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Portugal continua a ser um país de futebol onde Cristiano Ronaldo e José Mourinho estão a anos luz 

de Nélson Évora, Vanessa Fernandes ou Armindo Araújo. Qualquer futebolista português de 3ª linha 

tem mais espaço nos média do que Miguel Maia, Frederico Gil ou Ricardo Costa. O insucesso total – 

depois de grandes e irrealistas expectativas – da selecção de futebol no Mundial 2010 foi mais falado 

do que a inédita conquista da Liga Europeia pela selecção masculina de voleibol. 

 

Para além disso, os políticos e responsáveis pelas federações desportivas não têm uma visão global e 

são incapazes de definir e percorrer um rumo. Passam o seu tempo a legislar ad hoc ou a gerir um 

ardil para manter o poder. Não pensam o desporto para além do que é mediático (principais 

competições) esquecendo centenas de milhar de atletas e milhares de clubes (existem cerca de 

11.300 clubes em Portugal). 

 

Só alguém comprometido com o sistema, ou alguém sem o mínimo de capacidade cognitiva pode 

acreditar que o desenvolvimento das modalidades desportivas passa por atirar dinheiro para cima 

das federações, sem que haja uma estratégia bem definida e integrada com os clubes, as escolas, as 

autarquias e outras entidades de promoção da prática desportiva. É hoje evidente que, por exemplo, 

se deve apostar no desporto escolar como berço de atletas e clubes. 

 

Em 2009, o Estado transferiu para as diversas federações cerca de 42 M€, sendo que 4.1 M€ foram 

para o futebol, 3.9 M€ para o atletismo, 3 M€ para o andebol e 2.6 M€ para o voleibol. Quase todas 

as federações dependem destes apoios. Apenas a de futebol tem capacidade para ser independente 

(patrocínios, quotas, bilheteira, participação em grandes competições), outras há que são 

esquecidas e fecham. Como exemplos temos o alterofilismo e vela. 

 

O facto é que, na maior parte das federações, questionados os clubes ou os atletas sobre se 

beneficiaram de alguma verba, é difícil obter uma resposta positiva. A maior parte do dinheiro vai 

para as “despesas correntes” e nada é investido no desenvolvimento da modalidade ou no simples 

apoio a quem pode ajudá-la a crescer. 

 

Segundo a CDP, em 2010, Portugal conquistou 61 títulos europeus e mundiais. Curiosamente, o 

futebol – que é o mais subvencionado – tem zero títulos internacionais (em todos os escalões das 

selecções não ganha nada desde 2004). São mesmo as modalidades menos mediáticas (surf, tiro, 



judo, atletismo) que mais títulos têm conquistado. Também o preconceito faz com que se esqueçam 

os 10 títulos mundiais conquistados pelo desporto adaptado. 

 

No que concerne ao voleibol, nos últimos 10 anos, com poucos recursos e sem estratégia, Portugal 

conseguiu vencer a Liga Europeia em 2010, conquistar o 8º lugar no Campeonato do Mundo de 

2002, chegar ao 10º lugar no Campeonato da Europa e ao 5º lugar na fase Intercontinental da Liga 

Mundial em 2005. Muito disto se deve ao esforço pessoal de atletas e à competência de uma equipa 

técnica. 

 

Também a nível de clubes os últimos 10 anos tiveram sucessos como o do SC Espinho que venceu a 

CEV Top Teams Cup em 2001 e foi finalista da mesma competição em 2002. Ou o do Vitória de 

Guimarães que atingiu os 8avos de final da Liga dos Campeões em 2009. No feminino o CA Trofa 

teve uma participação inédita na Liga dos Campeões de 2006 e chegou aos 8avos de final da Top 

Teams Cup 2007, depois de ultrapassar uma das mais poderosas equipas italianas. 

 

Nos últimos anos, praticamente sem condições de alto rendimento e com poucos apoios, atletas 

como Miguel Maia, João Brenha, Valdir Sequeira, João José ou Carlos Teixeira conseguiram chegar 

ao topo. O que seria – e o que poderá ser com outros jovens atletas – se houver uma política 

estratégica que aposte definitivamente no desenvolvimento sustentado da modalidade. 

 

Os últimos dados dizem-nos que o voleibol quadruplicou o número de praticantes nos últimos 10 

anos e fixou-se como a 2ª modalidade mais praticada em Portugal, logo a seguir ao futebol. Os 

números não mentem: São mais de 40.000 os atletas federados, cerca de 100.000 os inscritos no 

Gira-Volei e quase 17.000 alunos a praticar voleibol no desporto escolar. Ao todo, podem ser 

contabilizadas 157.000 pessoas a jogar voleibol. 

 

Num universo tão grande a probabilidade de haver atletas com potencial é enorme. Urge investir, 

apostar e trabalhar no sentido de desenvolver as capacidades desses atletas. Com certeza será fácil 

atingir patamares de desempenho superiores e resultados ainda mais satisfatórios. O voleibol poder 

ter mais atletas de alto nível, pode ter clubes de topo europeu, pode ter mais visibilidade, pode ter 

mais patrocinadores. 

 

A FPV tem de: em 1º lugar gastar melhor o subsídio do Estado, em 2º lugar fazer valer a sua 

dimensão, e por último tem de potenciar o número de praticantes (profissionais e amadores). O 

atletismo com 14.500 atletas federados farta-se de ganhar títulos, o ténis com 25.500 atletas 

federados tem tido um crescimento notório ao nível dos resultados. O voleibol também tem de ser 

capaz de o fazer, assim queiram os seus dirigentes. 


