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FUNDADA EM 16-02-1989 

Comunicado Nº8 

Época: 2021-2022 

Data: 24 de Setembro 2021 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE AGENTES 
 
Para conhecimento geral, a seguir se informa:  

 

A Associação de Basquetebol da Guarda vem dar a conhecer os procedimentos gerais 

para a inscrição de agentes desportivos no Sistema Administrativo da FPB. 

1. Deixa de existir a necessidade de enviar os documentos para a Associação; 

2. Continuação da utilização do preenchimento dos diversos Impressos; 

3. Todos os Impressos obrigam à assinatura do dirigente do Clube e respetivo 

carimbo; 

4. Todos os documentos devem ser digitalizados e anexados na respetiva Guia e 

Ficha do Agente; 

5. O exame médico desportivo, deve ser sempre digitalizado e anexado; 

6. As digitalizações dos documentos devem ser legíveis, sob pena de recusada; 

7. Devem ser arquivados todos os documentos anexados, já que podem ser alvo de 

uma auditoria; 

8. As falsas declarações serão objeto de procedimento disciplinar. 

Na sequência da publicação da Orientação nº 036/2020, de 25 de agosto, da Direção 

Geral da Saúde, tornou-se necessário introduzir dois documentos nos processos de 

inscrição de todos os agentes desportivos. Assim, o “Termo de Responsabilidade” e 

“Autorização para Efeitos de Apoio no Inquérito Epidemiológico”, são documentos 

obrigatórios para validação de qualquer inscrição/revalidação de todos os agentes 

desportivos.  

Todos os formulários a utilizar na época 2021/2022, podem ser descarregados da página 

web da ABGuarda: https://www.abguarda.pt/documentacao/ 

 

 

https://www.abguarda.pt/documentacao/
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1. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES 

Jogadores: 

• Primeiras Inscrições: As primeiras inscrições são realizadas pelo Clube, cujo o 

preenchimento do Modelo 1 é obrigatório e assinado pelo(a) jogador(a), se menor 

de idade, deve ser assinado pelo encarregado de educação; 

• Revalidações: As revalidações dos jogadores são realizadas pelo Clube, cuja 

última inscrição tenha sido no mesmo Clube, devendo anexar o Modelo 2. Sempre 

que se verifica uma mudança de Clube, estas revalidações de jogadores são 

realizadas pela Associação, devendo o Clube entregar a documentação exigida 

para a transferência de Clube; 

• Subidas de Escalão: As subidas de escalão são realizadas pelo Clube cumprindo 

com o que está regulamentado, devendo anexar o Modelo 4; 

• Transferências: As mudanças de Clube na época em curso podem ser realizadas 

na Associação, devendo o Clube anexar o Modelo 5 e toda a documentação 

exigida, respeitando o Regulamento de Inscrições e Transferências; 

• Inscrição/Revalidação Minibasquete: Todas as inscrições de jogadores de 

Minibasquete são realizadas pelo Clube, cujo o preenchimento do Modelo 12 é 

obrigatório e assinado pelo encarregado de educação.  

Treinadores: 

A inscrição anual dos treinadores é realizada pelos Clubes, devendo anexar o 

Modelo 11. A validação da inscrição, cabe sempre à ENB aprovar. 

Enquadramento Humano: 

A inscrição anual de Enquadramento Humano, é realizada pelos Clubes devendo 

anexar o Modelo 8. A validação da inscrição, cabe à Associação e posteriormente 

FPB aprovar. 

É sempre da responsabilidade do Clube, nos vários tipos de inscrição em especial na primeira 

inscrição de jogador (Modelo 1), que o Clube a introduza todos dos dados pessoais necessários: 

o nome completo, o tipo de documento de identificação e respetivo número, a validade do 

documento de identificação, filiação, data de nascimento e número de identificação fiscal. No caso 

de o documento de identificação ser o Cartão de Cidadão, o número deve ser sempre preenchido 

com oito caracteres, mesmo que inicie com “0”. 
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2. ATLETAS SEM FORMAÇÃO BASQUETEBOLISTA PORTUGUESA (SFBP) 

Procedimentos para inscrições/revalidações de Atletas Sem Formação Basquetebolista 

Portuguesa (SFBP), de acordo com o Comunicado Nº8/FPB de 12 de agosto 2021, são efetuadas 

diretamente na Federação Portuguesa de Basquetebol: 

a) Todas as inscrições, revalidações e transferências de Jogadores provenientes de federações 

estrangeiras, independentemente do seu Estatuto (FBP ou Sem FBP) e da sua idade; 

b) Todas as inscrições, revalidações e transferências de Jogadores Sem Formação 

Basquetebolística Portuguesa (Sem FBP) com 18 ou mais anos de idade; 

c) Todas as 1ªs inscrições de Jogadores que não detenham a nacionalidade portuguesa e 

tenham entre 14 e 17 anos de idade, ambos inclusive, mesmo que não sejam provenientes 

de Federações estrangeiras. 

 

• Primeiras Inscrições com 18 ou mais anos de idade: 

a) Inscrição dos atletas através do Modelo 1, com foto tipo passe a cores e com fundo liso;  

c) Comprovativo do pagamento das taxas FPB e taxa FIBA; 

d) Documento de desvinculação da Federação do País onde esteve inscrito; 

e) Digitalização legível do passaporte; 

f) Título de Residência emitido pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF);  

h) Atestado de residência; 

g) Declaração do Clube com responsabilização despesas ocasionadas por doença, 

acidente ou repatriamento; 

j) Cópia de inscrição em estabelecimento de ensino nacional ou vínculo laboral; 

 

• Primeiras Inscrições com idade até 13 anos (inclusive) e que nunca foram 

inscritos em Federações: 

a) As primeiras inscrições de Jogadores que não detenham nacionalidade Portuguesa, com 

idade até 13 anos (inclusive) e que nunca tenham estado inscritos noutra Federação são 

efetuadas na Associação; 

b) Estas inscrições não estão dependentes da prévia obtenção da carta internacional do/a 

Jogador/a; 
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c) Se a FPB necessitar de completar algo no processo de inscrição dos Jogadores, poderá 

contactar o Clube ao qual o mesmo pertence ou pertenceu, solicitando a informação em 

falta, tendo o Clube que responder no prazo de oito dias. 

 

• Revalidações ou transferência com 18 ou mais anos de idade: 

Os mesmos referidos na primeira inscrição, com exceção:  

o Documento de desvinculação (carta internacional), desde que não tenha saído do 

país; 

o Atestado de residência, desde que permaneça no mesmo Clube;  

o Fotografia, desde que não pretenda a sua atualização no processo. 

 

• Revalidações e Transferências com idade até 17 anos (inclusive): 

a) As revalidações e transferências de Jogadores que não detenham nacionalidade 

Portuguesa e com idade até 17 anos (inclusive) são efetuadas na Associação, não sendo 

necessário fornecer informações adicionais à FPB, exceto nos casos referidos nas alíneas 

seguintes; 

b) O disposto na alínea anterior aplica-se desde que o Jogador não tenha, entretanto, 

representado um Clube ou outra instituição de outro país (fora de Portugal), caso em que 

se torna necessária a obtenção da carta internacional; 

c) No entanto, se a FPB necessitar de completar algo no processo de inscrição do Jogador, 

poderá contactar o Clube ao qual pertence ou pertenceu, solicitando a informação em falta, 

tendo o Clube que responder no prazo de oito dias. 

 

 
P’ Direção da Associação de Basquetebol da Guarda 


