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A Renânia do Norte-Vestefália prorroga o Regulamento de 
proteção contra o coronavírus: Mais espectadores permitidos 
em eventos desportivos 
 
Claros sinais para o desporto amador e popular na Renânia do Norte-
Vestefália/Governos Regionais acordam regras para os espectadores 
em eventos desportivos de equipa a nível nacional 
 
O governo regional informa: 
Na terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, o concelho de ministros deliberou a 
prorrogação do regulamento de proteção contra o coronavírus até ao dia 30 de 
setembro de 2020, inclusive. As mudanças estão relacionadas, principalmente, com 
a área do desporto: mais uma vez, serão permitidos mais espectadores(as) em 
instalações desportivas em todas as áreas. Além disso, tendo em conta os desafios 
específicos das competições de equipa com o respetivo interesse dos adeptos, os 
governos regionais acordaram uma abordagem conjunta acerca da questão dos 
espectadores em eventos desportivos de equipa a nível nacional e, 
consequentemente, para os jogos da Bundesliga. Num período experimental com 
uma duração inicial de seis semanas, os eventos desportivos de equipa a nível 
nacional podem voltar a realizar-se com espectadores, à condição de serem 
cumpridas regras rigorosas de higiene e prevenção de infeções. 
  
Ministro-presidente Armin Laschet: "Prometemos uma decisão clara acerca do 
enquadramento para os vários milhares de clubes desportivos da Renânia do Norte-
Vestefália. Os eventos desportivos vivem do apoio dos adeptos e da atmosfera com 
público. Isto aplica-se aos jogos da Bundesliga, mas também ao desporto amador e 
popular. Por este motivo, procurámos comunicar diretamente com os desportos 
amadores e federados para alcançarmos uma solução rápida e unânime que será 
aplicada aos eventos desportivos a nível nacional. Hoje, abrangemos as duas partes 
nas leis aplicáveis, criando, assim, um pouco mais de normalidade, de forma 
responsável. Os clubes podem finalmente voltar a encher as suas instalações 
desportivas de vida, com conceitos seguros de prevenção de infeções e limitações 
de capacidade. Aplica-se o seguinte: Os conceitos de higiene, as medidas de 
segurança e os procedimentos cautelosos são a prioridade." 
  
O Ministro da Saúde Karl-Josef Laumann afirmou: "O desporto tem sido posto à 
prova nos últimos meses. Todos estão cientes de que o desporto vive dos 
espectadores e do espírito que se vive dentro dos estádios. Muitos são os que 
sentem a sua falta. É também claro que: a prevenção de infeções e, 
consequentemente, a proteção da saúde têm de ser a prioridade máxima. Portanto, 
estamos agora a sondar a admissão cautelosa de um número limitado de 
espectadores. Contudo, isto verifica-se apenas se a taxa de infeções regional for 
levada em consideração e se forem cumpridas medidas especiais de higiene e 
prevenção de infeções. Isto será certamente um novo desafio par todos os 
envolvidos. Considerando tudo, superámos, até agora, muito bem todos os desafios. 
Estou confiante de que podemos também ser bem-sucedidos neste caso, se todos 



os espectadores seguirem as condições específicas dos locais, de forma 
disciplinada e responsável.” 
  
Novas regras para os eventos desportivos 
A partir do dia 16 de setembro de 2020, poderão voltar a estar mais de 300 
espectadores em eventos desportivos ou competições, desde de que seja 
apresentado um conceito especial de higiene e prevenção de infeções. Caso 
existiram mais de 1000 espectadores, tal como acontece com outros eventos, aplica-
se um limite máximo de um terço da capacidade das instalações desportivas. O 
regulamento sobre o número de participantes em desportos sem contacto foi 
também alargado a favor das modalidades desportivas com equipas de dimensões 
excecionais, de modo que seja possível a participação de todos os jogadores 
necessários ao desporto em questão, mesmo que este número seja superior ao 
máximo de 30. Consequentemente, o governo regional está a implementar as 
decisões tomadas na semana passada, numa cimeira conjunta com os 
representantes das associações e clubes desportivos. Serão aplicados regulamentos 
especiais no âmbito de um período experimental para eventos de desporto de 
equipa a nível nacional. 
  
Acordo entre governos regionais para eventos de desporto de equipa 
Os governos regionais acordaram hoje os seguintes elementos-chave para a 
admissão de espectadores nos jogos da Bundesliga e outras competições de equipa 
a nível nacional: 
  

 num período experimental de seis semanas, será testado o conceito de 
higiene, que serve como base para a admissão de espectadores nos eventos 
desportivos nacionais. 
 
 

 A situação pandémica atual é tida em consideração. Desta forma, não serão 
admitidos quaisquer espectadores em eventos se a incidência de 7 dias por 
cada 100 000 de habitantes no local seja igual ou superior a 35 e a taxa de 
infeções não for claramente limitada. 
 
 

 O distanciamento de 1,5 metros deve ser assegurado através da redução da 
capacidade de espectadores, da equalização do fluxo de visitantes à entrada 
e à saída e da proibição de venda e consumo de álcool. 
 
 

 O uso de máscara é obrigatório até à chegada ao seu lugar, em pé ou 
sentado. Deve ser assegurada uma ventilação suficiente dos locais do evento. 
 
 

 O número de espectadores permitidos é determinado individualmente para 
cada local. Durante o período experimental de seis semanas, caso se 
esperem mais de 1000 espectadores, a capacidade máxima permitida é de 
20% da capacidade do respetivo estádio ou salão. 

  
As alterações de todos regulamentos da região de Renânia do Norte-Vestefália 
entram em vigor na quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. 



  
Os regulamentos correspondentes serão publicados durante o dia em www.land.nrw. 
  
  
Este comunicado de imprensa está também disponível online, no endereço Web do governo 
regional, em www.land.nrw 
  
Política de Privacidade em relação às redes sociais 
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