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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

DECRETO Nº 7/2021, DE 17 DE ABRIL DA  
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

IMPACTO NAS COMPETIÇÕES NACIONAIS DE SENIORES 
 

Na sequência da publicação do Decreto nº 7/2021, de 17 de Abril, da Presidência do Conselho de 

Ministros (disponível para consulta aqui https://data.dre.pt/eli/dec/7/2021/04/17/p/dre), a 

Federação Portuguesa de Basquetebol informa que estão reunidas as condições para retomar os 

treinos de Basquetebol para a esmagadora maioria dos Clubes inseridos nas competições 

nacionais de seniores a partir de 19 de Abril de 2021. 

No entanto, existem Clubes inseridos em concelhos que não podem, para já, recomeçar os treinos 

e, por isso, não estarão em condições de recomeçar a competição no fim-de-semana de 1 e 2 de 

Maio. Estes Clubes são: 

 

COMPETIÇÕES CLUBES AFETADOS 

Proliga Ginásio C. Figueirense * 

CN 1ª Divisão Feminina Imortal BC * 

CN 1ª Divisão Masculina 
SC Marinhense * 

Portimonense SC 

CN 2ª Divisão Feminina Rio Maior Basket 

CN 2ª Divisão Masculina 

Portimonense SC “B” 

Rio Maior Basket 

Imortal BC “B” * 

CB Albufeira * 

Taça Nacional Seniores Femininos Imortal BC “B” * 

Taça Nacional Seniores Masculinos --- 

 

Face a esta situação, os jogos destes Clubes agendados para o período de 1 a 14 de Maio serão 

adiados e marcados para data a definir pela FPB. 
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Todos os restantes Clubes que estão inseridos nas competições nacionais de seniores irão 

prosseguir a sua atividade, de acordo com os calendários publicados no site da FPB. 

 

No que se refere aos escalões de formação, confirma-se o já transmitido nos nossos 

Comunicados nºs 096-2020/2021, de 13 de Abril de 2021, e 097-2020/2021, de 14 de Abril de 

2021, excepto no que se refere aos Clubes dos concelhos a seguir indicados, que, nos termos do 

supra mencionado Decreto, continuam impossibilitados de dar início às suas actividades de 

Basquetebol: 

• Alandroal * 

• Albufeira * 

• Carregal do Sal * 

• Figueira da Foz * 

• Marinha Grande * 

• Moura 

• Odemira 

• Penela * 

• Portimão 

• Rio Maior 

* Apesar do Basquetebol ser uma modalidade de médio risco, já podem treinar em 

contexto de baixo risco. Ou seja, em grupos de 4 atletas e treino com distanciamento. 

 

A Federação Portuguesa de Basquetebol continua a apelar a todos os agentes desportivos para 

o cumprimento das normas de prevenção da COVID-19 determinadas pelas autoridades 

competentes, por forma a que, com a responsabilidade e o contributo de todos, possamos 

continuar neste caminho da gradual retoma da prática desportiva. 

 

Lisboa, 18 de abril de 2021 

 

                                                             A DIREÇÃO 


