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FUNDADA EM 16-02-1989 

Comunicado Nº2 
Época: 2019-2020 
Data: 23 de Agosto de 2019 

 
 

PROGRAMA DE ESTÍMULO AO INCENTIVO E CAPTAÇÃO DO MINI 
 

MEDIDAS DE INCENTIVO 2019/2020 
 

 

Após análise da medida implementada na época 2018/2019 a Associação de Basquetebol 

da Guarda considerou essencial assegurar a continuidade na implementação da medida 

de modo a manter o crescimento das inscrições no escalão de minibasquete.  

Por esse facto iremos manter em 2019/2020 0 conjunto de medidas de incentivo aos 

escalões de minibasquete (Mini 8, Mini 10, Mini 12) tanto no género masculino como no 

feminino. 

Relembramos que o principal objetivo deste programa é alavancar a prática e promoção 

do minibasquete nos clubes inscritos na ABGuarda. 

Este programa divide-se em três fases distribuídas e são acumuladas: 

Primeira Fase: 

• Atribuição de 1 (uma) tamanho T5 por inscrição de cada atleta. 

Segunda Fase: 

• Realização de 2 (dois) convívios de minibasquete na época desportiva presente 

de organização do Clube, com obrigação de convite direto aos clubes que 

integrem este programa. 

• Participação nos convívios de minibasquete dos clubes que integrem este 

programa. 

Terceira Fase: 

• Os clubes que cumpram a primeira fase e a segunda fase deste programa, no 

final de época é atribuído um prémio em numerário por cada atleta inscrito: 
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- Valor de 5€ (cinco euros) por inscrição de cada atleta – da 1ª (primeira) à 

25ª (vigésima quinta) inscrição; 

- Valor de 10€ (dez euros) por cada atleta inscrito – da 26ª (vigésima sexta) 

inscrição em diante. 

 

De certa forma, este programa de estímulo da ABGuarda estabelece para os clubes uma 

sustentabilidade futura na própria na modalidade, operacionalizando os seguintes 

benefícios: 

• Qualificar o Clube como Escola Portuguesa de Minibasquete (26 inscrições); 

• Aumentar o número de atletas no minibasquete; 

• Aumentar a realização de convívios minibasquete; 

• Incentivar a criação de equipas em concelhos atualmente inativos; 

• Aumentar o número de técnicos de minibasquete; 

Com estas medidas, estamos empenhados neste programa de estímulo por forma a 

incentivar os clubes do distrito da Guarda a obter condições e possibilitar de colocar a 

modalidade basquetebol num patamar mais elevado e com níveis de compromisso para 

um melhor basquetebol do distrito. 

Para esclarecimento de dúvidas deste programa, entrar em contacto com o DTR. 

Anexo: Ficha de inscrição do clube 
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PROGRAMA DE ESTÍMULO AO INCENTIVO E CAPTAÇÃO DO MINI 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CLUBE 

 

Dados do clube: 

Clube: ___________________________________________ 

Localidade: _______________________________________ 

IBAN: ____________________________________________ 

 

Dados pessoais do dirigente responsável pelo projeto: 

Dirigente responsável: _______________________________ 

Contacto: _________________________________________ 

Obs: Os dados pessoais fornecidos são para uso exclusivo da associação. 

 

Panorama esperado: 

Escalões: □Mini 8  □Mini 10  □Mini 12 

Géneros:  □Masculino  □Feminino 

 

     Assinatura do Dirigente 

 

______________________ 

 

As inscrições devem ser submetidas via email para abguarda.drt@gmail.com até 30 de novembro. 


