
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 

Setor de Atividade: DESPORTO 

Organização: Federação Portuguesa de Futebol – Conselho de Arbitragem – Gabinete de Investigação e 

Formação – Coordenador  

 

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

Relações formais com outras áreas funcionais 

Áreas funcionais Conteúdos das relações 
Funcionários Administrativos CA (FPF e 
Associações)  

Processos administrativos (nomeações, informações 
genéricas) 

Técnicos de arbitragem (FPF) Aprendizagem, Feedback, Mentoria 
Comissão Apoio Técnico (FPF e Associações)  Esclarecimento de dúvidas, Aprendizagem 
Dirigentes CA (FPF e Associações) Questões administrativas, Assuntos pessoais, Mentoria 
APAF – Directores e administrativos Processos administrativos (relação com a actividade) 
Núcleos – Directores e CAT Aprendizagem e relação entre pares 
Preparadores físicos Trabalho físico 
Psicólogos Trabalho mental 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual: preparação física e mental; estudo das leis; estudo do inglês ou outras competências 

complementares 

[x] Grupo: Direcção de jogos; núcleos; reuniões de equipa; preparação técnica 

 

Horário de Trabalho 

[x] Variável  

 

Duração do tempo de actividade: 31h/semana + actividades de formação complementar 

Treino físico e técnico: 10h Preparação teórica (+núcleo): 3h Preparação jogos: 3h 

Jogo: 15h 

 

Designação da Atividade: Árbitro de Futebol 11 

 

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

Avaliador da actividade dos participantes de um jogo de futebol 11. 

 

Outras designações da mesma atividade: Juiz; 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 ÁREA TÉCNICA: 

Leis de Jogo e regulamentos das competições  

Técnica/Táctica Futebol 11 

Técnica/Táctica de Arbitragem 

Scouting  

ÁREA FÍSICA: 

Metodologia do Treino 

Nutrição  

Anatomofisiologia 

Fisiologia do Esforço (carga, adaptação, repouso, sono) 

ÁREA MENTAL: 

Psicologia do Desporto 

     Gestão emocional 

     Memória 

     Atenção e Concentração 

     Imagética 

     Meditação  

ÁREA RELACIONAL: 

Gestão (e Liderança) 

Comunicação 

Inteligência emocional 

Protocolo e etiqueta 

ÁREAS COMPLEMENTARES: 

Inglês e outras línguas estrangeiras em complemento (para um árbitro português, 

considerando que o Espanhol é relativamente conhecido, o domínio do Alemão poderá ser 

diferenciador – não sendo imprescindível) 

Informática (utilizador) 

História e Geografia Mundial (Enquadramento sócio-político) 

SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

Dirige o jogo de futebol 11, aplicando as sanções técnicas e disciplinares adequadas às 

situações; 

“Lê o jogo” adequando os seus comportamentos aos comportamentos das equipas, 

nomeadamente antecipando jogadas e situações onde é necessária intervir; 

Gere o jogo de acordo com as características do mesmo, utilizando as recomendações 

específicas para árbitros consoante as ocorrências; 



Pesquisa informação e estuda a situação competitiva e o comportamento das equipas, 

preparando-se para situações espectáveis durante o jogo; 

Compreende e adapta as cargas de treino e períodos de recuperação face às suas 

necessidades de condição física; 

Adequa a sua alimentação aos objetivos de saúde e condição física; 

Conhece e compreende o sistema musculo-esquelético e a sua forma de funcionamento; 

Compreende fenómenos de consumo energético, destruição e recuperação celular, 

adaptação e outros conceitos ligados à carga e ao treino físico; 

Adequa as horas de sono às necessidades de saúde e condição física; 

Compreende os conceitos da Psicologia do Desporto relacionados com gestão emocional, 

memória e atenção e concentração;  

Conhece e utiliza exercícios mentais de optimização do desempenho (imagética, exercícios 

de relaxação, de concentração, de focalização, …); 

Recorre à meditação para alcançar estados de equilíbrio e reorganizar planos de acção; 

SABERES-

FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

Gere a sua equipa;  

Lidera o processo de arbitragem (em relação à sua equipa e a todos os intervenientes);  

Comunica oralmente de forma adequada ao contexto, quer em português, quer em inglês, ou 

outras línguas estrangeiras; 

Comunica através de suporte informático, utilizando de forma proficiente o email, 

plataformas sociais ou de e-learning e softwares vários para apresentação de trabalhos;  

Gere as emoções (próprias e alheias), lidando com elas;  

Revela empatia;  

Compreende os estados emocionais das pessoas com que se relaciona, adequando o seu 

comportamento a eles (assertividade);   

Sabe estar, de acordo com o contexto onde se encontra, respeitando as normas sociais e de 

protocolo; 

Comporta-se eticamente (de acordo com a função) e de forma congruente 

(imagem/atitude/comportamentos);  

Respeita todos os intervenientes, relacionando-se sempre com educação; é exemplo na 

maneira de estar. 

 

 



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:  

Carga emocional muito elevada associada à actividade; relação/proximidade com o poder ou 

protagonismo (comandar um processo – líder imposto); componente atlética muito importante; 

interacção constante com diferentes agentes/culturas/meios; viagens constantes; grande dispêndio 

de tempo para preparar o trabalho visível (2h de jogo); grande dispêndio de tempo numa actividade 

que não é a ocupação profissional principal (“profissão” paralela). 

 

Exigências em termos de aptidões:  

Sentido de justiça; determinação; coragem; capacidade atlética; paixão pela actividade; empenho; 

capacidade de gestão e competência cognitiva e emocional. 

 

Condições de trabalho específicas penosas ou de risco:  

Falta de tempo para a família e o trabalho/profissão principal; exposição pública (invasão de 

privacidade; ofensas; injúrias; ameaças); lesão desportiva. 

 

Para explorar assuntos mais próximos da suas funções, foram colocadas as seguintes questões: 

 

Qual é o panorama da formação ao nível da arbitragem actualmente? 

Os cursos de formação iniciais estão a cargo das associações, com poucas orientações face ao que 

deve acontecer. 

Não existe formação contínua efectiva, apenas um conjunto de medidas avulsas que, pela falta de 

intencionalidade e continuidade, não podem ser efectivamente consideradas como formação. 

Os árbitros de 1ª Categoria e os que, por convite, frequentam os Centros de Treino, têm alguma 

formação, pois podem desenvolver trabalho com os técnicos. Para além disso, neste momento, ao 

nível da 1ª Categoria, existe o Projecto de Acolhimento e Integração, que permite aos árbitros recém 

chegados à 1ª Categoria um acompanhamento efectivo. 

Actualmente, as estruturas que efectivamente dão formação aos árbitros, são os núcleos de árbitros 

de futebol, que têm sessões semanais onde se colocam dúvidas, discutem situações e se procuram 

respostas para os problemas da atividade do árbitro. 

 

 



É necessária uma reformulação? Quais as linhas orientadoras? 

Sim. É importante a introdução de uma componente de formação à distância (e-learning), que 

permitiria a proximidade entre os árbitros e a informação, permitindo que a formação fosse 

efectivamente contínua, assim como a adequação temporal dos conteúdos, tornando os modelos de 

formação em modelos mistos de formação presencial e à distância. 

Situações de formação mais delimitadas no tempo (cursos), aconteceriam em 3 momentos da 

carreira do árbitro. No acesso à actividade (curso inicial), na transição dos quadros distritais para os 

quadros nacionais e no acesso à 1ª Categoria. Estes cursos teriam de estar adequados à exigência 

das competições que os respectivos árbitros irão encontrar. 

Em relação aos cursos de formação inicial, é importante que exista um modelo único, aplicado em 

todas as associações do país. De forma a haver maior uniformização. 

Para todas as situações de formação, tem de estar salvaguardada a competência pedagógica dos 

formadores (partindo do princípio que a competência técnica já é um dado adquirido).  

Em termos de organização de conteúdos, deve ser dada relevância à vertente prática, em paralelo 

aos conteúdos teóricos, permitindo a aplicação de conhecimentos ainda em curso, numa lógica de 

formação/acção. 

Pressupondo os 3 níveis de formação, o nível de formação específica deve aumentar ao longo do 

tempo (do geral para o específico/pormenor), sendo que estes cursos poderão ser complementados 

por iniciativas alargadas no tempo (estágios, workshops,…), sem obrigatoriedade de frequência e 

que permitam a cada árbitro escolher o currículo que melhor se adeqúe às suas necessidades de 

formação. 

Será importante também assumir um Programa de Deteção de Talentos, que permita fazer um 

acompanhamento diferenciado dos árbitros que evidenciarem maior habilidade ou potencial.  

Pretende-se a aquisição de competências/ferramentas ao longo do tempo, mais do que momentos 

delimitados de formação. 

Podem ser distribuídos conteúdos de acordo com uma classificação de níveis de competência e 

determinar o acesso a determinados cursos quando um conjunto de competências seja adquirido (x 

horas de um tipo, mais x horas de outro,…). 

 

Que diferenciação de conteúdos deve ser feita tendo em conta os 3 níveis de formação 

identificados? 

INICIAL    NACIONAL   1ª  CATEGORIA 

Leis Jogo    Gestão do Jogo  Optimizar e desenvolver os anteriores 
Regulamentos   Técnica Arbitragem 2  Plano Carreira 
Técnica Arbitragem 1  Scouting    
     Definição de Objectivos 
     Conteúdos complementares 
 



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

Observador; Dirigente; Técnico de arbitragem; Formador; Mentor (grandes metas); Coach (trabalho 

sistemático com abordagem de todas as áreas de desenvolvimento da carreira); comissões técnicas 

ou administrativas; apoio logístico (Delegados da Liga); Comentador comunicação social; apoio 

técnico a clubes (consultor). 

 

6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE ? 

Tecnologia 

“Falcon eye” para a linha de golo, chip na bola (ou outras para determinar o golo/não golo); 

Visualização de imagens para esclarecimento de dúvidas em lances específicos (áreas, fora de jogo, 

expulsões,…): 

� necessidade de 1 árbitro extra numa “regi” 

� AAA deixam de fazer sentido 

� O A pode deixar de tomar notas, porque os registos e controlo de ocorrências 

pode ser feito por esse elemento da “regi” (vídeo-árbitro) 

Em treino: análise de vídeos; introdução de simuladores virtuais para treino de situações de jogo. 

Utilização do “eye-tracking” em situação de treino (com eventuais experiências em situação de 

jogo?), permitindo a gravação do percurso ocular do A durante a direcção de jogos e tomada de 

decisão, assim como o tempo dispendido em cada foco atencional e a dilatação da pupila associada 

(impacto emocional). 


