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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL 
Avª de França, 549 – 4050-279 PORTO 

Tel: 22 834 95 70 Fax: 22 832 54 94 
 

COMUNICADO N.º 08 - 2020|2021 
 

 

Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e 

demais interessados a Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa: 

 

 

RETOMA DA PRATICA DESPORTIVA DE VOLEIBOL 

 
 

I. Do Gestor de Segurança 
 
A obrigatoriedade dos clubes designarem um Gestor de Segurança encontra-se 
prevista no Regulamento das Normas Relativas ao Policiamento de Espectáculos 
Desportivos de Voleibol.   
 
Não ser enviada à FPV, a Declaração de nomeação e Termo de Responsabilidade, 
constantes do Anexo I ao predito Regulamento, equivale à não apresentação do 
Gestor de Segurança, nos termos regulamentes, facto que, em dia de competição 
acarretará, por cada jogo, a sanção de multa de 5 a 10 UC’s nos termos do artigo 96.º 
do Regulamento  de Disciplina da FPV. (Lembrámos que, a Unidade de Conta (UC) 
em vigor para o ano de 2020, é de €102,00).  
 
Mais se chama à atenção que, nos termos do artigo 10.º-A, da Lei 113/2019 de 
11.setembro, que procedeu à alteração da Lei 39/2009 de 30.julho, a falta de 
designação de Gestor de Segurança implica, enquanto a situação se mantiver, a 
impossibilidade de serem realizados espetáculos desportivos no recinto desportivo 
(esta sanção é aplicada pela APCVD), pelo que, deverão todos os clubes apresentar, 
de imediato, as declarações que se encontrem em falta, sob pena de se verem 
sujeitos às devidas punições disciplinares e contraordenacionais. 
 
 
II. Artigo 8.º [Do número máximo de pessoas] do Regulamento para a Retoma da 
Pratica Desportiva de Voleibol – Covid 19 
 
Onde se lê: 
 
i) 5 Sponsors, considerar que, 3 respeitam ao clube visitado e 2 ao clube visitante; 
 
ii) 15 elementos para a Comunicação Social, considerar que, este número é apenas 
aplicável a jornalistas e fotógrafos com carteira profissional; 
 
iii) 10 elementos para a TV, considerar que, este número é apenas aplicável nos 
jogos com transmissão televisiva; 
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iv) 6 funcionários do Pavilhão, considerar que, este número é apenas aplicável a 
funcionários que desempenham funções na preparação e no espaço de 
Jogo/Competição. 
 
 
III. Incumprimento das regras constantes no Regulamento para a Retoma da 
Prática Desportiva de Voleibol – Covid 19 
 
No que respeita ao incumprimento de regras constantes no Regulamento de Retoma, 
Planos de Contingência (ex: não disponibilização dos contactos [nome, email e 
contacto telefónico], devidamente autorizados, dos funcionários, equipas técnicas e 
praticantes que frequentaram os espaços de prática de desporto, por data e hora 
(entrada e saída), para efeitos de apoio no inquérito epidemiológico da Autoridade de 
Saúde, quando aplicável; não utilização de máscaras por parte dos agentes 
desportivos; não medição da temperatura à entrada do Pavilhão, etc), alertamos para 
o facto de tais incumprimentos serem passíveis de gerar responsabilidade disciplinar, 
civil/criminal.  
 
Em termos disciplinares, poderá estar em causa a inobservância qualificada de 
deveres por parte dos clubes (artigo 95.º do Regulamento de Disciplina), a qual 
acarreta a sanção de interdição do seu recinto desportivo a fixar entre o mínimo de 
um e o máximo de três jogos e multa de montante a fixar entre o mínimo de 25 UC e 
o máximo de 150 UC.  
 
O mesmo se diga dos agentes desportivos que violarem tais regras, que para além de 
se sujeitarem às sanções disciplinares, poderão vir a ver-lhes aplicadas medidas 
restritivas de participação nos treinos e competições pelas autoridades de saúde 
competentes. 
 
Assim, vimos por este meio sensibilizar V. Exas para o cumprimento escrupuloso das 
regras gerais sanitárias em vigor, sob pena de a inconsciência de uns, poder 
comprometer a prática da modalidade por todos. Acaso a situação se mantenha, e 
para além da aplicação de sanções disciplinares, não deixará esta Federação de 
tomar todas as medidas ao seu alcance para que tais regras venham a ter maior 
consideração e respeito por parte de todos os intervenientes nas competições (e 
treinos) de Voleibol. 
 

 

Porto e Secretaria da Federação Portuguesa de Voleibol, 02.outubro.2020 

 

 

A Direcção 


