
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 

Setor de Atividade: DESPORTO 

Organização: Federação Portuguesa de Futebol – Associação de Futebol de Lisboa – 1ª Categoria 

 

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

Relações formais com outras áreas funcionais 

Áreas funcionais Conteúdos das relações 

Serviços Administrativos  Nomeações; planeamento de viagens; justificações de 

ausência ao trabalho 

Técnico de arbitragem  Analise  e preparação de jogos; Esclarecimentos de 

dúvidas; Treinos técnicos 

Preparador Físico  Planeamento de treinos; recuperação fisica (lesões); 

Treinos fisicos 

Comissão Apoio Técnico (FPF, AFL, 

Núcleos) /Formadores  

Esclarecimento de dúvidas; Sessões nos núcleos e na 

AFL; Cursos FPF 

Observadores  Avaliação (online, à 3ª de manhã) 

Dirigentes (FPF, AFL e Núcleos)  Nomeações; Informação de desempenho; Resolução de 

problemas 

Psicólogos  Apoio psicológico (problemas pessoais e da actividade) 

APAF (dirigentes e administrativos) Condições de trabalho 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual: preparação fisica e técnica/teórica; preparação dos jogos (Scouting) 

[x] Grupo: Preparação teórica (Núcleo); direcção de jogos; partes das anteriores 

Horário de Trabalho 

[x] Variável Especifique: varia com as nomeações (ter jogo ou não, como A ou como 4º A,…) e 

com o investimento pessoal do árbitro (estudo, actividades em que se envolve para além das 

obrigatórias,…), assim como com a formação “profissional” com que o arbitro pode complementar a 

actividade (curso de treinadores, formações várias). 

Duração do tempo de actividade: 41h/semana (excepto 15 dias em Junho – pode variar com as 

datas de início das competições em que está envolvido) 

Treinos fisicos: 7h  Núcleo: 2h Preparação jogo: 3h  Análise do jogo anterior: 3h  

Jogo: 24h   Massagem: 2h  

 

Designação da Atividade: Árbitro de Futebol 11 



Objectivo da Atividade (finalidade/função, o que faz, para que faz e como faz): 

Elemento intregado no fenómeno social e desportivo do futebol, que tem de dominar as leis e 

regulamentos, sabendo aplica-los na direcção de um jogo de futebol de 11. 

Outras designações da mesma atividade: Juiz; árbitro principal; juiz árbitro. 

 

 

2. ATIVIDADES1 

Atividades Específicas (especificar por ordem lógica de execução, sempre que for possível)2 

 

Atividade Específica Documentação 

recebida e 

elaborada 

Ferramentas, 

utensílios e 

equipamentos 

Relações 

estabelecidas 3 

Preparação física    

Organiza o horário diário/semanal - - - 

Organiza o saco - Equipamentos e calçado para 

o treino; artigos higiene 

- 

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Realiza o treino físico (5 x semana) 
2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª 

Plano treino/ Registos FC Computador e Internet; 

Relógio Polar e 

Cardiofrequencimetro 

Colegas; preparador 

físico, psicólogo e técnico 

(FPF) 

Realiza actividades fisicas 

alternativas (fora de época) 

- Variavel (natação, ténis, 

golfe) 

- 

Controla o seu peso - / Registo e plano Balança - 

Coordena alimentação com os 

objectivos de condição física 

-  - - 

Recebe massagem de recuperação - - Massagista  

Preparação técnica/teórica    

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Assiste a sessões do Núcleo de 

Aperfeiçoamento Técnico 

Planeamento/ - Computador; Internet Colegas; formadores; 

convidados 

Participa nos cursos da FPF Plano; Documentos Apoio/ 

Anotações 

Computador; pen Colegas; formadores; 

convidados; dirigentes 

Participa nas sessões técnicas do 

CA da AFL  

Nomeação e programa/ 

Anotações 

Computador; pen Colegas; formadores; 

convidados 

Realiza os treinos técnicos 

(paralelamente aos físicos) 

- Apito, cartão amarelo e 

vermelho, relógio Polar e 

cardiofrequencimetro 

Colegas, técnico de 

arbitragem; preparador 

físico; jogadores 

Participa em eventos pontuais 

(congressos) 

Plano e informações / 

Apontamentos 

Computador e Internet Colegas; organizadores e 

convidados 

Estuda leis do jogo, normas e 

regulamentos 

Livro leis; regulamentos; 

testes; comunicados; 

conclusões de cursos/ - 

Computador; Internet;  - 

Visualiza jogos na TV  -/ Anotações  Papel, caneta, Tv e Tv cabo; - 



computador com DVD 

Realiza reuniões de equipa - Computador  Equipa 

Lê livros técnicos Livros / - - - 

Lê jornais e outra comunicação 

social 

- / base de dados pessoal 

(incidencias) 

Computador e internet - 

Visualiza DVD do seu jogo anterior - / Apontamentos para 

reuniões preparatórias 

Computador; DVD; Tv cabo - 

Preparação dos Jogos    

Recebe a nomeação Email nomeação/ -  Computador; internet - 

Avisa a equipa da nomeação 

recebida 

- / email nomeação  Computador e internet Equipa 

Planeia o itinerário da viagem Email Nomeação/ Plano 

Viagem (Plano jogo) 

Computador; Internet - 

Faz o scouting Email Nomeação/ Scouting 

(Plano jogo) 

Computador; Internet - 

Envia plano de jogo à equipa - Computador; Internet; pen Equipa 

Prepara documentação para o jogo Email Nomeação/ 

Relatório; papeis 

substituições; powerpoint 

para reunião preparatória; 

plano jogo  

Computador; impressora; 

internet 

- 

Visiona jogos das equipas que vai 

fazer 

- Computador; DVD; Tv - 

Carrega o SCA - SCA - 

Prepara o saco para o jogo - Equipamentos; apetrechos; 

artigos higiene; documentos 

- 

Jogo     

Desloca-se para e dos jogos (indo 

buscar e deixar a equipa aos locais 

combinados) 

- Carro com motorista Equipa e motorista 

Fica alojado no hotel determinado - - Equipa 

Realiza as refeições no hotel ou em 

restaurantes escolhidos por si 

- - Equipa 

Realiza a reunião preparatória para o 

jogo (no hotel) 

- Computador; projetor Equipa 

Chega ao estádio - - Equipa; Delegado da FPF 

e Director do Campo 

Prepara auxiliares de comunicação 

para o jogo 

- SCA e bandeirolas bip - 

Realiza vistoria ao terreno de jogo 

(2H antes do jogo) e testa SCA 

- SCA Equipa; Delegado da FPF 

e Director do Campo 

Equipa-se para a reunião - Equipamentos Equipa 

Realiza reunião com representantes 

dos vários intervenientes (1H antes 

do jogo)  

- Equipamentos e relógio Equipa; Delegados FPF; 

Delegados Clubes; 

Diretor Segurança; 

Diretor Imprensa; Força 

Policial; Bombeiros 

Confirma equipamentos das equipas - - Equipa; delegados das 



para o jogo equipas 

Dá aos delegados as indicações 

para o jogo 

- - Equipa; delegados das 

equipas 

Confirma e actualiza Scouting - - Equipa 

Recebe massagem - - Massagista 

Testa placas de substituição - Placas de substituições 

electrónicas  

4º árbitro 

Realiza aquecimento (35m antes do 

jogo, durante 20m) 

- Equipamento de aquecimento 

e calçado adequado para o 

jogo 

Equipa (excepto 4º 

Árbitro) 

Verifica apetrechos para o jogo - Apito; moeda; relógio e 

cardiofrequencimetro; cartão 

amarelo e vermelho; 

bloco/caneta ou lápis; SCA e 

bandeirolas bip; bola 

Equipa 

Supervisiona a vistoria aos 

jogadores no túnel (jóias e 

equipamentos) 

- - Equipa; jogadores de 

ambas as equipas 

Realiza o sorteio e cumprimento das 

equipas 

- - Equipas 

Dirige o jogo  - Apetrechos Intervenientes 

Confirma acções disciplinares, ao 

intervalo 

- Bloco de notas Equipa 

Discute incidências e acerta as 

estratégias para a segunda parte 

- - Equipa 

Hidrata-se - - - 

Pós-Jogo    

Verifica ocorrências e preenche ficha 

de apoio ao relatório 

- / ficha de apoio ao 

relatório preenchido  

Caneta Equipa 

Preenche fichas de jogo -/ Fichas de jogo 

preenchidas 

Caneta Equipa 

Trata da higiene pessoal - Artigos de higiene - 

Faz o relatório de jogo -/ Relatório de jogo Computador; impressora Equipa 

Delega entrega das fichas de jogo ao 

4º Árbitro 

- - Delegados da Liga e das 

Equipas (4º Árbitro) 

Delega envio do relatório de jogo por 

fax ao 4º árbitro 

- - - 

Realiza o debriefing do jogo  - / questionário de auto-

avaliação 

Caneta Equipa 

Envia o relatório pelo correio - - - 

Recebe observação por email - Computador e internet  (observador) 
 

(1) O que faz? Com que finalidade? Esta análise deve ser efetuada para as atividades normalmente realizados e para aquelas intervenções profissionais que 

não se incluem no conjunto de atividades específicas.  

(2) As atividades devem ser especificadas em verbos de ação, devem permiti r sublinhar a finalidade e o resultado esperado, devem ser descritas segundo uma sequência 

funcional ou outra que seja mais adequada mas que espelhe a tradução lógica de uma sequência de atividades.  

(3) Refere-se a relações a montante e o jusante que os árbitros devem estabelecer de modo a exercer a atividade. 

 

 

 



3. COMPONENTES DAS COMPETÊNCIAS 

Saberes - conhecimentos relativos a um domínio disciplinar científico, técnico ou tecno-lógico 

Saberes-fazer sociais e relacionais - atitudes e qualidades pessoais e relacionais, relativas à 

disposição para agir, reagir e interagir com os outros  

Saberes-fazer técnicos - operacionalização dos saberes técnicos, tecnológicos ou científicos. 

 

SABERES Leis do jogo e regulamento das competições 

Psicologia 

Nutrição 

Informática (na óptica do utilizador) 

Inglês (falado e escrito; vocabulário técnico) 

Metodologia de treino 

Planeamento e Gestão 

Lingua portuguesa (falada e escrita) 

Fisiologia do esforço 

Técnica/táctica do futebol 

SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

Comunica com eficácia em situações de jogo e fora delas, quer em 

português, quer em Inglês (contextos nacionais e internacionais); 

Conhece o funcionamnto do organismo de forma a adaptar situações de 

treino/recuperação ás caracteristicas pessoais; 

Adapta os comportamentos alimentares visando o melhor desempenho em 

jogo (saúde/condição fisica); 

Não comete excessos alimentares; 

Adapta os seus comprtamentos de treino consoante a situação especifica 

para melhor desempenho em jogo; 

Interpreta acontecimentos do jogo para antecipar cenários possiveis; 

Planeia a actividade a curto, médio e longo prazo; 

Gere a sua carreira e sua imagem; 

Dirige jogos de futebol 11 optando pelas decisões adequadas; 

Responde a testes escritos, demonstrando conhecimentos; 

Elabora documentos de apoio á actividade; 

Elabora apresentações para utililzar as reuniões; 

Utiliza o email e plataformas de e-learning; 

Conhece conceitos e utiliza estratégias de controlo de ansiedade/stress, 

auto-dominio e gestão do erro. 

SABERES- Motiva os elementos da sua equipa (formulação de objectivos); 



FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

É uma pessoa credivél para todos os intervenientes; 

Comunica a mensagem/imagem da “arbitragem” que se pretende; 

Demonstra capacidade critica (auto e hetero) e de gestão da critica 

(construtiva ou não); 

Lida com o insucesso/frustação (própria e alheia).  

 

 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO 4 DA ATIVIDADE  

(4) Entende-se por condições de exercício específicas: necessidade de realizar deslocações frequentes no exercício do emprego, agilidade física, 

capacidade para desenvolver o essencial das atividades em pé, etc… As condições gerais de exercício do emprego podem assumir três conceções, não 

mutuamente exclusivas, e que podem ser identificados e descritas, caso se justifique: (1) representa o que é específico do emprego e o distingue 

independentemente das opções organizacionais e tecnológicas, (2) são especificidades do emprego que se transformam em exigências de aptidões por parte 

dos titulares para poderem exercer o emprego, e (3) são condições de trabalho que constituem fatores de dificuldade ou de risco e que exigem, 

nomeadamente, capacidades de adaptação e cumprimento rigoroso de regras de segurança 

 

Especificidades da atividade: Actividade desenvolvida em ambiente competitivo, em campos de 

futebol 11 com as mais diversas caracteristicas e que, por serem ao ar livre, estão sujeitos a 

diferentes condições meteoreológicas. Exige esforço fisico com momentos de alta intensidade onde 

a capacidade de recuperação é muito importante, assim como a velocidade de reacção (em relação 

aos acontecimentos do jogo). O esforço mental é constante desenvolvido sob pressão, o que obriga 

a dominar as emoções internas a par das externas. Obriga a deslocações frequentes. 

 

Exigências em termos de aptidões: Auto-controlo (dominio de si próprio); leitura de jogo; trabalho em 

equipa; boa condição fisica; boa capacidade e preparação mental; capacidade de planeamento e 

saber lidar com a frustação (própria e alheia). 

 

Condições de trabalho específicas penosas ou de risco: Constantes ausências (influência na vida 

pessoal, familiar e social); sacrificios profissionais (limitações na progressão); limitações na escolha 

dos locais publicos a frequentar; exposição a agressões fisicas e verbais (em campo, mas mais fora 

dele), assim como dos familiares; exposição ao ridiculo/erro, muitas vezes de forma desleal 

(repetições, diferentes angulos, camara lenta) e pouco informada; sobrecarga fisica (cansaço; 

lesões). 

 

5. QUAL A MOBILIDADE PROFISSIONAL ASSOCIADA À ACTIVIDAD E DE ÁRBITRO DE FUTEBOL 11? 

Observador; Dirigente (conselhos de arbitragem, APAF, núcleos, clubes); Técnico de arbitragem; 

Formador; Comentador desportivo; Treinador de futebol. 

 

 



6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE ? 

Aumento dos elementos/valencias no acompanhamento dos árbitros (nutricionistas, fisioterapeitas, 

especialistas em tácticas de futebol 11 e preparação de jogos) => melhor preparação e menos erros. 

Livre transito de árbitros entre países (árbitros a dirigir jogos das competições nacionais de países 

vizinhos). 

Alargamento dos Árbitros assistentes adicionais a outras competições. 

Meios tecnológicos: 

 Olho de falcão na linha de golo; 

 Visualização de imagens para esclarecimento de dúvidas (4º árbitro ou outro elemento); 

 SCA alargado a outras competições. 

 


