
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 

Setor de Atividade: DESPORTO 

Organização: Federação Portuguesa de Futebol – Quadro Nacional Feminino e Associação de Futebol de Lisboa 

– 1ª Categoria, Grupo A  

 

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

Relações formais com outras áreas funcionais 

Áreas funcionais Conteúdos das relações 

Serviços Administrativos (FPF; AFL)  Nomeações; resolução de problemas administrativos 

Preparadores Físicos Treino físico 

Comissão Apoio Técnico (FPF; AFL) Formação e esclarecimentos de dúvidas (técnicas e disciplinares)  

Observadores (FPF; AFL) Avaliação  

Dirigentes (FPF; AFL) Resolução de problemas; Indicações de conduta 

Psicólogo Treino mental 

Assessores Feedback; indicações para melhorar; Formação 

Núcleos (Dirigentes e CAT) Formação; partilha de informação; conhecer novos colegas 

APAF (Dirigentes e administrativos) Resolução de problemas com a “carreira” 

Técnicos de arbitragem Treinos técnicos 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual: preparação do jogo; treinos técnicos/físicos e preparação mental 

[x] Grupo: Direcção de jogos (equipa); alguns treinos físicos e preparação técnica 

Horário de Trabalho 

[x] Variável Especifique: varia com as horas de treino, ida a núcleos, categoria do jogo para o 

qual está nomeado, necessidades da categoria do próprio árbitro ou realização de atividades 

dependentes do investimento pessoal do árbitro (estudo,…), assim como das limitações do prórpio 

árbitro em relação à possibilidade de se dedicar à arbitragem (físicas; tempo; família;…). 

Duração do tempo de actividade: 19h/semana 

Preparação jogo: 1h Núcleo: 2h Jogo: 8h Treinos: 8h 

Designação da Atividade: Árbitro de Futebol 11 

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

Pessoa que participa no jogo de futebol 11 com o objectivo de orientá-lo, fazendo cumprir as leis e 

regulamentos. Para isso tem de analisar os lancesque vão acontecendo e decidr utilizando os 

poderes técnicos e disciplinares que lhe estão atribuídos. As suas funções são aplicáveis quer a 

jogadores, quer aos outros intervenientes no jogo. 

Outras designações da mesma atividade: Juiz; árbitro principal. 



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    

Prepara 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, 4ª e 5ª 

- Computador e Internet Colegas e preparador 

físico 

Organiza treinos de equipa - - - 

Realiza treinos de equipa (2 a 3/ano) - - Equipa 

Preparação teórica/técnica    

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Assiste a sessões do Núcleo de 

Árbitros de Futebol da Brandoa 

Planeamento/ 

Apontamentos 

Computador; Internet; papel e 

caneta 

Colegas; formadores; 

convidados 

Participa nas sessões técnicas do 

CA da AFL e cursos da FPF 

Nomeação e programa/ 

Apontamentos 

Computador; Internet; papel e 

caneta 

Colegas; CAT CA; 

Dirigentes do CA; 

convidados 

Realiza treinos técnicos 

(paralelamente aos físicos) 

- Apito, cartão amarelo e 

vermelho; relógio 

Colegas; técnico de 

arbitragem; preparador 

físico; psicólogo; 

jogadores 

Estuda leis do jogo, normas e 

regulamentos 

Livro leis; regulamentos; 

Testes; Comunicados; 

conclusões de cursos/- 

Computador; Internet - 

Observa jogos de colegas, ao vivo - - - 

Visualiza jogos na TV  - TV; TV cabo - 

Prepara reuniões de equipa -/ Documento de apoio Papel e caneta - 

Realiza reuniões de equipa - - Equipa 

Preparação mental    

Realiza exercícios de treino mental 

(em paralelo ao treino físico e 

técnico) 

- - Colegas; psicólogo; 

preparador físico; técnico 

de arbitragem 

Utiliza dinâmicas de equipa para 

ajudar à concentração 

- - Equipa 

Preparação dos Jogos    

Recebe a nomeação Sms nomeação/ -  Telemóvel;  - 

Avisa a equipa da nomeação 

recebida 

-/ SMS nomeação Telemóvel Equipa 

Planeia o itinerário da viagem SMS Nomeação/ Plano 

Viagem (Plano jogo) 

Computador; Internet - 

Faz o scouting SMS Nomeação/ Scouting Computador; Internet - 



(Plano jogo) 

Envia plano de jogo à equipa - Computador; Internet Equipa 

Prepara documentação para o jogo SMS Nomeação/ Relatório; 

papel porta; papel viatura; 

papéis substituições; 

documento de apoio ao 

relatório 

Computador; impressora; 

internet 

- 

Prepara o saco para o jogo - Equipamentos; apetrechos; 

artigos higiene; documentos 

- 

Jogo    

Desloca-se para e dos jogos (indo 

buscar e deixar os AA aos locais 

combinados) 

- Carro Equipa 

Realiza a reunião preparatória para o 

jogo, na viatura 

- Carro Equipa 

Chega ao terreno de jogo e dirige-se 

à cabine reservada aos árbitros 

- - Equipa 

Coloca papel de equipa na porta - - Equipa 

Prepara documentos para entregar 

ao delegado 

- - - 

Preenche cabeçalho da folhe de 

apoio ao relatório 

- Caneta - 

Realiza vistoria ao terreno de jogo - - Equipa; responsável 

campo 

Recebe os Delegados das equipas (1 

de cada vez) 

Fichas Jogo; cartões dos 

elementos da equipa/ - 

- Equipa; delegados das 

equipas 

Confirma equipamento das equipas 

para o jogo 

- - Equipa; Delegados das 

equipas 

Verifica as bolas do jogo - Medidor de pressão Equipa; delegado da 

equipa da casa (ou 

ambos) 

Verifica fichas de jogo e cartões dos 

jogadores e banco dos técnicos 

-/Fichas de jogo verificadas 

(assinadas) 

- Equipa; delegados das 

equipas 

Entrega ao delegado os papeis para 

as substituições 

- - Equipa; delegados das 

equipas 

Dá aos delegados as indicações 

para o jogo 

- - Equipa; Delegados das 

equipas 

Verifica a presença da força policial 

e dá e recebe instruções para o jogo 

- - Equipa e força policial 

Escolhe a cor das camisolas da 

equipa de arbitragem para o jogo 

- Equipamento de 3 cores  Equipa 

Realiza aquecimento  - Equipamento de aquecimento 

e calçado adequado para o 

jogo 

Equipa 

Equipa-se para o jogo - Camisola de jogo - 

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

amarelo; cartão vermelho; 

bloco; caneta ou lapis; 

recetor bip e bandeirolas 

Equipa 



Dirige o jogo com a colaboração dos 

AA 

- Apetrechos Intervenientes 

Analisa lances de jogo e situações 

para melhorar, ao intervalo 

- - Equipa 

Pós-Jogo    

Verifica ocorrências para o relatório - Bloco de notas Equipa 

Preenche fichas de jogo -/ Fichas de jogo 

preenchidas 

Caneta - 

Recebe os delegados das equipas  - - Equipa e delegados das 

equipas 

Trata da higiene pessoal - Artigos higiene - 

Faz o relatório de jogo -/ Relatório de jogo Caneta Equipa 

Envia SMS com o resultado para a 

FPF  

- Telemovel - 

Realiza o debriefing do jogo (na 

viagem de regresso) 

- - Equipa 

Deixa relatório nos CTT - - - 

Recebe o relatório do Observador Relatório técnico/- Computador e internet (Observador) 

Analisa o relatório técnico - - - 
 

(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 do Desporto 

Nutrição 

Informática 

Metodologia de treino 

Anatomofisiologia 

Traumatologia do Desporto 

Táctica do Futebol 11 

Inglês 

Gestão de Recursos Humanos 

Planeamento e Gestão 



SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

Dirige um jogo de futebol 11 aplicando as leis vigentes; 

Adapta o treino à sua capacidade e necessidade de exercício físico; 

Conhece o funcionamento do aparelho músculo-esquelético, detectando eventuais 

problemas; 

Adopta comportamentos de prevenção e recuperação de lesões; 

Adapta a alimentação às suas necessidades de condição física; 

Percebe o desenrolar de um jogo de futebol 11, adequando os seus 

comportamentos à leitura que faz do jogo; 

Utiliza os meios informáticos no processo de comunicação para a actividade; 

Comunica com pessoas de várias nacionalidades, em inglês, quer acerca de 

assuntos gerais, quer acerca de assuntos técnicos de arbitragem; 

Percebe e gere, em termos comportamentais e emocionais, os intervenienetes no 

jogo; 

Planeia jogos, épocas e treinos (define objectivos,...); 

Conhece e aplica exercícios de concentraçao, auto-controlo e gestão de stress. 

SABERES-

FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

Promove o sentido de responsabilidade individual no seio da equipa; 

Promove o sentido de responsabilidade da equipa enquanto grupo; 

Encoraja e valoriza o comportamento correcto de todos os intervenientes (fair-play); 

Facilita o relacionamento interpessoal com todos os intervenientes no jogo e depois 

elementos com quem se relaciona, com vista ao desenvolvimento de um bom nível 

de colaboração; 

Assume uma atitude cordial; 

É exemplo em termos de comportamento/atitude, em todos os contextos; 

Usa uma linguagem (verbal e corporal) clara e expressiva, mas não exagerada, que 

apoie as suas decisões em jogo e pontos de vista fora dele; 

Comunica com autoridade (e sem arrogância) as indicações a seguir; 

Manifesta humildade, sabendo gerir as críticas construtivas em seu proveito. 

 

 

 

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:  

Necessidade de tomar decisões de uma forma rápida e muitas vezes sob esforço físico. Esse 

esforço físico é, por vezes, intenso, com necessidade de percorrer distâncias a velocidades 



consideráveis, por forma a manter-se perto das jogadas. O árbitro tem de ter imparcialidade e 

conseguir abstrair-se das pressões exteriores (jogadores, treinadores, público,...). Tem de ter 

capacidade de resistência à frustração, pois o seu papel tem uma cnotação social sempre negativa. 

 

Exigências em termos de aptidões:  

Boa condição fisica; domínio das Leis e regulamentos; saber trabalhar em equipa; cordialidade; 

capacidade de concentração e atenção; capacidade de abstração. 

 

Condições de trabalho específicas penosas ou de risco:  

Lesões desportivas; Exposição a agressões fisicas e verbais; exposição à crítica constante (fácil e 

sem conhecimento de causa); consequências negativas do tempo reduzido que sobra para dedicar à 

vida pessoal, profissional e social. 

 

 

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

Observador; Dirigente (CA, APAF, núcleos); CAT (FPF; AFL e núcleos); Assessor/Mentor. 

 

 

6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE ? 

Meios tecnológicos: 

Eventual generalização do SCA a outras categorias (depende dos recursos financeiros); 

Manutenção da utilização das bandeirolas bip; 

Alargamento da utilização do cardiofrequencímetro para monitorização/registo de treinos e jogos; 

Chip na bola para situações de golo/não golo; 

Avanços nos treinos/testes físicos (como aconteceu recentemente com a introdução da gravação 

para indicar os tempos de início/fim de corrida; os sensores de passgem para as provas de 

velocidade;...) 

Constituição da equipa de arbritagem: 

Manutenção da estrutura de 3/4; 

Arbitros Assistentes Adicionais (AAA) não vão ser utilizados noutras competições devido às 

dificuldades de gestão de recursos humanos e financeiros; 

 

 

 


