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1. MEMORANDO 

 

Realizou-se no passado sábado, dia 26-09-2020, pelas 10:00h, via ZOOM, uma reunião de clubes ABP, na qual marcaram 

presença representantes dos seguintes clubes: 

BCG, CAAS, GDB LEÇA, SC VASCO DA GAMA, CDC JUV. PACENSE, ACR VIGOROSA, CLIP TEAMS, MAIA BC, JUVEMAIA 

ACDC, FCS/TOG, SC COIMBRÕES, FC PORTO, CD PÓVOA, CBP 2012, NCR VALONGO, CD JOSÉ RÉGIO, CLUB 5BASKET, CP 

NATAÇÃO, FIDES, UAA AROSO, ACADÉMICO FC E GD BOLACESTO. 

ABP: Vitor Carneiro e Paulo Neta. 

 

A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: 

1 – Retoma da atividade 

2 – Competições ABP 

3 – ABP Challenge 

4 – Formação de treinadores 

 

A reunião teve o seu início pelas 10:05h, com uma intervenção inicial do Presidente da Direção, Vitor Carneiro.  

RETOMA DA ATIVIDADE 

Foi feito um apelo para o cumprimento rigoroso das diretivas em vigor da DGS, no que diz respeito ao treino 

individualizado com distanciamento físico, assim como à definição e cumprimento dos Planos de Contingência 

obrigatórios em todos os recintos desportivos.  

Foi igualmente referido o importante papel que dirigentes e treinadores devem desempenhar junto de atletas e 

familiares no sentido de influenciar positivamente a adoção de comportamentos que minimizem o risco de contágio: 

evitar espaços fechados; evitar multidões, evitar contactos próximos e usar máscara. 

Existem já algumas provas de apuramento das competições seniores a decorrer e foram já conhecidos alguns casos 

(poucos é certo) de contágio por COVID-19 na comunidade basquetebolística, pelo que importa estarmos todos 

alinhados a bem da saúde de todos, mas também no sentido de não comprometer desportivamente e 

irremediavelmente o calendário competitivo. 
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Foi chamada a atenção para a existência de atualizações nos seguintes documentos, que devem merecer uma atenta 

consulta por parte de todos os clubes:   

• Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva de Basquetebol – COVID-19; 
• PLANO DE CONTINGÊNCIA – COVID 19 RETOMA DA PRÁTICA COMPETITIVA. 

 

Versões atualizadas a 10 de setembro de 2020: 

https://www.fpb.pt/noticia/nova-versao-dos-documentos-que-orientam-retoma-do-basquetebol/ 

 

De seguida, foi referida a expectativa (otimista) de possível retoma da atividade/competição no decorrer do mês de 

novembro, acreditando que no fim do estado de contingência (que atualmente vigora até ao próximo dia 14/10/2020) a 

DGS/SEDJ se possam pronunciar favoravelmente, nesse sentido. 

 

2. COMPETIÇÕES ABP 

Apesar de todas as incertezas que rodeiam o período que atravessamos, é importante que os clubes possam o quanto 

antes inscrever os/as atletas que se encontram em atividade (seguro desportivo ativo). A inscrição das equipas também 

é particularmente relevante de modo a poder-se perspetivar vários cenários competitivos, de acordo com o período 

temporal que possa vir a estar disponível. 

 

Não sendo possível ainda estabelecer um momento exato no tempo para o possível início da atividade competitiva, 

existem alguns pressupostos que estão já definidos e que importa considerar: 

• Assim que a DGS/SEDJ autorize o treino e competição s/ restrições de distanciamento físico, vigorará um 
período máximo de 3 semanas para o início da competição; na 1ª semana definir-se-á o modelo competitivo e 
realizar-se-ão os respetivos sorteios e passadas mais 2 semanas iniciar-se-á a competição; 
 

• De modo a salvaguardar um período considerado razoável, para efeitos de eventuais apuramentos para as 
competições nacionais de formação, as competições ABP terão um período mínimo de 10 semanas de duração; 
 

• Para garantir o tempo necessário para a realização da obrigatória higienização dos espaços e materiais (mesas, 
bancos, balneários, etc...) assim como assegurar que as equipas e seus elementos não se cruzam nem se 
aglomeram (distanciamento físico) sugere-se um período mínimo de 02:30h de intervalo entre jogos 
consecutivos; 
 

• Considerando o atraso já registado, dificilmente poderá aplicar-se o modelo competitivo apresentado no 
Regulamento de Provas e Calendarização divulgado em agosto; 

https://www.fpb.pt/noticia/nova-versao-dos-documentos-que-orientam-retoma-do-basquetebol/
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• Os modelos competitivos a implementar não devem permitir a realização de jornadas duplas, considerando os 
riscos inerentes a um eventual contágio e período de isolamento profilático, bem como as consequências que 
daí possam resultar, não só para a saúde dos intervenientes, assim como para as questões de organização 
desportiva (adiamento de jogos, etc.); 
 

• De igual modo e pelos motivos evocados no ponto anterior consideramos, esta época desportiva 
excecionalmente, não organizar FINAIS ABP; 

 

 

3. ABP “CHALLENGE” 

Com o objetivo de fidelizar e motivar os/as jovens praticantes enquanto as atuais restrições no treino/competição se 

mantêm, a ABP está a projetar promover e organizar um conjunto de atividades focadas no desenvolvimento de 

competências técnicas individuais da modalidade: 

 

De que se trata? 

Uma competição de prestação individual s/ oposição*, por clubes: 

• 1 prova de prestação técnica individual baseada no FIBA Skills (5 atletas por clube); 
• 1 concurso de Lance-livre (2 atletas por clube); 
• 1 concurso de lançamentos “2Ball” (2 atletas por clube). 

 
* Respeita as atuais normas higiénico-sanitárias definidas pela DGS para a 

prática do treino individualizado com partilha de bola; 

Já manifestámos junto da FPB e de outras associações regionais o potencial interesse que este tipo de atividades poderá 

despertar, a nível nacional e em breve divulgaremos todos os detalhes logísticos e organizacionais deste projeto. 
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4. FORMAÇÃO DE TREINADORES 

Para terminar, aproveitámos a oportunidade para reforçar as informações, entretanto já divulgadas junto dos clubes, 

das atividades previstas no âmbito da formação de treinadores: 

 

• Estágio de Grau I – abertas inscrições 
De 17 a 28 de setembro; 

 

Para candidatos a treinadores, aprovados nas componentes de formação geral e formação especifica do Curso de 

Treinadores de GRAU I realizado em épocas anteriores que não tenham ainda realizado/concluído com sucesso o 

respetivo estágio;  

Email enviado a 15/09/2020 para todos os clubes 

 

• Curso de Treinadores de Grau I 
De 20 de Setembro a 15 de outubro; 

Apenas para a Componente de Formação GERAL (on-line) 

Email enviado a 21/09/2020 para todos os clubes 

 

• Formação Contínua  
1ª ação – 19/10/2020, 21:00h via ZOOM 

Alterações às Regras Oficiais 2020 

(esta ação será de caráter gratuito) 

Creditada pelo IPDJ 

 

 

 

================================================================================================== 

         A Direção 


