
Assunto: Autorização da prática de todas as modalidades desportivas 

Caros Professores e Atletas, 

Na sequência das indicações mais recentes da DGS para o regresso aos treinos e competições desportivas em Por-
tugal que decorrem, justamente, da Resolução de Conselho de Ministros n.º 45-C/2021 que dita: fica autorizada, nos 
termos definidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a prática de todas as modalidades desportivas, aulas 
de grupo de ginásios e academias, bem como a atividade física ao ar livre sem limite de pessoas, a prática da 
modalidade de Jiu-Jitsu encontra-se, novamente, autorizada.

No que diz respeito às orientações da DGS, cumpre atender às que resultam da n.º 036/2020, atualizada no dia 17-04-
2021 que remete, no caso do Jiu-Jitsu para Orientação 030/2020, da DGS, na sua redação atual. 

Aproveitando o ensejo a FPJJB, na sua qualidade de representante da comunidade do Jiu-Jitsu em Portugal, cumpre-lhe 
esclarecer, tomando igualmente posição:

1. Não obstante a desconsideração, já inqualificável, de certas modalidades desportivas (cada vez mais representati-
vas) com regras equivalentes e requisitos próprios de uma atividade regulada pelo próprio IPDJ onde, v.g. se impõe 
a obtenção de Cédula de Treinador para o exercício da atividade por parte dos Professores, facto é que a orienta-
ção n.º 036/2020, atualizada no dia 31-03-2021, remete, no caso do Jiu-Jitsu, para Orientação 030/2020, da DGS. 

2. Também, pelo que antecede, a FPJJB requereu ao seu Departamento Jurídico o apoio necessário para encetar 
diligências, junto das autoridades correspondentes, por forma a enquadrar a nossa atividade desportiva e da sua 
Federação como é de seu direito. 

3. Segundo o critério de categorias de risco de acordo com as diferentes disciplinas / vertentes das Modalidades Des-
portivas (Anexo 3 da orientação n.º 036/2020), de acordo com o algoritmo de estratificação do Anexo 2 da orien-
tação n.º 036/2020, constata-se que a prática do Jiu-Jitsu se enquadra dentro da estratificação de risco alto o que 
nos direcionou para uma retoma da atividade para o dia 30 de abril de 2021 cf. decorre da mais recente Resolução 
de Conselho de Ministros n.º 45-C/2021.

4. Por seu turno, a orientação 030/2020 – parece-nos claro – não determina qualquer proibição, antes, faz despontar 
medidas que vão ao encontro das já recomendações de Proposta para a retoma às atividades nas academias de 
jiu-jitsu emanadas pela FPJJB, precisamente, baseando-se nas diretrizes da DGS. 

5. Impõe-se, apenas, num contexto especial como é o da Pandemia fazer observar as adaptações necessárias à 
prática desportiva de grupo e, assim, recomenda-se a observância de Proposta para a retoma às atividades nas 
academias de jiu-jitsu.

6. Finalmente, recordar que este critério geral aplica-se a todos os concelhos do País, com exceção dos municípios  e 
freguesias de nível 2 ou superior que, esperemos que seja breve, mantém as restrições para as designadas aulas 
de grupo e de modalidades desportivas que não sejam de baixo ou médio risco de acordo com as orientações da 
DGS, cf. art.º 42.º da Resolução de Conselho de Ministros n.º 45-C/2021.

Desejamos às academias de Jiu-Jitsu um bom regresso aos treinos a partir do dia 1 de maio, observando-se todas as 
regras de segurança e bom funcionamento de forma a garantir a minimização do risco contribuindo assim, enquanto 
comunidade, pela salvaguarda da saúde em geral.

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com as mais cordiais

                  saudações desportivas

                                                                                Augusto Pedro de Oliveira Alves da Silva
                                                                                                                    (Presidente da FPJJB)

                                                                              1 maio 2021   
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