
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 

Setor de Atividade: DESPORTO 

Organização: Federação Portuguesa de Futebol – Preparadora Física 

 

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

Relações formais com outras áreas funcionais 

Áreas funcionais Conteúdos das relações 

Técnico de arbitragem  Preparação técnica 

Preparador Físico  Treinos físicos 

Observadores  Avaliação  

Dirigentes de Arbitragem Nomeações; Resolução de problemas 

Psicólogos  Treino mental 

Massagistas Recuperação física (nos cursos) 

Pessoal técnico e médico do Centro de 
Medicina Desportiva 

Exames médicos desportivos (anual) 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual: Preparação física, técnica e mental, estudo, preparação de jogos 

[x] Grupo: Direcção de jogos 

 

Horário de Trabalho 

[x] Variável  

 

Duração do tempo de actividade: 35h/semana  

Jogo fds 24h; núcleo 2h; preparação jogos 2h; treinos 7h 

 

Designação da Atividade: Árbitro de Futebol 11 

 

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

Juiz do jogo de futebol 11 que tem a função de intervir sempre que haja alguma violação das leis e 

regulamentos. 

 

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

 



2. ATIVIDADES 

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, transportes públicos Colegas  

Realiza o treino físico Plano treino/ Registo da FC Computador; Internet; 

Relógio com 

cardiofrequencimetro 

Colegas; preparador 

físico; psicólogo e técnico 

(FPF) 

Realiza actividades fisicas 

alternativas (fora de época) 

- Variavél (bicicleta, natação, 

ténis, actividades nauticas) 

Sozinho ou com amigos 

ou familiares 

Coordena alimentação com os 

objectivos de condição física 

- - Preparador Físico 

Recebe massagem de recuperação - - Massagista  

Controla o seu peso - Balança Preparador Físico 

Preparação teórica/técnica    

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Participa nas sessões do Núcleo de 

aperfeiçoamento técnico 

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; dirigentes dos 

CA; CAT; convidados 

Estuda leis do jogo, normas e 

regulamentos 

Livro leis; regulamentos; 

testes; comunicados/ - 

Computador; Internet; papel e 

caneta 

Sozinho ou em sessões 

organizadas com os 

colegas 

Participa em eventos pontuais 

(Estágios, congressos,…) 

Plano e informações/ 

Apontamentos 

Computador; Internet; papel e 

caneta 

Colegas; formadores; 

convidados 

Realiza os treinos técnicos 

(paralelamente aos fisicos) 

- Apito; cartão amarelo e 

vermelho 

Colegas; técnico de 

arbitragem; preparador 

fisico; jogadores 

Visualiza jogos na TV -/ Anotações Papel, caneta, TV; Tv Cabo - 

Analisa videos dos seus jogos - Computador com DVD - 

Preparação dos Jogos    

Recebe a nomeação Sms nomeação/ -  Telemóvel - 

Faz o scouting SMS Nomeação/ Scouting 

(Plano jogo) 

Computador; Internet - 

Visiona jogos das equipas que vai 

fazer 

- Computador com DVD e Tv - 

Jogo    

Desloca-se para e dos jogos (indo 

buscar e deixar os AA aos locais 

combinados) 

- Carro com motorista Equipa e motorista 



Realiza a reunião preparatória para o 

jogo, no estádio 

- - Equipa 

Dirige o jogo em conjunto com os AA - Apetrechos Intervenientes 

Pós-Jogo    

Verifica ocorrências e completa 

documento de apoio relatório 

-/Documento de apoio ao 

relatório preenchida 

Caneta Equipa 

Preenche fichas de jogo -/ Fichas de jogo 

preenchidas 

Caneta - 

Trata da higiene pessoal - Artigos de higiene - 

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

Realiza o debriefing do jogo  - - 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 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 

Metodologia do Treino 

Nutrição 

Psicologia 

Informática (utilizador email, pesquisas web; excell; word) 

Inglês + outras l+inguas estrangeiras como complemento 

Táctica do Futebol 11 

Gestão de Recursos Humanos (lidar com pessoas) 

Fisiologia do Esforço 

SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

Dirige jogos de futebol 11 com competência técnica e disciplinar; 

Comunica eficazmente em inglês (podendo complementar com outras 

línguas estrangeiras), sabendo aplicar termos gerais, mas também termos 

técnicos específicos od futebol e da arbitragem; 

“Lê o jogo”, adequando os seus comportamentos aos dos jogadores para 

antecipar jogadas e ficar em melhor situação de decidir; 

Adequa a sua alimentação às necessidades de saúde, condição física e de 



imagens (controlo do peso e performance); 

Assume comportamentos saudáveis que lhe permitem evitar a doença; 

Gere cargas de treino (evitando sub ou overtraining), adaptando-as também 

às suas características pessoais; 

Comunica online (gestão de email, redes sociais, plataforas de e-

learning...); 

Troca informação com colegas, visando a melhoria individual e da classe, 

Elabora documentos em suporte informático, 

Preenche o relatório de jogo em suporte informático; 

Compreende o funcionamentto do organismo, optimizando processos de 

obtenção e manutenção de saúde e condição física. 

SABERES-

FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

Lida com o fracasso (gestão do erro); 

Gere emocionalmente a crítica e a agressão verbal, mesmo quando pouco 

fundamentadas; 

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

relação aos outros intervenientes; 

Comunica de forma eficaz, quer no jogo, quer fora dele (verbal e gestual); 

Motiva os elementos da sua equipa; 

Assume a responsabilidade primária de resolver os problemas que vão 

surgindo à equipa. 

 

 

 

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: Actividade desenvenvolvida ao ar livre, de desgaste rápido devido ao 

elevado grau de esforço fisico e mental. A actividade fisica é caracterizada por esforçoes 

intermitentes, de intensidade por vezes elevada e prolongados no tempo, sob diferentes tipos de 

condições atmofésricas. Torna-se muito importante a capacidade de gestão de esforço. 

 

Exigências em termos de aptidões: Condição física; Capacidade de concentração e de manutenção 

dessa concentração por grandes periodos de tempo; Focalização da atenção; Controlo da 

ansiedade; Saber lidar com audiências (stress). 



 

Condições de trabalho específicas penosas ou de risco: Exposição a agressões dos intervenientes 

no jogo (físicas e verbais); lesões desportivas (aumentam com a idade); consequências negativas da 

ocupação prolongada (muito tempo dispendido), nas outras actividades (familiares e sociais); Pouca 

privacidade em sitios publicos (sucessivas solicitações- autografos, injurias, ...); Ameaças, danos 

materiais (carro) e/ou morais. 

 

 

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

Observador; Dirigente desportivo; Técnico de arbitragem; Formador (CAT – federação, associações, 

núcleos); Comentadores de comunicação social (jornais, Tv, Internet); Apoio logistico e 

administrativo (ex.: delegados da Liga). 

 

 

6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE ? 

Evolução dos meios tecnológicos: 

“Olho de falcão” na linha de golo; 4º árbitro com recurso a imagens vídeo (para alguns lances); 

alargamento do Sistema de Comunicação Áudio (SCA) a outras categorias; alargamento do uso de 

cardiofrequencímetros a outras categorias. 

Constituição das equipas de arbitragem: 

AAA vão ser alargados a outras competições para além da UEFA. 

Profissionalização: 

Aumento do numero de treinos (praticos, técnicos e teóricos), com recurso a visualização de lances 

e trabalho sobre isso; aumento genelarizado da formação; mais tempo de qualidade dedicado á 

actividade => melhoria na performance + ligeira melhoria na aceitação pública. 

Outros: 

Diferenciação de equipamentos para condições atmosféricas especificas; utilização de equipamentos 

de protecção para o solo (óculos, chapéu); hidratação nos jogos (regulamentada) quando as 

condições atmosféricas o aconselhem. 

  

Para além destas foram igualmente colocadas as seguintes questões: 

 

1. Considerações sobre o treino físico, desde que começaste até agora (caracterização breve). 

Tem- se mantido um vetor comum desde o início; havendo maior enfase a trabalhar determinadas 

qualidades físicas (resistência e velocidade) embora se passe por todas. Este trabalho também tem 



adaptações consoante a fase da época em que nos encontramos e vai-se tornando mais específico, 

consoante as necessidades da função do árbitro no jogo e à medida que a competição avança. 

O que tem vindo a sofrer maior evolução é tentar que o treino seja feito nas posições que os A e AA 

ocupam no campo quando em situação de jogo e que inclua os vários tipos de movimentos que 

utilizam ( andar, corrida costas, lateral, etc). 

 

2. Principais pontos explorados atualmente no treino físico?  

Tem a ver com o que disse no fim do ponto 1: movimentações nos locais específicos do campo (A 

na diagonal e AA na linha) 

Tentar a integração de fatores: treino físico, técnico e psicológico. 

 

3. Principais dificuldades dos árbitros no treino físico? 

Monotonia de alguns exercícios/ circuitos; 

Repetição do exercício quando são feitas 2 ou mais séries iguais e a duração dessas mesmas 

séries. 

  

 

4. Que futuro para o treino físico (mudanças ou reorientações)? 

Na minha opinião não será mudanças exclusivas para o treino físico porque para treinar as 

qualidades físicas já tudo está "estudado", mas sim integrar todos os fatores em simultâneo no 

treino: físicos, técnicos, psicológicos, o que em algumas situações já se tem vindo a fazer, ou seja, 

conseguir reproduzir em treino cada vez melhor o que acontece ou o que é necessário para o jogo. 

E melhorar as infraestruturas de apoio ao treino como materiais, instalações, etc… 


