
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 

Setor de Atividade: DESPORTO 

Organização: Federação Portuguesa de Futebol – Conselho de Arbitragem – Psicólogo 

 

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

Relações formais com outras áreas funcionais 

Áreas funcionais Conteúdos das relações 
Psicólogos  Formação comportamental; avaliação psicológica; preparação 

mental; trabalho de equipa; preparação e debreefing do jogo, 
(recuperação de lesões); Identificação de necessidades, 
Informação de apoio à decisão dos dirigentes,...); Estudos de 
Clima e Cultura Organizacional; Programas e Talentos e 
Mentores; Programas de Acolhimento e Integração.  

Preparador Físico  Preparação física, acompanhamento diferenciado consoante 
as necessidades (nutrição, recuperação de lesões,...) 

Dirigentes da arbitragem Relação institucional (nomeações, relatórios, ….)  
Massagista (nos cursos) Recuperação lesões e esforço 
Serviços Administrativos CA Logística; viagens 
Técnicos de Arbitragem Trabalho de análise e preparação para os jogos 
Observadores  Avaliação (feedback) 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual: preparação física, técnica e mental 

[x] Grupo: Preparação e direcção de jogos (equipa: coesão, consistência) 

 

Horário de Trabalho 

[x] Variável  

 

Duração do tempo de actividade: 36h/semana 

Treino físico e técnico: 8h  Preparação teórica (núcleo): 2h Preparação jogos (mental): 2h 

Jogo: 24h 

 

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 detém a autoridade e a aplica na direção de jogos de futebol 11, tomando 

decisões quase instantâneas, utilizando o apito para sinalizar as infrações, sempre com o objetivo de 

garantir o cumprimento integral das leis e regulamentos do jogo.  

 

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



2. ATIVIDADES 

Não abordado. 

 

 

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 de Jogo 

Interpretação e aplicação das Leis do Jogo (técnica) 

Táctica Futebol 11 

Nutrição 

Metodologia do Treino 

Psicologia do Desporto (preparação mental, técnicas e estratégias para atingir o sucesso e 

para lidar com a adversidade) 

SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

Decide recorrendo ao modelo mental mais adequado ao sucesso (Leis do jogo); 

Controla a alimentação no sentido do bem estar físico e psicológico; 

Obtém e mantém a condição física adequada à sua actividade => frescura mental (+ 

recursos mentais => - erros); 

Interpreta as leis do jogo e actua de forma contextualizada em cada situação/jogo; 

Conhece e aplica conceitos para melhorar: comunicação, focalização/concentração, 

ansiedade/stress, regulação da atenção e confiança (imagens positivas); 

Orienta a sua movimentação e colocação no terreno de jogo e antecipa situações. 

SABERES-

FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

Compreende o contexto das competições em que se insere; 

Revela comportamentos adequados ao seu papel: bom-senso, cordialidade e respeito; 

Comunica de forma coerente entre a comunicação verbal e não verbal (corporal); 

É assertivo (ajusta o seu comportamento ao contexto emocional). 

 

 



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:  

Para além de ser o decisor único no contexto de jogo, tem de decidir em fracções de segundo e a 

influência da sua decisão pode afectar muito mais do que apenas o jogo. Actua num contexto de 

grande imprevisibilidade (o mais fraco pode ganhar ao mais forte). É o único amador (tem uma 

actividade profissional principal diferente da arbitragem) no contexto dos jogos profissionais. 

 

Exigências em termos de aptidões:  

Capacidade de aprendizagem; condição física; estrutura mental robusta (lidar com a adversidade); 

aptidão cognitiva média/superior; auto-controlo (emoções); capacidade de persistência e 

desenvolvimento de paixão pela actividade. 

 

Condições de trabalho específicas penosas ou de risco:  

Lidar com a adversidade (ninguém vai ao estádio para ver o árbitro, não tem adeptos, pelo contrário, 

é o mal amado); críticas com impacto na vida do árbitro e na sua família; maus desempenhos; lesões 

desportivas; vida familiar (tempo dedicado à arbitragem). 

 

Dentro deste ponto foram igualmente colocadas as seguintes questões: 

 

Situações penosas de foro psicológico: 

Recuperação de lesões desportivas; avaliaçãoes negativas; percepção de injustiça (observador, 

treinadores, comunicação social,...); falta de proximidade/apoio institucional (a presença dos 

dirigentes nas actividades é importante, mas muitas vezes não é sentida); problemas familiares e 

dificuldades profissionais (insegurança no emprego). 

 

Que treino mental deve ser feito por que árbitros? 

Distrital        Nacional 

Motivações e interesses      Regulação emocional 

Saber estar       Aumento do compromisso/empenho 

Interiorizar/Optimizar modelo de leis do jogo   Trabalho de equipa 

Capacidade de organização     Controlo da ansiedade 

 



1ª Categoria 

Atenção Atenção distribuída 

  Focalização (inputs certos) 

  Controlo de distratores 

  Prontidão mental 

  Regulação do foco atencional (amplitude do foco) 

Tomada de decisão 

Memória 

Comunicação Verbal 

   Não-Verbal Linguagem 

     Paralinguagem 

 

O que é que um árbitro tem de ter (psicologicamente) para ser excelente? 

Compromisso e empenho com a actividade (gostar e fazer para a arbitragem); Confiança nas suas 

capacidades; focalização no que é importante; Controlo dos distratores e capacidade de gestão do 

erro (saber lidar com o erro quando ele acontece e nos dias seguintes). 

 

Quais as dificudades mais comuns ao nível psicológico? 

Dificuldade em aprender a relaxar (relaxação – estado entre o sono e a vigília, onde se pode 

trabalhar mentalmente);  

Alterar rotinas de preparação de jogos para outras mais favoráveis, intencionalidade na melhoria 

durante o processo de treino. 

Aprender a conhecer-se e desta forma a melhorar o auto-controlo e aumentar as probabilidades de 

tomar melhores decisões. 

Motivação – é uma área muito volátil na arbitragem, com muitos picos e quebras. 

 

 

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

Observador; Dirigismo desportivo (arbitragem e não só); Técnico de arbitragem; Formador. 

 

6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE ? 

Maior disponibilidade para o treino mental enquanto ferramenta. A aceitação neste momento já é 

generalizada, mas a utilização prática está muito dependente da iniciativa individual. Não há um 

padrão de aplicação das técnicas. 

Tecnologia 

Alargamento do SCA a outras categorias (haja disponibilidade económica); 



Recurso a imagens on-line (4ª Árbitro) em algumas situações duvidosas que ocorrem durante o jogo 

(fora de jogo; golo/não golo; infração dentro/fora da área). 

Profissionalização 

Mais e melhores meios = maior preparação geral; 

Aumento do gap entre futebol profissional (negócio) e futebol amador (desporto); 

Constituição das equipas 

Equipas devem passar a ser mais fixas (melhorar as estratégias de comunicação, aumento da 

cumplicidade e conhecimento mútuo) logo maior probabilidade de serem eficazes. 


