
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 
 

Setor de Atividade: DESPORTO 

Organização: Federação Portuguesa de Futebol – Associação de Futebol de Lisboa – 2ª Categoria 

 

 

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 
Relações formais com outras áreas funcionais 

Áreas funcionais Conteúdos das relações 

Serviços Administrativos  Nomeações; planificação cursos; resolução de problemas 

Técnico de arbitragem (FPF) Preparação técnica 

Preparador Físico (FPF) Preparação física 

Comissão Apoio 

Técnico/Formadores 

Formação, esclarecimento de dúvidas, testes, reclamação 

avaliações, indicações diversas  

Observadores  Avaliação (observações online) 

Diretores CA (FPF; AFL) Resolução de problemas; Observação de jogos do Árbitro 

Assessores/Mentores (FPF) Observação de jogos do Árbitro; Definição de objectivos 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual: Toda a actividade desenvolvida durante a semana 

[x] Grupo: Direcção de jogos 

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: 26h/semana (excepto Junho e Julho) 

 

Designação da Atividade: Árbitro de Futebol 11 

 

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

É o elemento que dirige o jogo de futebol 11, aplicando as leis do jogo, normas e instruções, com 

rigor, assertividade, proactividade e cordialidade, enquanto gere emocionalmente os intervenientes. 

 

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 
estabelecidas3 

Preparação física    

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 

- Equipamentos e calçado 

próprio para o treino 

Colegas; preparador 

físico, psicólogo e técnico 

(FPF) 

Organiza treinos de equipa -/ Plano treino Igual ao anterior + Bandeiras Equipa 

Realiza treinos de equipa (pelo 

menos 2 x semana) 

- - Equipa 

Controla o seu peso - Balança - 

Coordena alimentação com os 

objectivos de condição física 

Plano nutricional/ -  - - 

    

Formação/actualização    

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Assiste a sessões do Núcleo de 

Aperfeiçoamento Técnico 

Planeamento/ - Computador; internet Colegas; formadores; 

convidados 

Planeia a sessão do Núcleo de 

Aperfeiçoamento Técnico 

-/ Plano sessão; 

apresentação powerpoint 

Computador; internet - 

Lidera sessões do Núcleo de 

Aperfeiçoamento Técnico 

- Computador; projector; 

quadro didáctico 

Colegas; convidados 

Participa nas sessões técnicas do 

CA da AFL e cursos da FPF 

Nomeação e programa/ 

Anotações 

Indumentária determinada; 

papel e caneta 

Colegas; dirigentes dos 

CA; CAT; convidados 

Realiza os treinos técnicos 

(paralelamente aos físicos) 

- Apito, cartão amarelo e 

vermelho 

Colegas, técnico de 

arbitragem; preparador 

físico; jogadores 

Participa em eventos pontuais 

(Estágios, conferências, acções 

várias) 

Plano e informações/ 

Apontamentos 

Equipamentos; indumentária; 

apetrechos; computador  

Colegas; organizadores; 

convidados 

Estuda leis do jogo, normas e 

regulamentos 

Livro leis; regulamentos; 

testes; comunicados; 

conclusões de cursos/ 

Anotações 

Computador; Internet; TV; 

DVD 

- 

Observa jogos de colegas, ao vivo -/ Anotações Papel e caneta - 

Visualiza jogos na TV -/ Anotações Papel, caneta, TV, TV por 

cabo 

- 

Planeia reuniões de equipa -/ Plano da sessão; 

documentos de apoio; 

Computador, internet - 



ficheiro powerpoint 

Realiza reuniões de equipa - Computador, projector Equipa 

Preparação dos Jogos    

Recebe a nomeação Sms nomeação/ -  Telemóvel - 

Reenvia nomeação para a equipa - /SMS nomeação Telemóvel Equipa 

Confirma nomeação à FPF Nomeação SMS/ SMS 

Confirmação 

Telemóvel - 

Planeia o itinerário da viagem SMS Nomeação/ Plano 

Viagem (Plano jogo) 

Computador; Internet; 

impressora 

- 

Faz o scouting SMS Nomeação/ Scouting 

(Plano jogo) 

Computador; Internet; 

impressora 

- 

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; countdown 

Computador; impressora; 

internet 

- 

Realiza exercícios de preparação 

mental 

-/ Check-list Leitor CD’s - 

Pesquisa online vídeos das equipas -/ Plano jogo Computador; internet - 

Pesquisa online imagens do campo -/ Plano jogo Computador; internet - 

Revê leis e normas Livro das leis, normas e 

regulamentos/ - 

- - 

Prepara o saco para o jogo - Equipamentos; apetrechos; 

artigos higiene; documentos 

- 

Vê os jornais e notícias na internet Jornais em papel e online/ - Computador; internet - 

Planeia reunião preparatória Nomeação SMS/ Check-

list, documento apoio à 

reunião, apresentação 

powerpoint 

Computador; impressora  

    

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 

- Computador Equipa 

Almoça no local escolhido - - Equipa 

Chega ao terreno de jogo (1h45 

antes) 

- - Equipa; guarda do campo 

Prepara apetrechos e material e 

equipamentos que serão 

necessários 

- Apito; moeda; relógio; cartão 

amarelo e vermelho; 

bloco/caneta ou lápis; 

barómetro e bandeirolas bip; 

computador; equipamentos 

- 

Coloca folha equipa na porta e 

countdowns na sua porta e nas 

portas das equipas 

- Fita-cola Equipa 



Realiza vistoria ao terreno de jogo - - Equipa; responsável 

campo 

Recebe massagem - - Massagista Equipa A 

Equipa-se e prepara-se 

psicologicamente 

- - - 

Visualiza vídeos de decisões - Computador - 

Realiza reunião com representantes 

dos vários intervenientes 

Fichas Jogo; cartões dos 

elementos da equipa/ - 

- Equipa; delegados das 

equipas; Força policial; 

maqueiros 

Verifica fichas de jogo e cartões dos 

jogadores e banco dos técnicos 

-/ Fichas de jogo 

verificadas (assinadas) 

- Equipa; delegados das 

equipas 

Realiza aquecimento (20 min; 35 min 

antes do jogo começar) 

- Equipamento de aquecimento 

e calçado adequado para o 

jogo 

Equipa 

Equipa-se para o jogo - Camisola de jogo - 

Observa AA na identificação dos 

jogadores 

- - Equipa; jogadores de 

ambas as equipas 

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

amarelo e vermelho; 

bloco/caneta ou lápis; 

barómetro e bandeirolas bip; 

computador; equipamentos 

Equipa 

Verifica equipamentos dos jogadores 

no túnel de acesso 

- - Equipa; jogadores de 

ambas as equipas 

Entra no terreno de jogo - - Equipa; jogadores de 

ambas as equipas 

Realiza a saudação e o sorteio - Apito, moeda Equipa e restantes 

intervenientes no jogo 

Regista a quem pertence pontapé de 

saída 

- Papel e caneta - 

Inicia, interrompe, recomeça e 

termina o jogo consoante as 

ocorrências 

- Apito e relógio - 

Age técnica e disciplinarmente - Apito, cartões e relógio Equipa, jogadores, 

elementos técnicos 

Gere emocionalmente o jogo - - Equipa 

Recebe e decide sobre informações 

dadas pelos AA 

- Bandeirolas bip Equipa 

Ao intervalo, confirma as ocorrências 

do jogo 

- Bloco Equipa 

    

Pós-Jogo    

Verifica ocorrências e preenche ficha 

de apoio relatório 

-/Ficha de apoio ao 

relatório preenchida 

Caneta Equipa 

Preenche fichas de jogo -/ Fichas de jogo 

preenchidas 

Caneta - 

Trata da higiene pessoal - Artigos de higiene - 

Recebe os delegados das equipas - - Equipa e delegados das 



(em simultâneo) equipas 

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

Realiza o debriefing do jogo (fora do 

estágio em local tranquilo) 

-/ Avaliação do Arbitro - Equipa 

Realiza Auto-Avaliação -/ Auto-Avaliação - - 

Realiza Avaliação dos AA -/ Avaliação AA - - 
 

(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 

Recomendações para Árbitros 

Psicologia 

Nutrição 

Informática (utilizador email, pesquisas web, powerpoint) 

Línguas estrangeiras (Inglês) ou outras línguas 

Metodologia de treino 

Traumatologia do Desporto 
SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

Distingue situações para intervenção técnica e/ou disciplinar, em jogo, 

assim como escolhe a melhor colocação/movimentação; 

Identifica e utiliza processos e métodos de treino adequados às suas 

necessidades de treino físico; 

Conhece e utiliza processos de treino mental e de optimização da gestão 

emocional; 

Utiliza o computador e os softwares para ajudar a atingir os objectivos da 

actividade (documentos, apresentações,…); 

Domina as línguas estrangeiras importantes para os jogos/actividades em 

que participa como árbitro (falado e escrito); 

Controla a sua alimentação em função dos objectivos de condição física; 



Age face à lesão, de forma preventiva ou correctiva, visando a melhor 

condição física possível em cada momento.  
SABERES-

FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

Domina a oratória (saber falar, cativar,…);  

Gere conflitos com eficácia (entre jogadores; dos intervenientes consigo;…); 

Manifesta capacidade crítica (receber; fazer e argumentar), 

Demonstra tolerância e percepção das diferenças culturais; 

Constitui-se como um exemplo (responsabilidade); 

Trata todos os intervenientes com cordialidade e educação; 

Reflecte sobre os acontecimentos de forma a analisar as situações e 

melhorar os seus comportamentos se assim o entender possível; 

Lidera o processo de arbitragem; 

Tem a capacidade de antever a ocorrência de situações de conflito e age 

de forma a diminuir ou anular os problemas; 

Relaciona-se com os outros, respeitando e considerando opiniões e 

sabendo conduzir a comunicação de forma assertiva. 

 
 
 

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

pisos (pelado, sintético e em relvado natural), com iluminação natural ou artificial, com uma 

componente física por vezes intensa/exigente e prolongada e uma componente emocioanl exigente 

ao nível da capacidade de gestão emocional do próprio e de todos os intervenientes. Implica uma 

boa capacidade técnica e disciplinar que se manifesta nas tomadas de decisão. As tomadas de 

decisão têm grande importância na gestão do jogo, pois acontecem com frequência do início ao fim 

do mesmo e a capacidade física e psicológica do Árbitro vai reflectir-se na qualidade dessas 

decisões até ao último minuto. 

 

Exigências em termos de aptidões: Condição física (resistência; velocidade; velocidade de reacção);  

Características psicológicas: auto-domínio; gestão emocional dos intervenientes, rigor no 

cumprimento das tarefas (em jogo e fora dele); 

Capacidade técnica, disciplinar e de “leitura de jogo”: reactividade e proactividade; 



Planeamento e gestão: logística, planeamento e preparação das actividades; 

 

Condições de trabalho específicas penosas ou de risco: Lesões desportivas associadas ao 

treino/jogos/provas; 

Exposição aos adeptos (violência física e verbal); 

Interferência na esfera pessoal e profissional (tempo dispendido para a actividade); 

Acções disciplinares a que seja sujeito; 

Situações de descida de categoria (classificações; não cumprimento de objectivos; penalizações). 

 
 

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; Assessor; Formador (CAT – federação, associações, núcleos); 

Comentador desportivo; Jornalista desportivo.  
 
 

6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE? 
Profissionalização =>  + treinos + específicos 

+ preparação mental 

+ tempo/foco dedicado à actividade (vídeos, recomendações, agrupamento 

de situações com determinação da decisão esperada,…) 

Alteração da própria estrutura (actualização de cursos, conteúdos), 

principalmente na base (formação) 

 - erros 

 

Meios tecnológicos: 

Chip na linha de baliza;  

+ 1 Árbitro para visionar imagens (zoom, ajudas gráficas, diferentes ângulos,…), com ligação áudio 

ao Árbitro; 

Alargamento do SCA (Sistema de Comunicação Áudio), a outras categorias;  

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

Chip’s nos ténis para medir distâncias percorridas (relação com o cardiofrequencímetro, para 

monotorizar esforço em jogo e em treino); 

Envio de relatórios de jogo por email; 

Generalização da comunicação formal com o CA por email. 


