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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

SEGURO DESPORTIVO 
 

1. SEGURO 2019/2020 - CANCELADO 

 

Conforme foi dado conhecimento através do n/ Comunicado nº 152-2019/2020, de 13 de maio de 

2020, os seguros para a época 2019/2020 encontram-se cancelados. Em função disso, a FPB 

considera encerrada a época 2019/2020, pelo que os dirigentes dos clubes, treinadores e 

outros agentes deverão ter presente que a atividade que possam vir a desenvolver nestes dois 

meses (junho e julho) não está coberta pelo seguro desportivo. 

 

O cancelamento do seguro por parte da seguradora, conduziu a um processo negocial tendo em 

vista a restituição dos meses em que deixou de haver seguro desportivo. Esse processo decorreu 

ao longo de várias semanas, não tendo a primeira proposta merecido o nosso acordo. A proposta 

que recentemente nos foi feita, apontando para um estorno da ordem dos 47% dos prémios, 

foi por nós aceite. 

 

Sendo inquestionável que o estorno dos prémios de seguro é uma verba que pertence aos 

Clubes, importa agora clarificar os moldes em que tal acerto se processará. A FPB apurará o 

valor do seguro que faturou às Associações. Em função disso, aplicará a taxa de devolução e 

emitirá uma Nota de Crédito a cada uma das Associações. Neste apuramento será deduzido o 

valor do prémio que cada Clube dessa Associação vier a subscrever no âmbito do seguro para 

junho-julho (ponto seguinte). 

 

Igual procedimento deverá ter cada uma das Associações para com os seus Clubes que 

subscreveram a apólice de seguro disponibilizada pela FPB no início da época. 
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2. SEGURO JUNHO-JULHO 2020 – UMA OPÇÃO 

 

Não estando os agentes (atletas, treinadores, enquadramento humano) cobertos por um seguro 

desportivo, e tendo chegado ao nosso conhecimento que alguns Clubes pretendem retomar a 

atividade em junho-julho, a FPB negociou com a AON um seguro temporário para os agentes 

que já se tinham inscrito na presente época, que também abrange a atividade relacionada 

com o treino (ar livre e/ou pavilhão). A componente competitiva não está coberta na medida em 

que as competições foram, todas elas, canceladas. 

 

Este seguro tem um custo de 9,87 euros por segurado. 

 

A sua subscrição será feita mediante envio para inscricoes@fpb.pt do impresso em anexo, com 

indicação do nome completo do segurado, número de cartão de cidadão e número da licença. 

 

O seguro dos atletas do escalão Minibasquete – Baby-Basket a Mini12 - continua a ser 

suportado pela FPB, desde que os Clubes os indiquem no impresso referido no parágrafo 

anterior. 

 

Nesta fase, os Clubes não efetuarão qualquer pagamento, sendo o acerto feito pela FPB sobre 

o valor do estorno do prémio da época 2019/2020 a que o Clube tenha direito, conforme foi 

descrito no ponto anterior. 

 

Em caso de sinistro poderá ser usada a rede de prestadores de serviços da Allianz, relativamente 

à qual será prestada mais informação logo que nos seja disponibilizada. 

 

Alertamos para o facto das autoridades competentes ainda não terem autorizado a prática 

desportiva federada para os desportos coletivos de pavilhão. 
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3. SEGURO PARA 2020/2021 – ANTECIPADO 1 (UM) MÊS 

 

A realidade do basquetebol é, hoje em dia, bastante diferente daquela que existia há alguns anos 

atrás. O mês de agosto, de completa inatividade, tem vindo a revelar-se, em muitos Clubes, como 

um mês de retoma dos treinos tendo em vista a época seguinte. 

 

Daí que não fizesse muito sentido manter o início da época desportiva no dia 1 de agosto e para 

efeitos de seguro o dia 1 de setembro. Entendeu a Direção da FPB que este é o momento 

oportuno para proceder ao alinhamento dessas duas datas, pelo que o seguro desportivo para a 

época 2020/2021, em fase de negociação, irá abranger o período compreendido entre 1 de 

agosto de 2020 e 31 de julho de 2021.  

 

Acreditamos que com esta medida há uma maior adequação à realidade atual e uma melhor 

defesa dos interesses dos clubes e dos vários agentes. 

 

 

 

 

LISBOA, 05 DE JUNHO DE 2020 
 
A DIREÇÃO 

 


