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FUNDADA EM 16-02-1989 

Comunicado Nº5 

Época: 2021-2022 

Data: 2 de setembro de 2021 

 

MEDIDAS DE INCENTIVO DA ÉPOCA 2021/2022 
 

 
Para conhecimento geral, a seguir se informa:  

Devido à época anterior conturbada, derivada da conjetura gerada pelo vírus COVID-19 e 

à complexidade da retoma da nova época, a Associação de Basquetebol da Guarda 

deliberou a atribuição de medidas de apoio pontuais aos Clubes para a época 2021/2022. 

As medidas de apoio encontram-se divididas em quatro grupos, adequados à prática 

desportiva para os escalões de formação: 

1. Captação no Minibasquete; 

2. Inscrição de Equipas; 

3. Clubes e Novos Clubes; 

4. Organização de Torneiros e Convívios. 

Fomentando a promoção e o apoio aos Clubes pretende-se criar condições para o 

desenvolvimento do basquetebol no distrito da Guarda, procurando potenciar condições 

que assegurem a sobrevivência e continuidade da prática federada. 

O conhecimento atempado destas medidas de apoio espera-se que possibilite aos Clubes 

reduzir a incerteza e encarar a nova época de forma mais organizada, com 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 no processo de alavancagem da prática e promoção nos 

escalões de Minibasquete (Baby, Mini 8, Mini 10, Mini 12), tanto no género masculino 

como no feminino, visando a sustentabilidade futura na própria modalidade dos Clubes 

do distrito da Guarda. 

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

2. No final da presente época é atribuído um prémio financeiro ao Clube, no 

valor de 10,00€ por cada inscrito. 

Para o Clube ser elegível na atribuição do apoio financeiro, deverá realizar, no mínimo,   

dois Convívios de Minibasquete na presente época cuja organização esteja a cargo do 

Clube e com convite à participação direta dos restantes Clubes filiados na ABGuarda. 

 

2. INSCRIÇÃO DE EQUIPAS 

Este incentivo pretende alavancar a prática do basquetebol de forma generalizada, 

providenciando o apoio na criação de equipas nos Escalões de Formação 

(Sub14/Sub16/Sub18/Sub19) e Seniores dos Clubes filiados na ABGuarda: 

● Formação no género Feminino: 

1. Atribuição de 3 bolas Wilson de microfibra por cada equipa inscrita; 

2. Equipa formada com mínimo de 8 inscrições: prémio financeiro de 150,00€; 

3. Equipa formada com mínimo de 10 inscrições: prémio financeiro de 250,00€. 

● Formação no género Masculino: 

1. Atribuição de 3 bolas Wilson de microfibra por cada equipa inscrita; 

2. Equipa formada com mínimo de 8 inscrições: prémio financeiro de 125,00€; 

3. Equipa formada com mínimo de 10 inscrições: prémio financeiro de 225,00€. 

● Equipas Seniores em Competições Nacionais: 

1. Atribuição de 5 bolas Wilson T7 de microfibra por cada equipa inscrita em 

competições nacionais; 
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Para o Clube ser elegível para a atribuição dos prémios financeiros, as equipas inscritas 

não deverão possuir faltas de comparência nos quadros competitivos organizados na 

presente época. 

 

3. CLUBES E NOVOS CLUBES 

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

isentando todos os Clubes inscritos da ABGuarda de pagamentos de Seguros 

Desportivos e Inscrições Federativas aos jogadores de escalões de formação 

(sub14, sub16, sub18, sub19), exceto nos escalões Seniores. 

Para novos Clubes, não inscritos nas duas épocas transatas, a ABGuarda dispõe da 

atribuição de um kit com material auxiliar ao treino, constituído por 10 bolas de 

borracha, coletes, cones modulares sinaléticos e uma mala de primeiros socorros. 

Tendo em conta a importância da existência de treinadores qualificados nos Clubes, a 

ABGuarda oferece a um elemento do Clube o Curso Formação de Treinador de Grau I. 

 

4. ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS E CONVÍVIOS 

O apoio à organização de torneios e convívios visa estimular e apoiar os Clubes filiados 

da ABGuarda na criação de torneios nos escalões de formação e de convívios de 

minibasquete.  

A ABGuarda articulará com os Clubes a componente organizativa, devendo os Convívios 

e Torneios decorrer entre os meses de outubro a junho, cumprindo e fazendo cumprir o 

estabelecido nos presentes Caderno de Encargos.  

Os Clubes são sempre responsáveis pela preparação dos espaços de competição e 

devem enviar até 15 dias antes da data programada para a realização do Torneio ou 

Convívio o documento de Compromisso de Organização, confirmando as datas, 

localidade e pavilhão onde se propõe a realizar o mesmo. 
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● Organização de Convívios de Minibasquete: 

1. Atribuição de um prémio financeiro ao Clube, por cada Convívio de 

Minibasquete realizado: 70,00€, regulada pelo Caderno de Encargos para 

Convívios de Minibasquete; 

 
● Organização de Torneios Escalões de Formação: 

1. Atribuição de um prémio financeiro ao Clube, por cada Torneio no Escalão de 

Formação realizado: 50,00€, regulada pelo Caderno de Encargos para 

Torneios de Escalões de Formação; 

 

Com este conjunto de medidas de apoio pretende-se contribuir para o desenvolvimento e 

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

Guarda, ambicionando gerar um crescimento sustentado na modalidade no médio/longo 

prazo. 

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

Regional afim de assegurar a sua legitimidade. 

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

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

regularizada. 

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

abguarda.dtr@gmail.com 

 
P’ Direção da Associação de Basquetebol da Guarda 

 


