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Para conhecimento geral, a seguir se informa:

COMPETIÇÕES/ACTIVIDADES DE BASQUETEBOL
A PARTIR DE 19 DE ABRIL
O Decreto n.º 4/2021 de 13 de Março1 regulamenta, para o território continental, a renovação do
estado de emergência efetuada pelo Presidente da República para o período de 17 a 31 de Março
de 2021.
Em termos de actividade física e desportiva, e no que ao Basquetebol diz respeito, mantém-se a
autorização de todas as atividades de treino e competitivas (estas últimas sem público) da “1.ª
divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades
dos escalões de seniores masculino e feminino”, ou seja, Liga Placard, Liga Skoiy, Campeonato
Nacional da 1ª Divisão de Basquetebol em Cadeiras de Rodas, Taça de Portugal Masculina, Taça
de Portugal Feminina (entretanto concluída) e Taça de Portugal de Basquetebol em Cadeiras de
Rodas.
Por sua vez, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021 de 13 de Março2 estabelece uma
estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da
doença COVID-19 e fixa “um calendário para as fases de desconfinamento, o qual pode ser
alterado em função da evolução da situação epidemiológica.” (sublinhado nosso).
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https://data.dre.pt/eli/dec/4/2021/03/13/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/19/2021/03/13/p/dre
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Nesse calendário, as modalidades desportivas de médio risco – onde se inclui o Basquetebol, de
acordo com o Orientação nº 036/2020, na sua versão de 4 de Setembro de 2020, na DirecçãoGeral da Saúde3 - poderão ser retomadas a partir de 19 de Abril de 2021.
Significa isto que, a manter-se o planeamento agora divulgado pelo Governo e a manter-se a
Orientação nº 036/2020 na sua actual versão, a partir desse dia 19 de Abril de 2021, poderão ser
retomados os treinos e competições dos escalões seniores e, para os restantes escalões,
poderão ser retomados os treinos com distanciamento físico permanente de pelo menos três
metros entre praticantes.
Assim, a manter-se o planeamento agora divulgado pelo Governo, as provas seniores 2020/2021
que foram suspensas a partir de 15 de Janeiro de 2021 – n/ Comunicado nº 071-2020/2021, de
14 de Janeiro - reiniciar-se-ão no fim-de-semana de 1 e 2 de Maio de 2021, conforme
planeamento oportunamente divulgado a Clubes e Associações, e calendário a enviar em breve
pela Federação. Não obstante este calendário, os Clubes poderão, por comum acordo, agendar
jogos para data anterior a 1 de Maio (ainda que sempre posterior a 19 de Abril). E também poderá
ser retomada a actividade Skills Challenge Portugal, conforme calendário a definir e divulgar
oportunamente.
A FPB, no âmbito do grupo das 5 Federações, continuará o trabalho no sentido de antecipar este
regresso à prática, bem como o regresso à prática sem restrições dos nossos jovens, e ainda
possibilitar o regresso do público aos pavilhões, trabalho para o qual é fundamental o contributo
de todos os agentes da modalidade, enquanto cidadãos, através do cumprimento das orientações
das autoridades competentes no que ao combate à COVID-19 diz respeito.
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3

