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

Tel: (+351) 228 349 570  |  Fax: (+351) 228 325 494 
Fundada em 1947 – Filiada na F.I.V.B. e na C.E.V. 

Instituição de Utilidade Pública Desportiva 
 

 
 
 

 
 

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

interessados a Direção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa: 
 

E-SCORESHEET / DATTA PROJECT 
 

 

Relembramos algumas normas e procedimentos. 
      

     1. E-SCORESHEET 

 

i) O n.º5 do artigo 26.º, do Regulamento de Provas, determina que: 
 

“O E-Scoresheet é o boletim oficial, sendo obrigatória a sua utilização pelo clube visitado, nas  

seguintes provas oficiais: 

a) Campeonatos Nacionais da I Divisão Masculina e Feminina; 

b) Taça de Portugal, (Masculina e Feminina);  

c) Campeonatos Nacionais da II Divisão Masculina e Feminina; 

d) Campeonatos Nacionais de Sub 21 (JB e JB1) Masculinos e Femininos;  

e) Campeonatos Nacionais de Juniores A, Masculinos e Femininos, a partir da 2ª Fase.” 
 

ii)  Por aplicação do n.º 6 do mesmo artigo, alterado por Deliberação da Direção de 04 de junho de 

2021, “O E-Scoresheet considera-se completo quando reúna: 

a) boletim, devidamente validado e assinado pelos oficiais, treinadores e capitães de ambas as   

    equipas. 

b) Rooster (relação dos intervenientes), devidamente validado e assinado pelos treinadores e    

    capitães de ambas as equipas.” 
 

iii) Determina, ainda, o n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento de Provas que, “Nos jogos em que 

seja obrigatório o E-scoresheet, deverá o Clube visitado, imediatamente após o jogo, enviar o 

mesmo em formato PDF, via email para a FPV.”. 
 

iv) Em conformidade com o determinado na Circular n.º 72-2020/2021 que publica os Termos da 

Organização dos Jogos para a presente época desportiva de 2021/2022, o email para envio do E-

Scoresheet é: boletim.digital@portugalvoleibol.com. 
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v) Por forma a optimizar o programa do E-Scoresheet e, promover o cumprimento das obrigações 

regulamentares, nesta matéria, devem os Clubes promover as atualizações necessárias, no dia 

anterior à realização do jogo. 

 

2. DATTA PROJECT 
 

i) Determina o artigo 28.º do Regulamento de Provas que: 

Nos Campeonatos Nacionais da Liga Lidl e Liga UNA Seguros, têm os Clubes que atuem na 

qualidade de visitado: 

a) apresentar um operador para a realização da estatística de todos os jogos através do software 

Data-Volley, sendo que, no final de cada jogo, têm os mesmos de realizar o upload na 

plataforma online; 

b) dispor de uma ligação de internet por cabo, de alta velocidade, bem como de um local para 

colocar um dispositivo de vídeo, o qual deverá estar operacional uma hora antes do jogo se 

iniciar e até ao final do jogo. 

c) promover a realização do livestreaming dos seus jogos. 
 

ii) Lembramos, ainda que, nos Campeonatos Nacionais da Liga Lidl e Liga UNA Seguros, têm os 

clubes que atuem na qualidade de visitado que, efetuar o upload do vídeo do jogo e do Scout, na 

plataforma videosharing, impreterivelmente, até ao final do dia em que o jogo se realizou. 

A gravação do jogo deverá ser realizada do fundo do campo.  

 
 

     Link de acesso ao E-Scoresheet e Datta Project - http://download.dataproject.com/fpv 
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