
Participação dos Clubes das Regiões Autónomas nas Competições 
Nacionais de Seniores 

 

 

 
 

 
 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 
 

 

No sentido de regulamentar a participação das equipas das Regiões Autónomas dos Açores e Madeira nas 

Competições Nacionais do Escalão de Seniores, tendo em consideração a parte desportiva e também os 

apoios do Estado que são concedidos aos clubes do Continente e das Regiões Autónomas para as 

deslocações, a Federação Portuguesa de Basquetebol informa qual será o regulamento a vigorar a partir da 

época 2023/2024. 

 
 

1. COMPETIÇÕES MASCULINAS 

 

1.1 ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DA MADEIRA 

 
a) As equipas da Associação de Basquetebol da Madeira não participam no Campeonato Nacional da 

2ª Divisão Masculina. 

 
b) Os clubes que vençam o Campeonato Regional da Madeira de Seniores Masculinos, e pretendam 

participar numa Competição Nacional, participarão no Campeonato Nacional da 1ª Divisão 

Masculina. 

 
c) O Campeonato Regional da Madeira terá de ser disputado pelo mínimo de 3 clubes e serem 

realizados pelo menos 4 jogos. 

 

d) As equipas da AB Madeira que não garantam a manutenção no Campeonato Nacional da 1ª Divisão 

Masculina, na época seguinte apenas poderão participar no Grupo de Manutenção do Campeonato 

Nacional da 1ª Divisão Masculina, disputando 16 jogos. 

 
e) No máximo, apenas duas equipas da AB Madeira podem participar no Campeonato Nacional da 1ª 

Divisão Masculina (Grupo de Promoção ou Manutenção). No caso de estarem inscritas 3 equipas, 

a pior classificado da época anterior do CN 1ª Divisão Masculina, fica sem o direito desportivo de 

participar, nas provas nacionais, podendo apenas competir a nível regional. 
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1.2 ASSOCIAÇÕES DE BASQUETEBOL DOS AÇORES 

 
a) As equipas das Associações de Basquetebol dos Açores não participam no Campeonato Nacional da 

2ª Divisão Masculina. 
 

b) No máximo, apenas duas equipas das Associações de Basquetebol dos Açores podem participar no 

Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina. 

 
c) A participação do vencedor do Campeonato Regional dos Açores de Seniores Masculinos da época 

2022/23 e seguintes, tem os seguintes direitos desportivos: 

• Participação no Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina da época seguinte, no caso 

de uma das equipas dos Açores descer de divisão no CN 1ª Divisão Masculina. 

• No caso de nenhuma das equipas do Açores ter descido de divisão, terá de disputar uma 

liguilha, à melhor de 3 jogos, entre a equipa pior classificada dos Açores no Campeonato 

Nacional da 1ª Divisão Masculina e o Campeão Regional dos Açores, para definir quem 

disputará o CN 1ª Divisão Masculina da época seguinte; 

• No caso de não ter havido qualquer participante dos Açores, ou de apenas uma equipa dos 

Açores ter disputado o Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina, o Campeão Regional 

tem o direito desportivo de participar no CN 1ª Divisão Masculina sem ter de disputar uma 

liguilha; 

 
d) O clube vencedor do Campeonato Regional dos Açores mencionado na alínea anterior, não pode ser 

o mesmo que desceu de divisão no Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina da mesma época 

(ou participa na competição nacional ou na regional). 

 
e) O Campeonato Regional terá de ser disputado pelo mínimo de 3 equipas e serem realizados pelo 

menos 3 jogos. 

 
2. COMPETIÇÕES FEMININAS 

 

2.1 ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DA MADEIRA 

 

a) Os clubes que vençam o Campeonato Regional da Madeira de Seniores Feminina, e pretendam 

participar numa Competição Nacional, participarão no Campeonato Nacional da 2ªª Divisão Feminina. 

 
b) O Campeonato Regional da Madeira terá de ser disputado pelo mínimo de 3 clubes e serem realizados 

pelo menos 4 jogos. 

 
c) No máximo, apenas duas equipas da AB Madeira podem participar no Campeonato Nacional da 2ª 

Divisão Feminina. No caso de estarem inscritas 3 equipas, o pior classificado do CN 2ª Divisão 



 
 

 

Feminina da época anterior, fica sem o direito desportivo de participar, podendo apenas competir a 

nível regional. 

 
 
 

2.2 ASSOCIAÇÕES DE BASQUETEBOL DOS AÇORES 

a) A participação do vencedor do Campeonato Regional dos Açores de Seniores Femininos da época 

2022/2023 e seguintes, tem o direito desportivo de participar no Campeonato Nacional da 2ª 

Divisão Feminina, na época seguinte, no caso de ter um ou nenhum participante dos Açores no 

Campeonato Nacional da 2ª Divisão; 

 
b) No máximo, apenas duas equipas das Associações de Basquetebol dos Açores podem participar 

no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina. 

 
c) No caso de participarem duas equipas dos Açores no Campeonato Nacional da 2ª Divisão 

Feminina, terá de disputar uma liguilha, à melhor de 3 jogos, entre a equipa pior classificada dos 

Açores no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina e o Campeão Regional dos Açores, para 

definir quem disputará o CN 2ª Divisão Feminina da época seguinte; 

 
d) No caso de existir uma equipa dos Açores a participar no CN da 2ª Divisão Feminina e houver a 

descida de uma equipa dos Açores do CN da 1ª Divisão Feminina, terá de disputar uma liguilha, à 

melhor de 3 jogos, entre a equipa dos Açores que participava no Campeonato Nacional da 2ª 

Divisão Feminina e o Campeão Regional dos Açores, para definir quem disputará o CN 2ª Divisão 

Feminina da época seguinte; 

 
e) No caso de descerem duas equipas do CN da 1ª Divisão Feminina, terá de disputar uma liguilha, à 

melhor de 3 jogos, entre a equipa pior classificada dos Açores no CN da 1ª Divisão Feminina e o 

Campeão Regional dos Açores, para definir quem disputará o CN 2ª Divisão Feminina da época 

seguinte; 

 
f) No caso de não haver qualquer participante dos Açores, ou haver um participante dos Açores no 

Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, o Campeão Regional garante o direito desportivo 

de participar no referido Campeonato sem ter de disputar uma liguilha; 

 

Lisboa, 20 de Outubro de 2022 
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