
Entrevista Aberta - Responsável da Área de Comunicação das Federações Desportivas 
Federação Portuguesa de Ténis 
João Paulino 
 
 
Pretende-se que as respostas recolhidas sejam o mais possível um espelho das práticas e realidades da organização em estudo, procure responder à 
entrevista com um olhar crítico e imparcial (na medida das possibilidades). 
 
 
Objectivos Questões/perguntas 

 
Respostas 

Qual a estrutura da área da 
comunicação da organização? 
 

Elemento externo à Federação Portuguesa de Ténis, em regime de prestação 
de serviço 

Que funções desempenha? 
 

Comunicação escrita 

Averiguar se as 
organizações desportivas 
têm estruturas que se 
ocupam da comunicação 

Que funções desempenham os 
elementos dessa estrutura? 
 

Responsável pela atualização da página oficial da Federação Portuguesa de 
Ténis na internet (www.tenis.pt), pela elaboração de newsletter eletrónica, de 
periodicidade mensal, com 11 páginas (Notícias do Ténis), e pela divulgação 
pontual (flash, emitidos para rede de e-mails, incluindo-se Comunicação Social) 

Qual a formação geral? 
 

Jornalista profissional desde 1987 

Qual a formação específica? 
 

Curso de jornalista 1985 Instituto de Imprensa Democrática 

Apurar o tipo de formação 
dos elementos responsáveis 
pela comunicação das 
organizações desportivas 

Qual a formação interna? 
 

- 

Verificar se os responsáveis 
têm consciência da 
necessidade de formação 
específica na área da 
comunicação 
Conhecer as lacunas em 
termos de formação 

Se lhe fosse proposta uma 
formação na área em comunicação 
desportiva daria primazia a que 
conteúdos? 

Regulamentação; quem desempenha esta função, regra geral, não tem 
conhecimento dos alicerces das estruturas associativas e/ou federativas, da 
regulamentação que as regula e, neste particular, é insuficiência, e muitas 
vezes distorcida, as informações que são transmitidas. 
No geral, e por experiência própria, confronto-me por vezes, no exercício da 
minha atividade profissional, com responsáveis pela Comunicação que não 
entendem a orgânica das instituições, como funcionam, como é o regulamento 
que rege essas estruturas, como se elegem os eleitos, o regime jurídico que as 
enquadra, como se age em função daquilo que é a missão da instituição, etc... 



Era isso a que, num sentido lato, me referia. 
Posso dizer-lhe que, bem há pouco tempo, repeti essa experiência com um 
assessor de um secretário de Estado. Quando era instado a questões mais 
complexas, não conseguia responder. Assim como há especializações em 
diversas áreas do jornalismo (cursos esporádicos de abordagem ao Direito, 
Defesa Nacional, Economia e até quando se fala de pessoas portadoras de 
deficiência, através do Gabinete para os Meios de Comunicação Social),   
Sobretudo nas organizações desportivas, a bola é redonda, passe o pleonasmo, 
e basta isso para o exercício da comunicação, sem se cuidar de saber tudo o 
resto. Quando a questão resvala para assuntos mais incisivios, como o 
financiamento das federações desportivas com estaututo de utilidade pública e 
atos eleitorais, existe muitas falhas de comunicação. 

Qual o perfil ideal de um 
profissional que se ocupe da 
comunicação desportiva? 
 

Conhecimentos básicos da modalidade Caracterizar o perfil 
profissional dos 
responsáveis pela 
comunicação nas 
organizações desportivas Qual o perfil real actual? 

 
 

Conhecer a concepção que 
os responsáveis pela 
comunicação têm da própria 
comunicação 

O que é uma comunicação eficaz? A que chega a um universo grande de recetores e a que gera «feed-back» 

Conhecer os problemas e 
dificuldades que têm na 
persecução dos seus 
objectivos 

Actualmente com que problemas e 
dificuldades na área da 
comunicação se deparam as 
organizações desportivas? 

Investimento 

Considera a comunicação 
desportiva diferente da 
organizacional? 
 

Não 

Tem pontos de ligação à 
publicidade? 
 

Não 

Compreender a percepção 
que os responsáveis têm da 
especificidade das suas 
tarefas 

E ao marketing? 
 

Não 



 
 
Entrevista Aberta - Responsável da Área de Comunicação das Federações Desportivas 
Rui Costa – Federação Portuguesa de Vela 
3000 Federados 
 
Pretende-se que as respostas recolhidas sejam o mais possível um espelho das práticas e realidades da organização em estudo, procure responder à 
entrevista com um olhar crítico e imparcial (na medida das possibilidades). 
 
 
Objectivos Questões/perguntas 

 
Respostas 

Qual a estrutura da área da 
comunicação da organização? 
 

1 Elemento (desde 2009) 

Que funções desempenha? 
 

- Ligação com a comunicação social 
- Criação de hábito de ‘ir ao site da organização’ 
- Exploração das medalhas olímpicas 
- Gestão do Facebook 

Averiguar se as 
organizações desportivas 
têm estruturas que se 
ocupam da comunicação 

Que funções desempenham os 
elementos dessa estrutura? 
 

- contratam o serviço de clipping 

Qual a formação geral? 
 

Turismo 

Qual a formação específica? 
 

Experiência como jornalista desde os 16 anos 
Experiência como jornalista desportivo 

Apurar o tipo de formação 
dos elementos responsáveis 
pela comunicação das 
organizações desportivas 

Qual a formação interna? 
 

Possibilidade de realização de workshops com jornalistas 

Verificar se os responsáveis 
têm consciência da 
necessidade de formação 
específica na área da 
comunicação 
Conhecer as lacunas em 

Se lhe fosse proposta uma 
formação na área em comunicação 
desportiva daria primazia a que 
conteúdos? 

- Redes Sociais  
- Partilha de novas experiências 
- Relacionamento com patrocinadores 
- Marketing “Realista” 
- Direito de Imagem 



termos de formação 
Qual o perfil ideal de um 
profissional que se ocupe da 
comunicação desportiva? 
 

- Domínio técnico da modalidade 
- “Desenrascado” / extrovertido  
- Insistente 
- Educado 
- Disponível para ensinar coisas pouco intuitivas (simplificando-as) 
- Polivalente  
- com contactos  

Caracterizar o perfil 
profissional dos 
responsáveis pela 
comunicação nas 
organizações desportivas 

Qual o perfil real actual? 
 

- conservador  

Conhecer a concepção que 
os responsáveis pela 
comunicação têm da própria 
comunicação 

O que é uma comunicação eficaz? - Clara / Facilmente perceptivel 
Concisa / Correcta 
Com imagens 

Conhecer os problemas e 
dificuldades que têm na 
persecução dos seus 
objectivos 

Actualmente com que problemas e 
dificuldades na área da 
comunicação se deparam as 
organizações desportivas? 

- Volume de informação que chega às redações 
- nível técnico das modalidades (é necessário simplificar a linguagem das 
modalidades ou ter uma comunicação para dentro diferente da que se faz para 
fora) 
- obter contactos 

Considera a comunicação 
desportiva diferente da 
organizacional? 
 

- não muito diferente 
- comunicação desportiva assemelha-se muito à comunicação politica 

Tem pontos de ligação à 
publicidade? 
 

- temos quase de ser uma agencia de comunicação 
- vendemos sonhos / aventura / emoção 
- temos de dar retorno aos patrocinadores 

Compreender a percepção 
que os responsáveis têm da 
especificidade das suas 
tarefas 

E ao marketing? 
 

- temos de saber os gostos de quem está do outro lado 

 
 
Entrevista Aberta - Responsável da Área de Comunicação das Federações Desportivas 
Carlos Mariano – Federação Portuguesa de Surf 
 
 



Pretende-se que as respostas recolhidas sejam o mais possível um espelho das práticas e realidades da organização em estudo, procure responder à 
entrevista com um olhar crítico e imparcial (na medida das possibilidades). 
 
Objectivos Questões/perguntas 

 
Respostas 

Qual a estrutura da área da 
comunicação da organização? 
 

1 Elemento 

Que funções desempenha? 
 

- Responde directamente ao Presidente da Federação 
- Comunicação Externa / Interna 
- tento estabelecer uma comunicação interna mais eficaz 
- Dada a dimensão da federação por vezes faço trabalho quase de secretariado 
- Ligação com os meios de Comunicação – Atingir os generalistas (Mainstream) – Os 
especializados por defeito acabam sempre por dar-nos atenção – o foco é no mundial 
de surf e no Sifestyle (lado romântico do surf). 
- Formar os media do que é o surf – há pouca gente nas redacções que percebem 
minimamente o que é o surf 
- Redes Sociais  
- FB de 800 para 5500 likes num ano 
- Twitter 
- Instagram 
- Site, que é muito rudimentar (à espera de remodelação)  
- contactos de e-mail 
- Acompanhamento das competições (in loco ou à distancia) 
- Organização de Eventos  

Averiguar se as 
organizações 
desportivas têm 
estruturas que se 
ocupam da 
comunicação 

Que funções desempenham os 
elementos dessa estrutura? 
 

X 

Qual a formação geral? 
 

Comunicação Social na UAL 

Qual a formação específica? 
 

Desconheço (quer cursos, quer literatura) 

Apurar o tipo de 
formação dos 
elementos responsáveis 
pela comunicação das 
organizações 
desportivas 

Qual a formação interna? 
 

Media Training (a explorar) – há uma grande falta de consciência de como falar e 
comunicar com a imprensa e como aproveitar a imprensa em benefício próprio 
(imagem individual, retorno às marcas que representam). 



Verificar se os 
responsáveis têm 
consciência da 
necessidade de 
formação específica na 
área da comunicação 
Conhecer as lacunas 
em termos de formação 

Se lhe fosse proposta uma 
formação na área em 
comunicação desportiva daria 
primazia a que conteúdos? 

- organização de eventos (inclusive de Conferencias de imprensa) pormenores (press 
releases, recepção, espaços adequados). 
- comunicação institucional (muito trabalho que temos de fazer a esse nível e por 
vezes não temos sensibilidade, não sabemos questões de protocolo, contacto com 
câmaras municipais, juntas de freguesia, IPDJ) 
- impacto das redes sociais nos receptores (apesar de ser userfriendly, é útil saber 
quem afecta e atinge e feedbacks imediatos). 
- Direito de imagem (não sinto muito no dia-a-dia, apoio-me de outras pessoas em 
termos legais;  
- Quais os ritmos dos meios de comunicação (qual a hora limite de envio de um press 
release / hora em que o press release tem mais eficácia / saber o que os jornalistas 
precisam) 

Qual o perfil ideal de um 
profissional que se ocupe da 
comunicação desportiva? 
 

- cultura desportiva geral sólida (capacidade de aprofundar o conhecimento específico 
da modalidade) 
- formação académica / experiência de Comunicação 
- ter bons contactos – contactos na imprensa 
- fundamental conhecer como funcionam os meios de comunicação  
- saber/ter o timing 
- ter sido um ex-jornalista tem vantagens e desvantagens (saber o que o outro lado 
precisa é muito importante) 

Caracterizar o perfil 
profissional dos 
responsáveis pela 
comunicação nas 
organizações 
desportivas 

Qual o perfil real actual? 
 

- paupérrimo 
- aqui há tempos havia grandes clubes que tinham muito maus profissionais de 
comunicação 
- grandes grupos não dão eficácia, dado não terem sensibilidade 
- pequenas empresas, não têm experiência nem capital humano para fazer 

Conhecer a concepção 
que os responsáveis 
pela comunicação têm 
da própria comunicação 

O que é uma comunicação 
eficaz? 

- Rápida e Clara 
- Multimédia (rica no sentido de poder funcionar em de suportes) 

Conhecer os problemas 
e dificuldades que têm 
na persecução dos 
seus objectivos 

Actualmente com que problemas 
e dificuldades na área da 
comunicação se deparam as 
organizações desportivas? 

- Noção dos órgãos directivos do trabalho de comunicação (e também por parte de 
atletas) 
- desconhecimento do peso/benefícios da comunicação; benefícios económicos, não é 
uma coisa abstracta, muito directos 
- Dificuldade em estar em todos os eventos (seja por sobreposição de datas, seja por 
falta de verbas/visão para a deslocação e alojamento) 



- dificuldade em olhar a comunicação como um investimento e não como uma 
despesa 
- Desporto em Portugal muitas vezes ainda vive do apoio estatal (IPDJ ou autarquias), 
a solução tem de partir dos privados, que não são mecenas  
- Privados querem associar a sua marca a essa marca; através da eficácia e 
resultados da projecção; 
- é preciso saber vender o seu produto; precisas de saber fazer chegar esse sucesso 
aos média e rentabilizá-lo 
- diferença entre federações olímpicas e não-olímpicas (já por si têm apoios estatais 
diferentes)  
- as federações olímpicas têm retorno de 4 em 4 anos 
- organização de eventos – pormenores conferencias de imprensa 
- Falta de noção da importância da comunicação Interna, As pessoas tomam decisões 
umas sem conhecimento das outras, não percebem até que ponto as suas decisões 
afectam outros departamentos da organização 
  

Considera a comunicação 
desportiva diferente da 
organizacional? 
 

- sim, tem obviamente especificidades 
- o desporto é emoção, há poucas coisas mais humanas e emocionais que o desporto 
- o desporto é uma ecologia, já não temos sociedades tribais, mas na realidade temos, 
o Benfica, o Porto e o Sporting são tribos que se confrontam nas ruas literalmente 
- já não temos deuses mas temos o Cristianos 
- já não temos heróis mas temos Phelps 

Tem pontos de ligação à 
publicidade? 
 

- Muitos pontos de contacto, trabalham em conjunto 
- Operacionalmente verifico que há uma ligação muito deficiente entre o trabalho de 
comunicação e depois o possível retorno. 
Porque é que todas as grandes marcas mundiais (coca-colas, visa, american Express, 
etc) que não estão ligadas ao desporto investem no desporto? 
Querem-se ver associadas a essa imagem, a essa coisa básica; é a única coisa que 
temos de ligação ao homem primitivo (também a industria do sexo) é a mais completa 
e agregadora. 
 

Compreender a 
percepção que os 
responsáveis têm da 
especificidade das suas 
tarefas 

E ao marketing? 
 

- Fonte de rendimento 
- Sustentabilidade 
- é uma área com muitas ligações e orgânicas 

 



Entrevista Aberta - Responsável da Área de Comunicação das Federações Desportivas 
Federação Portuguesa de Ciclismo 
José Carlos Gomes 
 
Pretende-se que as respostas recolhidas sejam o mais possível um espelho das práticas e realidades da organização em estudo, procure responder à 
entrevista com um olhar crítico e imparcial (na medida das possibilidades). 
 
 
Objectivos Questões/perguntas 

 
Respostas 

Qual a estrutura da área da 
comunicação da organização? 
 

Assessor de Comunicação 
Membro da Direcção com o pelouro da Comunicação que também executa parte 

Que funções desempenha? 
 

- Gestão do dia-a-dia 
- Gestão do site oficial, do facebook 
- Contactos com a imprensa 
- a FPC Oferece os serviços de comunicação a alguns organizadores de provas de 
ciclismo (sobretudo não-profissionais) 
- Gestão de calendários (várias vertentes do ciclismo e disciplinas) 
- no final de cada etapa (de cada competição) compete-me a mim escrever um texto, 
juntar uma fotografia e enviar para todos os órgãos de comunicação social (de Janeiro 
a Setembro foram produzidos 247 press releases) 
- temos a facilidade na recepção de resultados em tempo real porque são controlados 
com sistema electrónico de “chip” 

Averiguar se as 
organizações 
desportivas têm 
estruturas que se 
ocupam da 
comunicação 

Que funções desempenham os 
elementos dessa estrutura? 
 

- Ligação com a TV (produção de magazines de fim-de-semana na RTP) 
- Negociação da grelha anual de magazines 
- Marketing – ligação com os patrocinadores 
- Há grandes eventos que têm gabinete de imprensa próprio  

Qual a formação geral? 
 

Licenciado em Comunicação Social 

Qual a formação específica? 
 

Experiência profissional como jornalista 

Apurar o tipo de 
formação dos 
elementos responsáveis 
pela comunicação das 
organizações 
desportivas 

Qual a formação interna? 
 

Alguma formação interna, todos os anos temos cursos de formação a agentes da 
modalidade (vulgo dirigentes); Infelizmente tem sido dada essa ‘disciplina’ por 
organismos exteriores que não conhecem a realidade concreta do meio, apenas a 



 teoria 
Verificar se os 
responsáveis têm 
consciência da 
necessidade de 
formação específica na 
área da comunicação 
Conhecer as lacunas 
em termos de formação 

Se lhe fosse proposta uma 
formação na área em 
comunicação desportiva daria 
primazia a que conteúdos? 

- Formação na área de multimédia (fotografia, vídeo, design gráfico) 
 

Qual o perfil ideal de um 
profissional que se ocupe da 
comunicação desportiva? 
 

- Formação na área da comunicação 
- Conhecimento da modalidade em que trabalha 
- Capacidade para saber gerir alguns tipos de pressão 
(criar equilíbrios e quase linhas editoriais, aquilo que é preciso comunicar em cada 
momento –por exemplo dar mais visibilidade às vertentes olímpicas) 

Caracterizar o perfil 
profissional dos 
responsáveis pela 
comunicação nas 
organizações 
desportivas Qual o perfil real actual? 

 
- não estão preparados ao nível da comunicação 
- é especialmente preocupante ao nível das estruturas profissionais que têm de 
garantir visibilidade dos patrocinadores 
- muitas equipas não comunicam 

Conhecer a concepção 
que os responsáveis 
pela comunicação têm 
da própria comunicação 

O que é uma comunicação 
eficaz? 

- é essencial conjugar a visibilidade que se quer dar à modalidade com os objectivos 
desportivos 
- definir aquilo que é prioritário 
- meios próprios (site, redes sociais) 
- ligação com os meios de comunicação 

Conhecer os problemas 
e dificuldades que têm 
na persecução dos 
seus objectivos 

Actualmente com que problemas 
e dificuldades na área da 
comunicação se deparam as 
organizações desportivas? 

- clubes e organizadores perceberem a importância da comunicação 
- falta-nos sempre fotografias, fotografias de qualidade 
- organizadores entendem que mandar informações dois dias depois ainda vai a 
tempo! 
- pequeno espaço que as modalidades têm na imprensa 
- concorrência dentro desse espaço entre modalidades e também com grandes 
eventos que ocupam espaço nas páginas de modalidades 

Considera a comunicação 
desportiva diferente da 
organizacional? 
 

- muito similar 
- Não só na comunicação interna mas também na afirmação externa da marca ou 
‘sub-marcas’ ou as marcas que nos patrocinam 

Compreender a 
percepção que os 
responsáveis têm da 
especificidade das suas 
tarefas Tem pontos de ligação à - Destacar alguns produtos 



publicidade? 
 

  

E ao marketing? 
 

- vender alguns produtos/vertentes: exemplo: passagem da imagem do BTT de 
modalidade radical para modalidade de alto rendimento através comunicação da 
passagem a modalidade olímpica 

 
 
Entrevista Aberta - Responsável da Área de Comunicação das Federações Desportivas 
Federação Portuguesa de Judo 
Lúcia Furtado 
 
Pretende-se que as respostas recolhidas sejam o mais possível um espelho das práticas e realidades da organização em estudo, procure responder à 
entrevista com um olhar crítico e imparcial (na medida das possibilidades). 
 
 
Objectivos Questões/perguntas 

 
Respostas 

Qual a estrutura da área da 
comunicação da organização? 
 

1 elemento 
1 dirigente colabora na gestão do site 

Que funções desempenha? 
 

 

Averiguar se as 
organizações 
desportivas têm 
estruturas que se 
ocupam da 
comunicação Que funções desempenham os 

elementos dessa estrutura? 
 

- Contactos institucionais 
- Comunicação de provas 
- convites institucionais e VIPs 
- Explicações da modalidade in loco nas provas 
- organização de cerimónias protocolares de entrega de medalhas 
- Acolhimento aos jornalistas 
- Lançamento de directrizes para os organizadores de provas 
- Marketing de gestão das provas com directrizes da Federação Europeia de Judo  
- Representação da direcção quando necessário 
- captação e comunicação com os patrocínios  
- elaboração de um dossier de patrocínios 
- gestão do (pouco) merchandising 



 - ligação com os meios de comunicação social 
- escrita de press releases 
- produção de conteúdos para o site 
- elaboração das newsletters (direccionadas para: federados, público em geral, 
comunicação social) 
- organização de conferencias de imprensa 
- assessoria de imprensa no local das conferencias  
- gestão das redes sociais (facebook, twitter, youtube, sapo) 
- RPs internas (ligação com clubes, associações  
- RPs externas (ligações com IPDJs etc) 
- Apoio / cobertura a acções de divulgação 
- Apoio a projectos especiais (que precisem de ser comunicada) 
- Design e imagem em regime de outsourcing 
- gestão do arquivo fotográfico 
- produção de panfletos/flyers de promoção da modalidade 

Qual a formação geral? 
 

Comunicação Social – UTL - ISCSP 

Qual a formação específica? 
 

Restart – Marketing e Produção de Eventos (2005) 
Experiência de organização de eventos 
Experiência na área da cultura 

Apurar o tipo de 
formação dos 
elementos responsáveis 
pela comunicação das 
organizações 
desportivas Qual a formação interna? 

 
Junto das formações de dirigentes 

Verificar se os 
responsáveis têm 
consciência da 
necessidade de 
formação específica na 
área da comunicação 
Conhecer as lacunas 
em termos de formação 

Se lhe fosse proposta uma 
formação na área em 
comunicação desportiva daria 
primazia a que conteúdos? 

- Gestão de redes sociais (linguagem específica, imediata) 
- interligação entre redes sociais e delas com sites 
- formas de captação/angariação de patrocínios 
- audiovisuais ligados à Web (livestream / youtube) 
- fotografia desportiva 

Caracterizar o perfil 
profissional dos 
responsáveis pela 
comunicação nas 
organizações 

Qual o perfil ideal de um 
profissional que se ocupe da 
comunicação desportiva? 
 

- conveniente formação de base (em comunicação, ou relações, etc) 
- formação específica na área 
- experiência e contactos 
- extrovertida / com uma dose de ‘lata’ 
- saiba ver uma oportunidade / criatividade / modelar 



Qual o perfil ideal de um 
profissional que se ocupe da 
comunicação desportiva? 
 

- isenção desportivas 

Qual o perfil real actual? 
 

- copia de ideias (não é um decalque, obriga todos a trabalhar para inovar) 
- muitas vezes não existe preocupação com a comunicação 

Conhecer a concepção 
que os responsáveis 
pela comunicação têm 
da própria comunicação 

O que é uma comunicação 
eficaz? 

- que mobilize pessoas que não estão directamente ligadas à modalidade (que as 
desperte a saber mais) 
- dar uma visibilidade direccionada a um público-alvo 
 

Conhecer os problemas 
e dificuldades que têm 
na persecução dos 
seus objectivos 

Actualmente com que problemas 
e dificuldades na área da 
comunicação se deparam as 
organizações desportivas? 

- Captação de fundos extra-estatais 
- copia de ideias (não é um decalque, obriga todos a trabalhar para inovar) 
- problemas com direito de imagem (conflito de interesses) 
- dificuldade me romper com outras modalidades, especialmente o futebol 
- fazer com que o ângulo não seja distorcido e deturpado 
- controlo da informação que é veiculada pelos órgãos 
- gerir tenções, dificuldade em transformar a informação que eventualmente possa ser 
negativa em positiva (impossível controlar, é possível gerir a desinformação) 
- controlo do feedback nas redes sociais 

Considera a comunicação 
desportiva diferente da 
organizacional? 
 

- há muita comunicação institucional que sai destas organizações 
- mesmos instrumentos 

Tem pontos de ligação à 
publicidade? 
 

- não deve ter, deve ser isenta 
- consigo vender parceiros  
- podem as duas áreas tocar-se 

Compreender a 
percepção que os 
responsáveis têm da 
especificidade das suas 
tarefas 

E ao marketing? 
 

- o b-a-ba é o mesmo 
- há especificidades  
- é completamente diferente falar de desporto, de cultura ou de uma empresa 
- e mesmo dentro de cada modalidade a maneira de comunicar é diferente, cada 
modalidade é um case study e cada um trabalha com a matéria prima que tem 
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Sara Costa 
 
 
Pretende-se que as respostas recolhidas sejam o mais possível um espelho das práticas e realidades da organização em estudo, procure responder à 
entrevista com um olhar crítico e imparcial (na medida das possibilidades). 
 
Objectivos Questões/perguntas 

 
Respostas 

Qual a estrutura da área da 
comunicação da organização? 
 

Vice-Presidente que coordena a área de Comunicação e Marketing 
Estagiária Comunicação 
Outsourcing – AnaLima Comunicação 

Que funções desempenha? 
 

- Principalmente a ‘questão dos patrocínios’ (angariação de novos patrocínios 
alocados a eventos/provas) 
- imagem do rugby e selecções nos media e afins 
- Coordenação do Site 
- Alimentação do Facebook 
(AnaLima – faz reencaminhamento para contactos de média – facilita o contacto 
sobretudo) 
(Clipping – AnaLima) 

Averiguar se as 
organizações desportivas 
têm estruturas que se 
ocupam da comunicação 

Que funções desempenham os 
elementos dessa estrutura? 
 

 

Qual a formação geral? 
 

Licenciatura em Comunicação (Comunicação de Empresas) 

Qual a formação específica? 
 

Frequenta agora o Mestrado em Marketing 

Apurar o tipo de 
formação dos elementos 
responsáveis pela 
comunicação das 
organizações desportivas Qual a formação interna? 

 
Parceria com cursos de Directores de Equipa 
Formação para Jornalistas 

Verificar se os 
responsáveis têm 
consciência da 
necessidade de formação 
específica na área da 
comunicação 
Conhecer as lacunas em 

Se lhe fosse proposta uma 
formação na área em 
comunicação desportiva daria 
primazia a que conteúdos? 

- identificação do público-alvo na área do desporto/modalidades (diferentes targets) 
- Comunicação Estratégica 
- Inovação 
- “Argumentação” para vender o produto aos patrocinadores 



termos de formação 
Qual o perfil ideal de um 
profissional que se ocupe da 
comunicação desportiva? 
 

- Dedicação (tempo/esforço/empenho/disponibilidade) 
- Poder argumentativo 
- Inovação (fazer mais com menos, ideias de coisas que ainda não foram feitas) 

Caracterizar o perfil 
profissional dos 
responsáveis pela 
comunicação nas 
organizações desportivas Qual o perfil real actual? 

 
- Destaque para o conservadorismo (impede que coisas avançam por medo ou falta 
de hábito) 
- também se encontra pessoas com ideias, pessoas novas 
- dificuldade de existir um equilíbrio  

Conhecer a concepção 
que os responsáveis pela 
comunicação têm da 
própria comunicação 

O que é uma comunicação 
eficaz? 

- Comunicação que chegue ao público que pretendemos  
- Que surja efeito 
- Que reforce ou mude o comportamento do público com que estamos a comunicar 

Conhecer os problemas e 
dificuldades que têm na 
persecução dos seus 
objectivos 

Actualmente com que 
problemas e dificuldades na 
área da comunicação se 
deparam as organizações 
desportivas? 

- Conseguir fazer mais com menos (crise) 
- Menos recursos 
- Hábito e conservadorismo em relação a coisas novas (distinguir quando tem sentido 
ou não esse conservadorismo) 
- necessidade de quase mostrar resultados antes de fazer 

Considera a comunicação 
desportiva diferente da 
organizacional? 
 

- O rumo que existe na comunicação desportiva será a diferença que existe no 
público-alvo 
- tem de haver uma ligação mais exigente com o público-alvo 

Tem pontos de ligação à 
publicidade? 
 

- está ligada à publicidade  
- é essencial para divulgar o que se faz dentro da modalidade, os eventos 
- divulgar os campeonatos que existem para chamar os adeptos especificamente para 
isto 
- apenas para dar algum retorno aos patrocinadores 

Compreender a 
percepção que os 
responsáveis têm da 
especificidade das suas 
tarefas 

E ao marketing? 
 

- está mais ligada ao marketing 
- acabamos por ter de vender muito bem a modalidade como se de um produto se 
tratasse 
- este produto não se vende sozinho, é preciso insistir no marketing para a vender e 
dar a conhecer, para trazer mais apoios adeptos e atletas 
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Federação Portuguesa de Futebol 
Onofre Costa 
 
 
Pretende-se que as respostas recolhidas sejam o mais possível um espelho das práticas e realidades da organização em estudo, procure responder à 
entrevista com um olhar crítico e imparcial (na medida das possibilidades). 
 
 
Objectivos Questões/perguntas 

 
Respostas 

Qual a estrutura da área da 
comunicação da organização? 
 

Director de Comunicação e três assessores de imprensa.  

Que funções desempenha? 
 

Direcção do Departamento de Comunicação (ver funções abaixo). 

Averiguar se as 
organizações desportivas 
têm estruturas que se 
ocupam da comunicação 

Que funções desempenham os 
elementos dessa estrutura? 
 

- Implementação da estratégia comunicacional e assessoria de imprensa das várias 
áreas da FPF, incluindo Presidente, Direcção e Órgãos sociais, Selecções Nacionais, 
Arbitragem, Órgãos Jurisdicionais e restante comunicação corporativa.  
- Produção de conteúdos nas várias plataformas (internet, TV, fotografia, website 
oficial, publicações, etc.) da FPF e outros media. 
- Organização das operações relativas às actividades media em jogos, competições, 
sorteios e outros eventos organizados ou co-organizados pela FPF. 

Qual a formação geral? 
 

Licenciatura 

Qual a formação específica? 
 

Direito e Comunicação Social 

Apurar o tipo de 
formação dos elementos 
responsáveis pela 
comunicação das 
organizações desportivas Qual a formação interna? 

 
Feita sobretudo através de organismos internacionais (UEFA) 

Verificar se os 
responsáveis têm 
consciência da 
necessidade de formação 
específica na área da 
comunicação 
Conhecer as lacunas em 

Se lhe fosse proposta uma 
formação na área em 
comunicação desportiva daria 
primazia a que conteúdos? 

Redes sociais 



termos de formação 
Qual o perfil ideal de um 
profissional que se ocupe da 
comunicação desportiva? 
 

Conhecedor do sector desportivo em que se insere e dos “media”. 
Proactivo, versátil, dinâmico e capaz de agir sob pressão. 

Caracterizar o perfil 
profissional dos 
responsáveis pela 
comunicação nas 
organizações desportivas Qual o perfil real actual? 

 
Em muitos casos, idêntico ao ideal 

Conhecer a concepção 
que os responsáveis pela 
comunicação têm da 
própria comunicação 

O que é uma comunicação 
eficaz? 

Uma comunicação que veicule as estratégias e mensagens de uma organização para 
que os públicos-alvo a percepcionem e fixem. 

Conhecer os problemas e 
dificuldades que têm na 
persecução dos seus 
objectivos 

Actualmente com que 
problemas e dificuldades na 
área da comunicação se 
deparam as organizações 
desportivas? 

No caso específico do futebol, a enorme mediatização dificulta por vezes a 
implementação do planeamento estratégico. 

Considera a comunicação 
desportiva diferente da 
organizacional? 
 

Sobretudo no caso do Futebol, tem algumas especificidades que se prendem com a 
enorme paixão que esta modalidade desperta.  

Tem pontos de ligação à 
publicidade? 
 

Sim.  

Compreender a 
percepção que os 
responsáveis têm da 
especificidade das suas 
tarefas 

E ao marketing? 
 

Sim. 
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Pedro Pires 
 
 
Pretende-se que as respostas recolhidas sejam o mais possível um espelho das práticas e realidades da organização em estudo, procure responder à 
entrevista com um olhar crítico e imparcial (na medida das possibilidades). 



 
 
Objectivos Questões/perguntas 

 
Respostas 

Qual a estrutura da área da 
comunicação da organização? 
 

Sendo um posto relativamente recente, não se pode falar de uma estrutura 
inteiramente sob a alçada da comunicação. Existe sim, uma interligação entre os 
vários departamentos que compõe a comunicação no seu todo, ou seja, gabinete de 
imprensa, multimédia, marketing, design e comunicação externa. 

Que funções desempenha? 
 

Neste momento estou responsável por avaliar a comunicação externa, a forma como a 
federação comunica com os seus públicos, propor medidas e alternativas, comunicar 
com o público através das redes sociais e página na internet, colaborar com o 
gabinete de imprensa e multimédia, elaborar uma newsletter quinzenal, produzir 
conteúdos, procurar espaços onde a modalidade possa ser divulgada, dinamizar redes 
sociais e presença da FPV nestas, organizar campanhas de solidariedade. 

Averiguar se as 
organizações desportivas 
têm estruturas que se 
ocupam da comunicação 

Que funções desempenham os 
elementos dessa estrutura? 
 

Como descrito acima, cada qual ocupa-se da sua área correspondente.  

Qual a formação geral? 
 

Todos os elementos integrantes são licenciados na sua área de estudos. 

Qual a formação específica? 
 

N/A 

Apurar o tipo de 
formação dos elementos 
responsáveis pela 
comunicação das 
organizações desportivas Qual a formação interna? 

 
N/A 

Verificar se os 
responsáveis têm 
consciência da 
necessidade de formação 
específica na área da 
comunicação 
Conhecer as lacunas em 
termos de formação 

Se lhe fosse proposta uma 
formação na área em 
comunicação desportiva daria 
primazia a que conteúdos? 

Novas formas de consumo e de distribuição de um espectáculo desportivo. 
Interactividade com o público, atrair mais atenção a um evento, diversificar o produto. 
Comunicação de crise, o que se deve fazer ou não fazer em situações negativas. 

Caracterizar o perfil 
profissional dos 
responsáveis pela 
comunicação nas 

Qual o perfil ideal de um 
profissional que se ocupe da 
comunicação desportiva? 
 

Deve estar informado, deve perceber o que público quer, deve ser bem relacionado 
com os meios de comunicação social, deve ser criativo e procurar interligar os 
diversos meios à sua disposição. Deve conseguir tornar pontos negativos a seu favor, 
deve ser influenciador e decisor. 



organizações desportivas Qual o perfil real actual? 
 

Actualmente existe alguma criatividade, existe a preocupação de interligar os meios à 
disposição, o de procurar novos espaços e conteúdos que sejam do interesse dos 
média tradicionais, existe uma comunicação nas redes sociais que (dentro das 
possibilidades) vai funcionando e existe a preocupação de mudar aspectos na 
modalidade de modo a ficar mais atractiva para público e comunicação social, e 
potenciais patrocinadores, existe ainda a disponibilidade para comunicar com 
empresas que possam eventualmente patrocinar um evento. 

Conhecer a concepção 
que os responsáveis pela 
comunicação têm da 
própria comunicação 

O que é uma comunicação 
eficaz? 

Aquela que chega aos destinatários certos de uma forma rápida e clara de modo a 
que estes ajam de acordo com o objectivo. 

Conhecer os problemas e 
dificuldades que têm na 
persecução dos seus 
objectivos 

Actualmente com que 
problemas e dificuldades na 
área da comunicação se 
deparam as organizações 
desportivas? 

Existe uma diferença de tratamento por parte dos órgãos de comunicação social, no 
caso concreto, entre o futebol e as modalidades amadoras. A falta de espaço nos 
meios origina problemas comunicacionais uma vez que a mensagem não tem a 
amplitude desejada, o que tem efeito directo na obtenção de sponsors.  

Considera a comunicação 
desportiva diferente da 
organizacional? 
 

Sim de facto a comunicação desportiva tem pontos que são diferentes da 
comunicação organizacional. Desde logo a comunicação desportiva está inerente aos 
resultados alcançados por determinado atleta/equipa, o que pode ser benéfico por um 
lado e prejudicial por outro, quando os resultados não são os esperados. A 
comunicação desportiva mexe ainda muito mais com a emoção do público do que 
propriamente com a racionalidade e é muito mais volátil. 

Tem pontos de ligação à 
publicidade? 
 

Sim deve ter constantemente, uma vez que a publicidade é a componente que 
desperta o interesse e pode fazer agir de determinado modo o consumidor. 

Compreender a 
percepção que os 
responsáveis têm da 
especificidade das suas 
tarefas 

E ao marketing? 
 

Também é imprescindível que tenha, uma vez que comunicação e marketing fazem 
sentido juntos. Aliado à comunicação, o marketing pode estudar novas formas de 
distribuição do produto desporto, novos meios de captação de rendimentos, relação 
com sponsors existentes, e colocação do produto desporto no mercado, ou seja, 
melhorar a forma de como o desporto é consumido. 

 
 
 
 



TAREFAS E FUNÇÕES 
 
Doc Code Segment 
Voleibol Tarefas\Avaliação Neste momento estou responsável por avaliar a comunicação 
Voleibol Tarefas\Estratégia Neste momento estou responsável por avaliar a comunicação externa, a forma como a federação comunica com os 

seus públicos, propor medidas e alternativas, 

Ciclismo Tarefas\Estratégia - Gestão de calendários (várias vertentes do ciclismo e disciplinas) 
Futebol Tarefas\Estratégia - Implementação da estratégia comunicacional e assessoria de imprensa das várias áreas da FPF, incluindo 

Presidente, Direcção e Órgãos sociais, Selecções Nacionais, Arbitragem, Órgãos Jurisdicionais e restante 
comunicação corporativa.  

Vela Tarefas\Estratégia - Exploração das medalhas olímpicas 
Surf Tarefas\Estratégia – Atingir os generalistas (Mainstream) – Os especializados por defeito acabam sempre por dar-nos atenção – o foco 

é no mundial de surf e no Sifestyle (lado romântico do surf). 

Voleibol Tarefas\Produção Multimedia colaborar com o gabinete de imprensa e multimédia 
Futebol Tarefas\Produção Multimedia - Produção de conteúdos nas várias plataformas (internet, TV, fotografia, website oficial, publicações, etc.) da FPF e 

outros media. 

Judo Tarefas\Solidariedade - Apoio a projectos especiais (que precisem de ser comunicada) 
Voleibol Tarefas\Solidariedade organizar campanhas de solidariedade 
Judo Tarefas\Fotografia - gestão do arquivo fotográfico 
Ciclismo Tarefas\Fotografia - no final de cada etapa (de cada competição) compete-me a mim escrever um texto, juntar uma fotografia e enviar 

para todos os órgãos de comunicação social (de Janeiro a Setembro foram produzidos 247 press releases) 

Judo Tarefas\Design Gráfico - Design e imagem em regime de outsourcing 
Judo Tarefas\Design Gráfico - produção de panfletos/flyers de promoção da modalidade 
Judo Tarefas\merchandising - gestão do (pouco) merchandising 
Surf Tarefas\Reports - Acompanhamento das competições (in loco ou à distancia) 
Judo Tarefas\Reports - Comunicação de provas 
Judo Tarefas\Reports - Apoio / cobertura a acções de divulgação 
Ciclismo Tarefas\Reports - a FPC Oferece os serviços de comunicação a alguns organizadores de provas de ciclismo (sobretudo não-

profissionais) 

Voleibol Tarefas\Reports produzir conteúdos 
Tenis Tarefas\Reports Comunicação escrita 
Judo Tarefas\Contactos Institucionais - Contactos institucionais 
Judo Tarefas\Contactos Institucionais - Representação da direcção quando necessário 
Judo Tarefas\Contactos Institucionais - RPs externas (ligações com IPDJs etc) 



Rugby Tarefas\Clipping (Clipping – AnaLima) 
Vela Tarefas\Clipping - contratam o serviço de clipping 
Surf Tarefas\Organização de Eventos - Organização de Eventos  
Judo Tarefas\Organização de Eventos - organização de cerimónias protocolares de entrega de medalhas 
Futebol Tarefas\Organização de Eventos - Organização das operações relativas às actividades media em jogos, competições, sorteios e outros eventos 

organizados ou co-organizados pela FPF. 

Surf Tarefas\Gestão Site - Site, que é muito rudimentar (à espera de remodelação)  
Rugby Tarefas\Gestão Site - Coordenação do Site 
Judo Tarefas\Gestão Site - produção de conteúdos para o site 
Ciclismo Tarefas\Gestão Site - Gestão do site oficial 
Voleibol Tarefas\Gestão Site página na internet 
Futebol Tarefas\Gestão Site - Produção de conteúdos nas várias plataformas (internet, TV, fotografia, website oficial, publicações, etc.) da FPF e 

outros media. 

Vela Tarefas\Gestão Site - Criação de hábito de ‘ir ao site da organização’ 
Tenis Tarefas\Gestão Site Responsável pela atualização da página oficial da Federação Portuguesa de Ténis na internet (www.tenis.pt) 

Rugby Tarefas\Angariação de Patrocínios - Principalmente a ‘questão dos patrocínios’ (angariação de novos patrocínios alocados a eventos/provas) 

Judo Tarefas\Angariação de Patrocínios - captação e comunicação com os patrocínios  
- elaboração de um dossier de patrocínio 

Ciclismo Tarefas\Angariação de Patrocínios - Marketing – ligação com os patrocinadores 
Surf Tarefas\Ligação com Media - Ligação com os meios de Comunicação – Atingir os generalistas (Mainstream) – Os especializados por defeito 

acabam sempre por dar-nos atenção – o foco é no mundial de surf e no Sifestyle (lado romântico do surf). 

Rugby Tarefas\Ligação com Media - imagem do rugby e selecções nos media e afins 
Rugby Tarefas\Ligação com Media (AnaLima – faz reencaminhamento para contactos de média – facilita o contacto sobretudo) 
Judo Tarefas\Ligação com Media - ligação com os meios de comunicação social 
Ciclismo Tarefas\Ligação com Media - Contactos com a imprensa 
Ciclismo Tarefas\Ligação com Media - Ligação com a TV (produção de magazines de fim-de-semana na RTP) 
Vela Tarefas\Ligação com Media - Ligação com a comunicação social 
Futebol Tarefas\Ligação com Media\Assessoria 

de Imprensa 
- Implementação da estratégia comunicacional e assessoria de imprensa das várias áreas da FPF, incluindo 
Presidente, Direcção e Órgãos sociais, Selecções Nacionais, Arbitragem, Órgãos Jurisdicionais e restante 
comunicação corporativa.  

Futebol Tarefas\Ligação com Media\Assessoria 
de Imprensa 

- Organização das operações relativas às actividades media em jogos, competições, sorteios e outros eventos 
organizados ou co-organizados pela FPF. 

Voleibol Tarefas\Ligação com Media\Assessoria colaborar com o gabinete de imprensa 



de Imprensa 
Judo Tarefas\Ligação com 

Media\Organização Conferências 
Imprensa 

- organização de conferencias de imprensa 
- assessoria de imprensa no local das conferencias 

Futebol Tarefas\Ligação com 
Media\Organização Conferências 
Imprensa 

- Organização das operações relativas às actividades media em jogos, competições, sorteios e outros eventos 
organizados ou co-organizados pela FPF. 

Surf Tarefas\Ligação com Media\Press 
Release 

- contactos de e-mail 

Rugby Tarefas\Ligação com Media\Press 
Release 

(AnaLima – faz reencaminhamento para contactos de média – facilita o contacto sobretudo) 

Judo Tarefas\Ligação com Media\Press 
Release 

- Comunicação de provas 

Judo Tarefas\Ligação com Media\Press 
Release 

- convites institucionais e VIPs 

Judo Tarefas\Ligação com Media\Press 
Release 

- escrita de press releases 

Ciclismo Tarefas\Ligação com Media\Press 
Release 

- no final de cada etapa (de cada competição) compete-me a mim escrever um texto, juntar uma fotografia e enviar 
para todos os órgãos de comunicação social (de Janeiro a Setembro foram produzidos 247 press releases) 

Voleibol Tarefas\Ligação com MediaPress Relea produzir conteúdos 
Tenis Tarefas\Ligação com Media\Press 

Release 
e pela divulgação pontual (flash, emitidos para rede de e-mails, incluindo-se Comunicação Social) 

Surf Tarefas\Ligação com Media\Formação 
Informal de Jornalistas 

- Formar os media do que é o surf – há pouca gente nas redacções que percebem minimamente o que é o surf 

Judo Tarefas\Ligação com Media\Formação 
Informal de Jornalistas 

- Explicações da modalidade in loco nas provas 

Surf Tarefas\Newsletter - contactos de e-mail 
Judo Tarefas\Newsletter - elaboração das newsletters (direccionadas para: federados, público em geral, comunicação social) 
Voleibol Tarefas\Newsletter elaborar uma newsletter quinzenal, 
Tenis Tarefas\Newsletter pela elaboração de newsletter eletrónica, de periodicidade mensal, com 11 páginas (Notícias do Ténis 
Surf Tarefas\Administrativas - tento estabelecer uma comunicação interna mais eficaz 

- Dada a dimensão da federação por vezes faço trabalho quase de secretariado 

Judo Tarefas\Administrativas - Representação da direcção quando necessário 
Judo Tarefas\Administrativas - RPs internas (ligação com clubes, associações  
Surf Tarefas\Redes Sociais -RedesSociaisFB de 800 para 5500 likes num ano Twitter Instagram 

Judo Tarefas\Redes Sociais - gestão das redes sociais (facebook, twitter, youtube, sapo) 
Futebol Tarefas\Redes Sociais (internet 
Ciclismo Tarefas\Redes Sociais do facebook 



Voleibol Tarefas\Redes Sociais dinamizar redes sociais e presença da FPV nestas 
Vela Tarefas\Redes Sociais - Gestão do Facebook 
Rugby Tarefas\Redes Sociais  Alimentação do Facebook 

 
 
COMUNICAÇÃO EFICAZ 
 
Document Code Segment 
Tenis Comunicação Eficaz\Gera Feedback que gera «feed-back» 
Rugby Comunicação Eficaz\Gera Feedback - Que surja efeito 
Surf Comunicação Eficaz\Rápida - Rápida 
Voleibol Comunicação Eficaz\com objectivos / 

Estratégia 
ajam de acordo com o objectivo 

Ciclismo Comunicação Eficaz\com objectivos / 
Estratégia 

- é essencial conjugar a visibilidade que se quer dar à modalidade com os objectivos desportivos 
- definir aquilo que é prioritário 

Futebol Comunicação Eficaz\com objectivos / 
Estratégia 

Uma comunicação que veicule as estratégias  

Judo Comunicação Eficaz\com objectivos / 
Estratégia 

- que mobilize pessoas que não estão directamente ligadas à modalidade (que as desperte a saber mais) 

Rugby Comunicação Eficaz\com objectivos / 
Estratégia 

- Que surja efeito 
- Que reforce ou mude o comportamento do público com que estamos a comunicar 

Tenis Comunicação Eficaz\com objectivos / 
Estratégia 

A que chega a um universo grande de recetores e a que gera «feed-back» 

Voleibol Comunicação Eficaz\Direccionada Aquela que chega aos destinatários certos 
Futebol Comunicação Eficaz\Direccionada mensagens de uma organização para que os públicos-alvo a percepcionem e fixem. 
Judo Comunicação Eficaz\Direccionada - dar uma visibilidade direccionada a um público-alvo 
Rugby Comunicação Eficaz\Direccionada - Comunicação que chegue ao público que pretendemos  
Tenis Comunicação Eficaz\Direccionada A que chega a um universo grande de recetores e a que gera «feed-back» 
Vela Comunicação Eficaz\Facilmente 

perceptivel 
Facilmente perceptivel 

Voleibol Comunicação Eficaz\Facilmente 
perceptivel 

Aquela que chega aos destinatários certos de uma forma rápida e clara de modo a que estes ajam de 
acordo com o objectivo. 

Vela Comunicação Eficaz\Clara - Clara 
Voleibol Comunicação Eficaz\Clara clara 
Surf Comunicação Eficaz\Clara Clara 
Vela Comunicação Eficaz\Correcta Correcta 



Vela Comunicação Eficaz\Concisa Concisa 
Vela Comunicação Eficaz\Multimédia Com imagens 
Ciclismo Comunicação Eficaz\Multimédia - meios próprios (site, redes sociais) 

- ligação com os meios de comunicação 

Surf Comunicação Eficaz\Multimédia - Multimédia (rica no sentido de poder funcionar em de suportes) 

 
 
COMUNICAÇÃO DESPORTIVA vs ESTRATÉGICA 
 
Document Code Segment 
Voleibol Comunicação Desp vs 

Comunicação Org\Com 
especificidades / Emoção 

Sim de facto a comunicação desportiva tem pontos que são diferentes da comunicação organizacional. Desde logo a 
comunicação desportiva está inerente aos resultados alcançados por determinado atleta/equipa, o que pode ser benéfico 
por um lado e prejudicial por outro, quando os resultados não são os esperados. A comunicação desportiva mexe ainda 
muito mais com a emoção do público do que propriamente com a racionalidade e é muito mais volátil. 

Rugby Comunicação Desp vs 
Comunicação Org\Com 
especificidades / Emoção 

- O rumo que existe na comunicação desportiva será a diferença que existe no público-alvo 
- tem de haver uma ligação mais exigente com o público-alvo 

Surf Comunicação Desp vs 
Comunicação Org\Com 
especificidades / Emoção 

- sim, tem obviamente especificidades 
- o desporto é emoção, há poucas coisas mais humanas e emocionais que o desporto 
- o desporto é uma ecologia, já não temos sociedades tribais, mas na realidade temos, o Benfica, o Porto e o Sporting 
são tribos que se confrontam nas ruas literalmente 
- já não temos deuses mas temos o Cristianos 
- já não temos heróis mas temos Phelpe 

Futebol Comunicação Desp vs 
Comunicação Org\Com 
especificidades / Emoção 

Sobretudo no caso do Futebol, tem algumas especificidades que se prendem com a enorme paixão que esta modalidade 
desperta.  

Vela Comunicação Desp vs 
Comunicação Org\Muito 
semelhante 

- não muito diferente 
- comunicação desportiva assemelha-se muito à comunicação politica 

Ciclismo Comunicação Desp vs 
Comunicação Org\Muito 
semelhante 

- muito similar 

Judo Comunicação Desp vs 
Comunicação Org\Muito 
semelhante 

- há muita comunicação institucional que sai destas organizações 
- mesmos instrumentos 

Tenis Comunicação Desp vs 
Comunicação Org\Igual 

Não 



  
 
 
LIGAÇÃO AO MARKETING 
 
Document Code Segment 
Tenis Ligação ao 

Marketing\Não 
Não 

Judo Ligação ao 
Marketing\Sim 

- o b-a-ba é o mesmo 
- há especificidades  
- é completamente diferente falar de desporto, de cultura ou de uma empresa 
- e mesmo dentro de cada modalidade a maneira de comunicar é diferente, cada modalidade é um case study e cada um 
trabalha com a matéria prima que tem 

Futebol Ligação ao 
Marketing\Sim 

Sim. 

Vela Ligação ao 
Marketing\Sim 

- temos de saber os gostos de quem está do outro lado 

Voleibol Ligação ao 
Marketing\Sim 

Também é imprescindível que tenha, uma vez que comunicação e marketing fazem sentido juntos. Aliado à comunicação, o 
marketing pode estudar novas formas de distribuição do produto desporto, novos meios de captação de rendimentos, relação 
com sponsors existentes, e colocação do produto desporto no mercado, ou seja, melhorar a forma de como o desporto é 
consumido. 

Ciclismo Ligação ao 
Marketing\Sim 

- vender alguns produtos/vertentes: exemplo: passagem da imagem do BTT de modalidade radical para modalidade de alto 
rendimento através comunicação da passagem a modalidade olímpica 

Rugby Ligação ao 
Marketing\Sim 

- está mais ligada ao marketing 
- acabamos por ter de vender muito bem a modalidade como se de um produto se tratasse 
- este produto não se vende sozinho, é preciso insistir no marketing para a vender e dar a conhecer, para trazer mais apoios 
adeptos e atletas 

Surf Ligação ao 
Marketing\Sim 

- Fonte de rendimento 
- Sustentabilidade 
- é uma área com muitas ligações e orgânicas 

 
 
LIGAÇÃO À PUBLICIDADE 
 



Document Code Segment 
Tenis Ligação à Publicidade\Não Não 
Judo Ligação à Publicidade\Sim - não deve ter, deve ser isenta 

- consigo vender parceiros 
 - podem as duas áreas tocar-se 

Futebol Ligação à Publicidade\Sim Sim.  
Vela Ligação à Publicidade\Sim - temos quase de ser uma agencia de comunicação 

- vendemos sonhos / aventura / emoção 
- temos de dar retorno aos patrocinadores 

Voleibol Ligação à Publicidade\Sim Sim deve ter constantemente, uma vez que a publicidade é a componente que desperta o interesse e pode 
fazer agir de determinado modo o consumidor. 

Ciclismo Ligação à Publicidade\Sim - Destacar alguns produtos 
Rugby Ligação à Publicidade\Sim - está ligada à publicidade 

 - é essencial para divulgar o que se faz dentro da modalidade, os eventos 
- divulgar os campeonatos que existem para chamar os adeptos especificamente para isto 
- apenas para dar algum retorno aos patrocinadores 

Surf Ligação à Publicidade\Sim - Muitos pontos de contacto, trabalham em conjunto 
- Operacionalmente verifico que há uma ligação muito deficiente entre o trabalho de comunicação e depois o 
possível retorno. 
Porque é que todas as grandes marcas mundiais (coca-colas, visa, american Express, etc) que não estão 
ligadas ao desporto investem no desporto? 
Querem-se ver associadas a essa imagem, a essa coisa básica; é a única coisa que temos de ligação ao 
homem primitivo (também a industria do sexo) é a mais completa e agregadora. 

 
 
PERFIL 
 
Document Code Segment 
Voleibol Perfil\Liderança - H ser influenciador e decisor. 
Surf Perfil\Conhecedor dos Media 

(processos) 
- fundamental conhecer como funcionam os meios de comunicação  
- saber/ter o timing 
- ter sido um ex-jornalista tem vantagens e desvantagens (saber o que o outro lado precisa é muito 
importante) 

Voleibol Perfil\Conhecedor dos Media 
(processos) 

Deve estar informado 



Surf Perfil\Cultura Desportiva - C - cultura desportiva geral sólida (capacidade de aprofundar o conhecimento específico da 
modalidade) 

Voleibol Perfil\Cultura Desportiva Deve estar informado 
Rugby Perfil\Argumentação - Poder argumentativo 
Rugby Perfil\Dedicação - A - Dedicação (tempo/esforço/empenho/disponibilidade) 
Rugby Perfil\Inovação - Inovação (fazer mais com menos, ideias de coisas que ainda não foram feitas) 
Judo Perfil\Formação em 

Comunicação 
- conveniente formação de base (em comunicação, ou relações, etc) 

Ciclismo Perfil\Formação em 
Comunicação 

- Formação na área da comunicação 

Surf Perfil\Formação em 
Comunicação 

- formação académica / experiência de Comunicação 

Futebol Perfil\Dinâmica  dinâmico 
Judo Perfil\Dinâmica - saiba ver uma oportunidade 
Ciclismo Perfil\Capacidade de gerir 

pressão 
- Capacidade para saber gerir alguns tipos de pressão 

Futebol Perfil\Capacidade de gerir 
pressão 

capaz de agir sob pressão 

Voleibol Perfil\Capacidade de gerir 
pressão 

Deve conseguir tornar pontos negativos a seu favor, deve ser influenciador e decisor. 

Voleibol Perfil\Multimédia - Plataformas procurar interligar os diversos meios à sua disposição. 
Judo Perfil\Criatividade criatividade 
Rugby Perfil\Criatividade  ideias de coisas que ainda não foram feitas 
Voleibol Perfil\Criatividade ser criativo 
Vela Perfil\Domínio da Modalidade - Domínio técnico da modalidade 
Ciclismo Perfil\Domínio da Modalidade - Conhecimento da modalidade em que trabalha 
Futebol Perfil\Domínio da Modalidade Conhecedor do sector desportivo em que se insere 
Surf Perfil\Domínio da Modalidade - cultura desportiva geral sólida (capacidade de aprofundar o conhecimento específico da 

modalidade) 
Tenis Perfil\Domínio da Modalidade Conhecimentos básicos da modalidade 
Voleibol Perfil\Domínio da Modalidade Deve estar informado 
Vela Perfil\Extroversão extrovertido 
Judo Perfil\Extroversão - extrovertida / com uma dose de ‘lata’ 
Vela Perfil\Proactividade - “Desenrascado” 
Futebol Perfil\Proactividade Proactivo 
Judo Perfil\Proactividade modelar 
Vela Perfil\Insistência - Insistente 
Vela Perfil\disponível para ensinar - Disponível para ensinar coisas pouco intuitivas (simplificando-as) 



Vela Perfil\Polivalência - Polivalente  
Futebol Perfil\Polivalência  versátil 
Judo Perfil\Polivalência modelar 
Vela Perfil\Com contactos - com contactos  
Futebol Perfil\Com contactos “media” 
Judo Perfil\Com contactos - experiência e contactos 
Surf Perfil\Com contactos - ter bons contactos – contactos na imprensa 
Voleibol Perfil\Com contactos deve ser bem relacionado com os meios de comunicação social 
Vela Perfil\Educação - Educado 

 
 
 
 
PERFIL REAL 
 
Document Code Segment 
Voleibol Perfil Real Actual\Cada vez 

mais Multimédia 
existe a preocupação de interligar os meios à disposição, o de procurar novos espaços e conteúdos que sejam do 
interesse dos média tradicionais, existe uma comunicação nas redes sociais que (dentro das possibilidades) vai 
funcionando e existe a preocupação de mudar aspectos na modalidade de modo a ficar mais atractiva para público e 
comunicação social, e potenciais patrocinadores, existe ainda a disponibilidade para comunicar com empresas que 
possam eventualmente patrocinar um evento. 

Futebol Perfil Real Actual\Idêntico 
do ideal 

Em muitos casos, idêntico ao ideal 

Judo Perfil Real Actual\Falta de 
originalidade 

- copia de ideias (não é um decalque, obriga todos a trabalhar para inovar) 

Rugby Perfil Real Actual\Existe 
alguma criatividade 

- também se encontra pessoas com ideias, pessoas novas 

Voleibol Perfil Real Actual\Existe 
alguma criatividade 

Actualmente existe alguma criatividade, 

Rugby Perfil Real 
Actual\Conservadorismo 

- Destaque para o conservadorismo (impede que coisas avançam por medo ou falta de hábito) 

Judo Perfil Real 
Actual\Conservadorismo 

- muitas vezes não existe preocupação com a comunicação 



Ciclismo Perfil Real 
Actual\Conservadorismo 

- não estão preparados ao nível da comunicação 
- é especialmente preocupante ao nível das estruturas profissionais que têm de garantir visibilidade dos patrocinadores 
- muitas equipas não comunicam 

Vela Perfil Real 
Actual\Conservadorismo 

- conservador  

Surf Perfil Real Actual\Pobreza - paupérrimo 
Tenis Perfil Real Actual\NS/NR  

 
 
PROBELMAS E DIFICULDADES 
 
Document Code Segment 
Vela Problemas / Dificuldades\Dificuldade na 

obtenção de contactos 
- obter contactos 

Vela Problemas / Dificuldades\termos 
específicos de modalidades 

- nível técnico das modalidades (é necessário simplificar a linguagem das modalidades ou ter uma 
comunicação para dentro diferente da que se faz para fora) 

Ciclismo Problemas / Dificuldades\Concorrência 
entre modalidades 

- concorrência dentro desse espaço entre modalidades e também com grandes eventos que ocupam 
espaço nas páginas de modalidades 

Voleibol Problemas / Dificuldades\Concorrência 
entre modalidades 

Existe uma diferença de tratamento por parte dos órgãos de comunicação social, no caso concreto, entre 
o futebol e as modalidades amadoras. A falta de espaço nos meios origina problemas comunicacionais 
uma vez que a mensagem não tem a amplitude desejada, o que tem efeito directo na obtenção de 
sponsors.  

Vela Problemas / Dificuldades\Concorrência 
entre modalidades 

- Volume de informação que chega às redações 

Ciclismo Problemas / Dificuldades\Falta de Foto 
de Qualidade 

- falta-nos sempre fotografias, fotografias de qualidade 

Judo Problemas / Dificuldades\Controlo das 
Redes Sociais 

- controlo do feedback nas redes sociais 

Judo Problemas / Dificuldades\incapacidade 
de controlo da informação 

- controlo da informação que é veiculada pelos órgãos 

Judo Problemas / Dificuldades\incapacidade 
de controlo da informação 

- gerir tenções, dificuldade em transformar a informação que eventualmente possa ser negativa em 
positiva (impossível controlar, é possível gerir a desinformação) 

Futebol Problemas / Dificuldades\incapacidade 
de controlo da informação 

No caso específico do futebol, a enorme mediatização dificulta por vezes a implementação do 
planeamento estratégico. 

Vela Problemas / Dificuldades\incapacidade 
de controlo da informação 

- Volume de informação que chega às redações 



Judo Problemas / Dificuldades\Detorpação de 
Informação 

- fazer com que o ângulo não seja distorcido e deturpado 

Futebol Problemas / Dificuldades\Detorpação de 
Informação 

No caso específico do futebol, a enorme mediatização dificulta por vezes a implementação do 
planeamento estratégico. 

Judo Problemas / Dificuldades\sobreexposição 
do futebol 

- dificuldade me romper com outras modalidades, especialmente o futebol 

Ciclismo Problemas / Dificuldades\sobreexposição 
do futebol 

- pequeno espaço que as modalidades têm na imprensa 

Voleibol Problemas / Dificuldades\sobreexposição 
do futebol 

Existe uma diferença de tratamento por parte dos órgãos de comunicação social, no caso concreto, entre 
o futebol e as modalidades amadoras. A falta de espaço nos meios origina problemas comunicacionais 
uma vez que a mensagem não tem a amplitude desejada, o que tem efeito directo na obtenção de 
sponsors.  

Vela Problemas / Dificuldades\sobreexposição 
do futebol 

- Volume de informação que chega às redações 

Judo Problemas / Dificuldades\Direito de 
Imagem 

- problemas com direito de imagem (conflito de interesses) 

Judo Problemas / Dificuldades\Necessidade 
constante de inovação 

- copia de ideias (não é um decalque, obriga todos a trabalhar para inovar) 

Rugby Problemas / Dificuldades\Dependência 
de Resultados 

- necessidade de quase mostrar resultados antes de fazer 

Surf Problemas / Dificuldades\Dependência 
de Resultados 

- as federações olímpicas têm retorno de 4 em 4 anos 

Surf Problemas / Dificuldades\Dependência 
de Resultados 

- é preciso saber vender o seu produto; precisas de saber fazer chegar esse sucesso aos média e 
rentabilizá-lo 

Voleibol Problemas / Dificuldades\Dependência 
de Resultados 

Existe uma diferença de tratamento por parte dos órgãos de comunicação social, no caso concreto, entre 
o futebol e as modalidades amadoras. A falta de espaço nos meios origina problemas comunicacionais 
uma vez que a mensagem não tem a amplitude desejada, o que tem efeito directo na obtenção de 
sponsors.  

Rugby Problemas / 
Dificuldades\Conservadorismo 

- Hábito e conservadorismo em relação a coisas novas (distinguir quando tem sentido ou não esse 
conservadorismo) 

Surf Problemas / Dificuldades\Conhecimento 
dos ritmos dos media 

- organização de eventos – pormenores conferencias de imprensa 

Surf Problemas / Dificuldades\Fraca 
comunicação interna 

- Falta de noção da importância da comunicação Interna, As pessoas tomam decisões umas sem 
conhecimento das outras, não percebem até que ponto as suas decisões afectam outros departamentos 
da organização 



Surf Problemas / Dificuldades\Formas de 
gerar rentabilidade 

- Privados querem associar a sua marca a essa marca; através da eficácia e resultados da projecção; 
- é preciso saber vender o seu produto; precisas de saber fazer chegar esse sucesso aos média e 
rentabilizá-lo 
- diferença entre federações olímpicas e não-olímpicas (já por si têm apoios estatais diferentes)  
- as federações olímpicas têm retorno de 4 em 4 anos 

Rugby Problemas / Dificuldades\Formas de 
gerar rentabilidade 

- necessidade de quase mostrar resultados antes de fazer 

Judo Problemas / Dificuldades\Formas de 
gerar rentabilidade 

- Captação de fundos extra-estatais 

Surf Problemas / Dificuldades\Dependência 
de Fundos Estatais 

- Desporto em Portugal muitas vezes ainda vive do apoio estatal (IPDJ ou autarquias), a solução tem de 
partir dos privados, que não são mecenas  

Judo Problemas / Dificuldades\Dependência 
de Fundos Estatais 

- Captação de fundos extra-estatais 

Surf Problemas / Dificuldades\Noção da 
importância da Comunicação 

- Noção dos órgãos directivos do trabalho de comunicação (e também por parte de atletas) 
- desconhecimento do peso/benefícios da comunicação; benefícios económicos, não é uma coisa 
abstracta, muito directos 

Surf Problemas / Dificuldades\Noção da 
importância da Comunicação 

- dificuldade em olhar a comunicação como um investimento e não como uma despesa 

Ciclismo Problemas / Dificuldades\Noção da 
importância da Comunicação 

- clubes e organizadores perceberem a importância da comunicação 

Ciclismo Problemas / Dificuldades\Noção da 
importância da Comunicação 

- organizadores entendem que mandar informações dois dias depois ainda vai a tempo! 

Tenis Problemas / Dificuldades\Investimento Investimento 
Surf Problemas / Dificuldades\Investimento - dificuldade em olhar a comunicação como um investimento e não como uma despesa 
Rugby Problemas / Dificuldades\Investimento - Conseguir fazer mais com menos (crise) 
Rugby Problemas / Dificuldades\Investimento - Menos recursos 

 
 
NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 
 
Document Code Segment 
Vela Necessidades de Formação\Marketing 

"Realista" 
- Marketing “Realista” 

Ciclismo Necessidades de Formação\Design 
Gráfico 

 Formação na área de multimédia (fotografia, vídeo, design gráfico) 

Rugby Necessidades de Formação\Gestão para 
a Inovação 

- Inovação 



Voleibol Necessidades de Formação\Gestão para 
a Inovação 

Novas formas de consumo e de distribuição de um espectáculo desportivo. Interactividade com o público, 
atrair mais atenção a um evento, diversificar o produto. Comunicação de crise, o que se deve fazer ou não 
fazer em situações negativas. 

Vela Necessidades de Formação\Gestão para 
a Inovação 

- Partilha de novas experiências 

Rugby Necessidades de Formação\Comunicação 
Estratégica 

- Comunicação Estratégica 

Voleibol Necessidades de Formação\Comunicação 
Estratégica 

Novas formas de consumo e de distribuição de um espectáculo desportivo. Interactividade com o público, 
atrair mais atenção a um evento, diversificar o produto. Comunicação de crise, o que se deve fazer ou não 
fazer em situações negativas. 

Surf Necessidades de Formação\Ligação com 
os Media 

- Quais os ritmos dos meios de comunicação (qual a hora limite de envio de um press release / hora em 
que o press release tem mais eficácia / saber o que os jornalistas precisam) 

Surf Necessidades de Formação\Com. 
Institucional / Protocolo 

- comunicação institucional (muito trabalho que temos de fazer a esse nível e por vezes não temos 
sensibilidade, não sabemos questões de protocolo, contacto com câmaras municipais, juntas de freguesia, 
IPDJ) 

Surf Necessidades de Formação\Organização 
de Eventos 

- organização de eventos (inclusive de Conferencias de imprensa) pormenores (press releases, recepção, 
espaços adequados). 

Voleibol Necessidades de Formação\Organização 
de Eventos 

atrair mais atenção a um evento 

Judo Necessidades de Formação\Fotografia - fotografia desportiva 
Ciclismo Necessidades de Formação\Fotografia  Formação na área de multimédia (fotografia, vídeo, design gráfico) 
Judo Necessidades de Formação\Audiovisuais - audiovisuais ligados à Web (livestream / youtube) 
Ciclismo Necessidades de Formação\Audiovisuais  Formação na área de multimédia (fotografia, vídeo, design gráfico) 
Voleibol Necessidades de Formação\Audiovisuais Novas formas de consumo e de distribuição de um espectáculo desportivo. Interactividade com o público, 

atrair mais atenção a um evento, diversificar o produto. Comunicação de crise, o que se deve fazer ou não 
fazer em situações negativas. 

Judo Necessidades de Formação\Angariação 
de Patroc 

- formas de captação/angariação de patrocínios 

Rugby Necessidades de Formação\Angariação 
de Patroc 

- Comunicação Estratégica 

Rugby Necessidades de Formação\Angariação 
de Patroc 

- “Argumentação” para vender o produto aos patrocinadores 

Vela Necessidades de Formação\Angariação 
de Patroc 

- Relacionamento com patrocinadores 

Tenis Necessidades de Formação\Direito Regulamentação: 
Surf Necessidades de Formação\Direito - Direito de imagem (não sinto muito no dia-a-dia, apoio-me de outras pessoas em termos legais;  
Surf Necessidades de 

Formação\Direito\Direitos de Imagem 
- Direito de imagem (não sinto muito no dia-a-dia, apoio-me de outras pessoas em termos legais;  



Vela Necessidades de 
Formação\Direito\Direitos de Imagem 

- Direito de Imagem 

Judo Necessidades de Formação\Redes 
Sociais 

- Gestão de redes sociais (linguagem específica, imediata) 
- interligação entre redes sociais e delas com sites 

Surf Necessidades de Formação\Redes 
Sociais 

- impacto das redes sociais nos receptores (apesar de ser userfriendly, é útil saber quem afecta e atinge e 
feedbacks imediatos). 

Futebol Necessidades de Formação\Redes 
Sociais 

Redes sociais 

Vela Necessidades de Formação\Redes 
Sociais 

- Redes Sociais  

 
 
FORMAÇÃO 
 
Document Code Segment 
Rugby Formação\Formação Interna\item na formação Directores 

de Equipa (Clubes) 
Parceria com cursos de Directores de Equipa 

Judo Formação\Formação Interna\item na formação Directores 
de Equipa (Clubes) 

Apenas das formações de dirigentes 

Futebol Formação\Formação Interna\item na formação Directores 
de Equipa (Clubes) 

interna? 

Ciclismo Formação\Formação Interna\item na formação Directores 
de Equipa (Clubes) 

Alguma formação interna, todos os anos temos cursos de formação a agentes da 
modalidade (vulgo dirigentes); Infelizmente tem sido dada essa ‘disciplina’ por 
organismos exteriores que não conhecem a realidade concreta do meio, apenas a teoria 

Rugby Formação\Formação Interna\Formação para jornalistas Formação para Jornalistas 
Surf Formação\Formação Interna\Em breve Media Training (a explorar) – há uma grande falta de consciência de como falar e 

comunicar com a imprensa e como aproveitar a imprensa em benefício próprio (imagem 
individual, retorno às marcas que representam). 

Vela Formação\Formação Interna\Em breve Possibilidade de realização de workshops com jornalistas 

Tenis Formação\Formação Interna\Não existe - 



Voleibol Formação\Formação Interna\Não existe N/A 
Voleibol Formação\Formação Específica\NS/NR N/A 
Futebol Formação\Formação Específica\Organismos Internacionais 

da Modalidade 
Feita sobretudo através de organismos internacionais (UEFA) 

Judo Formação\Formação Específica\produção de eventos Experiência de organização de eventos 
Experiência na área da cultura 

Rugby Formação\Formação Específica\Marketing Frequenta agora o Mestrado em Marketing 
Judo Formação\Formação Específica\Marketing Restart – Marketing e Produção de Eventos (2005) 

Surf Formação\Formação Específica\Desconhece Desconheço (quer cursos, quer literatura) 
Tenis Formação\Formação Específica\Jornalismo Curso de jornalista 1985 Instituto de Imprensa Democrática 

Ciclismo Formação\Formação Específica\Jornalismo Experiência profissional como jornalista 
Vela Formação\Formação Específica\Jornalismo Experiência como jornalista desde os 16 anos 

Experiência como jornalista desportivo 

Vela Formação\Formação Base\Turismo Turismo 
Voleibol Formação\Formação Base\NS/NR Todos os elementos integrantes são licenciados na sua área de estudos. 

Futebol Formação\Formação Base\Direito Direito  
Rugby Formação\Formação Base\Comunicação Licenciatura em Comunicação (Comunicação de Empresas) 

Tenis Formação\Formação Base\Jornalismo Jornalista profissional desde 1987 
Surf Formação\Formação Base\Comunicação Social Comunicação Social na UAL 
Judo Formação\Formação Base\Comunicação Social Comunicação Social – UTL – ISCSP 
Futebol Formação\Formação Base\Comunicação Social Direito e Comunicação Social 
Ciclismo Formação\Formação Base\Comunicação Social Licenciado em Comunicação Social 

 
 


