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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

Segurança nos jogos de competição Regional 

  

Relembramos os clubes que a responsabilidade pela segurança do recinto desportivo é, nos termos 

da lei, desde a sua abertura até ao seu encerramento, dos clubes e/ou sociedades desportivas relativamente 

aos jogos em que sejam a equipa visitada. 

 Assim sendo, de acordo com o Comunicado da FPB nº 72 (2013/2014) relembramos que para as 

competições de âmbito regional/distrital: 

1) É necessário que o clube visitado esteja certificado e tenha um termo de responsabilidade assinado 

pelo responsável pela segurança desse clube; 

2) É necessário que esse responsável pela segurança seja um elemento inscrito na FPB; 

3) Para que o clube fique certificado em termos de segurança, terá de enviar para a ABM uma 

declaração do clube, devidamente assinada e carimbada, e o termo de responsabilidade com a 

identificação e assinatura da pessoa que assumirá o papel de responsável pela segurança; 

4) A presença desse responsável pela segurança em todos os jogos do clube não é obrigatória; 

5) A sua ausência não afasta porém a sua responsabilidade e a do clube na garantia da segurança nos 

jogos. 

6) Nos jogos em que esse responsável não esteja presente, o clube visitado deverá apresentar uma 

cópia da certificação do clube (Declaração do Clube e Termo de responsabilidade do responsável 

de segurança, devidamente assinados e carimbados pela ABM) e ainda a Folha de Segurança ao 

jogo, assinado por 2 elementos indicados pelo clube, maiores de idade e devidamente identificados, 

capazes de garantir a segurança da equipa de arbitragem e demais participantes no jogo. 

7) Os elementos acima indicados deverão ter coletes vestidos que permitam uma fácil identificação 

enquanto agentes responsáveis pela segurança ao jogo. 

A ausência de policiamento comporta e pressupõe um grau mais elevado de civismo de todos quantos 

participam no jogo de basquetebol, incluindo o público, pelo que apelamos aos clubes que 

sensibilizem todos os intervenientes para a necessidade de um comportamento e fair-play próprios de 

um jogo de basquetebol. 

 Enviamos, em anexo:  

 Comunicado FPB nº 72 (2013/2014) 

 Minuta Declaração e Termo de Responsabilidade 

 Folha de Segurança ao Jogo 

 

Funchal, 19 de Setembro de 2022 

A Direção 


