
 

28 de Maio 2020  

Alterações aprovadas em reunião de Direção.  

A Direção da Federação Portuguesa de Futebol aprovou esta quinta-
feira um abrangente plano de reestruturação do Futsal sénior e de 

formação masculino e feminino, com implicações nos formatos das 
competições das próximas três épocas. 

O plano visa garantir os seguintes objetivos: 

1. Responder de forma adequada ao impacto da pandemia COVID-

19 na atividade dos clubes de futsal 
2. Reforçar o equilíbrio e a competitividade das provas nacionais de 

futsal 

3. Aumentar o número de praticantes de futsal 
4. Sustentar os clubes como pilares fundamentais do 

desenvolvimento 
5. Criar novos espaços de afirmação para os jovens jogadores de 

futsal 

A FPF decidiu que em 2020/21 a Liga Placard terá 16 clubes, número 

que se reduzirá nas épocas seguintes até 12 em 2022/23. 

Os dois clubes que ascendem à Liga Placard serão encontrados numa 
prova de acesso em que participarão as 12 equipas apuradas para a 

fase de subida na época 2019/20, em data a definir de acordo com a 
evolução da pandemia COVID-19 e a autorização da Direção Geral da 
Saúde para o regresso das competições em recinto fechado. 

Na época 2020/21 a II Divisão Masculina de futsal será disputada por 

88 equipas. 

Na época 2021/22 a II Divisão Masculina de futsal terá menos clubes e 
será criada a III Divisão. 

O número de clubes na II e III divisões de futsal masculina estabilizará 

em 2022/23. 

O Campeonato Nacional Feminino de Futsal será jogado por 16 equipas 
em 2020/21 e sofrerá reduções nas temporadas seguintes, até ao limite 
de 12 em 2022/23. 



Na temporada 2020/21 será criada a II Divisão, com 12 clubes 

provenientes da Taça Nacional. 

A II Divisão Feminina de futsal terá 16 clubes na época 2022/23. 

Na formação, o campeonato nacional masculino de sub-19 será jogado 
por 16 equipas em 2020/21 e sofrerá reduções nas temporadas 

seguintes, até ao limite de 12 em 2022/23. 

Será criado na próxima época o campeonato nacional feminino de sub-
19. 

Plano de reestruturação do futsal em grafismo: 

 



 

 



 

 

  

 


