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CAMPEONATO NACIONAL II DIVISÃO FUTSAL MASCULINO 2020/2021
ALTERAÇÃO DE FORMATO
Tendo em conta a suspensão prolongada da prova imposta por legislação aprovada pelo
Governo, referente a medidas excecionais relacionadas com a pandemia causada pela
doença COVID-19, torna-se necessário alterar o respetivo formato para a presente época
desportiva, tal como previsto no respetivo Regulamento e admitido pelo artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 18-A/2020, de 23 de abril.
Nessa medida, divulgamos o formato da Prova:
1. O Campeonato Nacional da II Divisão Futsal Masculino é disputada por 88 clubes, os
66 clubes participantes no Campeonato Nacional II Divisão Futsal Masculino
2019/2020 das séries do Continente e da série Açores, os 18 clubes indicados pelas
Associações Distritais, um clube indicado da Associação de Futebol da Madeira, um
clube indicado pela Associação de Futebol com maior número de clubes sénior de
futsal a participar em provas distritais e duas equipas B, convidando as equipas da
Liga Placard utilizando o ranking das últimas 5 épocas desportivas dessa
Competição.
2. Na época 2021/2022 a prova é disputada por 24 clubes.
3. A série Açores do Campeonato Nacional da II Divisão Futsal Masculino será extinta
no final da época desportiva 2020/2021.
4. A Prova é composta por quatro fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª
Fase e 2.ª Fase – Descida, 3.ª Fase – Subida e 4.º fase – Apuramento Campeão.
5. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no
Regulamento da Prova.
6. Relativamente aos três clubes da Região Autónoma da Madeira participantes na
Prova, os mesmos irão passar a jogar numa série distinta das restantes, jogando
entre si a duas voltas. O 1.º classificado da série assegura a manutenção na Prova, o
2.º classificado desce ao Campeonato Nacional da III Divisão de Futsal e o 3.º
classificado desce às provas distritais.
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1ª Fase
7. O Campeonato Nacional II Divisão Futsal Masculino é disputado na 1.ª Fase por 77
clubes no Continente, que são divididos por sete séries de 10 equipas, uma série de
7 equipas, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica, por uma série
Madeira de 3 equipas e por uma Série Açores de 8 equipas.
8. Em cada série no Continente, os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos,
conforme sorteio. Na série Açores e na série Madeira, os clubes jogam entre si, duas
vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante,
conforme sorteio.
9. Os quatro clubes melhor classificados de cada série do continente, num total de 32
clubes, são apurados para a 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase.
10. Os restantes 45 clubes são apurados para a 2.ª Fase – Descida.
11. Na série Açores, o clube classificado em primeiro lugar participa no Play-off da 3.ª
Fase – Subida e assegura a participação no campeonato nacional da II divisão
masculina de futsal na época 2021/22. Os clubes classificados do segundo ao quinto
lugar asseguram a participação na série Açores do campeonato nacional da III
divisão masculina de futsal na época 2021/22. Os clubes classificados no sexto,
sétimo e oitavo lugar descem aos campeonatos distritais.
12. Na série Madeira, os 3 clubes irão jogar entre si a duas voltas. O 1.º classificado da
série assegura a manutenção na Prova, o 2.º classificado desce ao Campeonato
Nacional da III Divisão de Futsal e o 3.º classificado desce às provas distritais.
2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase
13. A 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase é disputada por 32 clubes, divididos em 8
séries de quatro clubes, distribuídos de acordo com o seguinte emparelhamento dos
clubes apurados da 1.ª Fase.
Série 1

Série 2

Série 3

Série 4

Série 5

Série 6

Série 7

Série 8

1.º class

1.º class

1.º class

1.º class

1.º class

1.º class

1.º class

1.º class

Série A

Série B

Série C

Série D

Série E

Série F

Série G

Série H

2.º class

2.º class

2.º class

2.º class

2.º class

2.º class

2.º class

2.º class

Série B

Série A

Série D

Série C

Série F

Série E

Série H

Série G
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3.º class

3.º class

3.º class

3.º class

3.º class

3.º class

3.º class

3.º class

Série C

Série D

Série A

Série B

Série G

Série H

Série E

Série F

4.º class

4.º class

4.º class

4.º class

4.º class

4.º class

4.º class

4.º class

Série D

Série C

Série B

Série A

Série H

Série G

Série F

Série E

14. Em cada série os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, conforme sorteio.
15. Os primeiros classificados de cada uma das séries, no total de 8 clubes, apuram-se
para a 3.ª Fase – Subida.
16. O pior 1.º classificado globalmente considerado de todas as séries irá disputar um
Play-off para acesso à Final 8 da 3ª Fase – Subida contra o 1.º classificado da série
Açores – a uma mão.
17. O vencido do play-off, os 2.º classificados de cada série e os quatro clubes melhor
classificados em 3.º lugar entre todas as séries, num total de 13 clubes, asseguram a
manutenção na Prova, exceto se um dos clubes que tenha assegurado a
manutenção na prova seja uma equipa B de clube que tenha descido à presente
competição. Nesse caso, desce a equipa B e mantém-se o clube melhor classificado
de entre os clubes referidos no presente ponto, nos termos do artigo 16.º, n.º 4 do
Regulamento da Prova.
18. Os restantes clubes classificados em 3.º lugar e os clubes classificados em 4.º lugar
de cada série descem ao Campeonato Nacional III Divisão Futsal Masculino, num
total de 12 clubes.
19. A determinação da classificação entre séries é efetuada pela aplicação sucessiva dos
seguintes critérios:
a. Maior coeficiente de pontos obtidos na fase;
b. Maior coeficiente entre a diferença de golos marcados e sofridos na fase;
c. Maior coeficiente de vitórias obtidas na fase;
d. Maior coeficiente de golos marcados na fase;
e. Maior coeficiente de pontos obtidos na prova;
f.

Maior coeficiente entre a diferença de golos marcados e sofridos na prova;

g. Maior coeficiente de vitórias obtidas na prova;
h. Maior coeficiente de golos marcados na prova;
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i.

O coeficiente referido é obtido, sem arredondamento, dividindo o valor em
causa, correspondente a pontos, diferença de golos, vitórias ou golos
marcados, pelo número de jogos efetuados pelo clube na prova/fase.

2.ª Fase – Descida
20. A 2.ª Fase – Descida é disputada por 43 clubes divididos em dez séries de quatro
clubes e uma série de três clubes pela ordem de norte para sul, distribuídos de
acordo com a sua localização geográfica.
21. Em cada série os clubes jogam entre si uma vez conforme sorteio.
22. Os clubes classificados em 1.º de cada série e os 8 melhores 2.º classificados entre
séries globalmente consideradas descem ao Campeonato Nacional III Divisão Futsal
Masculino, num total de 19 clubes.
23. Os três piores 2.º classificados entre todas as séries e os classificados em 3.º e 4.º de
cada série descem aos campeonatos distritais, num total de 24 clubes.
24. A determinação da equipa melhor classificada entre séries ou com diferente número
de clubes por série na prova é efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes
critérios:
a. Maior coeficiente de pontos obtidos na fase;
b. Maior coeficiente entre a diferença de golos marcados e sofridos na fase;
c. Maior coeficiente de vitórias obtidas na fase;
d. Maior coeficiente de golos marcados na fase;
e. Maior coeficiente de pontos obtidos na prova;
f.

Maior coeficiente entre a diferença de golos marcados e sofridos na prova;

g. Maior coeficiente de vitórias obtidas na prova;
h. Maior coeficiente de golos marcados na prova;
i.

O coeficiente referido é obtido, sem arredondamento, dividindo o valor em
causa, correspondente a pontos, diferença de golos, vitórias ou golos
marcados, pelo número de jogos efetuados pelo clube na prova/fase.

3.ª Fase – Subida
25. A 3.ª Fase – Subida é disputada por 9 clubes, os 8 clubes apurados na 2.ª Fase –
Apuramento para a 3.ª Fase e o clube vencedor da série Açores, que disputam
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quatro eliminatórias, incluindo um “Play-Off” e um modelo “Final Eight” nos
seguintes termos:
1.ª Eliminatória – Play-off
a) A 1.ª eliminatória é disputada por 2 clubes, o clube vencedor da série
Açores e pelo pior 1.º classificado globalmente considerado de todas as
séries da 2.ª Fase – Apuramento para a 3.ª Fase.
b) Os clubes jogam entre si uma vez, em campo neutro.
c) O clube vencedor da primeira eliminatória apura-se para a 2.ª
eliminatória.
2.ª Eliminatória – Final Eight
a) A 2.ª eliminatória é disputada pelos restantes 7 clubes vencedores de
cada série Fase Anterior e pelo vencedor da eliminatória anterior.
b) Os jogos da 2.ª eliminatória, correspondentes aos quartos-final, são
determinados por sorteio.
c) Os clubes vencedores da 2.ª eliminatória apuram-se para a 3.ª
eliminatória.
d) Os restantes clubes asseguram a manutenção na Prova.
3.ª Eliminatória – Final Eight
a) A 3.ª eliminatória é disputada pelos quatro clubes vencedores da 2.ª
eliminatória da presente fase.
b) Os jogos da 3.ª eliminatória, correspondentes às meias-finais, são
determinados por sorteio.
c) Os clubes vencedores da 3.ª eliminatória apuram-se para a 4.ª
eliminatória.
d) Os clubes referidos na alínea anterior sobem à Liga Placard, exceto se
um dos clubes que se tenha apurado seja uma equipa B. Nesse caso,
sobe a equipa que tenha sido eliminada pela equipa B na presente
eliminatória. Se ainda assim o vencido for uma equipa B o clube
promovido é o vencido do outro jogo da 3.ª eliminatória.
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e) Os restantes clubes asseguram a manutenção na Prova.
4.ª Eliminatória – Final Eight
a) Os dois clubes vencedores da 3.ª eliminatória da presente fase,
disputam um jogo, a final, sendo o vencedor do jogo consagrado
Campeão Nacional da II Divisão de Futsal Masculino.
26. Critérios de Desempate da 3.ª Fase – Subida:
a) Se no final do tempo regulamentar da 1ª eliminatória – Play-off o resultado estiver
empatado, é realizado um prolongamento, com duas partes de 5 minutos, em
conformidade com as Leis do Jogo de Futsal, para efeito de determinação do
vencedor.
b) Quando no final do prolongamento a igualdade subsistir, os dois Clubes procedem
a um desempate através da marcação de pontapés de grande penalidade, em
conformidade com as Leis do Jogo de Futsal para efeito de determinação do
vencedor.
c) Na 2.ª e 3.ª eliminatória da final eight, se no final do tempo regulamentar o
resultado do jogo estiver empatado, procede-se à marcação de pontapés da marca de
grande penalidade de acordo com as leis de jogo.
d) Na 4.ª eliminatória da final eight, se no final do tempo regulamentar as equipas
estiverem em situação de igualdade, o jogo é interrompido por 5 minutos e haverá
lugar a prolongamento, de duas partes de cinco minutos cada, para efeito de
determinação do vencedor. Caso as equipas permaneçam em situação de igualdade
após o prolongamento, procede-se ao desempate através da marcação de pontapés
da marca de grande penalidade, nos termos das Leis do Jogo de Futsal para efeito de
determinação do vencedor.
Pel’A Direção,

