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PROJETO BASQUETEBOL – 3X3 NAS ESCOLAS 2016/2017 
 
 

Tarefas e atribuições dos coordenadores do projeto “basquetebol 3x3 nas escolas”. 
 
O “Projeto Basquetebol 3x3 nas Escolas” é um projeto que aposta na revitalização do basquetebol 
nas escolas básicas e secundárias, levando deste modo a modalidade às crianças e jovens. 
 
O “Projeto Basquetebol 3x3 nas Escolas” é uma parceria estratégica do Desporto Escolar (DE) com 
a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e desta forma, torna-se muito importante 
apresentar as tarefas e atribuições dos coordenadores do projeto. 
 
Este é um projeto, em que ambas as entidades assumem na íntegra as suas responsabilidades de 
democratização da prática, num caminho necessário para se conseguir mais e melhor desporto 
escolar e mais praticantes de basquetebol, dinamizando-o a nível local, regional e nacional, 
recebendo das autarquias um elevado apoio e reconhecimento. 
 
Para que esta finalidade seja concretizada, a Federação Portuguesa de Basquetebol conta com um 
enquadramento humano próprio para o projeto, que integra os Directores Técnicos Regionais 
(elementos das Associações de Basquetebol Distritais), que trabalham em parceria com os 24 
Coordenadores Locais do Desporto Escolar (CLDE).  
 

O conhecimento das caraterísticas específicas das regiões, das suas necessidades, virtudes, 
potencialidades e condicionantes é algo muito significativo para este projeto. Daí a importância 
dos coordenadores para conseguirem ultrapassar as maiores barreiras locais, com o apoio da FPB e 
do Desporto Escolar, garantindo a sua operacionalização em todas as regiões. 
Ambos devem ter uma comunicação direta e dinâmica, cooperando de forma ativa e construtiva, 
para que os eventos se concretizem com o maior sucesso possível e de forma marcante.  
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Os D.T.R.’s (Directores Técnicos Regionais) das Associações de Basquetebol Distritais (ABD): 
 

o Na fase local e regional. 
 

 Colaborar com o CLDE na organização logística de todo o evento (campos, árbitros, na 
divulgação);  

 Garantir o material necessário para a realização do evento (bolas, campos, outros); 

 Estimular a presença das jogadoras de referência nacional e regional nos dias dos encontros; 

 Promover a presença dos técnicos nacionais e dos clubes da região. Envolver a comunidade no 
evento; 

 Procurar parcerias com clubes, autarquias ou até particulares que possam ajudar na 
organização dos encontros; 

 Tentar criar uma zona de lazer e atividades paralela aos jogos competitivos, para dinamizar os 
dias dos encontros; 

 Articular voluntários para o evento para garantir suporte no apoio organizativo e logístico, em 
colaboração com o coordenador local do desporto escolar; 

 Assegurar a organização competitiva de jogos, equipas, árbitros e outros tipos de apoio; 

 Realizar o sorteio competitivo com a maior antecedência possível. Garantir ainda a sua 
transmissão aos participantes, bem como a sua divulgação; 

 Reunir as fichas de inscrição de todas as equipas participantes nas fases local e regional e 
também das equipas apuradas para a fase final. Fotocopiá-las/digitá-las para enviar à FPB, mais 
propriamente ao responsável pela organização do evento. 

 Colaborar na montagem e desmontagem de material, marcação dos campos, na organização 
dos espaços de suporte ao evento (balneários, acessos, …). 

 Realizar a entrega dos prémios aos participantes. A existência de prémios (troféus / medalhas) 
na fase local e regional é da inteira responsabilidade da FPB; 

 Fomentar uma boa articulação com o Coordenador Local de Desporto Escolar para facilitar a 
qualidade do trabalho. 

 
 
Os Coordenadores Locais do Desporto Escolar (CLDE): 
 

o Na fase escola e na fase local/Regional: 
 

 Divulgar nas escolas o “Projeto Basquetebol 3x3 nas Escolas”; 

 Garantir a divulgação da informação do projeto (regulamento, datas, dinâmicas, fichas de 
inscrição, diplomas de participação, cartazes de divulgação) com os professores das equipas e 
da escola;  

 Garantir a marcação dos campos, bem como a organização dos espaços de suporte ao evento 
(balneários, acessos, …);  

 Estimular a participação de equipas no evento; 

 Informar que as equipas vencedoras da fase local serão apuradas para o regional.  

 Garantir com a colaboração do DTR da ABD, a realização dos encontros.  
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 Alertar e informar as autoridades de apoio médico antes do evento, garantindo pelo menos o 
estado de prevenção (centro de saúde, bombeiros, outros…); 

 Assegurar o apuramento da equipa vencedora representante do agrupamento/região – fase 
regional. Em caso da necessidade de divisão em dois ou mais torneios numa coordenação local 
de desporto escolar, se necessário, realizar em data posterior uma poule final para apurar o 
vencedor final; 

 Reunir as fichas de inscrição, devidamente preenchidas, das equipas para as fases local, enviar 
para o CRDE as equipas apuradas para a fase regional e também das equipas escolares 
apuradas para a fase nacional. 

 Agregar os cursos tecnológicos, técnicos, profissionais das escolas interessadas em colaborar na 
região. Procurar e convidar à colaboração no evento regional. Por exemplo: marketing -
estratégias de divulgação do evento; animação - dinamizar atividades paralelas aos jogos no dia 
do evento; gestão desportiva - suporte organizativo e logístico ao evento. 

 Disponibilizar o modelo de diploma de participação fornecido, e fazer chegar os diplomas a 
todas as participantes no “Projeto Basquetebol 3x3 nas Escolas” – fase escola e fase regional. 

 Colaborar na montagem e na desmontagem do material, marcação dos campos, na 
organização dos espaços de suporte ao evento (balneários, acessos, etc). 

 Colaborar com o DTR da ABD na organização logística de todo o evento (campos, árbitros, na 
divulgação, no sorteio) – fase regional. 

 
Ainda sobre as responsabilidades na dinamização do projeto: 
Apresenta-se em seguida um quadro resumo de aspetos a tratar para as diferentes fases: 
 
 
 
 
 
 
 

1.   O plano de transporte das escolas participantes nos Encontros Locais, Regionais e Nacional 
deverão ser organizados por cada CLDE; 

2.   Nas fases (Regionais e Nacional) os encargos com os transportes são suportados pela FPB, 
pelo que, os orçamentos deverão ser solicitados com os dados da FPB (seguem abaixo); 

3.   Ambos os documentos (plano de transporte e orçamento) de cada CLDE deverão ser enviados 
para o Coordenador Regional, que depois de verificados os reencaminhará para: 
sandralisboa@fpb.pt  e  rui.piedade@dge.mec.pt 

4. As contratações dos transportes podem ser efetuadas depois dos orçamentos validados pela 
FPB  

Dados da FPB:       Federação Portuguesa de Basquetebol  

Rua da Madalena, 179 - 2º andar -  1149-033 Lisboa. 

NIF: 501240802 

FASES PRÉMIOS TRANSPORTES ALIMENTAÇÃO 

ESCOLA Escola/CLDE ---------- ---------- 

LOCAL FPB AE/Escola/CLDE CLDE 

REGIONAL FPB CLDE CRDE 

NACIONAL FPB CLDE DDE/CRDE 

mailto:sandralisboa@fpb.pt
mailto:rui.piedade@dge.mec.pt

