
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

ESCOLAS PORTUGUESAS DE MINIBASQUETE 2020-2021 
 
 
 

 
 
 
 
 

O projeto “Escolas Portuguesas de Minibásquete” reconhece e certifica desde a época 

2005/06, os clubes que atingem um determinado padrão quer quantitativo quer qualitativo, no que 

se refere aos valores e princípios de organização e funcionamento do escalão de minibasquete.  

 

O referido projeto representa, além da certificação, um apoio da FPB a todos os Clubes que 

atingem os requisitos considerados mínimos para serem considerados escola de minibasquete de 

qualidade. 

 

 

COMUNICADO DO CNMB 
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Este projeto reveste-se de especial importância, nesta época atípica, em que muitos clubes viram 

o seu esforço e investimento no minibasquete sofrer grandes constrangimentos ao longo de toda 

a época. 

 

A FPB reconhece a importância que este projeto representa para os clubes, bem como, a mais-

valia que representam os apoios associados à certificação, pelo que, decidiu manter quer o 

projeto, quer os apoios associados e ainda a simplificação do processo de candidatura 

adotada na época anterior. 

 

Aos clubes que tendo histórico de certificação, mas esta ápoca por força das circunstâncias 

conhecidas por todos, não atingiram os critérios definidos para a sua elegibilidade enquanto 

EPMB, a FPB dará oportunidade de, caso se justifique, atribuir o certificado EPMB 2020-21 a título 

excecional (condicionado a análise por parte da FPB e da respetiva Associação). 

  

O presente comunicado define: 

1. Requisitos para obtenção de certificação de Clube EPMB 2020-2021; 

2. Apoios concedidos pela FPB aos clubes certificados; 

3. O processo de certificação. 

 

1. Requisitos para obtenção de certificação de Clube EPMB 2020-2021 

 

a. Dispor de acesso a instalações que permitam o desenvolvimento da atividade de 

minibasquete, em particular a aprendizagem do jogo. 

b. Existência de um responsável diretivo/administrativo. 

c. Existência de um responsável técnico, treinador no mínimo com o grau 2 que desempenhe 

a função de coordenador do minibásquete.  

d. Ter até ao dia 09 de julho de 2021 (data do fecho de inscrições FPB), 25 atletas de 

minibásquete inscritos, validados pelos serviços da Federação Portuguesa de Basquetebol, 

cumprindo os pontos seguintes deste regulamento.  

e. Numa perspetiva de continuidade, entendemos que uma EPMB deve ser um Clube que 

sustenta os escalões superiores, no trabalho desenvolvido no minibasquete pelo que, 

destes 25 atletas é necessário que cumulativamente se verifiquem as seguintes condições: 

i. Dez (10) ou mais atletas têm de ser do escalão de Mini-10 ou Mini 8; 

ii. Dez (10) ou mais atletas têm de ser do escalão de Mini-12; 

iii. No caso de clubes que apenas têm equipas masculinas ou femininas, é obrigatório 

ter no mínimo uma equipa de Sub-14 e uma Sub-16, desse género, com 

participação nos campeonatos distritais/regionais. 



 

iv. Nos restantes casos, exige-se que se verifique a condição da alínea anterior ou em 

alternativa que o clube tenha no mínimo uma equipa masculina e uma feminina de 

Sub-14. 

Obs. Eliminada nesta época a exigência de organização de atividade de minibasquete 

 

2. Apoios concedidos pela FPB aos clubes certificados 

 

a. Os clubes que tiverem na presente época, a sua candidatura aprovada, têm direito aos 

seguintes apoios: 

i. Atribuição do certificado, e inscrição do nome do clube na lista de clubes premiados; 

ii. Atribuição de uma bola nº 7 ou nº 6 Wilson (em função das equipas inscritas pelo 

clube); 

iii. Isenção do pagamento da taxa de inscrição na FPB, na época 2021-22, do responsável 

técnico do Minibasquete, que terá de ser treinador certificado pelo menos com grau 2 

em basquetebol, nas condições seguintes: 

a) O clube é quem usufrui da isenção e não o treinador, ou seja, se o treinador 

se transferir de uma época para a outra, a isenção mantém-se no clube que 

a obteve na época anterior. 

b) A isenção é aplicada a um treinador, obrigatoriamente inscrito no clube, e 

que desempenhe a função de coordenador do Minibásquete.  

c) A isenção concedida, será no máximo, de valor igual à taxa de inscrição de 

um treinador principal no escalão anterior ao sénior (Sub18/19); 

 

 

iv. Atribuição de bolas nº 5 Wilson segundo os critérios seguintes: 

v. 25 atletas – 5 bolas 

vi. 35 atletas – 7 bolas 

vii. 45 atletas – 9 bolas 

viii. 55 atletas – 11 bolas 

ix. Por cada 10 atletas além dos 55 somam-se 2 bolas. 

 

 

3. O processo simplificado de certificação 



 

 

Atendendo às circunstâncias, decidiu a FPB aplicar um processo de certificação 

administrativo idêntico ao utilizado na época anterior, em vez do habitual modelo de 

candidatura efetuada pelos clubes. 

 

Em resultado do cruzamento de informações entre a FPB e as Associações, encontra-se em 

anexo ao presente comunicado, uma lista de Clubes que cumpriram as exigências definidas 

neste comunicado e por isso serão certificados como EPMB 2020-21. 

 

Os clubes que não estejam incluídos na listagem referida, e o pretendam, podem solicitar 

certificação excecional, nas condições indicadas neste documento. 

 

Certificação excecional 

 

Os Clubes com histórico recente de certificação EPMB que não reúnam a totalidades dos 

requisitos, podem durante 7 dias após a data de divulgação da listagem provisória de EPMB 

2020-21, requerer através de email para patriciafernandes@fpb.pt e 

sergiorosmaninho.cnmb@fpb.pt um pedido de análise extraordinário. 

 

Nesse email devem, os clubes indicar de forma sintética: 

- As ações e atividades realizadas (quer em formato presencial quer a distância). 

- As atividades previstas e não realizadas que permitiam, em condições normais, o 

cumprimento dos requisitos para a certificação. 

 

Com esta medida, a FPB pretende que os clubes que realizam um bom trabalho no 

minibasquete não sejam prejudicados pela circunstância excecional vivida nas últimas duas 

épocas. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 
      Patrícia Fernandes                                                                    Sérgio Rosmaninho 
Vice-Presidente do CNMB                                                  Director Técnico do Minibasquete 
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ANEXO 

 

Listagem provisória de EPMB 2020-21 

 

EPMB 2020-21 

Associação Clubes 

AB Alentejo Salesianos de Évora 

AB Algarve CB Albufeira 

AB Algarve CBQ Tubarões 

AB Algarve Ginásio CO 

AB Algarve Imortal BC 

AB Algarve Portimonense SC 

AB Algarve SC Farense 

AB Aveiro SC Beira-mar 

AB Aveiro Clube Galitos 

AB Aveiro CP Esgueira 

AB Aveiro GD Gafanha 

AB Aveiro GICA 

AB Aveiro GRI Brandoense 

AB Aveiro Illiabum Clube 

AB Aveiro Ovarense 

AB Aveiro UD Oliveirense 

AB Braga Basquete de Barcelos 

AB Braga GD André Soares 

AB Braga SC Braga 

AB Braga SC Maria da Fonte 

AB Braga Vitória SC 

AB Coimbra Académica Coimbra 

AB Coimbra Ginásio Figueirense 

AB Coimbra Olivais Coimbra 

AB Faial e Pico Fayal Sport 

AB Ilha Terceira Boa Viagem 

AB Ilha Terceira Lusitânia 

AB Ilha Terceira Vitorinos 

AB Leiria NDA Pombal 

AB Leiria Stella Maris Basquetebol 

AB Lisboa Algés 

AB Lisboa C.H-A. Malveira 

AB Lisboa Carnide 

AB Lisboa Maria Pia 

AB Lisboa Os Belenenses 

AB Lisboa Paço de Arcos 

AB Lisboa Quinta dos Lombos 

AB Lisboa SIMECQ 

AB Lisboa Sporting CP 

AB Madeira CDFF Franco 



 

AB Madeira CAB Madeira 

AB Madeira GB Atlântico 

AB Porto Académico FC 

AB Porto CD Póvoa 

AB Porto Club 5Basket 

AB Porto CP Natação 

AB Porto FC Gaia 

AB Porto GDB Leça 

AB Porto Guifões SC 

AB Porto Juvemaia-ACDC 

AB Porto Maia BC 

AB Porto NCR Valongo 

AB Porto Powertogether 

AB Porto SC Coimbrões 

AB Porto UAA Aroso 

AB Santarém BC Tomar 

AB Santarém CD Amiense 

AB Santarém CDTN-OAB 

AB Santarém Santarém BC 

AB Santa Maria Clube ANA 

AB São Miguel AJCOD 

AB São Miguel Micaelense 

AB São Miguel União Sportiva 

AB Setúbal Montijo BA 

AB Setúbal CD Pinhalnovense 

AB Setúbal FC Barreirense 

AB Setúbal Galitos FC 

AB Setúbal GDESSA 

AB Setúbal Seixal 1925 

AB Viana do Castelo BC Limiense 

AB Viana do Castelo Barca BC 

AB Vila Real Diogo Cão 

AB Viseu A.S.S.C.R. Gumirães 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


