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ATA DA REUNIÃO DE BOCCIA SÉNIOR 
 

Decorreu, no passado dia 13 de Julho de 2016, a reunião do fim de época do 

Campeonato Nacional de Boccia Sénior 2015/16 no Centro de Reabilitação da APPC, 

pelas 14h30, onde foram apresentados e discutidos os seguintes assuntos: 

 

1. Balanço da época desportiva 2015/16; 

2. Preparação da época 2016/17; 

3. Informações diversas. 

 

1. Breve balanço da época desportiva do Boccia Sénior 2015/16 

a) Descrição do número de competições e torneios realizados na presente época: 

 Campeonato Nacional - 10 eventos (5 Individuais e 5 de Equipas) 

 Taças de Portugal – 2 eventos (1 Individual e de 1 de Equipas) 

 Torneio de S. João. 

 

b) Participantes nesta época: 

 Instituições - 68 

 Praticantes -751 

 

2. Preparação da época 2016/17  

a) A PCAND irá assumir, na totalidade, a tutela do Boccia Sénior, continuando as 

inscrições a serem realizadas através da plataforma eletrónica habitual 

(www.bocciaportugal.pt).  

b) As inscrições para a próxima época terão de ser realizadas até 31 de Outubro de 

2016. A data limite para pagamento é 7 de Novembro de 2016. Após esta data, qualquer 

inscrição deve ser submetida para apreciação, via e-mail (pcand.boccia@gmail.com), e 

o custo terá uma taxa adicional de 50€, por instituição. As instituições que não 

efetuarem o pagamento, não vão conseguir selecionar os seus jogadores para as 

competições. A plataforma será aberta em Agosto, logo que esta ata esteja aprovada. 



 

  2/4 

c) Para participar no campeonato da próxima época, mantém-se o pagamento da taxa de 

Inscrição no valor de 50€ por instituição/clube e 5€ por cada atleta; 

d) Ficou decido que, após terminar a fase de inscrições da época 2016-17 e tendo em 

consideração o número de entidades e de participantes inscritos, bem como das suas 

localizações geográficas, as zonas de competição serão reformuladas, caso a PCAND 

entenda haver um aumento de participantes que o justifique. Serão seguidos os 

princípios de aumentar o número de praticantes, e de nivelar as zonas mediante as 

necessidades de organização das competições. 

 

e) Quanto à arbitragem, foi unanime o princípio de que os árbitros deverão, sempre que 

possível, ser de idade sénior, tal como os praticantes. Nesse sentido, serão 

implementados alguns incentivos à participação de árbitros, nomeadamente: 

 1. A PCAND irá organizar mais cursos de formação de árbitros de Boccia 

Sénior. Essas formações serão realizadas em Novembro e início de Fevereiro, após um 

levantamento do número de interessados em realizar a formação de arbitragem de 

Boccia Sénior; A autarquia de Castelo de Paiva manifestou interesse, no decorrer da 

reunião, em realizar um curso na próxima época; 

 2. Nos critérios de seleção do número das equipas ou de jogadores (para o 

Individual), para as Taças de Portugal, será incluído como principal critério o número 

de provas em que os árbitros desempenharam funções ao longo da corrente época; Essa 

contabilização será realizada pela PCAND; 

 3. Como forma de manifestar o nosso reconhecimento e agradecimento, será 

organizado um pequeno torneio convívio no final de cada época desportiva, destinado 

aos 32 árbitros que mais colaboraram durante a época desportiva. 

 

f) As deslocações destes árbitros para as diferentes provas serão da responsabilidade das 

entidades que representam e o almoço da responsabilidade da PCAND. No entanto, à 

semelhança do que tem vindo a suceder, a PCAND procurará garantir que os almoços 

sejam assegurados pela entidade organizadora local. 

g) Locais de realização de campeonatos: Sem prejuízo de contemplar aqueles que 

habitualmente pretendem organizar competições, a PCAND encoraja todos as 
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instituições ou organismos inscritos a candidatar-se à organização de um destes eventos 

do calendário nacional. O formulário de candidatura e caderno de encargos será enviado 

antes do início da época. 

 

h) Locais e datas de realização de campeonatos na próxima época 2016-17: 

Zona Prova Local Data 

Porto Individual Maia (PC) Tânia 

Porto Equipas   

Centro e Sul (?) Individual Montemor-o-Velho ? CPA 

Centro e Sul (?) Equipas Oliveira do Bairro ?? Sobustos 

Sul (?) Individual   

Sul (?) Equipas   

Vale do Sousa Individual Penafiel (PC) ?? Santos 

Vale do Sousa Equipas *Paredes (PC) ?? Madalena 

Douro Individual Resende ??  

Douro Equipas S. J. Pesqueira ??   

Fase Final Individual Feira (PC)??/ Lousada (PC) ?? . 

Fase Final Equipas S.J. Madeira  

Taça de Portugal Individual (Sul) Santarém ??  

Taça de Portugal Equipas (Norte) 
Gondomar (PC) ?? 

Feira (Europarque) 
2 Junho 

Torneio de S. João (?) Equipas Porto  

 

* - O Município de Paredes dispôs-se a organizar um Campeonato, mas apenas no caso de 

não existirem outros candidatos disponíveis para o efeito. 

 

i) Outras sugestões:  

1. Sempre que possível, realizar as provas com pools de 4 jogadores/ equipas para 

permitir a cada jogador um mínimo de 3 jogos por competição; 

2. Manter as provas com a duração máxima de dois dias; 

3. Procurar finalizar a época desportiva até Junho de 2017; 
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3. Informações diversas 

a) Os contactos para o Boccia Sénior passarão a ser os seguintes: 

 Endereço eletrónico: pcand.boccia@gmail.com  

 Contactos telefónicos: 239 780 436/ 969 661 488 

b) Os pagamentos passarão a ser realizados para o seguinte:  

IBAN: 0019 0093 0020 0002 1710 3 

Também poderão ser realizados por cheque emitido em nome da PCAND. 

 

c) Adicionar no Regulamento as responsabilidades do Parceiro/ Organizador Local: 

1. Pavilhão adequado ao tipo de competição (área, acessibilidade, etc); 

2. Marcação dos campos de jogo, e indicação dos campos, câmaras de chamada e 

sinalética de casas de banho; 

3. Questões de logística: cadeiras, mesas, águas e instalação sonora (quando 

possível); 

4. Prémios (medalhas e troféus para os coletivos) e lembranças para os participantes 

(quando possível) ; 

5. Alimentação: oferta de alimentação aos membros organizadores, incluindo os 

árbitros; indicação de instalações/ restaurantes;  

 

d) Algumas instituições manifestaram interesse na criação duma liga de Boccia Sénior, 

com patrocinadores, e questionaram se as entidades participantes serão reconhecidas 

como associadas da PCAND; A direção da PCAND ficou de responder a estas questões. 
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