
1 
 

Linhas Orientadoras para a Prática e Desenvolvimento 

Desportivo no Grupo Desportivo da Banca 

 

O Grupo Desportivo da Banca como colectividade desportiva, cultural e 

recreativa ligada a instituições como são os Bancos, deve primar a sua 

actividade pela defesa dos mais elevados valores morais e cívicos.  

 

O GDB prima pela melhoria da qualidade física, moral e cultural dos seus 

praticantes, procurando proporcioná-los, por via da prática desportiva e do 

exercício físico, melhor qualidade de vida, dentro do princípio de “mente sã 

em corpo são.”  

 

Como tal toda a sua actividade desportiva deve assentar num conjunto de 

princípios que concorrem para a formação e aperfeiçoamento dum 

indivíduo íntegro por si mesmo e para o bem estar e prosperidade da 

sociedade. 

 

1. PRATICANTES DESPORTIVOS 

 

A prática desportiva e do exercício físico no GDB são abertas, sem 

distinção de género nem de idade, tendo em consideração as 

características específicas de cada modalidade e limitações inerentes à 

idade e ao sexo do praticante. 

 

Entre os praticantes das diversas vertentes desportivas e exercícios 

físicos disponíveis, podem ser integrados: 

 

a)  Trabalhadores bancários, com prioridade para os sócios do GDB. 

b) Filhos e familiares de sócios do GDB 

c) Crianças e jovens que queiram praticar, desde que obedeçam aos 

critérios de inscrição estabelecidos pela Direcção para as 

respectivas modalidades e idades. 

d) Adultos, não sócios, com comprovada boa conduta cívica e moral, 

que obedeçam aos critérios estabelecidos pela Direcção 
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2. ACTIVIDADES DESPORTIVAS E EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 

A actividade desportiva e a prática de exercícios físicos no GDB, pode ser 

realizada em 3 vertentes, a saber: 
 

I. Desporto de Lazer 

II. Manutenção Física 

III. Desporto Federado 

 

I – DESPORTO DE LAZER 

 

O Desporto de Lazer visa associar a prática desportiva ao convívio 

social e harmonioso dos seus praticantes, procurando por essa via 

proporcionar-lhes agradáveis momentos de lazer e descontração ao 

mesmo tempo que praticam desporto ou exercício físico para bem da 

sua saúde.  

 

Neste contexto, o objectivo principal nesta vertente é a melhoria da 

qualidade de vida dos participantes, sendo a competividade e o 

resultado desportivo meras consequências do jogo. 
 

Nos jogos colectivos, as equipas poderão ser formadas por 

elementos de uma única instituição, ou de várias instituições, 

buscando-se sempre que possível o equilíbrio entre as equipas, para 

tornar os jogos mais interessantes. 

 

Os praticantes de desporto de lazer deverão ser fundamentalmente 

empregados dos Bancos ou seja os associados GDB. 
 

Para esta classe de praticantes não existem regras rígidas para 

prática desportiva, para além daquelas que digam respeito à 

correcção e ao far-play, ao convívio são entre os associados e ao 

respeito pelos estatutos e regulamentos da colectividade. 

Deverá ser elaborado um Regulamento Geral de Provas, que 

orientará estas actividades. 
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Serão disponibilizados tempos de utilização nos recintos de jogos do 

GDB para a prática de desporto de lazer, em horários que estejam 

em consonância com o horário de trabalho dos empregados 

bancários. 
 

As actividades a realizar poderão ser de iniciativa dos próprios 

sócios, da Direcção do GDB ou das várias instituições bancárias, em 

estreita ligação e colaboração com as estruturas do G.D.B. 
 

Para as actividades de iniciativa colectiva dos associados ou de uma 

instituição bancária colaborante (contribuinte), dever-se-á procurar 

observar os seguintes procedimentos: 

 

- Elaboração de um regulamento específico e criação de comissões 

de trabalho para cada actividade, 

- Disponibilização do recinto de jogos por parte do GDB,  

- Colaboração técnica e organizativa a ser concedido pelos 

colaboradores do GDB,  

- Apoio do GDB em material desportivo a título devolutivo sempre 

que possível, 

- Solicitação da contribuição ou comparticipação das instituições 

participantes nos encargos organizativos e de premiação. 

 

Para as actividades e eventos realizados ou solicitados por 

instituições não contribuintes, os encargos ocorrerão todos a 

expensas das mesmas. 

 

II MANUTENÇÃO FÍSICA 

 

A manutenção física é feita por iniciativa própria do interessado, 

mediante inscrição numa das seguintes áreas ou actvidades em 

funcionamento: 

a) Ginásio de Musculação (Classes de ginástica aeróbica, 

ginástica de manutenção, classe de musculação e cardio-

fitness) 

b) Artes Marciais (Defesa pessoal nas modalidades de Karaté, 

Judo e Aikido e outras) 



4 
 

A Inscrição para estas actividades é paga, beneficiando os sócios e 

seus familiares directos de descontos que poderão chegar aos 50% e 

30% respectivamente, sobre os valores estabelecidos. 

 

III-DESPORTO FEDERADO  
 

O Desporto federado obedece a princípios específicos onde o resultado 

desportivo é o objectivo final, pelo que a selecção de atletas ou 

praticantes tem critérios com este fim. No entanto, não devem ser 

descuradas outras regras e normas visam a formação de um indivíduo 

íntegro e útil a sociedade. 

 

Os praticantes de desporto federado serão todos os indivíduos que 

queiram representar a colectividade, procurando-se sempre estimular 

e promover a participação dos filhos e demais familiares dos associados 

em representação do G.D.B. 

 

O desenvolvimento desta vertente de prática desportiva no GDB, 

obedece ao seguinte: 

 

a) A prática desportiva dentro do espírito do amadorismo ou do não 

profissionalismo; 

b) A determinação de habilitações literárias mínimas, tendo em 

conta a idade e o ensino obrigatório mínimo nacional, não 

permitindo a inscrição de crianças fora do sistema de ensino ou 

de atletas sem o ensino mínimo obrigatório para a sua faixa 

etária. 

c) A adopção de políticas, de métodos e de acções que promovam 

nas crianças e jovens praticantes, a dedicação aos estudos; 

d) A existência de um regulamento disciplinar específico; 

e) A existência de um regulamento de cedência ou transferência de 

atletas formados nas escolas do clube. 

f) A criação de incentivos ou de estímulos à representação federada 

da colectividade; 

g) Iniciar-se sempre qualquer das modalidades desportivas que a 

Direcção decida pôr em funcionamento, pelo escalão etário mais 
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baixo ou seja, escolas e ou iniciação, de forma a poder-se formar 

os atletas dentro das regras que norteiam a existência e carácter 

do G.D.B. 

 

 

 O G.D.B. poderá ter em funcionamento todas as categorias nas várias 

modalidades (desde as escolas aos seniores) e em ambos os sexos, sempre 

de acordo com a realidade e possibilidades concretas da colectividade em 

cada momento. 

 

Para os praticantes desta vertente desportiva o GDB concederá o material 

desportivo de competição e o material desportivo básico essencial para o 

treinamento. . 

 

Para os escalões de formação, considerando a inconstância participativa 

nesta idade, deverá haver uma comparticipação dos encarregados de 

educação no material de treino de uso pessoal 

 

Sem desprimor para a vertente competitiva, será dada especial atenção aos 

escalões de formação, devendo ser criada a entidade “ Escola de Formação 

Desportiva do GDB”, considerando ser este escalão o pilar para uma alta 

competição de excelência.  

A “Escola de Formação Desportiva do GDB” será a entidade que terá a 

responsabilidade de procurar formar atletas de excelência, para 

representação do GDB ou negociação com outros clubes e instituições 

desportivas. Deverá ter uma estrutura orgânica, administrativa e, se 

necessário, até jurídica específica para o efeito. 

 

Independentemente do espírito de amadorismo ou do não 

profissionalismo, poderão ser concedidos estímulos monetários em forma 

de subsídios mensais ou prémios, aos praticantes dos escalões juniores e 

séniores. Os valores serão determinados pela direcção e têm como 

objectivos fundamentais ajudar na alimentação do atleta, minimizar as 

despesas estudantis e nos custos com deslocação aos treinos. 
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ANEXOS 

 

A- DOS ATLETAS 
 

1. Para a prática de desporto no G.D.B. será exigido aos atletas limites 

mínimos de habilitações literárias. 

- Iº Ciclo até juvenis (6ª Ano classe)  

- IIº Ciclo até juniores (8º ano) 

 – 12º ano Para seniores. 
 

2. Devem ser estabelecidos limites quantitativos de atletas por 

modalidade e categoria procurando-se apoiar a escolha dos mesmos 

na conjugação da qualidade técnica com habilitações literárias ou 

seja melhor atleta/maior formação académica. 

3. Não deve haver atletas profissionalizados, primando-se pela 

conjugação de actividade estudantil ou profissional com a prática 

desportiva. 

 

B-  SUBSÍDIOS, PRÉMIOS E ESTÍMULOS 

 

Os subsídios e prémios de jogos surgem como incentivos ou 

estímulos a representação federada e oficial da colectividade, 

servindo para minimizar as carências dos atletas. 
 

O GDB estabelece o princípio da atribuição de um subsídio mensal e 

de prémios de jogos aos atletas juniores e seniores, que 

representarem a colectividade. Os valores serão periodicamente 

estabelecidos pela direcção em instrumento próprio. 

 

Aos técnicos e atletas iniciados e juvenis será atribuído um prémio no 

final de cada época desportiva, em função dos resultados e 

objectivos alcançados, devendo para os atletas ser 

fundamentalmente em material escolar, livros e similares. 
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Aos melhores atletas estudantes do clube, será atribuída uma bolsa 

de estudo interna, como forma de apoio à formação integral do 

atleta 

 

C- TRANSPORTE  

De forma a facilitar a deslocação para os treinos e jogos 

disponibilizar-se-á transporte procurando-se garantir o seguinte: 
 

- Recolha para os jogos e distribuição no final dos mesmos. 

- Distribuição no final dos treinos, periodizando-se os treinos nocturnos 

e entre estes as classes femininas. 

-Distribuição de bilhetes p/ transportes públicos quando necessário. 

 

D- APOIO ALIMENTAR  

Considerando o desgaste energético provocado pela prática 

desportiva, deverá ser concedido um apoio alimentar aos atletas 

federados com base no seguinte: 

- Apoio em períodos de treinamento mais intenso. 

- Apoio alimentar em períodos de preparação pé-competitiva, 

oferecendo uma refeição completa. 

- Apoio após os treinos, baseado em lanches ligeiros como seja. Leite, 

yougurtes, sumos, sandwiches, etc., em especial aos escalões de 

formação, onde deverão ser criadas condições para a concessão diária 

e regular deste apoio alimentar. 

 

E- APOIO MÉDICO E MEDICAMENTOSO 
 

Estando a prática desportiva sujeita a acidentes, lesões e outras 

situações de saúde, o GDB terá em atenção o estado de saúde dos 

seus atletas. 

 

O apoio médico e tratamento dos atletas por lesões ou patologias 

inerentes a prática desportiva será feito mediante: 

 

- Recurso aos serviços e condições de fisioterapia disponíveis 

internamente. 
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- Encaminhamento e acompanhamento às unidades do Sistema 

Nacional de saúde. 

- Recurso as unidades hospitalares privadas ou particulares. 

 

IMPORTANTE:  
 

O acompanhamento do atleta em caso de lesão, acidente ou qualquer 

outra questão de saúde que ocorra durante o treino, o jogo e nos 

momentos de concentração que antecedem ou precedem estes, é da 

responsabilidade do Secretário Desportivo, dos responsáveis da 

modalidade e do enfermeiro ou fisioterapeuta do clube. 

Estas situações devem ser imediatamente reportadas ao Secretário 

Geral e a Direcção do GDB, devendo para o efeito fazer recurso ao meio 

de comunicação mais expedito disponível e ou mesmo contacto directo. 
 

O recurso aos meios e unidades sanitárias atrás referidas deve ser 

devidamente ponderado e hierarquizado, tendo em conta a situação do 

atleta. 

  

 

Grupo Desportivo da Banca, Luanda 2016. 

 

 

A DIRECÇÃO 

 

___________________ 

 

 

 

 


