competições, se viável.  

  

PATINAGEM DE VELOCIDADE 

• Suspenso: Provas nacionais até 30 de abril 
 

• Adiado: Campeonato do Mundo, Colômbia, pela World Skate > Setembro 2020 
 

• Cancelado: Torneio Internacional Terras do Infante – 2ª Etapa da Taça da Europa 
Foram também canceladas as outras etapas da Taça da Europa 
 

• Em avaliação: Campeonato Europeu, a realizar em Agosto em Portugal. 
Estamos a monitorizar e iremos intensificar a avaliação da situação, juntamente com a WSE. 

 

Estamos a avaliar de forma continuada a evolução da situação, aguardando também a reavaliação 
do estado de emergência, de forma a recalendarizar as competições, se viável.  

 

 PATINAGEM ARTÍSTICA 

• Suspenso: Provas nacionais até 30 de abril 
 

• Adiado: Campeonato da Europa de Show e Precisão > 9 a 13 de setembro 2020 
Após a suspensão devido à Covid-19, a Comissão Técnica de Patinagem Artística da World 
Skate Europe divulgou a nova data de realização, que será realizado no mesmo pavilhão, 
Almere, Países Baixos. 
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• Suspenso: Portugal Cup, Sines, 4 a 10 de maio. 
Até indicação de nova data. 
 

• Cancelado: Edição da World Cup em Itália, prevista para a 3ª semana de maio, e a Final da 
World Cup na Alemanha, prevista para a 1ª semana de junho. 
 

• Sem alterações: Campeonato do Mundo, Paraguai, 30 de setembro a 10 de outubro 

 

Estamos a avaliar de forma continuada a evolução da situação, aguardando também a reavaliação 
do estado de emergência, de forma a recalendarizar as competições, se viável.  

   

HÓQUEI EM PATINS 

• Suspenso: Campeonatos Nacionais Jovens e sub-23, até 30 de abril 
• Suspenso: Campeonatos Nacionais de Seniores Masculinos e Seniores Femininos 
• Suspenso: Taça de Portugal de Seniores Masculinos e Seniores Femininos 
• Sem alterações: Campeonato da Europa de Seniores Femininos (12 a 17 de outubro) e 

Torneio de sub-17 de Hóquei em Patins Feminino “Bandeira da Ética” (17 a 20 de dezembro), 
no Município da Mealhada 
A realização destes eventos depende da evolução e resolução da situação epidemiológica 
actual. 

• Em avaliação: Campeonato da Europa de Seniores (julho, França) 
A World Skate Europe reúne sexta-feira, 27 de março, para analisar a situação.  

 

A DTN está já a trabalhar em diferentes cenários de ajustamento do planeamento, todos eles 
dependentes da data de recomeço das competições, bem como das orientações emanadas pela 
World Skate Europe relativamente às Competições Europeias de Clubes e Campeonato da Europa 
de Seniores Masculinos. 

  

Estamos a avaliar de forma continuada a evolução da situação, aguardando também a reavaliação 
do estado de emergência, de forma a recalendarizar as competições, se viável.  

  

FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DE PORTUGAL 

Os serviços administrativos da FPP continuam em teletrabalho e disponíveis. 

 
 
 
Luís Sénica, 
Presidente da Federação de Patinagem de Portugal 
26 de março de 2020 


