
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 

Setor de Atividade: DESPORTO 

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

(Internacional) 

 

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

Relações formais com outras áreas funcionais 

Áreas funcionais Conteúdos das relações 

Serviços Administrativos  Nomeações; logística (resolução de problemas) 

Técnico de arbitragem  Formação prática, teórica e pessoal 

Preparador Físico  Treinos físicos 

Comissão Apoio Técnico/Formadores  Formação, esclarecimento de dúvidas  

Observadores  Avaliação (online, à 3ª – jogo nacional ou 15 dias depois 

do jogo – jogo internacional) 

Diretores CA  Resolução de problemas (pessoais e da actividade) 

Psicólogos  Acompanhamento pessoal e preparação mental (no 

treino) 

Conselho de Disciplina Esclarecimentos acerca dos relatórios de jogo; 

processos disciplinares 

Núcleos de Aperfeiçoamento Técnico Formação (dar e receber); colaboração com as 

nomeações de outros árbitros para futebol 7 

Comunicação Social Entrevistas; institucional 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual: dar formação; planificação e logística 

[x] Grupo: Direcção de jogos; preparação física, técnica e mental; estudo das leis 

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,…). 

Duração do tempo de actividade: 46 a 82h/semana (excepto 15 dias em Junho – pode variar com as 

datas de início das diferentes competições em que está envolvido) 

Treinos: 4h Núcleo: 2h Preparação mental: 3h Logística: 1h   

Jogo nacional: 36h Jogo internacional: 72h  

 



Designação da Atividade: Árbitro de Futebol 11 

 

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

Elemento que garante que as leis, regulamentos e instruções são aplicadas e respeitadas durante 

um jogo de futebol 11, utilizando os seus conhecimentos técnicos e teóricos, procurando ser o mais 

imparcial possível. 

 

Outras designações da mesma atividade: Juiz; árbitro principal; árbitro de campo; árbitro central; 

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 saco - Equipamentos e calçado para 

o treino; artigos higiene 

- 

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Realiza o treino físico (4 x semana) 

2ª, 3ª 5ª e 6ª 

Plano treino/ Registos FC Equipamentos e calçado 

próprio para o treino 

Equipa; outros colegas; 

preparador físico, 

psicólogo e técnico (FPF) 

Controla o seu peso - Balança - 

Coordena alimentação com os 

objectivos de condição física 

-  - - 

Preparação Mental    

Visualização de situações de jogo - Computador; ficheiros 

informáticos 

- 

Exercícios de relaxamento - Computador; ficheiros 

informáticos 

- 

Exercícios para foco atencional - Computador; ficheiros 

informáticos 

- 

Planos mentais positivos - Computador; ficheiros 

informáticos 

- 

Preparação técnica/teórica    

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Assiste a sessões do Núcleo de 

Aperfeiçoamento Técnico 

Planeamento/ - Computador; pen 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 

Colegas, técnico de 

arbitragem; preparador 

físico; jogadores 

Estuda leis do jogo, normas e 

regulamentos 

Livro leis; regulamentos; 

testes; comunicados; 

conclusões de cursos/ 

Anotações 

Computador; Internet; papel e 

caneta 

- 

Visualiza jogos na TV (do próprio e 

de outros) 

-/ Anotações e gráficos Papel, caneta, computador 

com DVD 

- 

Actividade como Formador    

Planeia sessões (Núcleo de 

Aperfeiçoamento Técnico e AFL) 

-/ Plano sessão; 

apresentação powerpoint; 

testes; documentos de 

apoio 

Computador; Internet; pen - 

Lidera sessões do Núcleo de 

Aperfeiçoamento Técnico 

- Computador; Internet; pen; 

projector 

Colegas; convidados 

Lidera sessões do CA da AFL - Computador; Internet; pen; 

projector 

Colegas; convidados 

Observa jogos de colegas ao vivo -/ Relatório de Apoio Papel e caneta; computador; 

Internet; pen 

Colega observado 

Preparação dos Jogos    

Recebe a nomeação Email nomeação/ -  Computador; internet - 

Planeia o itinerário da viagem Email Nomeação/ Plano 

Viagem (Plano jogo) 

Computador; Internet; pen - 

Prepara documentação para o jogo Email Nomeação/ 

Relatório; plano jogo  

Computador; impressora; 

internet 

- 

Prepara documentação com as 

indicações para as equipas  

Email Nomeação/ Papéis 

substituições; constituição 

da equipa de arbitragem; 

countdown; equipamentos 

Computador; impressora; 

internet 

- 

Prepara documentos de apoio à 

reunião preparatória 

Email Nomeação/ 

Memorando  

Computador; impressora; 

internet 

- 

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

Prepara vídeos, para reunião 

preparatória 

-/ Vídeos Computador; pen; DVD - 

Faz o scouting, para a reunião 

preparatória 

SMS Nomeação/ Scouting 

(Plano jogo) 

Computador; Internet - 

Prepara o saco para o jogo - Equipamentos; apetrechos; 

artigos higiene; documentos 

- 

Jogo (Nacional)    

Desloca-se para e dos jogos (indo 

buscar e deixar os AA 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 

- Computador; pen; 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 - SCA Equipa; Delegado da FPF 

e Director do Campo 

Realiza reunião com representantes 

dos vários intervenientes 

- Equipamentos e relógio Equipa; Delegados FPF; 

Delegados Clubes; 

Diretor Segurança; 

Diretor Imprensa; Força 

Policial; Bombeiros 

Realiza aquecimento  - Equipamento de aquecimento 

e calçado adequado para o 

jogo 

Equipa (excepto 4º 

Árbitro) 

Verifica apetrechos para o jogo - 2 Apitos; moeda; 2 relógios; 

cartão amarelo e vermelho; 

bloco/caneta ou lápis; SCA e 

bandeirolas bip; 

cardiofrequencímetro 

Equipa 

Dirige o jogo  - Apetrechos Intervenientes 

Discute incidências e acerta as 

estratégias para a segunda parte 

- - Equipa 

Jogo (Internacional – diferenças)    

Realiza a viagem de avião no dia 

antes e no dia depois 

Email nomeação; bilhetes 

electrónicos/ - 

Avião e carro com motorista 

(no destino) 

Equipa 

Realiza a reunião com os 

representantes dos vários 

intervenientes de manhã, no estádio 

- - Delegado UEFA; 

Observador; Equipa; 

Responsável do estádio 

(logística); Responsável 

imprensa; staff equipas 

(diretor, treinador adjunto, 

técnico de equipamentos, 

delegado); força policial e 

bombeiros  

Pós-Jogo    

Preenche fichas de jogo -/ Fichas de jogo 

preenchidas 

Caneta Equipa 

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) 

Trata da higiene pessoal - Artigos de higiene - 

Realiza o debriefing do jogo (durante 

o regresso a casa) 

- - Equipa (e motorista) 

Reúne com o Observador depois do 

jogo (apenas nos jogos 

internacionais) 

- - Equipa e Observador 

Elabora a ficha ACA (apenas nos -/ Ficha ACA preenchida Computador; Internet; pen - 



jogos nacionais) 

Elabora recibo de jogo (apenas nos 

jogos nacionais) 

-/ Recibo preenchido Computador; Internet; pen - 

Recebe relatório observador Relatório técnico/ - Computador; internet - 

Outros    

Participa em palestras, como 

convidado 

- - Organizadores; colegas 

árbitros; outras pessoas 

Dá entrevistas à comunicação social - - Jornalistas, fotógrafos ou 

outros elementos da 

comunicação social 
 

(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 

Recomendações para Árbitros 

Psicologia 

Nutrição 

Informática (na óptica do utilizador) 

Línguas estrangeiras (Inglês)  

Metodologia de treino 

Traumatologia do Desporto e Recuperação Física (Fisioterapia) 

Coaching 

Planeamento e Gestão 

SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

Dirige jogos de futebol 11, aplicando sanções técnicas e disciplinares; 

Dá formação no âmbito da arbitragem (nas diferentes vertentes); 

Controla os seus treinos de forma a optimizar a condição física; 

Gere a sua carreira desportiva (tem presente a importância da definição de 

objectivos) e planeia a actividade; 

Conhece e utiliza técnicas e exercícios de optimização do rendimento e 



relação inter-pessoal; 

Produz documentos/recursos em suporte informático para diversos fins; 

Controla a sua alimentação visando a melhoria da saúde e condição física; 

Adopta comportamentos que optimizam a recuperação face ao esforço, no 

geral, e à lesão, em particular; 

Comunica de forma eficaz, em português ou em inglês, com colegas, 

equipas, intervenientes nos jogos e estrura de arbitragem (nacional e 

internacional). 

SABERES-

FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

Lidera a sua equipa, utilizando técnicas de motivação, coesão de grupo,…; 

Demonstra controlo emocioanl nas suas atitudes e comportamentos; 

É comedido na vida privada (é reservado e dá o exemplo), sem cair em 

reservas excessivas que o impeçam de estar disponível para abordar e 

representar a arbitragem; 

Age com diplomacia (cuidado na relação com o outro); 

Assume uma postura constante de “embaixador” (em representação da 

arbitragem); 

Valoriza-se pessoalmente pela valorização da estrutura e arbitragem e 

nunca pela desvalorização dos colegas; 

Utiliza redes sociais de forma comedida e controlada, não esquecendo a 

exposição a que está sujeito.  

 

 

 

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: Atividade desenvolvida ao ar livre, em campos de futebol de vários 

pisos (pelado, sintético e em relvado natural), com iluminação natural ou artificial, sob as mais 

diversas condições atmosféricas, em Portugal ou no estrangeiro, sujeito a esforços físicos elevados 

e constantes, assim como a esforços mentais (foco atencional, controlo da ansiedade, planos 

mentais positivos, atenção e concentração prolongadas – antes, durante e após o jogo). Acresce a 

especificidade de ter de controlar emocionalmente o seu estado e o de todos os intervenientes. 

 



Exigências em termos de aptidões: Domínio das relações inter-pessoais; Liderança; Aptidão física e 

mental; Conhecimento de línguas estrangeiras (Inglês); Domínios das leis e regulamentos. 

 

Condições de trabalho específicas penosas ou de risco: Lesões desportivas; Perturbações mentais 

(insucesso; pressão de clubes/adeptos/…; classificação; comunicação social => perda do controlo 

emocional); Agressões físicas e verbais; Complicações na vida profissional e pessoal. 

 

 

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 – quer em Portugal, quer a nível internacional  

Preparador físico; Psicólogo; Administrativo – dedicados à arbitragem, se já tiverem formação na 

área respectiva 

 

6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE ? 

Profissionalização =>  + tempo dedicado à actividade  

+ condições de trabalho 

Melhor conciliação arbitragem/família 

Criação de uma Academia de Arbitragem (ensino superior), enquanto aposta na formação dos 

árbitros, com desenvolvimento da actividade/formação em arbitragem em paralelo com o 

desenvolvimento de outras áreas que permitam uma continuidade na carreira após a vida activa de 

árbitro (Psicologia, Administração,…) 

Meios tecnológicos: 

 Câmaras na linha de golo; 

 Melhoria/aperfeiçoamento no SCA e maior abrangência na sua utilização (outras categorias); 

 PDA para registo ocorrências de jogo (para relatório); 

 Manutenção das bandeirolas bip;  

Evolução no treino físico e técnico: 

 Generalização do uso do cardiofrequencímetro; 

 Criação de baterias de imagens com casos de jogo para análise,… 

Constituição das equipas de arbitragem: 

Árbitros Assistentes Adicionais (AAA), para manter nas grandes competições internacionais e com 

possibilidade de serem considerados para as competições nacionais de topo, ou possibilidade de um 

5º Árbitro em vez dos AAA. 

Outros: alteração das leis do jogo, de forma a tornar o jogo mais dinâmico; introdução de 

terapias/métodos alternativos na preparação/recuperação dos jogos. 


