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COMUNICADO N.º 17 - 2019|2020 
 

 
Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e demais interessados 
a Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa: 
 

CAMPEONATOS NACIONAIS 
 
Considerando que, 
1- O planeamento da presente época desportiva, por parte dos clubes da I e II Divisão (Masculinos e 
Femininos), assentou num período temporal que, face às circunstâncias actuais, não será possível cumprir 
ou atender; 
2- A incerteza que a situação de saúde pública acarreta, não é compatível com a assunção de 
responsabilidades entre clubes e alguns atletas, entre os quais se encontram um número significativo de 
atletas estrangeiros, com certificados de transferência internacionais a expirar; 
3- O pico estimado para o surto do vírus em Portugal, e 
4- A reorganização logística, estimada e em curso, das competições oficiais de Voleibol,  
 
Delibera a Direção da Federação Portuguesa de Voleibol, reunida em videoconferência e por unanimidade 
dos presentes: 
 
a) Manter a suspensão do Campeonato Honda (I Divisão Masculinos), do Campeonato Nacional I Divisão 
Femininos, e o Campeonato Nacional da II Divisão (Masculinos e Femininos), até ao dia 31.08.2020, não 
sendo retomada, independentemente dos moldes de disputa, nenhuma destas competições até à referida 
data (caso tal venha a ser possível), e sempre sem prejuízo de deliberação desta Direcção quanto ao 
terminus dos Campeonatos e suas respectivas consequências; 
 
b) Manter, por agora, a suspensão do Campeonato Nacional da III Divisão (Masculinos e Femininos) e os 
Campeonatos Nacionais dos escalões de formação, estando a reorganização e retoma destas competições 
dependente, em cada momento, das informações que forem veiculadas ou implementadas pelas 
autoridades competentes; 
 
d) Manter também, por agora, e sempre salvo alguma indicação em contrário, a calendarização das provas 
de Voleibol de Praia; 
 
e) Determinar, com carácter de excepcionalidade, que a época desportiva 2020/2021 apenas terá o seu 
início após a conclusão de todas as actividades relativas à época 2019/2020. 
 
A Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol deixa ainda uma mensagem de reconhecimento a todos 
os seus associados, clubes, agentes desportivos, sponsors, demais instituições e colaboradores, pela sua 
compreensão e comportamento cívico inexcedíveis. Estamos certos que Juntos, venceremos esta batalha o 
mais rapidamente possível. 
 
Porto e Secretaria da Federação Portuguesa de Voleibol, 17.março.2020 
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