
 

COMUNICADO DA DIREÇÃO 

COMUNICADO Nº: 195  |   ÉPOCA: 2021/2022   |   DATA: 15/07/2022 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

APOIO A EVENTOS 3x3 

  

O Plano de Atividades e Orçamento para 2022 da Federação Portuguesa de Basquetebol, aprovado por 

unanimidade na Assembleia Geral de 18 de Dezembro de 2021, prevê que “Para estimular o 

desenvolvimento do 3x3 em todo o território nacional, além da organização do Circuito Nacional, a FPB 

atribuirá também um apoio de 2€ por cada atleta inscrito em eventos 3x3 organizados por clubes ou 

associações, desde que devidamente certificados pela FIBA 3x3.”. 

Importa, por isso, definir e divulgar as condições para que Clubes e Associações possam beneficiar de 

mais este apoio da FPB.  

Quem pode candidatar-se ao apoio? 

✓ As 21 Associações Distritais e Regionais de Basquetebol bem como os Clubes filiados na 
Federação Portuguesa de Basquetebol. 

  

Quais as condições para beneficiar deste apoio? 

✓ Ser um evento realizado (terminado) no ano de 2022. 
✓ Ser um evento que não faz parte do Circuito Nacional 3x3 organizado pela FPB em parceria com 

as Associações. 
✓ Ser um evento autorizado pela FPB, nos termos do Artigo 204º, nº 3 do Regulamento de Provas 

da FPB (disponível para consulta aqui: https://www.fpb.pt/wp-content/uploads/2020/09/Livro-de-
Regulamentos.pdf ). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fpb.pt/wp-content/uploads/2020/09/Livro-de-Regulamentos.pdf
https://www.fpb.pt/wp-content/uploads/2020/09/Livro-de-Regulamentos.pdf


 

 

Os pedidos de autorização devem ser enviados para fpb3x3@fpb.pt com o mínimo de 15 (quinze) dias de 

antecedência. 

✓ Ser um evento registado e realizado na plataforma da FIBA https://play.fiba3x3.com, que atribui 
pontos aos seus participantes e a Portugal. 

✓ Não fazer uso indevido do logotipo da FIBA 3x3 (https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-branding-
guidelines.pdf ) 

✓ Disponibilizar o seguro desportivo para todos os participantes, sendo que aqueles que têm 
inscrição válida da FPB em 2021/2022 e subscrevem o seguro desportivo disponibilizado pela 
FPB já estão cobertos até 31 de julho de 2022. 

✓ Para validar se um Atleta tem inscrição válida (para a época 2021/2022 se o evento se realizar 
até 31/07/2022 e para a época 2022/2023 se o evento se realizar após essa data), podem 
verificar aqui: https://www.fpb.pt/cartaodigital/ . 

  

Como podem beneficiar deste apoio? 

✓ Após a conclusão do evento, o Clube ou Associação organizador deve enviar um e-mail para 
fpb3x3@fpb.pt, indicando o nome do evento (de acordo com o que foi registado na plataforma 
FIBA) e solicitando o processamento do apoio. Na volta, receberá um e-mail de confirmação dos 
serviços da FPB a informar o valor do apoio atribuído e a solicitar o envio da correspondente 
fatura. 

  

Quando termina este apoio? 

✓ Esta medida de apoio tem uma dotação global de 2.000,00 €, pelo que cessará quando for 
atingida tal dotação. 

  

Esclarecimentos podem ser solicitados através do e-mail fpb3x3@fpb.pt . 

 

LISBOA, 15 DE JULHO 2022      

       A DIREÇÃO 
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