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Foi aprovada este sábado (2 Julho) em Assembleia Geral, a proposta de “Redefinição e 

Reestruturação dos Calendários Competitivos” elaborada pelo Departamento Técnico e de 

Formação da FPV. Se já aqui muito critiquei a FPV e a sua direcção, tenho desta vez de os 

parabenizar por, pelo menos, terem tomado uma atitude no sentido de alterar algo no voleibol 

nacional. Nada é perfeito, e este documento também não o será, tanto que já motivou algumas 

críticas. Mas penso que no geral é positivo e pode dar um “abanão” decisivo no sentido de melhorar 

a modalidade. 

 

A alteração que penso ter sido mais importante foi a da alteração ao sistema de pontuação nos 

campeonatos séniores. Este novo sistema vem emprestar um maior factor diferenciador entre as 

equipas, na medida em que as formações mais fortes verão premiado o seu trabalho e investimento 

com um maior número de pontos. Vem dar mais competitividade aos campeonatos, já que mesmo 

perdendo o jogo, as equipas tentarão sempre lutar até ao fim pelos sets que lhes darão pontos. 

Aproximamo-nos, de certa forma, dos maiores e melhores campeonatos europeus, podendo com 

isso ganhar credibilidade e reconhecimento. No entanto a FPV poderia ter sido mais ambiciosa na 

divisão de pontos. Penso que aqui houve excesso de zelo em relação aos mais fracos. Se aplicasse a 

divisão apenas na margem mínima (3-2) obrigaria esses clubes a apostar mais e trabalhar melhor, 

aumentando consequentemente a competitividade. 

 

Novo Sistema de Pontuação: 

Vitória por 3-0 = 3 Pontos 

Vitória por 3-1 e 3-2 = 2 Pontos 

Derrota por 2-3 e 1-3 = 1 Ponto 

Derrota por 0-3 = 0 Pontos 

 

No que concerne ao quadro de competição sénior Masculino e Feminino não há muito a dizer. As 

alterações não são grandes, a não ser o facto de – com o novo sistema de pontuações – os pontos já 

não transitarem (mesmo a metade) da 1ª fase para a 2ª fase. Mas penso que a passagem da decisão 

final de 3 para 5 jogos pode não ser muito justa e pode contribuir para baixar a emoção que uma 

final deve ter. Sabemos como todas as equipas podem ter “aquele” jogo mau, mas não podemos 

deixar que “esse” jogo possa deitar a perder uma boa época, e as 5 partidas podiam evitar isso. Além 



do mais, uma final disputada a 5 sets possibilita maior emoção ao espectador. Tome-se como 

exemplo a recente final da A1 Masculino 2009/2010 entre SL Benfica e Castêlo da Maia GC. 

 

Já na reestruturação dos escalões de formação, percebe-se que o objectivo da FPV – ao passar de 4 

para 6 escalões de competição – é bem intecionado, mas devia ter levado em conta as dificuldades 

da maioria dos clubes que competem a esse nível. Mais escalões equivale a mais equipas, mais 

treinadores, mais jogos, mais deslocações. O que terá como consequência maior despesa. Algo que 

os clubes não podem comportar, principalmente nesta altura de grande aperto financeiro. Faltou 

neste ponto aos responsáveis da FPV um maior acompanhamento “on site” dos clubes e das suas 

realidades. 


