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Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e 
demais interessados a Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa: 
 
 
DECISÕES DA DIRECÇÃO  
 
Por deliberação da Direcção na sua reunião de 22 de julho de 2020, foi aprovado por 
unanimidade dos presentes:  

 
 
1. EQUIPAS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 
No seguimento da exposição apresentada pela Associação de Voleibol da Madeira e, após 
análise e discussão, foi aprovado por unanimidade dos presentes: 
 
a) Autorizar na Época 2020/2021, a participação das equipas da III Divisão da Região Autónoma 
da Madeira que se tenham consagrado Campeões Regionais na Época 2019/2020, de Seniores 
Masculinos e Femininos, caso estas assim pretendam, na fase de subida à II Divisão Nacional e 
desde que, se tratem de Equipas A. 
 
b) Autorizar que na Época desportiva 2020/2021 e, por motivos excepcionais, o CS Madeira 
[Feminino] e CS Marítimo [Masculino], possam participar de forma regular desde a 1.ª Fase do 
Campeonato Nacional da II Divisão – Zona Continente. 
 
c) Estabelecer a obrigatoriedade de implementação da Zona Madeira – Feminina e Masculina, 
na Época 2021/2022. 
 
 
2. CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS 
 
No seguimento da exposição apresentada pela Associação de Voleibol de Lisboa e, após analise 
e discussão foi aprovado por unanimidade dos presentes: 
 
A partir dos escalões de Juniores A (Juniores A, B, B1, III, II e I Divisão, Masculinos e 
Femininos), podem os Clubes que assim o entenderem, registar no boletim de jogo até 14 
jogadores, desde que, em respeito pelas regras oficiais do voleibol, mediante as quais se 
estabelece que: “se uma equipa tem mais de 12 jogadores inscritos no boletim de jogo, é 
obrigatório que dois sejam Liberos.”  
Mais se decidiu que, as despesas relacionadas com o acréscimo destes 2 jogadores, serão da 
responsabilidade exclusiva dos Clubes. 
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