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1.Introdução 
 
A problemática da competição para crianças e jovens é um tema bastante explorado na 
literatura e que se mantém vivo na sua expressão prática. Neste trabalho, tenho por 
objetivo analisar uma competição de basquetebol, no escalão de Sub-14 Masculinos, 
sublinhando vantagens e desvantagens dos quadros competitivos atuais, ao mesmo 
tempo que aponto soluções para uma reformulação dos mesmos.  
 
A análise baseia-se, sobretudo, em trabalho de campo realizado durante a presente 
temporada. Fazendo parte de uma equipa que compete neste escalão, como um dos 
técnicos responsáveis, tenho tido a oportunidade de, semanalmente, contrastar aquilo 
que é conceito teórico e o que é prática comum. Para além da competição própria da 
minha equipa, tenho tido ainda a oportunidade de observar diversos encontros de outras 
equipas, dentro e fora do distrito, o que permite compreender de uma forma mais 
alargada que boa parte dos problemas dos quadros competitivos se repetem pelos 
diferentes distritos e acabam por se resumir, de forma clara, nos resultados entre 
equipas observados na fase nacional, onde o desequilíbrio é nota.  
 
De uma forma breve, o enquadramento competitivo copiado daquilo que é a competição 
para adultos, a fragilidade das normas adaptadas para a prática do jogo nestas idades e 
o desnível encontrado em boa parte das partidas, leva-nos a compreender a urgência 
de encontrar outros modos de colocar as nossas crianças e jovens perante a 
competição, sempre com o objetivo de possibilitar, para cada um conforme o seu nível, 
oportunidades de evolução, satisfação e realização pessoal.  
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2. Revisão de Literatura 
 
Há vinte e cinco anos, pelo menos, que o problema se encontra identificado. Lima 
(1990) refere que a “maioria das modalidades” se organiza num quadro competitivo que 
compreende as seguintes fases: “uma fase local de qualificação destinada a apurar um, 
dois ou três representantes para a fase seguinte; uma fase zonal de qualificação 
visando apenas o primeiro e o segundo classificados; uma fase regional com idênticas 
finalidades; uma fase final que reúne dois, quatro ou seis dos participantes iniciais.” 
Como o próprio autor refere, este quadro competitivo que é aplicado a escalões de Sub-
14 na atualidade, pouco difere de quadros competitivos de adultos como, por exemplo, 
a atual terceira divisão nacional de basquetebol masculino, vulgo Campeonato Nacional 
da 1ª Divisão.  
 
Também Quina (2003), ao referir-se a este modelo de quadro competitivo, sublinha a 
sua “perversidade”, porque “proporciona a poucos, muitas e ricas oportunidades de 
progresso, e, a muitos, poucas oportunidades de progresso” e também porque a 
organização dos quadros “com base em critérios de proximidade geográfica” leva a que 
as partidas se realizem entre “praticantes com níveis de rendimento muito diferentes”. 
 
De uma forma geral, Adelino, Vieira e Coelho (2000) sinalizam aqueles que devem ser 
os objetivos do treinador de jovens, visando sobretudo a “formação do jovem em todas 
as suas facetas”, procurar “em cada etapa, o nível óptimo de desenvolvimento”, 
“desenvolver o gosto e o hábito pela prática desportiva regular”, alimentar uma “atitude 
positiva de participação e persistência” e, finalmente, “orientar as expetativas dos 
jovens”. Também estes autores reforçam a ideia de que a competição de jovens não 
deve simular a competição de adultos, indicando que os principais objetivos da mesma 
deverão ser promovidos através de quadros competitivos pouco prolongados e 
“variados no seu tipo e natureza”, de forma a “ampliar as oportunidades de sucesso”. 
Deve-se também atender à distribuição dos mesmos por toda a época, 
sobrevalorizando “as competições locais e regionais”, atentando a que as fases 
nacionais dos escalões mais baixos deverão ser de “expressão reduzida”. Finalmente, 
deve-se evitar a “eliminação dos derrotados” e procurar que os jogos se realizem “em 
condições de equilíbrio entre os participantes”.  
 
Estas ideias têm sido difundidas e analisadas pelos treinadores e dirigentes 
responsáveis, como podemos confirmar no artigo de Ribeiro (2014), que cruza 
referências ao LTAD (Long Term Athletic Development) e a escritos de professores 
como Hermínio Barreto, para chegar à conclusão que quadros competitivos deveriam 
assegurar que “todas as equipas de Sub-14 de Portugal Continental e Ilhas realizem no 
mínimo 120 treinos e 20 jogos por época. Jogos esses que incluem participação em 
competições distritais, interdistritais, nacionais, jogos particulares [e] participação em 
torneios”. 
 
Se estamos num momento em que as análises de 1990 e 2014 coincidem no apontar 
das deficiências e soluções desejadas, compreende-se que entre a teoria e a prática 
tem existido barreiras difíceis de ultrapassar. Torna-se, assim, necessário, olhar para 
casos particulares, tentando, a partir daí, extrapolar soluções viáveis para uma 
reformulação dos quadros competitivos. 
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3. Estudo de caso: A competição de uma equipa de Sub-14 Masculinos no Distrito 
de Lisboa.  
 
Partimos então do exemplo de uma equipa inscrita no Campeonato Distrital de Sub-14 
Masculinos da Associação de Basquetebol de Lisboa.  
 
 
3.1 Análise da Competição 
 
A competição inicia-se com a definição de um ranking que conjuga os resultados desse 
clube, nesta mesma competição, nos dois anos anteriores. A equipa parte assim 
dependente do que a geração de jogadores anteriores à sua conseguiu alcançar. 
 
Na primeira fase, são definidos grupos de quatro equipas, a partir desse mesmo 
ranking, passando-se a uma segunda fase onde se formam, grupos de seis equipas 
delineados a partir da classificação da fase anterior. Na terceira fase, voltamos a ter 
grupos de quatro equipas, também selecionados pela classificação, finalizando o 
campeonato distrital com uma final a seis, onde as seis melhores classificadas lutam 
pelo título distrital e pela qualificação para os campeonato e taça nacional. 
 
Esta competição distrital é disputada entre outubro e janeiro, levando à realização de 
dezasseis jogos, em que cinco deles (os relativos à final a seis) são reduzidos e 
disputados num intervalo de três dias. As equipas que vão sendo eliminadas nas 
diferentes fases da prova continuam sempre em competição, realizando nesta fase do 
ano o mesmo número de encontros, excetuando os da final. As primeiras fases da prova 
incluem jogos muito desequilibrados, fruto do ranking estabelecido e do facto de 
estarmos numa fase inicial da temporada, com uma boa percentagem dos atletas a 
disputarem, neste escalão, a primeira competição da sua vida. 
 
A fase nacional para este escalão volta a repetir o mesmo tipo de calendário. Numa 
primeira fase são formados grupos de seis equipas, selecionando os melhores para 
uma segunda fase com grupos de também seis equipas. Neste caso, as equipas 
eliminadas deixam a competição e as provas são disputadas a duas voltas. Apuram-se 
os melhores de cada zona para a realização de uma nova final a seis que repete o 
mesmo tipo de quadro competitivo.  
 
A competição nacional é disputada entre janeiro e junho, levando à realização de vinte e 
cinco jogos, em que cinco deles (os relativos à final a seis) são reduzidos e disputados 
num intervalo de três dias. Na primeira fase encontram-se equipas que trazem, neste 
momento da temporada, já uma larga experiência competitiva (sobretudo equipas que 
chegam dos distritos de Aveiro, Lisboa, Porto e Setúbal), jogando perante equipas que 
tiveram uma primeira fase da temporada com pouquíssima competição. 
 
Para as equipas do Distrito de Lisboa que não são apuradas para as provas nacionais, 
o Campeonato Distrital organiza mais três fases competitivas, onde as equipas vão 
sendo organizadas em grupos e dispondo-se consoante a classificação em fase 
anterior.  
 
Temos assim que uma equipa deste distrito que atinja a final a seis nacional disputa 
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quarenta e seis jogos, sendo que dez deles são reduzidos. 
 
 
3.2 Normas, regulamentos e problemas a resolver 
 
Para um melhor entendimento de alguns dos princípios estabelecidos nesta competição, 
explica-se que os jogos de todas as fases, exceto as finais, são exatamente iguais ao 
do escalão sénior, com quatro períodos de dez minutos, sendo que as partidas das 
finais se realizam com quatro períodos de oito minutos.  
 
O regulamento estabelece ainda que todos os jogadores inscritos na ficha de jogo 
devem atuar nos dois períodos iniciais da partida (um cinco diferente em cada período), 
libertando as substituições apenas nos últimos dois períodos do encontro. De igual 
modo se estabelece que nenhum jogador poderá realizar mais de três períodos num 
encontro. As recomendações técnico-pedagógicas para o escalão de Sub-14 que 
constam na Conferência de Calendário 2014, incitam ainda ao reforço da defesa HxH, 
ainda que não conste, do mesmo, a sua obrigatoriedade. 
 
Se contrastarmos os princípios teóricos dos autores estudados com este quadro 
competitivo, poderemos considerar que muitos dos objetivos assumidos como 
essenciais nas melhores práticas definidas pelos estudos referidos não são cumpridos 
na prática. Salta à vista que a competição nacional tem um claro domínio sobre a 
competição local e regional, procedendo-se, desde cedo, à eliminação dos derrotados e 
à procura do campeão, simulando-se as competições para adultos.  
 
No que toca ao desenvolvimento de competências também não se vê reflexo nos atuais 
quadros competitivos, onde se, por exemplo, no caso de uma equipa de Lisboa, há uma 
procura de equilibrar as partidas nas suas fases decisivas (ainda que concentradas 
numa final a seis disputada em apenas três dias), na passagem para a fase inicial do 
campeonato nacional voltamos a encontrar um grande desnível de resultados, levando 
a uma quebra na evolução competitiva e, por consequência, novos riscos de perda de 
motivação para a competição. 
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4. Reformular quadros competitivos, encontrar novas soluções. 
 
Na nossa análise chegamos à conclusão que a 
existência de um Campeonato Nacional que 
ocupa a maior parte da época desportiva acaba 
por condicionar todo o quadro competitivo 
desejável para este escalão. Para além do 
mais, numa comparação com os quadros 
competitivos de outras Associações Distritais, 
compreendemos facilmente que a maioria das 
equipas não está a atingir os números mínimos 
de partidas desejado. Olhando para o Quadro 
1, percebemos que, pelo número de equipas 
inscritas nas primeiras fases dos respetivos 
Campeonato Distritais, a competição é escassa 
e acaba por promover para a primeira fase do 
Campeonato Nacional um conjunto de equipas 
que é exposto a níveis de rendimento muito 
diferentes do seu.  
 
 
4.1 Repensar a forma de contabilizar a vitória 
 
A reformulação dos quadros competitivos 
começaria, na nossa análise, pela sugestão de 
uma nova forma de contabilizar vitórias e 
derrotas em cada partida.  
 

De forma a podermos manter um nível de competição elevado para todas as equipas, 
no escalão de Sub-14 manteríamos todas as partidas realizadas no formato de jogos 
reduzidos (quatro períodos de oito minutos), com os resultados a serem contabilizados 
pelo número de vitórias em cada período. Desta forma, evitávamos uma situação 
bastante usual de ver partidas deste escalão resolvidas na primeira parte, com 
diferenças pontuais bem acima dos vinte pontos, devido ao facto de muitas das equipas 
não conseguirem dividir o seu grupo de jogadores e apresentar duas equipas de cinco 
jogadores com suficiente nível de rendimento. Ao contabilizar as vitórias por período, 
poderíamos assistir a casos de equipas que, perdendo os dois períodos iniciais, 
manteriam a possibilidade de lutar pela vitória nos dois períodos seguintes, ao mesmo 
tempo que, para os conjuntos mais fortes, a exigência competitiva subiria. Em caso de 
empate no final dos quatro períodos, encontraríamos o vencedor através de 
prolongamentos de quatro minutos.  
 

	  
Quadro	  2	  Resultados	  parciais	  e	  final	  num	  encontro	  de	  Sub-‐14	  Masculinos	  

Atentemos ao seguinte exemplo, no Quadro 2. A Equipa A defrontou a Equipa B num 
jogo relativo ao Campeonato Distrital de Sub-14 Masculinos da Associação de 

Quadro	  1	  Equipas	  de	  Sub-‐14	  Masculinos	  a	  
disputar	  as	  respetivas	  fases	  distritais.	  	  a)	  
Bragança	  e	  Vila	  Real	  disputam	  um	  
Campeonato	  Interregional.	  b)	  Não	  	  estão	  
disponibilizados	  os	  dados	  no	  site	  da	  FPB 
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Basquetebol de Lisboa, tendo o resultado final sido de 62-33. Ao intervalo, a Equipa A já 
levava uma vantagem de vinte e quatro pontos. No entanto, olhando para os resultados 
dos parciais, percebe-se que nos períodos finais, o resultado foi muito mais equilibrado. 
Pelo formato sugerido neste nosso artigo, o resultado final seria de 3-1, com o jogo a 
ser decidido apenas no período final. 

	  
4.2 Novo quadro competitivo 
 
Neste novo formato, o quadro competitivo passaria a ter três fases distintas, cada uma 
delas de 12 semanas, que visariam assumir os diferentes objetivos de trabalho em 
treino e de evolução das características dos atletas.  
 
4.2.1 Outubro a dezembro 
 
Na primeira fase da temporada, iniciar-se-iam as competições no primeiro fim-de-
semana de outubro, deixando o primeiro mês da época (setembro) para uma dedicação 
total ao processo de treino. Em doze semanas distribuídas de outubro a dezembro, 
pretender-se-ia manter um calendário aberto de torneios e jogos de treino, que 
permitissem que todas as equipas disputassem, no mínimo, doze partidas.  

 
Assim, conforme o 
exemplo demonstrado no 
Quadro 3, poderíamos 
incluir neste período inicial 
da temporada a realização 
de diferentes torneios, 
abrangendo também 
diferentes formatos, seja o 
de todos contra todos em 
apenas um dia (três 
equipas), meias-finais e 
final (também em apenas 
um dia), a distribuição dos 
encontros por dias 

diferentes (num mesmo fim-de-semana ou em dois finais de semana, com uma fase a 
disputar-se no Pavilhão da Equipa A e a outra no Pavilhão da Equipa B), alimentando-
se também a ideia de poder levar equipas a disputar encontros fora do seu distrito, 
permitindo desta forma o alcançar desta meta competitiva às equipas que estão em 
zonas do país com menores clubes inscritos.  
 
 
4.2.2 Janeiro a março 
 
Na segunda fase da temporada, disputar-se-iam os campeonatos distritais. No caso da 
Associação de Basquetebol de Lisboa, poder-se-ia substituir o ranking que é atualmente 
utilizado, já que ao contabilizarmos o historial de resultados de um clube não estamos a 
atender à equipa que é apresentada no respetivo ano, por um novo ranking 
consubstanciado nos resultados somados na primeira fase da temporada. Assim, 

Quadro	  3	  Calendário	  da	  primeira	  fase	  da	  temporada	  no	  novo	  formato	  
proposto 
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contabilizadas vitórias e derrotas nos torneios e jogos de treino realizados, seriam 
distribuídas as equipas por quatro grupos de cinco, somando-se um quinto grupo para 
as equipas B inscritas na Associação, conforme o Quadro 4. 
 

 	  
Quadro	  4	  Distribuição	  das	  equipas	  no	  Campeonato	  Distrital	   

 
Disputada a primeira fase a uma volta, os primeiros quatro classificados de cada grupo 
seguiriam para um formato de disputa de diferentes Taças que substituiriam a 
classificação dos primeiros dezasseis classificados. Desta forma, essas equipas 
encontrar-se-iam para disputar eliminatórias de dois jogos, um em casa, outro fora, 
sendo que os vencedores seguiriam para a disputa de uma Taça, enquanto os 
derrotados continuariam em prova pela disputa de uma outra Taça. No final, teríamos a 
entrega de dez Taças pelas equipas que disputariam a prova Distrital, conforme o 
Quadro 5. 
 

	  
Quadro	  5	  Taças	  disputadas	  por	  cada	  equipa	  na	  última	  fase	  do	  Campeonato	  Distrital 

 
4.2.3. Abril a junho 
 
Na terceira fase da temporada, estariam reservadas as datas para a realização de um 
campeonato de âmbito nacional. Sendo que a organização do mesmo obriga a uma 
confluência de vontades da Federação Portuguesa de Basquetebol e do acordo das 
diferentes Associações Distritais, a proposta aqui apresentada acaba por simular, na 
sua base, o mesmo formato aplicado ao Campeonato da Associação de Basquetebol de 
Lisboa. A primeira grande inovação em relação ao formato atual seria que todas as 
equipas do país teriam a possibilidade de se inscrever no Campeonato Nacional, sendo 
que a primeira fase do mesmo seria disputado em seis grandes zonas, na Região 
Continental, com a seguinte organização: 
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Zona Norte (equipas dos distritos de Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real): 19 
Zona Porto (equipas do distrito do Porto): 31 
Zona Centro-Norte (equipas dos distritos de Aveiro, Guarda e Viseu): 27 
Zona Centro-Sul (equipas dos distritos de Cast. Branco, Coimbra, Leiria e Santarém): 28 
Zona Lisboa (equipas do distrito de Lisboa): 30 
Zona Sul (equipas dos distritos do Algarve, Alentejo e Setúbal): 31 
 
Cada zona deveria organizar um calendário, que, na sua base, poderá repetir o 
calendário sugerido para a segunda fase da temporada e assumir as partidas do 
mesmo para completar a elaboração do ranking, de maneira a que num intervalo de dez 
a doze jogos, se pudessem definir duas equipas apuradas de cada uma das zonas. 
Para completar o número de equipas, seriam ainda selecionadas mais uma equipa de 
cada grupo de zonas (uma a Norte e outra a Sul) e os representantes de Açores e 
Madeira.  
 
O modelo de disputa da fase final do Campeonato Nacional compreenderia, então, 
dezasseis equipas, distribuídas por quatro Taças, conforme o Quadro 6, apurando-se o 
vencedor de cada uma para uma Final Four Nacional. Estes dois torneios seriam 
realizados em zonas diferentes do país, permitindo um critério de proximidade que 
facilitasse o apoio familiar a cada uma das equipas participantes.  
 

	  
Quadro	  6	  Taças	  referentes	  à	  2ª	  Fase	  do	  Campeonato	  Nacional 
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5. Conclusões 
 
Com a presente formulação, tento corresponder aos princípios delineados no trabalho 
de Adelino, Vieira e Coelho (2000) no que toca às características gerais de uma 
competição para o desporto juvenil.  
 
Os quadros competitivos não se prolongam no tempo, permitindo uma grande 
quantidade de competições, em formatos variados e com amplas oportunidades de 
sucesso. São também distribuídos por toda a época, permitindo a realização de pausas 
entre eles, valorizando as competições locais e regionais e oferecendo a participação 
num campeonato nacional a todas as equipas inscritas na presente temporada. Os 
derrotados nunca são eliminados da disputa de diferentes objetivos ao longo da 
temporada, mantendo o nível de motivação sempre alto, tendo em conta a possibilidade 
de continuar, sempre, a jogar para ganhar. A alteração do modelo de resultado também 
permite um muito maior equilíbrio na disputa dos encontros, desaparecendo, também, 
os grandes desníveis nos resultados entre equipas, sendo que, na pior das hipóteses, 
uma equipa perderá por 0-4. 
 
A importância do trabalho no campo é fundamental para a apresentação destes 
modelos de quadros competitivos. Para quem está no terreno, muitas vezes, fica a 
sensação de que a competição apenas segue uma lógica definida por igual para um 
enorme número de competições, não se respeitando as necessidades de cada escalão 
ou região onde se realiza a prova.  
 
Sendo que, neste caso, nos focamos essencialmente no Distrito de Lisboa, será 
fundamental que, no futuro, os modelos da segunda fase da temporada sejam 
repensados para os restantes distritos, sendo que, em alguns casos, não deverá haver 
um número suficiente de equipas para disputar um título, preferindo-se o formato 
interregional já utilizado pelas Associações de Bragança e Vila Real, por exemplo.  
 
É também muito importante que uma revisão dos quadros competitivos de Sub-16 e 
Sub-18 seja levada a cabo, de maneira a que se possa estar perante uma possibilidade 
de evolução do rendimento de todos os atletas, não se esquecendo, também, que os 
quadros competitivos devem atender à possibilidade de uma boa parte dos jovens 
participantes não terem como objetivo o alto rendimento, mas sim a prática desportiva 
continuada ao longo da vida.  
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