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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

APOIOS A CLUBES 2020/2021 
 

Devido ao momento conturbado relacionado com a COVID-19 e à complexidade da situação 

económica que caraterizará a parte final de 2020 e o ano de 2021, a FPB decidiu sobre um 

conjunto suplementar de apoios a atribuir aos clubes na época 2020/2021. 

 

Estas medidas de caráter extraordinário são aplicáveis apenas à próxima época, 

excetuando a taxa de inscrição do Enquadramento Humano a qual, a título definitivo, passa de 

20 euros para 10 euros. 

Alguns dos apoios atribuídos na época 2019/2020 podem ser desde já confirmados para a 

próxima época. 

 

1. NOVOS APOIOS PARA A ÉPOCA 2020/2021 

 

Os apoios aprovados pela Direção dividem-se em três grupos: 

a. Apoios em taxas de inscrição;  

b. Apoios em taxas de participação; 

c. Apoio em material desportivo e formação. 

No seu conjunto, estas medidas significam um apoio total na ordem dos 225 mil euros. 

Os apoios a conceder nas taxas de inscrição e de participação, serão objeto de um comunicado 

federativo específico tendo em vista a época 2020/2021, a disponibilizar ainda esta semana. 

O apoio em material auxiliar do treino e o processo de formação no âmbito da organização e 

gestão do Clube terá uma dotação de 50 mil euros, devendo consistir na atribuição de kits com 

materiais destinados aos escalões de iniciação. A possibilidade de ser disponibilizada formação 

específica encontra-se em fase de avaliação. A sustentabilidade e o desenvolvimento das 
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organizações desportivas também passam pela aplicação de melhores práticas ao nível da sua 

gestão. É neste âmbito que se está a estudar e a avaliar a possibilidade de poder ser 

disponibilizada formação modular a todos quantos de alguma forma têm funções de 

responsabilidade na gestão dos clubes. 

 

2. APOIOS QUE CONTINUAM EM 2020/2021 

 

É possível assegurar desde já os seguintes apoios, os quais totalizam 511 mil euros: 

a. Projeto Valorizar Clubes, com uma dotação estimada de 205 mil euros; 

b. Apoio às arbitragens das provas nacionais dos escalões jovens, no valor aproximado de 

155 mil euros; 

c. Projeto Valorizar Seleções, referente à época 2019/2020, com uma dotação de 32 mil 

euros e atribuição prevista para o último trimestre do corrente ano; 

d. Projeto Valorizar CNT, referente à época 2019/2020, com uma dotação de 30 mil euros 

e atribuição prevista para o último trimestre do corrente ano; 

e. Atribuição de bolas a Clubes e Associações, com uma dotação de 35 mil euros; 

f. Manutenção dos apoios às Escolas Portuguesas de Minibasquete e ao Minibasquete em 

geral, com apoios em material estimados em 35 mil euros; 

g. Apoio às arbitragens do Basquetebol em Cadeiras de Rodas, estimado em cerca de 10 

mil euros; 

h. Isenção do pagamento do seguro do minibásquete por parte dos clubes num valor 

estimado de 4,5 mil euros; 

i. Apoios à inscrição e à arbitragem de equipas seniores em Associações sem equipas 

nesse escalão, num dos géneros ou em ambos os géneros; manutenção do apoio em 

50% às equipas que se inscreveram pela primeira vez na época 2019/2020, com valor 

estimado em 5 mil euros. 

 

Acreditamos contribuir com este conjunto de medidas para a sobrevivência e continuidade da 

prática federada do Basquetebol em todos os recantos do país. 
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O conhecimento atempado destes incentivos possibilita aos Clubes desencadear, de uma forma 

mais rigorosa, o processo de planeamento financeiro e desportivo da próxima época, adequado 

à dimensão e ao nível competitivo da sua atividade. 
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