
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 
 

Setor de Atividade: DESPORTO 

Organização: 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 CA (AFL)  Nomeações; resolução de problemas 

Preparador Físico (FPF) Preparação física 

Comissão Apoio Técnico/Formadores Formação, avaliações  

Observadores  Avaliação (observações online) 

Diretores CA (AFL) Resolução de problemas; Cursos 

Jornalistas Entrevistas 

Técnicos saúde (protocolos dos 
núcleos com os clubes) 

Recuperação e prevenção de lesões 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual: Algumas decisões do jogo; visualizar jogos ao vivo ou na TV; parte da preparação 

física e técnica 

[x] Grupo: Direcção de jogos; preparação do jogo; deslocações; relatório 

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,…). 

Duração do tempo de actividade: 31h/semana (excepto Junho e Julho) 

Preparação jogo: 1h Tratar equipamentos: 1h Visualizar jogos TV: 2h Núcleo: 2h 

Jogos: 12h Treinos: 13h 

Designação da Atividade: Árbitro de Futebol 11 

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

Elemento com conhecimentos técnicos e tásticos sobre arbitragem de futebol 11 e com capacidade 

física e psicológica para dirigir um jogo de futebol 11 garantindo a aplicação das suas leis e 

regulamentos.  

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

campo.



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 
estabelecidas3 

Preparação física    

Prepara o saco - Equipamentos e calçado para 

o treino; artigos higiene; mala 

1ºs socorros 

- 

Planeia a semana de treino -/ Plano semanal de treino Computador - 

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Realiza o treino físico (3 x semana), 

2ª, 3ª e 5ª 

- Equipamentos e calçado 

próprio para o treino 

Colegas e preparador 

físico ou sozinho 

Controla o seu peso -/ Registo semanal Balança - 

Controla a alimentação de acordo 

com os objectivos de condição física 

-  - - 

Preparação teórica    

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Assiste a sessões do Núcleo de 

Aperfeiçoamento Técnico 

Planeamento/ 

Apontamentos 

Computador; Internet; papel e 

caneta 

Colegas; CAT núcleo; 

convidados 

Participa nas sessões técnicas do 

CA da AFL  

Nomeação e plano/ 

Apontamentos 

Computador; Internet; papel e 

caneta 

Colegas; CAT CA; 

convidados 

Participa em eventos pontuais 

(Estágios, congressos, acções…) 

Plano e informações/ 

Apontamentos 

Equipamentos; indumentária; 

apetrechos; papel e caneta 

Colegas; organizadores; 

convidados 

Estuda leis do jogo, normas e 

regulamentos 

Livro leis; regulamentos; 

base de dados própria/ 

Apontamentos 

Computador; Internet Colegas ou sozinho 

Visualiza jogos na TV ou online - Computador, internet, TV Colegas 

Discute casos de jogo com colegas - Computador, internet Colegas 

Actualiza base e dados para estudo - Computador, internet - 

Realiza vídeo-testes Ficheiros com vídeo-testes 

oficiais/ - 

Computador, CD’s - 

Participa em concursos de perguntas 

e respostas 

- Computador, internet Colegas 

Preparação dos Jogos    

Recebe a nomeação Sms nomeação/ Tabela 

excell actualizada  

Telemóvel; computador - 

Contacta a equipa SMS nomeação/ - Telemóvel; computador Equipa 

Planeia o itinerário da viagem SMS Nomeação/ Plano 

Viagem (Plano jogo) 

Computador; Internet - 

Faz o scouting SMS Nomeação/ Scouting 

(Plano jogo) 

Computador; Internet - 

Envia plano de jogo à equipa - Computador; Internet Equipa 

Prepara documentação para o jogo SMS Nomeação/ Relatório; Computador; impressora; - 



papel porta; papel viatura; 

papéis substituições; 

documento de apoio ao 

relatório; vinhetas código 

barras 

internet 

Testa as bandeirolas bip - Bandeirolas bip - 

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

amarelo e vermelho; 

bloco/caneta ou lápis; 

símbolo AFL; punho suor; 

ligas para as meias 

 

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 

Chega ao terreno de jogo e dirige-se 

à cabine reservada aos árbitros 

- - Equipa 

Prepara apetrechos e material e 

artigos de higiene 

- Apetrechos (ver acima) - 

Realiza vistoria ao terreno de jogo - - Equipa; responsável 

campo 

Realiza reunião com os 2 Delegados 

das equipas 

Fichas Jogo; cartões dos 

elementos da equipa/ 

Documento de apoio ao 

relatório preenchido 

Cábula com as indicações 

que deve dar; caneta 

Equipa; delegados das 

equipas 

Verifica a presença da força policial - - Equipa e força policial 

Equipa-se para o aquecimento - Equipamento de jogo com T-

shirt de aquecimento 

- 

Realiza aquecimento  - - Equipa 

Prepara-se mentalmente (exercícios 

de relaxamento) 

- - - 

Equipa-se para o jogo - Camisola de jogo - 

Realiza o cumprimento de equipa - - Equipa 

Dirige o jogo com a colaboração dos 

AA 

- Apetrechos Intervenientes 

Confere as ocorrências de jogo, ao 

intervalo 

-/ Ficha de apoio ao 

relatório preenchida 

Caneta; bloco Equipa 

Hidrata-se e alonga, ao intervalo - - - 

Analisa pormenores do desempenho 

para melhorar na 2ª parte 

- - Equipa 

Pós-Jogo    

Verifica ocorrências e preenche ficha 

de apoio relatório 

-/Ficha de apoio ao 

relatório preenchida 

Caneta Equipa 

Hidrata-se e recupera/descansa - - - 

Preenche fichas de jogo -/ Fichas de jogo 

preenchidas 

Caneta - 



Recebe os delegados das equipas (1 

a 1) 

- - Equipa e delegados das 

equipas 

Confirma ocorrências com a força 

policial 

- - Equipa e força policial 

Realiza alongamentos - - - 

Trata da higiene pessoal - Artigos higiene - 

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

Verifica o estado da viatura - - Equipa 

Digitaliza o relatório de jogo - Computador; scanner - 

Envia relatório aos colegas - Computador; internet Equipa 

Deixa relatório nos CTT - - - 

Envia sms com o resultado do jogo 

para a AFL 

- Telemóvel - 

Realiza o debriefing do jogo (durante 

a semana seguinte) 

-/ Apontamentos Computador; internet Equipa 

 

(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 permitir 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 (utilizador email, pesquisas web, powerpoint) 

Audiovisuais (tratamento de imagens) 

Línguas estrangeiras (Inglês) e outras línguas (espanhol, francês) 

Metodologia de treino 

Traumatologia do Desporto 

Pedagogia 

Anatomofisiologia 

Fisiologia do esforço 

Suporte Básico de Vida 



Estrutura do Futebol e da Arbitragem 

Planeamento e Gestão 

Direito do Desporto e generalidades 
SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

Previne, gere e recupera episódio de lesão ou gestão diária; 

Intervém correctamente em situações de doença súbita (paragens 

cardiorespiratórias); 

Gere a sua preparação física em função do desenrolar da época desportiva, 

no sentido de elevar a sua condição física para os níveis desejados e de 

manter parâmetros de saúde; 

Conhece e aplica técnicas e exercícios de treino que desenvolvem 

capacidades de gestão emocional (própria e dos restantes intervenientes); 

Pesquisa informação útil na Internet ou noutras fontes de informação, 

trabalhando-a de acordo com os objectivos que tem; 

Comunica por email, plataformas de e-learning ou outras redes virtuais; 

Comunica eficazmente, de forma oral e escrita, em línguas estrangeiras 

(principalmente em inglês), dominando conceitos gerais e termos técnicos; 

Ajuíza imparcial e inequivocamente um jogo de futebol de 11; 

Reconhece a estrutura em que está envolvido e compreende as 

interdependências funcionais e hierárquicas a que responde, identificando o 

seu papel e estatuto nessa estrutura, quer em termos presentes, quer em 

termos evolutivos; 

Planeia a sua actividade de forma a preparar-se para cada situação, a ter 

menos surpresas e a reagir mais prontamente quando elas acontecem; 

Realiza um plano de jogo que preenche as necessidades de informação 

para que o jogo possa ser dirigido com mais sucesso; 

Escolhe de forma adequada às situações o que deve dizer/fazer ou não 

dizer/fazer, de forma a não colidir com regulamentos e lei geral;  

Conhece os seus direitos e deveres, podendo agir em conformidade face a 

algum incidente. 
SABERES-

FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

Manifesta característica de auto-conhecimento, auto-confiança e auto-

controlo; 

Adapta-se a ambientes, realidades diferentes e situações adversas; 

É corajoso, fazendo valer a atitude correcta (honestidade, imparcialidade, 

rigor), mesmo em situações de pressão; 

Auto-motiva-se e motiva os elementos da sua equipa para as tarefas e 

objectivos a que se propõem; 



Gere as situações de stress/conflito, mantendo a ordem e correcção em 

todas as situações em que intervém (em campo e fora dele; entre a equipa, 

em situações dirigidas a si, ou em situações entre outros intervenientes); 

Lida positivamente com a crítica, utilizando a crítica construtiva para 

melhorar, ao mesmo tempo que a distingue das ofensas verbais; 

Gere as ofensas verbais de forma a não deixar abalar a sua imparcialidade 

e correcção, quer no momento que se depara com elas, quer à posteriori; 

Lidera o processo de arbitragem, quer em relação à sua equipa, quer em 

campo face a todos os intervenientes; 

Destaca-se pelo exemplo, reunindo qualidades morais como: coerência, 

sentido de justiça, determinação, respeito e educação; 

Relaciona-se de forma empática (é compreensivo), com os intervenientes; 

Reage com cortesia e mesmo simpatia, às solicitações dos intervenientes; 

Utiliza a assertividade como base de todas as relações inter-pessoais que 

tem de estabelecer para o cumprimento da sua missão. 

 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO4 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 ao ar livre, com uma componente física intensa e prolongada e uma 

componente psicológica desgastante, devido à necessidade permanente de tomadas de decisão 

rápidas e seguras e gestão das emoções e conflitos próprias e entre os intervenientes. Esta 

capacidade de decisão deve manter a qualidade, mesmo sob condições de esforço físico exigentes. 

Esta actividade obriga os elementos a uma actualização permanente para manter a capacidade de 

dirigir jogos. 

 

Exigências em termos de aptidões:  

Liderança (dentro da equipa e face a todos os intervenientes); condição física acima da média; 

gestão emocional (própria e alheia); domínio técnico (leis e regulamentos) e sua aplicação; domínio 

da leitura de jogo (questões tácticas das equipas que influenciam as opções acerca da 

movimentação do árbitro); capacidade de comunicação (assertividade). 

 



Condições de trabalho específicas penosas ou de risco:  

Lesões desportivas; Agressões de outros intervenientes; Pressões e coação externa; Sobrecarga 

emocional/psicológica; Interferência na esfera pessoal, social e profissional ou académica (tempo 

dispendido para a actividade); 

 
 
2.  
3.  
4.  
5. QUAL A MOBILIDADE PROFISSIONAL ASSOCIADA À ACTIVIDADE DE ÁRBITRO DE FUTEBOL 11? 
Observador; Dirigente (CA – federação, associações, APAF, núcleos, clubes); Técnico de 

arbitragem; Preparador físico; Psicólogo; Mentor; Formador (associações, núcleos, ou extra-

arbitragem – clubes ou outros); Comentador desportivo; Treinador de Futebol.  
 
 

6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE? 
Profissionalização =>  + condições de preparação para a actividade 

+ tempo/foco dedicado à actividade  

Melhor gestão familiar/social 

Maior responsabilização pelos erros (isto leva a mais pressão) 

Meios tecnológicos: 

Olho de falcão para os lances de golo/não golo;  

+ 1 Árbitro para visionar imagens num espaço recolhido (com comunicação com o Árbitro); 

Alargamento do SCA (Sistema de Comunicação Áudio) a todas as categorias nacionais;  

PDA’s para registo de ocorrências com avisos sonoros e visuais; 

Utilização frequente e institucionalizada de plataformas de e-learning. 

 

 


