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Deliberações da Direcção 
 

 
 
Na Reunião de 09 de dezembro de 2020, a Direcção da FPV, deliberou por unanimidade dos 
presentes: 
 
No seguimento da decisão do Governo Regional da Madeira em suspender todas as 
competições regionais do desporto não profissional, em todas as modalidades desportivas, 
pelo período de trinta dias, como medida de contenção da pandemia da Covid19 [Resolução 
nº 839/2020, da Presidência do Governo Regional da Madeira, de 5.novembro.2020], medida 
esta, entretanto, renovada até ao próximo dia 07.janeiro.2021. foi decidido por unanimidade 
dos presentes: 

 
“Atendendo: 
 
i) à decisão do Governo Regional da Madeira em suspender todas as competições 

regionais do desporto não profissional, em todas as modalidades desportivas, como 

medida de contenção da pandemia da Covid19, decretada no passado dia 05.novembro 

de 2020 pelo período de trinta dias; 
 
ii) à sua posterior renovação até 07.janeiro.2021, estando  atletas e equipas regionais 

não profissionais, bem como os agentes desportivos, impedidos de participar em 

competições nacionais e internacionais, desde 06.novembro.2020; 
 
iii) a incerteza a respeito da renovação ou não desta medida, após 07 de janeiro de 

2021; 

 

Foi decidido que: 
 
Os representantes da Madeira participarão na Fase Final do Campeonato Nacional da 

II Divisão - Masculinos e Femininos. 

 

Assim, é cancelada a participação das equipas da Madeira na 1.ª Fase do Campeonato 

Nacional da II Divisão - Masculinos e Femininos.” 

 

 

 
Na Reunião de 28 de outubro de 2020, a Direcção da FPV, deliberou por unanimidade dos 
presentes: 
 
Considerando as dificuldades de vários clubes em cumprirem com a data limite para inscrição 
do número mínimo de atletas e equipas nos Juniores A e escalões de formação, foi decidido, 
prolongar a data limite para 15.novembro.2020. 
 

 

 



Na Reunião de 16 de outubro de 2020, a Direcção da FPV, deliberou por unanimidade dos 
presentes: 
 
Atenta a situação de crise sanitária de Covid19 e, actuando em conformidade com as 
orientações e decisões, em cada momento, das Autoridades Competentes, foi decidido, adequar 
os respetivos quadros competitivos e aprovar o seguinte Regulamento Covid 19 – Campeonatos 
Nacionais. Assim: 

REGULAMENTO COVID 19 – CAMPEONATOS NACIONAIS 
 

Conforme a evolução Pandémica e das orientações e decisões, em cada momento, das 
Autoridades Competentes, a FPV poderá adequar os respetivos quadros competitivos, assim 
como, decidir pela sua suspensão. Assim caso sejamos obrigados a adiar jogos e, os mesmos não 
possam ser disputados ao fim de semana, devido ao já grande número de jornadas duplas, os 
jogos serão realizados às 4ªs feiras. Se mesmo assim e, devido a restrições internacionais com o 
término dos Campeonatos Seniores da I Divisão, não conseguirmos terminar dentro do tempo 
permitido, informamos que: 

- Poderão ser anulados os 1ºs Play-Offs ou disputados à melhor de 3 jogos; 

- Se anulado o 1º Play-Off, o Play-Off Final será disputado pelas equipas 1º e 2º classificadas da 
Fase dos Primeiros, sendo que, as equipas classificadas em 3º e 4º lugares disputarão a Taça 
Federação; 

- O Play-Off Final de atribuição do título de Campeão Nacional também poderá ser disputado à 
melhor de 3 jogos.  
 
I DIVISÃO MASCULINA 
 

Caso o Campeonato tenha de ser interrompido, serão seguidos os seguintes Critérios: 
 
1 – Interrupção do Campeonato durante a 1ª Fase 

Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a 1ª Fase, não será atribuído 
nenhum título de Campeão Nacional nem ocorrerão descidas de Divisão. 

 

2 - Interrupção do Campeonato durante a 2ª Fase, Série dos Primeiros 

Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a 2ª Fase da Série dos 
Primeiros, apenas será atribuído o título de Campeão Nacional à equipa classificada em 1º lugar, 
no momento da interrupção, caso se tenham realizados, pelo menos, 85% dos jogos desta Fase 
(12 jornadas). 

3 - Interrupção do Campeonato durante a 2ª Fase, Série dos Últimos 

Caso o Campeonato Nacional da 1ª Divisão seja interrompido durante a 2ª Fase, da Série dos 
Últimos, apenas terão lugar descidas de Divisão das últimas três classificadas, caso sejam 
realizados 50% dos jogos desta Fase (7 jornadas – Final da 1ª volta). 

4 - Interrupção do Campeonato durante a Fase dos Play-Offs 

4.1 – Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a Fase dos 1ºs Play-
Offs (1º Vs 4º e 3º Vs 2º), a atribuição do título de campeão nacional será atribuído ao 1º 
classificado da 2ª Fase. 
  



4.2 - Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a fase dos 2ºs Play-
Offs (final) o título de campeão nacional será atribuído da seguinte forma: 
  
▪ Disputado apenas o 1º Jogo do Play-off - O Campeão Nacional será, dos dois que 
estavam a participar no play-off, o melhor classificado da 2ª Fase; 
 
▪ Disputado apenas o 2º Jogo do Play-off: 
- Se estiver 1-1, o Campeão Nacional será, dos dois que estavam a participar no play-off, o 
melhor classificado da II Fase 
- Se uma equipa vence por 2-0, é-lhe atribuído o título de Campeão Nacional; 
 
▪ Disputado apenas o 3º Jogo do Play-off: 
- Se uma equipa vence por 2-1, é-lhe atribuído o título de Campeão Nacional; 
 
▪ Disputado apenas o 4º Jogo do Play-off: 
- Se estiver 2-2, é atribuído o Título de Campeão Nacional á equipa que tiver melhor rácio entre 
os sets ganhos e perdidos, nos jogos disputados neste play-off. Se o empate subsistir será o 
título de Campeão nacional atribuído á equipa que tiver melhor rácio entre os pontos ganhos 
e perdidos, nos jogos disputados neste play-off. Se o empate ainda subsistir será o título de 
Campeão Nacional atribuído, dos dois que estavam a participar no play-off, ao melhor 
classificado da 2ª Fase; 

I DIVISÃO FEMININA 
 

Caso o Campeonato tiver de ser interrompido, serão seguidos os seguintes Critérios: 
 
1 - Interrupção do Campeonato durante a 1ª Fase 

Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a 1ª Fase, apenas será 
atribuído o título de campeão nacional à equipa classificada em 1º lugar, mais ocorrendo 
descidas de Divisão se, no momento da interrupção, tenham realizados, pelo menos, 85% dos 
jogos desta fase (22 jornadas). 

 

2 - Interrupção do Campeonato durante a Fase dos Play-Offs 

2.1 - Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a fase dos 1ºs Play-
Offs (1º Vs 4º e 3º Vs 2º), a atribuição do título de campeão nacional será atribuído ao 1º 
classificado da 1ª Fase. 
  

2.2 - Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a fase dos 2ºs Play-
Offs (final), a atribuição do título de Campeão Nacional será realizada da seguinte forma: 
 
▪ Disputado apenas o 1º Jogo do Play-off - O Campeão Nacional será, dos dois que 
estavam a participar no play-off, o melhor classificado da 1ª Fase; 
 
▪ Disputado apenas o 2º Jogo do Play-off: 
- Se estiver 1-1, o Campeão Nacional será, dos dois que estavam a participar no play-off, o 
melhor classificado da 1ª Fase 
- Se uma equipa vence por 2-0, é-lhe atribuído o título de Campeão Nacional; 
 



▪ Disputado apenas o 3º Jogo do Play-off: 
- Se uma equipa vence por 2-1, é-lhe atribuído o título de Campeão Nacional; 
 
▪ Disputado apenas o 4º Jogo do Play-off: 
- Se estiver 2-2, é atribuído o Título de Campeão Nacional á equipa que tiver melhor rácio entre 
os sets ganhos e perdidos, nos jogos disputados neste play-off. Se o empate subsistir será o 
título de Campeão nacional atribuído á equipa que tiver melhor rácio entre os pontos ganhos 
e perdidos, nos jogos disputados neste play-off. Se o empate ainda assim subsistir será o título 
de Campeão nacional atribuído, dos dois que estavam a participar no play-off, ao melhor 
classificado da 1ª Fase; 
 
3 - Interrupção do Campeonato durante a fase dos últimos 

3.1 - Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a Fase dos últimos, 
terão lugar descidas de Divisão das últimas três classificadas, caso sejam realizados, pelo 
menos 50% dos jogos da respetiva fase (5 jornadas – final da 1ª volta). Caso não se tenham 
realizado 50% de jogos da fase dos últimos, descerão as três últimas classificadas da 1ª Fase. 
 
 
II DIVISÃO - MASCULINOS E FEMININOS 
 
Caso os campeonatos tiverem de ser interrompidos, serão seguidos os seguintes Critérios: 
 
1 – Interrupção do Campeonato durante a 1ª Fase 
 
Caso o Campeonato Nacional da II Divisão seja interrompido durante a 1ª Fase, não será 
atribuído o título de Campeão Nacional, nem existirão subidas e descidas de Divisão. 
 
2 - Interrupção do Campeonato durante a 2ª Fase 
 
2.1 – Caso o Campeonato Nacional da II Divisão seja interrompido durante a 2ª Fase, Série dos 
Primeiros, apenas será atribuído o título de Campeão Nacional, e respetiva subida de Divisão, 
à equipa classificada em 1º lugar, no momento da interrupção, caso estejam realizados, pelo 
menos, 50% dos jogos desta fase (5 jornadas). 
 
2.2 - Caso o Campeonato Nacional da II Divisão seja interrompido durante a 2ª Fase Série dos 
Últimos apenas terão lugar descidas de Divisão se, no momento da interrupção, estiverem 
realizados, pelo menos, 50% dos jogos desta fase (7 jornadas). 
 
 
III DIVISÃO - MASCULINOS E FEMININOS 
 
Caso os campeonatos tiverem de ser interrompidos, serão seguidos os seguintes Critérios: 
 
1 – Interrupção do Campeonato durante a 1ª Fase 
 
Caso o Campeonato Nacional da III Divisão seja interrompido durante a 1ª Fase, não será 
atribuído o título de campeão nacional, nem existirão subidas de Divisão. 
 
2 - Interrupção do Campeonato durante a 2ª Fase 
 
2.1 – Serie dos Primeiros 
 
Existirão subidas de Divisão se, no momento da interrupção, tiverem sido realizados, pelo 
menos, 85% dos jogos da 2ª Fase da Série dos Primeiros. 
 



2.2 – Serie dos Últimos 
 
Será atribuído o Trofeu Federação se, no momento da interrupção, tiverem sido realizados, 
pelo menos, 85% dos jogos da 2ª Fase da Série dos últimos. 
 
3 – Atribuição do Título de Campeão Nacional 
  
 Apenas serão atribuídos títulos de campeão nacional caso se realizem as respetivas fases 
finais. 
 
 
JUNIORES B1 - MASCULINOS E FEMININOS 
 
1 – Interrupção do Campeonato durante a 1ª fase 
 
Caso o Campeonato Nacional de Juniores B1 seja interrompido durante a 1ª Fase, não será 
atribuído o título de campeão nacional, nem existirão descidas de Divisão. 
 
2 - Interrupção do Campeonato durante a 2ª Fase 
 
2.1 – Caso o Campeonato Nacional de Juniores B1 seja interrompido durante a 2ª Fase, Série 
dos Primeiros, apenas será atribuído o título de Campeão Nacional, à equipa classificada em 
1º lugar, no momento da interrupção, caso estejam realizados, pelo menos, 85% dos jogos 
desta fase e não haja equipas das regiões autónomas da Madeira e Açores, para disputar a III 
fase (final). 
 
2.2 - Caso o Campeonato Nacional de Juniores B1 seja interrompido durante a 2ª Fase Série 
dos Últimos apenas terão lugar descidas de Divisão se, no momento da interrupção, estiverem 
realizados, pelo menos, 50% dos jogos desta fase. 
 
3 - Interrupção do Campeonato após a 2ª Fase 
 
3.1 – Caso o Campeonato Nacional de Juniores B1 seja interrompido após 2ª Fase, apenas será 
atribuído o título de Campeão Nacional, à equipa classificada em 1º lugar na 2ª Fase, caso não 
haja equipas das regiões autónomas da Madeira e Açores, para disputar a 3ª Fase (final). 
 
 
 
JUNIORES B - MASCULINOS E FEMININOS 
 
1 – Atribuição de Título de Campeão Nacional e Subidas ao Escalão B1 
 
Apenas serão atribuídos títulos de Campeão Nacional e respetivas subidas de Divisão caso seja 
realizada a 3ª Fase (Fase Final). 
 
 
JUNIORES A E ESCALÕES DE FORMAÇÃO - MASCULINOS E FEMININOS 
 
1 – Atribuição de Título de Campeão Nacional 
 
Apenas serão atribuídos títulos de Campeão Nacional caso seja realizada a respetiva 3ª Fase 
(Fase Final). 
 

 

 



 
Na Reunião de 15 de outubro de 2020, a Direcção da FPV, deliberou por unanimidade dos 
presentes: 
 
Considerando as dificuldades de vários clubes em cumprirem com a data limite para inscrição 
do número mínimo de atletas e equipas nos Juniores A e escalões de formação, foi decidido, 
prolongar a data limite para 30.outubro.2020. 

 

 
 
Na Reunião de 30 de setembro de 2020, a Direcção da FPV, deliberou por unanimidade dos 
presentes: 
 
Considerando as dificuldades de vários clubes em cumprirem com a data limite para inscrição 
do número mínimo de atletas e equipas nos Juniores A e escalões de formação, foi decidido, 
prolongar a data limite para 15.outubro.2020. 

 

 
 
Na Reunião de 09 de setembro de 2020, a Direcção da FPV, deliberou por unanimidade dos 
presentes: 
 
 
1. REGIME DE SUBIDAS DE DIVISÃO – MODO DE DISPUTA 
 
Na sequência das decisões anteriores a respeito dos Campeonatos Nacionais de Seniores 
Masculinos e Femininos e, atento às circunstâncias atuais relacionadas com a pandemia de 
COVID19, foi decidido por unanimidade dos presentes: 
 
1.1 – SUB21 (B1) FEMININO 
 
A subida dos Juniores B para os Juniores B1 Feminino, será realizada por zonas e, de acordo com 
o regulamentado.  
 
Esta será disputada pelas equipas que participavam na Série dos últimos (A, B, C e D) na Época 
2019/2020 no momento da interrupção do Campeonato. 
 
As equipas que estavam a disputar as Series dos últimos (A, B, C e D) do Campeonato de Juniores 
B na Época 2019/2020, no momento da interrupção do Campeonato e, que demonstraram 
interesse em participar são: 
 
- Serie A: Vitória SC, SC Espinho, Esmoriz GC, SC Arcozelo e RC Senhorense 
 
- Serie B: GDC Gueifães, AVC – Famalicão, AAS Mamede e CD Aves 
 
 
1.2 – SUB21 (B1) MASCULINO 
 
A subida dos Juniores B para os Juniores B1 Masculino será realizada por zonas e, de acordo com 
o regulamentado.  
 



Esta será disputada pelas equipas que participavam na Série dos últimos (A e B) na Época 
2019/2020 no momento da interrupção do Campeonato. 
 
As equipas que estavam a disputar as Series dos últimos (A e B) do Campeonato de Juniores B 
na Época 2019/2020, no momento da interrupção do Campeonato e que demonstraram 
interesse em participar são: 
 
- Serie A: AAS Mamede, GC Santo Tirso e GC Vilacondense 
 
- Serie B: CN Ginástica e Odivelas VC 
 
 
1.3 - III DIVISÃO FEMININA 
 
A subida da III para a II Divisão Feminina será realizada por zonas e, de acordo com o 
regulamentado.  
Esta será disputada pelas equipas que participavam na Série dos Primeiros (A e B) na Época 
2019/2020 no momento da interrupção do Campeonato. 
 
 
Zona Norte 
 
As 8 equipas que estavam apuradas para a Série dos Primeiros da III Divisão Feminina na Época 
2019/2020, no momento da interrupção do Campeonato e que demonstraram interesse em 
participar são: CA Madalena, CD Povoa, VC Viana, CAR Taipense, Vila Verde AC, CD Fiães, ADES 
Penafiel e Frei Gil VC. 
 
As equipas serão colocadas nas Séries de acordo com a classificação obtida, na Primeira Fase 
dos Campeonatos Nacionais (Fase Regional), dado que, no momento da interrupção do 
Campeonato 2019/2020 apenas estarem disputadas 4 jornadas de 14. Existirão quatro cabeças 
de Série, sendo as restantes equipas sorteadas. 
 
Cabeças de Série: Ca Madalena (1º AVP), CD Povoa (2º AVP), VC Viana (1º AVB) e CAR Taipense 
(2ºAVB) 
 
Equipas a sortear: Vila Verde AC, CD Fiães, ADES Penafiel e Frei Gil VC. 
Data de realização dos jogos: 03 a 05 de outubro de 2020 
 
 
Zona Sul 
 
Das 8 equipas que estavam apuradas para a Série dos Primeiros da III Divisão Feminina na Época 
2019/2020, no momento da interrupção do Campeonato, as que demonstraram interesse em 
participar são: CR Piedense, AA Coimbra, SO Marinhense, Odivelas VC, Escola Filipa de Lencastre 
e Ginásio Clube Português mais a Escola da Levada (representante da Madeira). 
 
As equipas serão colocadas nas Séries de acordo com a classificação obtida, na Primeira Fase 
dos Campeonatos Nacionais (Fase Regional), dado no momento da interrupção do Campeonato 
2019/2020 apenas estarem disputadas 4 jornadas de 14. Existirão quatro cabeças de Série, 
sendo as restantes equipas sorteadas. 
 
Cabeças de Serie: CR Piedense (1º AVL), GC Português (2º AVL), AA Coimbra (1º AVC/AVLei) e 
SO Marinhense (2ºAVC/AVLei) 
 
Equipas a sortear: Odivelas VC, Escola Filipa de Lencastre e Escola da Levada. 
 
 



1.4 - III DIVISÃO MASCULINA 
 
A subida da III para a II Divisão não será disputada, tendo acesso á II Divisão todas as equipas 
inscritas para disputar o acesso: 
 
- SO Marinhense 
- Odivelas VC 
- Frei Gil VC 
  - Condeixa 
  - CV peso da Régua 
 
 
2. REGULAMENTO DE PROVAS 
 
Considerando que, o artigo 16.º do Regulamento de Provas, prevê como data limite de inscrição, 
nos escalões de formação, para equipas e atletas, o dia 25 de setembro e, atenta a situação 
excepcional que vivemos decorrente da crise sanitária de covid19, foi decidido, prolongar este 
prazo até ao dia 30.setembro.2020. 
 
 
3. REGULAMENTO PARA A RETOMA DA PRÁTICA COMPETITIVA DE VOLEIBOL – COVID-19 
 
Após apresentação e apreciação da proposta de alteração ao artigo 8.º (Do número máximo de 
pessoas), foi a mesma aprovada por unanimidade dos presentes, ficando o citado normativo com a 
seguinte redacção: 
 
Artigo 8º - Do número máximo de pessoas) 
 
1. No âmbito da prática desportiva de Voleibol, deverá ser observado o seguinte número 
máximo de pessoas no espaço de treino / competição:  

  
Espaço de 

Treino 
(até) 

   Competição/jogos 
de preparação 

               (até) 

    

Intervenientes no 
jogo 

Atletas 32 32 - 16 p/equipa 

Treinadores 6 6 - 3 p/equipa 

Staff (médico, fisioterapeuta, massagista) 6 6 - 3 p/equipa 

Árbitros, Juízes de Linha e Marcadores  9 

Delegados da Federação  2 

Estatística, Team Manager e Dir. Desportivo 2 8 – 4 p/equipa 

    

Entidades 

Órgãos sociais dos clubes 4 10 – 5 p/equipa 

Elementos das federações / Associações  8 – 4/4 

Entidades Oficiais  5 

Sponsors  5 

    

Organização  
do jogo 

Speaker e Técnico de Som  2 

Apanha bolas e limpa chãos  6 

Comunicação social  15 

Segurança  6 



 
 

 

 
 
Na Reunião de 01 de setembro de 2020, a Direcção da FPV, deliberou por unanimidade dos 
presentes: 

De acordo com a Orientação 036/2020 da Direção Geral da Saúde (DGS), a prática de Voleibol 
foi definida como uma modalidade de risco médio. 
Assim, por forma a garantir o cumprimento das orientações da DGS para a retoma das atividades 
desportivas, e após apresentação e apreciação do Regulamento para a Retoma da Pratica 
Desportiva de Voleibol - Covid 19 e do Plano de Contingência FPV - Covid19, foram os mesmos 
aprovados por unanimidade dos presentes, os quais se  encontram arquivados em pasta própria 
e publicitados na página oficial da Federação. 

 

 

 
 

 
 

TV  10 

Logística  4 

Anti doping  2 

Funcionários do pavilhão 6 6 


