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ÉPOCA 2020/2021 
COMUNICADO Nº 13 

3/05/2021 

 

1. RETOMA DA COMPETIÇÃO NA FORMAÇÃO 
 
 

Considerando a evolução favorável do estado higiénico-sanitário no distrito do Porto e a decisão 

governamental em avançar para a última fase do plano de desconfinamento a partir do dia 01/05/2021, 

pretende a AB Porto iniciar a organização de provas oficiais para os escalões de formação. 

A participação nestas provas é de caráter facultativo e todos os clubes interessados devem, desde já, 

manifestar o seu interesse através do preenchimento e envio digitalizado da respetiva ficha de inscrição em 

prova para secretaria@abp.pt: 

https://www.abp.pt/wp-content/uploads/2020/10/Ficha-Mod.-6-

Inscric%CC%A7a%CC%83o-equipas-em-competic%CC%A7a%CC%83o.xlsx  
 

Devem fazê-lo até ao próximo dia 07/05/2021 – 6ª feira. 

 

A organização destas provas obedecerá a alguns princípios orientadores que passamos a expor: 

• Recomendamos fortemente que cada equipa seja constituída como uma “bolha”, quer para a realização 

dos treinos e muito especialmente para a participação em jogos; 

• É fortemente desaconselhada a utilização de atletas em mais do que uma equipa, independentemente de 

terem ou não a respetiva subida de escalão; 

• Cada equipa e cada atleta deverão realizar no máximo 1 jogo por semana; 

• Não prevemos apurar vencedor/campeão em qualquer categoria. Apenas será proporcionada a 

oportunidade de voltar a competir formalmente, sem qualquer propósito classificativo; 

• Não serão permitidas “jornadas duplas”; 

• A organização das equipas por grupos obedecerá ao princípio da proximidade geográfica, sempre que tal 

se possa salvaguardar; 

• Entre jogos disputados no mesmo recinto, no mesmo dia, deverá assegurar-se um intervalo mínimo de 

02H30; 

• Recomendamos que a gestão de utilização dos/as atletas por parte dos clubes/treinadores, possibilite uma 

participação tão alargada quanto possível; 

• Aquando da inscrição na prova, o clube terá que ter obrigatoriamente um mínimo de 10 atletas inscritos 

por equipa; 

• Todas as recomendações, quer da DGS, quer da FPB/ABP terão de ser cumpridas escrupulosamente, desde 

logo a Orientação nº 36/2020 na sua redação de 17-04-2021. 
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Datas e modelo competitivo: 

 

Datas calendarizáveis 
 
MAIO:  16, 23, 30 
JUNHO:   06, 13, 20, 27 
JULHO:   04, 11, 18, 25   

 

Modelo de competição: 
- 2 FASES (no máximo);  
 
1ª fase: Grupos de 5 equipas, jogam “todos contra todos” a uma volta  
(4 jogos, 2 em casa e 2 fora e 1 jornada de folga) - 5 datas; 
 
2ª fase: Grupos de 4 equipas, jogam “todos contra todos” duas voltas 
(a calendarização é ajustada com a seguinte sequência: 1ªj/4ªj; 2ªj/5ªj; 3ªj/6ªj) 
 

 

Apesar da evolução positiva à pandemia, mas tendo sempre presente as recomendações da Direção Geral de 

Saúde e de todos os cuidados que cada pessoa deverá ter, importa considerar/antecipar soluções para alguns 

aspetos limitativos da atividade aqui proposta: 

 

• Transporte de atletas/equipas para os jogos está ainda condicionada – limitação do número de pessoas por 

veículo; 

• Assistência aos jogos continua interdita. Reforçamos a indicação para que somente seja permitida a 

presença de pessoas autorizadas para tal, conforme indicado no Regulamento à retoma da FPB; 

• Existem alguns concelhos que podem não avançar nas fases de desconfinamento; 

• Existem menos instalações desportivas disponíveis (p.e - estão a ser usadas para a vacinação); 

• Poderão existir jogos s/ nomeação oficial de juízes (a perda de agentes federados também foi significativa 

ao nível dos juízes oficiais). 
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