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CIRCULAR GERAL N.º 1 – 2017/2018  Local e Data 

Para conhecimento dos Clubes nossos filiados, Centros Gira Volei, 

Escolas, Rádio, Imprensa e demais interessados, comunica-se: 

 
Castro Verde, 8 Set. 2017 

 

Inscrições de equipas e atletas para campeonatos nacionais e competições regionais 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

- O acesso a qualquer comunicado ou circular da AVAL pode ser feito a qualquer momento na 

respetiva página web da associação em www.avalentejo.org: 

 

Secção “documentação” > Sub-secção “Circulares” ou “Comunicados” 

 

- Quaisquer emolumentos ou taxas aqui revistas deverão ser liquidadas pelo clube junto da AVAL, no 

acto das inscrições do clube, equipas ou atletas (ou mediante entrega da respectiva fatura/recibo) 

evitando assim o pagamento de multas pelo atraso nos pagamentos. 

 

1. FILIAÇÃO DE CLUBES 

 

A filiação de clubes pode ser feita de forma ininterrupta, durante a época desportiva 2017/2018 (entre 

1 de agosto de 2017 e 31 de julho de 2018) independentemente de dinamizarem a modalidade de 

Voleibol em contexto federado ou não federado, com iniciativas indoor, ar livre ou praia. 

Alertamos todos os Clubes e Centros Gira Volei/Gira Praia que pretendam filiar-se na AVAL que 

deverão fazê-lo com a devida oportunidade de modo a respeitarem as datas apresentadas e as 

respetivas taxas: 

 

Taxas de Filiação na AVAL - 2017/2018: 

 

- Clubes com seção de voleibol organizada – 100,00€; 

Com conhecimento: 

 
 CENTROS GIRA VOLEI 
 CLUBES COM SECÇÕES DE VOLEIBOL 
 CÂMARAS MUNICIPAIS  

 JUNTAS DE FREGUESIA 

 ESCOLAS 

 COORDENAÇÃO DESPORTO ESCOLAR 

 OUTROS: Comunicação Social ___ 

http://www.avalentejo.org/
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- Escolas com Centros Gira Volei/Gira Praia/entidades afins – 40,00€; 

 

2. INSCRIÇÕES DE EQUIPAS 

 

Divisões abertas, juniores e escalões de formação – época 2017/2018 

 

As respetivas inscrições são feitas diretamente na Federação Portuguesa de Voleibol (sistema de 

comunicação eletrónica ou de registo de inscrições on-line) via página web em www.fpvoleibol.pt; 

 

Poderão também ser feitas via associação regional em formato papel acompanhados da respetiva 

Guia de Remessa indicando o escalão/género e o clube promotor. 

 

Os Clubes deverão Inscrever as suas equipas para a participação nos Campeonatos Nacionais até ao 

dia 30 de setembro de 2017, respeitando o artigo 17º do Regulamento de Provas no seu ponto 1) “Só 

são admitidas a participar nos campeonatos nacionais as equipas de seniores – divisões abertas, 

juniores e escalões de formação, as equipas que até 25 de setembro de cada ano, tenham inscrito na 

FPV pelo menos 6 atletas. 

 

Taça de Portugal 

 

A inscrição de clubes da III Divisão Masculina e Feminina deve ser feita até ao dia 30 de setembro de 

2017 aquando da inscrição de equipa para o Campeonato Nacional. 

 

Nota: TODAS AS INSCRIÇÕES AQUI REFERIDAS SENDO FEITAS ATRAVÉS DA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DISPONOIBILIZADA 

PELA FPV CARECEM DE UM PEDIDO DE ACESSO POR PARTE DA ENTIDADE PROPONENTE QUE PODE SER FEITA DIRETAMENTE NOS 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FEDERAÇÃO. 

 

Mais informações em: http://www.fpvoleibol.pt/gestao_desportiva/mlc_passos.html 

 

3. INSCRIÇÕES DE ATLETAS 

 

O pedido de inscrição deverá ser acompanhado dos documentos necessários, e poderá ser realizado 

a partir de 01 de Agosto de 2017, todos os dias úteis, na sede da AVAL, sita na Rua Timor Lorosae, n.º 

10 * 7780 – 207 CASTRO VERDE (Edifício da ESDIME junto ao Parque de Campismo). 

http://www.fpvoleibol.pt/
http://www.fpvoleibol.pt/gestao_desportiva/mlc_passos.html
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As inscrições de atletas para os Campeonatos Nacionais indoor podem ser feitas recorrendo à 

plataforma informática de registo de inscrições disponibilizada pela Federação Portuguesa de 

Voleibol. 

 

As restantes inscrições referentes ao projeto Gira Volei (Gira Volei, Gira+ ou Gira Praia), com 

informação disponibilizada em circular própria, e à participação em provas regionais como atletas de 

voleibol de praia podem ser feitas diretamente, via AVAL. 

 

Todas as inscrições devem ser acompanhas pela respetiva guia de remessa, devidamente separadas por 

categoria, escalão e sexo. 

* Cada Boletim de inscrição para competições federadas terá um custo de 1,50€; 

 

NOTA: para um atleta poder participar legalmente num jogo a sua inscrição terá de ser efetuada, no 

mínimo, 5 dias úteis antes da data do mesmo. 

Só se aceitam inscrições se as mesmas estejam acompanhadas de todos os documentos necessários. 

 

3.1 INSCRIÇÕES NOVAS (1ª VEZ) 

 

a) Ficha de inscrição em duplicado devidamente preenchida, e 2 fotografias, uma colada no original; 

b) Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do atleta; 

c) Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação, quando o atleta for 

de menor idade; 

d) Comprovativo de exame de avaliação Médico-Desportivo, efetuado de acordo com a ficha 

publicada em anexo ao despacho conjunto nº916/2003 de 29.08, no Diário da Republica – II Série nº 

217 de 19.09.2003, tendo em conta que a sua renovação deve ser realizada no mês correspondente à do 

aniversário do seu titular. 

 

3.2. REVALIDAÇÕES 

 

a) Ficha de inscrição coletiva ou ficha individual, em duplicado, somente com o nome, nº Licença do 

atleta e o Escalão em que se inscreve. 

b) No caso da licença se encontrar caducada deverá ser anexada 1 foto 

c) No caso de atletas menores, a ficha de revalidação, coletiva ou individual, deverá ser sempre 

assinada pelo Encarregado de Educação. 
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d) Comprovativo de exame de avaliação Médico-Desportivo, efetuado de acordo com a ficha 

publicada em anexo ao despacho conjunto nº916/2003 de 29.08, no Diário da Republica – II Série nº 

217 de 19.09.2003, tendo em conta que a sua renovação deve ser realizada no mês correspondente à do 

aniversário do seu titular. 

Todas as revalidações devem ser acompanhas pela respetiva guia de remessa, devidamente separadas 

por categoria, escalão e sexo. 

 

NOTA: para um atleta poder participar legalmente num jogo a sua revalidação terá de ser efetuada, no mínimo, 

5 dias úteis antes da data do mesmo. 

 

3.3. TRANSFERÊNCIAS 

 

a) Ficha de Inscrição (em duplicado); 

b) Licença Federativa; 

c) Declaração de desvinculação (Modelo 1) ou Autorização de transferência condicionada (Modelo 

3), conforme o caso (excepto para Minis e Infantis); 

d) Autorização do encarregado de educação, no caso do atleta ser menor de idade; 

e) Deferimento da Federação Portuguesa de Voleibol sobre o pedido de transferência; 

f) Comprovativo de exame de avaliação Médico-Desportivo, efectuado de acordo com a ficha 

publicada em anexo ao despacho conjunto nº916/2003 de 29.08, no Diário da Republica – II Série nº 

217 de 19.09.2003, tendo em conta que a sua renovação deve ser realizada no mês correspondente à do 

aniversário do seu titular. 

 

NOTA1: Todos os processos de Inscrição deverão ser entregues pelos Clubes em Guias de Remessa preenchidos 

em quadruplicado e por escalão etário. Na ausência de Guia de Remessa a AVAL cobrará por cada remessa de 

inscrições (independentemente do n.º de atletas a inscrever) o valor de 2 € de taxas administrativas. 

 

NOTA 2: Modelo 2 (Anexo III) – Requerimento de Certificado de Transferência. Taxa – 15 EUROS 

 

NOTA 3: Todos os Cartões que terminem a sua validade no decorrer da época desportiva 2017/2018, terão de ser 

revalidados no acto da Inscrição para a presente época desportiva. 

 

3.4 TAXAS DE INSCRIÇÃO – ATLETAS 

 

Atletas oriundos de Federações Estrangeiras ……………………:………...950.00 € 

I Divisão (Fem e Masc) …………………………………………………………...35.00 € 
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II Divisão (Fem e Masc) …………………………………………………………..30.00 € 

III Divisão (Fem e Masc) ………………………………………………………….20.00 € 

Juniores (Masc. e Fem) ……………………………………………….…………..5.00 € 

Juvenis (Masc. e Fem) ……………………………………………….……………4.00 € 

Juvenis Cadetes (Masc. e Fem) ………………………………….……………..4.00 € 

Iniciados (Masc. e Fem) ………………………………………….……………….3,00 € 

Infantis (Masc. e Fem) .………………………………………….…………………2,00 € 

Minis (Masc. e Fem) .…………………………………………….…………………1,00 € 

Reemissão de Licença ……………………………………….……………………5.00 € 

Gira Volei – 1ª Inscrição/Clubes …………………………………………………1.00 € * 

Gira Volei – revalidação/Clubes ……………………………………..………... 1.00 € * 

Gira Mais – 1ª Inscrição/revalidação ………………………………………..….7,00 € * 

Gira Praia – 1ª Inscrição/revalidação …………………………………………. 1,00 € * 

Atleta de Voleibol de Praia …………………………………………………….…16.00 € * 

* Caso um atleta se inscreva em simultâneo em mais que um projeto federativo deverá pagar as taxas afetas aos projetos nos quais 

se inscreve. 

 

3.5 PRATICANTES ORIUNDOS DE FEDERAÇÕES ESTRANGEIRAS 

 

a) Procedimento de acordo com o estipulado pela FIVB – FIVB International Transfer 

(www.fivb.org./Vis2009/) 

b) Ficha de Inscrição (em duplicado) 

c) Passaporte do Atleta 

d) Comprovativo de exame de avaliação Médico-Desportivo, efectuado de acordo com a ficha 

publicada em anexo ao despacho conjunto nº916/2003 de 29.08, no Diário da Republica – II Série nº 

217 de 19.09.2003, tendo em conta que a sua renovação deve ser realizada no mês correspondente à do 

aniversário do seu titular. 

e) Obrigatoriedade de registo na Federação Portuguesa de Voleibol do contrato de 

trabalho/prestação de serviços entre o atleta e o Clube, assim como do competente visto legal que 

habilite o atleta a permanecer/residir no País. 

 

TODAS AS INSCRIÇÕES AQUI REFERIDAS PODERÃO, EM ALTERNATIVA À INSCRIÇÃO VIA ASSOCIAÇÃO REGIONAL, SER 

FEITAS ATRAVÉS DA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DISPONOIBILIZADA PELA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL, 

MEDIANTE PEDIDO DE ACESSO DIRETAMENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Mais informações em: http://www.fpvoleibol.pt/gestao_desportiva/mlc_passos.html 

http://www.fpvoleibol.pt/gestao_desportiva/mlc_passos.html
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4. LICENÇA TREINADOR 

 

4.1. EMISSÃO DE LICENÇA 

 

De acordo com o estabelecido no Artº 5º e nºs 1 e 2 do Artº 11º do Decreto-Lei nº 163/85, de 15 de 

Maio de 1996, apenas podem orientar a preparação e participação de atletas em quadros 

competitivos treinadores habilitados. Assim, devem os interessados requerer 

a passagem de Licença de Treinador, junto desta Associação, através da respetiva norma de 

requerimento, para posteriormente ser enviada à F.P.V. 

Deverão ser entregues 2 fotografias, Licença de Treinador assinada, valor do pagamento da taxa de 

emissão e o valor da vinheta correspondente à categoria que pretende treinar durante a época 

desportiva. 

 

Taxa de emissão de Licença …………………………………………………..15,00 € 

 

4.2. REVALIDAÇÃO DE LICENÇA 

 

Ao revalidar a sua Licença, os treinadores devem entregar a mesma na AVAL acompanhada da 

Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e carimbada no verso, com indicação das categorias 

das equipas que pretendem treinar. Esta inscrição deverá ser acompanhada da guia de remessa e do 

comprovativo de exame de avaliação 

Médico-Desportivo, efetuado de acordo com a ficha publicada em anexo ao despacho conjunto 

nº916/2003 de 29.08, no Diário da Republica – II Série nº 217 de 19.09.2003, tendo em conta que a sua 

renovação deve ser realizada no mês correspondente à do aniversário do seu titular. 

 

4.3. TAXAS DE REVALIDAÇÃO DE LICENÇAS DE TREINADORES 

 

I Divisão (Masc/Fem) ................................................................................................................ 120.00 € 

II Divisão (Masc/Fem) ............................................................................................................... 100.00 € 

III Divisão (Masc/Fem) ................................................................................................................ 80.00 € 

Juniores (Masc/Fem) .................................................................................................................. 50.00 € 

Juvenis (Masc/Fem) ................................................................................................................... 40.00 € 

Juvenis Cadetes (Masc/Fem) ................................................................................................... 30.00 € 

Iniciados (Masc/Fem) ................................................................................................................. 20.00 € 

Infantis (Masc/Fem) .................................................................................................................... 20.00 € 
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* Pela vinheta de atualização da licença de treinador será paga a quantia de 5.00 € 

 

5. CARTÕES DE DELEGADOS, MÉDICOS E MASSAGISTAS 

 

Destinados a Delegados, Médicos, Fisioterapeutas e Massagistas, devem ser solicitados na AVAL. 

 

Revalidações - Ficha de Inscrição (Taxa: 10.00 €) 

Cartões Novos - Ficha de Inscrição com fotografia (Taxa: 10.00 €) 

 

* Para os Cartões de Médico, Fisioterapeutas e Massagista o processo deve ser acompanhado de 

comprovativo de Qualificação. 

 

* Pela vinheta de atualização da licença de delegado, médico e massagista será paga a quantia de 1.50 € 

 

6. CARTÕES DE ÁRBITROS 

 

Destinados aos Árbitros, devem ser solicitados na AVAL 

 

 Revalidações - Ficha de Inscrição (Taxa: 30.00 €) 

 Cartões Novos - Ficha de Inscrição com fotografia (Taxa: 10.00 €) 

 

* Esta inscrição deverá ser acompanhada de foto e cópia do Cartão de Cidadão (1ª vez) e do 

comprovativo de exame de avaliação Médico-Desportivo, efetuado de acordo com a ficha 

publicada em anexo ao despacho conjunto nº916/2003 de 29.08, no Diário da Republica – II Série nº 

217 de 19.09.2003, tendo em conta que a sua renovação deve ser realizada no mês correspondente à do 

aniversário do seu titular. 

 

* Pela vinheta de atualização da licença será paga a quantia de 1,50 € 

 

7.INSCRIÇÃO EQUIPAS 

 

CAMPEONATOS NACIONAIS 

 

As taxas de inscrição nos Campeonatos Nacionais para a Época 2017/2018 a liquidar pelos Clubes 

nesta Associação, no ato das inscrições, são as seguintes: 
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I Divisão (Fem e Masc) .......................................................................................................... 450.00 € 

II Divisão (Fem e Masc) ......................................................................................................... 375.00 € 

III Divisão (Fem e Masc) ........................................................................................................ 200.00 € 

Juniores (Masc./Fem) ............................................................................................................ 200.00 € 

Juvenis (Masc./Fem) .............................................................................................................. 175.00 € 

Juvenis Cadetes (Masc./Fem) ............................................................................................. 175.00 € 

Iniciados/Infantis (Masc./Fem) ............................................................................................ 150.00 € 

Minis (Masc./Fem) .................................................................................................................... (Isento) 

Taça de Portugal – Taxa igual à dos Campeonatos Nacionais. 

 

CAMPEONATO REGIONAL 

 

As taxas de inscrição no Campeonato Regional param a Época 2017/2018 (para equipas inscritas nos 

campeonatos nacionais no decorrer da época desportiva) a liquidar pelos Clubes na sua Associação 

no ato das inscrições, são as seguintes: 

Veteranos ................................................................................................................................ 150.00 € 

Seniores (Fem e Masc) ......................................................................................................... 150.00 € 

Juniores (Masc./Fem) ............................................................................................................. 140.00 € 

Juvenis (Masc./Fem) ............................................................................................................... 130.00 € 

Juvenis Cadetes (Masc./Fem) ............................................................................................... 115.00 € 

Iniciados (Masc./Fem)............................................................................................................. 100.00 € 

Infantis (Masc./Fem) ................................................................................................................ 90.00 € 

Minis (Masc./Fem)………………………………………………………………………………….…50.00 € 

 

* Clubes que inscrevam 5 equipas no regional têm a inscrição de valor mais baixo grátis; 

* Clubes que inscrevam 8 equipas no regional têm as 2 inscrições de valor mais baixo grátis; 

 

OUTRAS PROVAS REGIONAIS 

 

As taxas de inscrição nas Competições Regionais para a Época 2017/2018 a liquidarem pelos Clubes 

na sua Associação no ato das inscrições, serão estipuladas de acordo com as previsões de realização 

de atividades a dimensionar em próximas reuniões de Direção, sem nunca ultrapassar os valores 

seguintes: 
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SUPERTAÇA REGIONAL (MASC/FEM) 

 

Seniores ………...………………………………..……………………….……………………. 60,00 € 

 

TAÇA REGIONAL DA AVAL (MASC/FEM) 

 

Seniores/Juniores ..………………………………..……………………….…………………….100,00€ 

Juvenis/Cadetes …………………………..………………………………………….….……... 90,00€ 

Iniciados/Infantis ……………………..…………..……………………………….……….……. 80,00€ 

Minis ………………………….…...…………..………………………………………..….……… 35,00€ 

 

TAÇA ANIVERSÁRIO, TAÇA ELITE E OUTRAS COMPETIÇÕES INDOOR 

 

Valor das taxas a sair em circular própria por altura das competições cuja realização será definida 

pela Direção da AVAL. 

 

8 ARBITRAGENS PROVAS REGIONAIS 

 

Os clubes deverão cumprir com o pagamento (ao fim de cada mês de competição) das seguintes 

taxas por cada jogo e cada árbitro à sua associação regional: 

 

Taxa de arbitragem: 

 

Competições Nacionais………… ……………………….………………….………..…….…..Circular 18 FPV 

Outras competições (qualquer escalão) ……………………….…...……………………….35,00€ 

 

 Árbitros locais sem deslocação o clube visitado pagará apenas 50% do valor da taxa de 

arbitragem definida (20,00€). 

 

9. BOLA OFICIAL – ÉPOCA 2017/2018 – CAMPEONATOS NACIONAIS E TAÇA DE PORTUGAL 

 

A bola oficial é a MIKASA MVA 200 para as Divisões: 
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- I Divisão Feminina e Masculina, II Divisão Feminina e Masculina 

- Para a III Divisão Masculina e Feminina, poderão ser utilizadas as bolas MIKASA MVA 200, MIKASA 

MVP 200, MIKASA MVL 2001 ou a MIKASA MVA 310. 

 

- Nos escalões de Juniores, Juvenis, Cadetes, Iniciados e Infantis poderão ser utilizadas as bolas 

MIKASA MVA 200, MIKASA MVP 200, MIKASA MVL 2001 ou a  MIKASA MVA 310. 

 

10. ESCALÕES ETÁRIOS – ÉPOCA 2017/2018 

 

Minis A - Nascidos até 2007 (até aos 10 anos) 

Minis B - Nascidos em 2005, 2006 e 2007 

Infantis - Nascidos em 2004 

Iniciados - Nascidos em 2003 

Cadetes - Nascidos em 2002 

Juvenis - Nascidos em 2001 

Juniores - Nascidos em 1999 e 2000 

Seniores - 19 anos ou mais 

Veteranos - 35 anos ou mais 

 

================================================================================== 

 

AVAL, em 20 de Setembro de 2017                                                                                                 A Direção 


