
O que é o Gira-Praia? 

 

 

 INTRODUÇÃO  

O Voleibol de Praia, ano após ano, ganhou um lugar nas modalidades mais praticadas no 

Verão e na Praia. Na realidade, o Voleibol de Praia é uma modalidade que pode ser 

praticada praticamente durante todo o ano. Assim, e contrariando a actual sazonalidade do 

Voleibol de Praia em Portugal, a Federação Portuguesa de Voleibol, aproveitando o 

excelente trabalho realizado com o Gira-Volei, vai projectar  

aquele que será, no futuro, a base da captação e detecção de  
talentos desportivos no Voleibol de Praia em Portugal.  

 

Assim sendo, este projecto Gira-Praia será o primeiro passo para a “profissionalização” do 

Jogador de Voleibol de Praia em Portugal, isto é, ser jogador de Voleibol de Praia o ano 
inteiro e não apenas de forma sazonal. 

  

 VISÃO  

► Detecção de Talentos Desportivos e seu encaminhamento para o Voleibol de Praia 
► Fazer do Voleibol de Praia uma modalidade de prática contínua. 

  

 MISSÃO  



► Criar vários pólos de Voleibol de Praia pelo País. 
► Proporcionar condições facilitadoras da aprendizagem do Voleibol de Praia. 

  

 OBJECTIVOS  

► A crescente divulgação do voleibol de praia entre as crianças e jovens, nomeadamente 

junto dos que integram núcleos de Gira-Volei. 

► A dinamização do voleibol de praia em locais de menor implantação, designadamente 

em regiões interiores. 

► A rentabilização de recursos técnicos e logísticos. 

► Captação e detecção de talentos desportivos no Voleibol de Praia. 

► Dinamização da modalidade e aumentar a sua visibilidade. 
► Alargamento do Projecto a todas as Instituições de Solidariedade Social. 

  

 DESTINATÁRIOS  

Este projecto destina-se a todos os atletas Gira-Volei que pretendam dar continuidade ao 

seu trabalho no Voleibol numa vertente diferente, com um piso diferente e com mais 

gestos técnicos. Numa primeira fase serão convidados a aderir ao projecto vários centros 

Gira-Volei que reúnam condições logísticas (ou praias perto, ou caixas de areia) para o 

desenvolvimento do mesmo. Assim os atletas de Gira-Volei poderão experimentar o 

Voleibol de Praia enquadrados localmente pelos monitores de Gira-Volei, sob supervisão 
técnica da FPV. 

  

 ESCALÕES ETÁRIOS  

► ESCALÃO I: 13-15 anos 
► ESCALÃO II: 16-18 anos 

  

 ACTIVIDADES A DESENVOLVER  

► ACÇÕES DE FORMAÇÃO 

► COMPETIÇÕES LOCAIS 
Organização de cada centro. Apura as melhores duplas para a Fase Regional. 

► CIRCUITOS REGIONAIS GIRA-PRAIA 
Aumentar a regularidade competitiva e promover a modalidade no concelho. 

► ESTÁGIOS DE FÉRIAS GIRA-VOLEI 
Promoção e detecção de talentos no Voleibol de Praia. 

Encaminhar e abranger os mais novos para um trabalho mais específico de Voleibol de 

Praia. 

Promover o convívio e espírito de grupo. 
Momento de avaliação e detecção de atletas para as selecções nacionais. 



► ENCONTROS CONVÍVIO 

Torneios regionais com um cariz recreativo, podendo em simultâneo realizar-se um com 
uma vertente mais competitiva, para os atletas mais evoluídos. 

► ENCONTROS REGIONAIS 

Evento com um dia de duração onde estão representados todos os centros da área 

geográfica , sendo atribuído o título de campeão regional ao     vencedor. 

Participam os melhores atletas de cada centro, oriundos dos torneios locais. 
Um ranking final determinará as duplas apuradas para o Encontro Nacional. 

► CAMPEONATO NACIONAL 

Evento com a duração de dois dias. 

Participam os 1ºs, 2ºs e alguns 3ºs classificados nos Torneios Regionais. 

Estão representadas todas as Associações Regionais e é atribuído o título de Campeão 
Nacional aos vencedores. 

  

 

 PROGRAMA GIRA-PRAIA SOCIAL  

As acções relacionadas com a prática desportiva são aquelas que tem apresentado maior 

resultado nos aspectos ligados á socialização, em especial no que se refere à criação de 

novos modelos para a prevenção e tratamento dos problemas nas crianças e 
adolescentes. 

O Voleibol é hoje em dia o segundo desporto mais praticado em Portugal e oferece uma 

alternativa para crianças oriundas de meios sócio – económicos mais vulneráveis, 

tornando as escolas mais atractivas, reduzindo o abandono escolar e a permanência das 
crianças nas ruas contribuindo dessa forma para a sua reintegração social. 

No seguimento do que este programa tem sido, e nas alegrias que temos dado aos jovens, 

pretendemos incrementar o número de acções e fazer com que o Gira-Praia seja, para 
além de um projecto Desportivo de Sucesso, seja um projecto com um grande cariz social. 


