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FUNDADA EM 16-02-1989 

Comunicado Nº1 

Época: 2020-2021 

Data: 1 de Setembro de 2020 

 

MEDIDAS DE APOIO DA ABGUARDA 2020/2021 
 

 
Para conhecimento geral, a seguir se informa:  

Devido ao momento conturbado relacionado com a COVID19 e à complexidade da 

situação que caraterizará a parte final da época 2020 e o ano de 2021, a Associação de 

Basquetebol da Guarda deliberou a atribuição de medidas de apoio extraordinário aos 

Clubes para a época 2020/2021. 

As medidas de apoio encontram-se divididas em três grupos, adequados a prática 

desportiva para os escalões de formação: 

1. Captação no Minibasquete; 

2. Participação Feminina; 

3. Apoio aos Clubes. 

Tendo em vista a promoção e o apoio aos Clubes, pretende-se criar condições para o 

desenvolvimento do basquetebol no distrito da Guarda, particularmente na sobrevivência 

e continuidade da prática federada. 

O conhecimento atempado destas medidas de apoio, possibilitará aos Clubes 

desencadear uma forma mais organizada o processo de planeamento desportivo nesta 

época, adequado à dimensão e ao nível competitivo da sua atividade. 
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1. CAPTAÇÃO NO MINIBASQUETE 

Este incentivo é prioritário, de forma a alavancar a prática e promoção nos escalões 

Minibasquete (Mini 8, Mini 10, Mini 12) tanto no género masculino como no feminino, de 

forma a criar a sustentabilidade futura na própria modalidade dos Clubes do distrito da 

Guarda. 

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

1. Atribuição de 1 bola Wilson tamanho T5 por inscrição de cada jogador com a 

participação em 50% dos convívios. 

2. Realização de 2 convívios de minibasquete na presente época de organização do 

Clube, com obrigação de convite e participação direta dos Clubes inscritos na 

ABGuarda.  

3. Os Clubes que cumpram a primeira e segunda fase, no final da presente época é 

atribuído um prémio numerário ao Clube, por cada jogador inscrito: 

• Valor de 5,00€ por cada reinscrição de jogador; 

• Valor de 10,00€ por cada nova inscrição de jogador. 

 

2. PARTICIPAÇÃO FEMININA 

Este incentivo a considerar, pretende alavancar a prática do basquetebol no género 

feminino, nos escalões de formação (sub14 e sub16) de forma a iniciar a sustentabilidade 

no sector feminino para os Clubes no distrito da Guarda. 

Este incentivo divide-se em duas fases distribuídas: 

1. Atribuição de 3 bolas T6 por cada equipa inscrita. 

2. A equipa inscrita não possuir faltas de comparências nos quadros competitivos 

organizados pela ABGuarda, sendo que os Clubes que cumpram o previsto, no final 

da presente época é atribuído um prémio numerário: 

• Valor de 100,00€ por equipa, da 6ª à 10ª inscrição; 

• Valor de 150,00€ por equipa, da 11ª inscrição em diante. 
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3. APOIO AOS CLUBES 

Este incentivo pretende executar um apoio de caráter extraordinário na presente época, 

isentando todo os Clubes inscritos da ABGuarda de pagamentos de seguros desportivos 

a todos os jogadores de escalões de formação (sub14, sub16, sub19, sub20), exceto nos 

escalões seniores, enquadramento humano e treinadores. 

Para novos Clubes, não inscritos na época transata, a ABGuarda dispõe da atribuição de 

um kit com material auxiliar ao treino, constituído por 10 bolas, coletes, cones modulares 

sinaléticos e mala de primeiros socorros. 

 

Com este conjunto de medidas de apoio acreditamos contribuir para a desenvolvimento e 

continuidade da prática federada do Basquetebol em todos os recantos do distrito da 

Guarda. 

Todas as medidas de apoio referidas, serão alvo de monitorização pelo Diretor 

Técnico Regional afim de merecerem a sua conformidade. 

Os apoios de carater financeiro, são liquidados mediante a emissão da fatura em nome 

da Associação de Basquetebol da Guarda, devendo os Clubes terem a situação financeira 

regularizada. 

Para esclarecimento de dúvidas das medidas de apoio referidas, devem contactar o email: 

abguarda.geral@gmail.com 

 

P’ Direção da Associação de Basquetebol da Guarda 
 


