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Resumo 

 

Com a realização deste estudo procuramos identificar o perfil dos Dirigentes 

Desportivos que atuam nas organizações de futebol não profissional, caracterizando as 

suas tarefas e competências no desenvolvimento da atividade.  

A revisão bibliográfica assenta primeiramente numa abordagem ao associativismo 

desportivo e a evolução do futebol. A segunda fase representa as competências 

definidas para um gestor desporto, dando seguimento às matérias relacionadas com o 

dirigismo desportivo benévolo. A terceira fase é constituída pelo processo de análise de 

cargos/atividades, assim como, a constituição de perfis profissionais.  

Em termos metodológicos, seguiu-se a realização de entrevistas e inquéritos 

estruturados de acordo com o guião do INOFOR, assumindo um método de análise 

misto, estando totalmente descrito na revisão teórica. As entrevistas foram realizadas a 5 

DD e os inquéritos aos restantes elementos diretivos responsáveis pelas organizações 

desportivas envolvidas na investigação, obtendo um total de 36 inquéritos válidos.  

Os resultados obtidos permitem delinear o perfil referente a esta atividade, 

verificando as necessidades ao nível da formação e percebendo com clareza as 

perceções relativas às perspetivas de futuro. Especificamos um plano de formação que 

assenta nas matérias e necessidades reveladas pelos elementos inquiridos, assentando 

especificamente nos três dominós de competências: saber, saber-fazer e saber relacional. 

 
Palavras-chaves: Dirigente Desportivo, Perfil Profissional, Clubes Desportivos, 

Formação, Competências, Futebol não Profissional, Associativismo Desportivo, Análise 

de Cargos. 
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Abstract 

 

Conducting this research allows one to better understand the profile of the sports 

officials, specifically those who work within non-professional soccer organizations, 

characterizing their tasks and skills.  

The bibliographic review is based on three phases. The first is an approach on 

sporting associations and soccer evolution.  The second phase defines the competencies 

of a sport manager. The third phase consists of the analyzing of roles and activities such 

as the constitution of professional profiles. 

Structured interviews and surveys were conducted according to the INOFOR guide, 

adopting a mixed method of analysis which is fully described in the literature review.   

The interviews were conducted by 5 elements of sporting club administration. In order 

to obtain a significant amount of relevant data for our study we directed the surveys to 

the administration managers responsible for the sports organizations involved in our 

investigation. Throughout the investigation we were able to gather 36 valid surveys. 

The final results allow one to delineate the activity of a sports official, by verifying 

the training needs and understanding their perceptions regarding future prospects. A 

specific training plan was made based on materials and needs revealed by the 

respondents, specifically combining the three skills: knowledge, know-how and 

relational knowledge. 

Keywords: Sports Official, Professional Profile, Sports Clubs, Training, Skills, Non-

Professional Soccer,   Sports Associationism, Job Analysis.  
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Introdução 

 

Atualmente a atividade de Dirigente Desportivo não Profissional começa a passar por 

diversas dificuldades face às alterações socais e culturais que se têm vido a desenvolver 

no desporto. Paralelamente, os apoios efetivos do Estado face a estas organizações 

desportivas sem fins lucrativos começam a ser cada vez mais reduzidos.  

Em Portugal, à semelhança do que se passa em quase todos os países da União 

Europeia, a prática desportiva assenta fundamentalmente numa tradição associativa, em 

que na maior parte dos casos dependem essencialmente de um regime benévolo. No 

entanto, se até aos dias de hoje as características do modelo associativo, nomeadamente 

o benévolo, tenham sido suficientes para a sobrevivências das organizações desportivas, 

a rápida evolução do contexto social e do próprio negócio em que o desporto se tornou, 

vieram alterar este equilíbrio (Secretaria do Estado do Desporto, 1999).  

Neste sentido, é um facto que os clubes desportivos se afastaram, em inúmeros casos, 

do objetivo que originou a sua criação. Se atualmente existe a necessidade de analisar a 

especificidade do desporto profissional e da atividade empresarial a ele associada, em 

relação ao desporto tradicionalmente organizado e praticado pelas associações e clubes, 

é igualmente necessário favorecer a modernização dos processos de gestão desses 

mesmos organismos. Perante este cenário as organizações desportivas precisam de uma 

gestão que permita a preparação do futuro (Correia, 2000). 

Como tal, esta investigação visa possibilitar o acesso à informação necessária para 

perceber as características comuns sobre os principais agentes responsáveis pela gestão 

das organizações de futebol não profissional, definindo os pontos que os caracteriza na 

representação da atividade de Dirigente Desportivo. Dada a proximidade como 

praticante federado e a relevância que tem para o desporto em Portugal, decidiu-se 

abordar especificamente apenas a modalidade de futebol, procurando elaborar o Perfil 

de Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional, distinguindo as suas funções e 

competências enquanto interveniente desportivo e social.   

Inicialmente, na revisão de literatura (Capítulo II), foi necessário procurar 

informações e outros estudos relativos a esta temática, percebendo as referências 

abordadas em relação às investigações que discriminavam os perfis profissionais no 
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desporto, e posteriormente, os perfis profissionais de Dirigentes Desportivos. A restante 

estrutura organiza-se pela introdução sobre o associativismo desportivo em Portugal e 

pela evolução da própria modalidade, uma revisão sucinta e sistematizada sobre análise 

de cargos e perfis profissionais, concluindo com uma abordagem geral sobre a atividade 

de Dirigente Desportivo não profissional.  

De seguida é definida a Metodologia (Capítulo III) utilizada para prossecução dos 

objetivos propostos. A respetiva recolha de dados foi feita através de entrevistas 

estruturadas a 5 elementos diretivos e 36 inquéritos válidos, permitindo uma análise de 

natureza qualitativa e quantitativa, recorrendo aos programas informáticos MAXQDA 10 

(entrevistas exploratórias) e LimeSurvey (inquéritos). O guião para o desenvolvimento 

dos instrumentos de recolha de dados foi adaptado do Guião de Análise de Empregos do 

INOFOR. 

 O Capítulo IV corresponde à apresentação e discussão dos resultados recolhidos, 

propondo igualmente um modelo de formação especificamente para a população-alvo 

deste estudo. Por último, no Capítulo V, estão apresentadas as conclusões, tendo como 

referência os dados mais relevantes da investigação, dando resposta ao problema e sub-

problemas apresentados no início, finalizando com sugestões de possíveis trabalhos que 

poderão partir do âmbito da nossa investigação e contribuir não só para um 

enriquecimento académico, como também para aprofundar e desenvolver outros pontos 

de análise sobre a temática referenciada.  

Neste sentido, os resultados demonstram que existe vontade e desejo de se ver 

melhorias em relação à atividade de Dirigente Desportivo não Profissional, no entanto 

atualmente existe uma desconfiança e falta de apoio em relação a estes intervenientes 

que começam a sentir alguma solidão face às alterações vividas no quadro da cultura 

desportiva. É necessário munir estes agentes com ferramentas e competências de gestão 

capazes de precaver a estagnação e a paralisação dos clubes desportivos face às 

exigências atuais. Ao finalizar este estudo pretendemos dar um contributo para ajudar 

na orientação das tomadas de decisão em relação a esta matéria. 
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Capítulo I - Colocação do Problema 

 

Nos dias de hoje o desporto amador não está representado apenas pelas 

competências dos treinadores ou simplesmente pelo valor dos próprios atletas. O 

papel dos dirigentes desportivos surge com ponto fulcral para o desenvolvimento 

dessas atividades.  

 

Os clubes desportivos, enquanto organizações, implicam a existência de pessoas 

com a responsabilidade de os organizarem, definirem objetivos, promoverem as suas 

principais atividades, assim como, certificarem o funcionamento atual e futuro da 

organização. Quem são essas pessoas? Porque que são? O que os motiva? Que 

caminhos seguem? Quais as suas competências no seio do clube? A escassez de 

estudos acerca deste assunto surge como o principal obstáculo para que seja possível 

encontrar uma resposta concreta para estas questões.  

 

Os dirigentes desportivos voluntários vêm desenvolvido ao longo destes anos um 

trabalho notável, proporcionando uma prática desportiva a muitos cidadãos do nosso 

país. São humanos como todos nós. Também se divertem, têm a sua vida 

profissional, têm a sua família, como qualquer pessoa vulgar.  

 

Porém, importa conhecer o cenário do dirigismo desportivo não profissional, 

tendo em conta o seu papel no âmbito do sistema desportivo. A maior parte dos 

estudos sobre estas temáticas é parcelar de modo geral e pouco segura do ponto de 

vista técnico. Neste caso é fundamental criar estudos mais aprofundados, capazes de 

tipificar com solidez necessária, a caracterização da ação e da situação da realidade 

dos dias de hoje.  

 

Carvalho (1997) afirma que o dirigente associativo desportivo tem o direito de 

esperar o reconhecimento da sua função, o respeito pelos seus direitos, e os meios 

para poder atuar com correção. A verdade é que nada, ou muito pouco disto, se 

exprime na realidade atual em termos satisfatórios. O dirigente desportivo 

voluntário caracteriza-se por viver num estado de incerteza, que se opõe 

diariamente, ao exercício eficaz da sua função.  
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O trabalho de voluntário no desporto é tão antigo quanto o próprio desporto em 

si. Representa um valor social valioso, proporcionando a milhares de cidadãos, 

jovens e adultos, a possibilidade de usufruírem dos benefícios da prática desportiva.  

No entanto, diversos estudos no âmbito do associativismo desportivo 

demonstram que, apesar de todo o empenho e entrega, os dirigentes associativos 

evidenciam carências na sua formação académica. Neste caso, o associativismo 

popular é, em termos maioritários, suportado por dirigentes oriundos das categorias 

dos operários e empregados. Este grupo é o mais fortemente atingido pela crise, 

dispondo de condições de vida mais modestas e difíceis do que os outros grupos da 

população.  

 

As competências dos dirigentes desportivos voluntários devem fornecer resposta 

às exigências atuais, em evolução permanente, colocadas pelas populações.  

 

Carvalho (1997) pergunta como será possível um cidadão/cidadã, vivendo as 

dificuldades do dia-a-dia, muitas vezes gastando o essencial do seu tempo livre nos 

transportes, sem meios materiais e com preparação académica normalmente 

reduzida, enfrentar um tão vasto conjunto de competências?  

 

Atualmente, o dirigente tem que ter a perspetiva de que a sua função não se 

limita a colocar, e manter em funcionamento, um certo número de secções 

desportivas e culturais, ou apenas, aplicar sua “veia” politica representando o clube 

no exterior. No presente, o dirigente desportivo deve ser um individuo capaz que 

criar um plano de ação, que possibilite ir ao encontro da missão e dos interesses do 

próprio clube. Deve ser capaz de controlar o desempenho da sua estrutura avaliando 

os resultados alcançados, de modo a poder estruturar novos projetos de ação sobre 

bases solidas e sustentáveis. Estes aspetos requerem, necessariamente, competências 

e domínios de ações técnicas específicas.   

 

A formação é apontada, consensualmente por diversos autores, como alternativa 

a esta situação. Os Dirigentes Desportivos devem ser indivíduos munidos de 

capacitação e instrumentos de trabalho, fazendo com que as suas funções sejam 
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encaradas com seriedade, sob todos os aspetos, em prol da vida e desenvolvimento 

do clube.    

 

Contudo, essa formação deve ser mais do que meia dúzia de cursos e ações de 

formação de curta duração. É fulcral ter uma visão global sobre o problema, e 

sobretudo, devem ser encarados como um todo, perspetivando um prazo 

suficientemente largo que permita estabelecer um processo rigoroso, organizado e 

continuo, devidamente planeado e organizado, estabelecendo uma correspondência 

adequada à realidade.  

 

Neste contexto, pensamos que o grande desafio do clube está centrado na prática 

de gestão efetuada pelo dirigente associativo, sendo sua qualidade o fator que 

determinará a vitalidade e o êxito da associação que este representa.  

 

Nos últimos anos, temos passado por períodos de mudança na nossa sociedade. A 

presente crise económica vivida na maioria dos setores de atividade, no qual o 

desporto não foge a regra, implicou alterações ao nível da natureza de gestão e 

trabalho das coletividades desportivas. Por outro lado, os novos meios tecnológicos 

e novas técnicas de gestão utilizadas por todas as organizações implicaram um 

processo de readaptação por parte do dirigente desportivo, assumindo novos 

desafios, novas funções e novas atividades no desempenho do seu papel.  

 

1.1.Definição do Problema   

 

Atualmente, grande parte dos clubes desportivos amadores, os de Futebol 

incluído, sofrem grandes dificuldades para conseguirem dar o seu contributo às 

necessidades desportivas de uma parte da população. A maioria vem sobrevivendo, 

muito às custas de um grande espírito de sacrifício e voluntarismo, de quem dedica 

parte da sua vida aos quadros diretivos de uma determinada coletividade e muitas 

das vezes, nem obtém qualquer tipo de reconhecimento, pela sua devoção e 

empenhamento, por parte dos mais altos organismos desportivos nacionais. 
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Deste modo, conhecer o cenário vivido pelos dirigentes nos clubes desportivos 

amadores é fundamental, pois estes indivíduos desempenham um papel social 

“necessário” no sistema desportivo português.   

 

Neste caso concreto, o problema do nosso estudo está relacionado com a 

caracterização dos Dirigentes Desportivos de Futebol Não Profissional, englobados 

apenas no Distrito de Lisboa, com o intuito de conhecer, descrever e analisar, a 

natureza das atividades de gestão dos clubes de que estão responsáveis. 

Identificando os seus padrões de formação e caracterizando o seu perfil profissional 

(competências). Respondendo assim a algumas questões que são colocadas no 

âmbito das atividades dos dirigentes associativos, tais como:  

 

1. Qual o seu perfil? 

2. Que tarefas desempenham no seio do seu clube? 

3. Quais as suas competências e obrigações?  

4. Quanto tempo dedica à sua atividade de dirigente desportivo?  

5. Quais as prioridades nas tarefas inerentes à gestão e organização 

do clube?  

6. Qual o motivo para ocupação de um cargo de dirigente 

desportivo? 

7. Qual é o histórico relacionado com atividade?  

 

Através da resposta a estas questões, o nosso estudo ganha uma dimensão de 

utilidade futura, já que através do conhecimento real sobre o perfil e competências 

dos dirigentes desportivos, é possível intervir com maior exatidão neste âmbito, 

melhorando todos os aspetos ligados a esta vertente de recursos humanos.  

 

Neste sentido, os organismos e entidades governamentais responsáveis pela 

disposição e enquadramento do dirigismo desportivo e pelo desporto em Portugal, 

em particular da modalidade de Futebol, poderão perceber melhor quais as tarefas 

desenvolvidas pelos respetivos dirigentes nas coletividades que estes representam. 

Essas coletividades são assumidas por diversos autores como as células do desporto 

em Portugal, oferecendo párticas desportivas a grande parte das pessoas (jovens e 
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adultos) da nossa sociedade, e geridas pela boa vontade e voluntarismo de pessoas 

que vêm um futuro incerto no apoio e crescimento das suas atividades. 

 

1.2.Sub- Problemas do Estudo 

 

Para uma melhor orientação metodologia do estudo e responder às questões 

relacionadas com a temática apresentada, foram estabelecidos um conjunto de sub-

problemas para desenvolver o problema formulado. São definidos como os seguintes:  

 1º Sub-Problema - Descrever e enquadrar as tarefas 

desempenhadas pelos Dirigentes Desportivos de Futebol não Profissional no 

distrito de Lisboa; 

 

 2º Sub-Problema – Determinar as competências dos respetivos 

Dirigentes Desportivos;  

 

 3º Sub-Problema - Conceção de um modelo de Formação para 

Dirigentes Desportivos da modalidade de Futebol; 

 

1.3.Delimitação do Estudo 

  

Este estudo está limitado à modalidade de Futebol, a clubes com cariz não 

profissional localizados no distrito de Lisboa, tendo incidência sobre os respetivos 

dirigentes operacionais do futebol, ou seja, aqueles que assumem uma gestão ativa 

referente aos processos relacionados com o clube e com a modalidade.  

A generalização dos dados não é possível de ser concretizada do ponto de vista 

global, sendo o nosso trabalho referenciado com um estudo de caso definido apenas 

numa população e localização específica. No entanto, a natureza do trabalho permite 

contribuir e desenvolver com um conhecimento mais profundo sobre esta realidade em 

particular.  
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Capítulo II – Revisão de Literatura 

 

Neste capítulo estão representadas todas as temáticas necessárias para um 

enquadramento do estudo.  

A revisão bibliográfica efetuada relacionou-se com as áreas de Gestão do Desporto e 

Recursos Humanos, envolvendo as Organizações Desportivas de Futebol Não 

Profissional, focando concretamente nos Dirigentes Desportivos. Na sequência deste 

assunto, é necessário clarificar e caracterizar todo o envolvimento existente em torno 

destes agentes desportivos.  

Este estudo é apresentado como um contributo para a conceção de um modelo de 

formação, sendo que o processo de análise e descrição de cargos, visa ser um aspeto 

fundamental para recolher informações específicas acerca das atividades envolvidas.  

 

2.1. Gestão do Desporto 

 

Pires (2003) afirma que hoje o desporto já não é o que costumava ser. O seu padrão 

organizacional atingiu níveis de exigência que ultrapassam a tradicional organização de 

dirigentes desportivos benévolos e voluntários envolvidos na gestão das modalidades 

desportivas, ou mesmo os especialistas em desporto com uma formação inicial nos 

domínios do ensino ou do treino. Surge um interesse pela problemática da Gestão do 

Desporto, determinando um nova área de intervenção profissional.  

Contudo, seguindo o pensamento de Pires (2003), para percebermos o conceito de 

Gestão de Desporto é fundamental perceber o conceito de Situação Desportiva. Segundo 

o autor, esse interesse deve-se ao facto de este conceito ser a base de sustentação de 

políticas e projetos desportivos. Já que é a partir da análise da situação desportiva que se 

pode desencadear um processo de tomada de decisão quanto à organização do futuro, 

quer diga respeito a um estabelecimento de ensino, um clube, uma federação, uma 

organização não-governamental, uma empresa desportiva ou até mesmo o próprio País. 

A situação desportiva é definida como uma visão analítica e funcional do mundo do 

desporto (Castejon, 1973 citado por Pires, 2003). Exprime-se como analítica do mundo 

do desporto porque identifica múltiplos aspetos que num dado momento caracterizam 
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uma realidade desportiva, realizando um inventário e o balanço, numa data precisa das 

diversas partes/realidades/elementos, que caracterizam o mundo do desporto, 

contabilizando analiticamente as práticas desportivas. Representa também uma visão 

funcional do mundo do desporto, porque permite diagnosticar uma dada realidade 

desportiva, através do apuramento de um conjunto de rácios. No entanto, Pires (2003) 

diz-nos, que para a análise da situação desportiva seja um instrumento com utilidade 

prática, o mesmo tem que partir de estruturas de análise pré determinadas, através de 

processos metodológicos ajustáveis às diferentes realidades os vários países, das 

diversas regiões, diferentes organismos ou modalidades desportivas.  

De acordo Hums (1998) a indústria do desporto contemporâneo é complexa e única, 

possuindo um processo de negócio e de gestão imperativo. Segundo o próprio, a 

complexidade da Gestão Desportiva contemporânea é um produto da sua história. Ao 

longo destes últimos cem anos as estruturas da gestão desportiva desenvolveram-se ao 

nível da organização de eventos desportivos, percebendo exatamente as necessidades 

dos participantes, dos espectadores e dos patrocinadores. Também a gestão dos clubes 

desportivos, das ligas e dos campeonatos evoluiu, dando resposta às mais variadas 

mudanças sociais ocorridas ao longo dos últimos anos. A evolução destas componentes 

demonstra que os gestores têm que ser criativos, adaptáveis e flexíveis, entendendo o 

contexto específico onde estão englobados, acompanhando as alterações constantes da 

sociedade.   

Neste sentido, Pires e Sarmento (2001) consideram que a Gestão do Desporto “não 

nasceu de geração espontânea”, consistiu num processo de evolução longo, onde agora 

surgem as primeiras reflexões. A sua origem apresenta duas vias distintas: uma norte-

americana centrada na base do desporto universitário das ligas e da gestão de negócios, 

e outra europeia, mais preocupada com a intervenção política da administração pública 

e da consequente generalização da prática desportiva através do “Desporto para Todos”. 

Para Pires e Sarmento (2001) a atual Gestão do Desporto encontrou as suas raízes na 

pedagogia do desporto em geral e nas ações de lazer e recreação em particular. Nos 

Estados Unidos surge com a organização das práticas desportivas de competição 

escolar. Na Europa, emerge nas atividades de lazer e competição organizadas pelos 

clubes sociais, promovidos e apoiados pelo Estado.  

Numa sociedade global e contemporânea, cada vez mais o desporto está a ser 

comercializado pela indústria do espetáculo e entretenimento, perdendo parte dos seus 
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princípios e alterando a gestão das suas práticas, que são orientadas essencialmente para 

os valores económicos. Chelladurai (1995) classificou os produtos das organizações 

desportivas baseando-se em duas dimensões. A primeira dimensão é referente a 

distinção entre serviços para consumidores e serviços para profissionais. A segunda 

dimensão consiste no motivo que leva os consumidores a participarem nesses serviços, 

e que podem ser a busca do lazer, da excelência, da habilidade ou da saúde e condição 

física. Segundo o mesmo autor a combinação destas duas dimensões produziu seis 

classes de serviços do desporto e da atividade física: o Lazer, Saúde/Condição Física, 

Habilidades Humanas, Excelência, Manutenção e Reabilitação Humana.  

 

A Gestão do Desporto começou a ganhar o seu espaço específico de atuação, assim 

como um âmbito próprio de intervenção profissional. Segundo Pires e Sarmento (2001) 

para se fazer referência ao conceito de Gestão de Desporto devemos ter em atenção seis 

questões fundamentais, que são constituídas por:  

 

1. Polissemia da palavra Gestão - Quer dizer que a palavra gestão tem a 

qualidade de poder assumir vários sentidos para diferentes grupos sociais, 

podendo mesmo haver gestores que trabalham no domínio do desporto sem que 

sejam considerados gestores do desporto. Portanto, Pires e Sarmento (2001) 

afirmam que “estando o desporto a caminho da sua maturidade, não é exagerado 

dizer que estamos no domínio duma nova gestão que pode assumir as mais 

variadas formas de intervenção, para aqueles que estão encarregues de unidades 

ou subunidades de um dado sistema organizacional e nele atuam através da 

manipulação duma tecnologia específica, adaptada a um determinado contexto”, 

neste caso a um contexto desportivo.  

2. Contextualização – A gestão para ter significado terá sempre que ser 

contextualizada. Pires e Sarmento (2001) referem que apesar de se aplicarem 

todo um conjunto de conhecimentos relativos à gestão (planear, controlar, liderar 

e coordenar), estes conhecimentos só adquirem significado se forem 

contextualizados ao ambiente onde estão a ser aplicados, ou seja, num ambiente 

de desporto.  

3. Híbrido Cultural – A gestão de desporto é multidisciplinar, pois advém 

de um cruzamento de várias ciências.  
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4. Tecnologia – Na gestão do desporto devem ser abordados instrumentos 

de gestão aplicados a um determinado conhecimento tecnológico específico, o 

desporto.  

5. Nível de Intervenção - Uma organização pode ser analisada segundo um 

eixo vertical que determina os seus níveis hierárquicos (hierarquização). A 

gestão realizada no vértice estratégico das organizações ou sistemas desportivos 

é diferente daquela que se realiza a nível da tecnoestrutura, da logística, da linha 

hierárquica ou do centro operacional. Cada um destes níveis hierárquicos obriga 

a conhecimentos, atitudes e comportamentos específicos que têm de ser 

contextualizados ao mundo específico do desporto que estiver a ser considerado. 

(Pires e Sarmento, 2001) 

6. Âmbitos de Intervenção - Gerir diferentes organizações desportivas, 

diferentes funções, ou até diferentes modalidades, tem especificidades técnicas e 

metodológicas, para além de diversas subtilezas culturais, que não se suportam 

por qualquer individuo sem capacidade ou competência para tal. Isto indica-nos 

que, à semelhança daquilo a que se tem vindo a passar em diversas atividades 

humanas, também a gestão do desporto se apresenta com uma especialização 

própria, obrigando até, a existência de gestores desportivos com diferentes 

capacidades.  

 

De outra forma, Chelladurai (1995) acredita que o melhor molde para descrever a 

área de Gestão do Desporto é catalogar e classificar os vários produtos que são 

produzidos. Esses produtos podem ser bens, serviços ou ambos. Os bens incluem 

todos os equipamentos necessários para praticar os vários tipos de desportos ou 

atividade física. Contudo, estas operações têm sido constantemente excluídas do 

âmbito da Gestão do Desporto, estando condenadas a pertencer ao convencional 

setor da manufaturação. Por outras palavravas, o autor considera que a Gestão do 

Desporto tem estado sobretudo preocupada com os serviços produzidos pelas várias 

organizações desportivas.  
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2.1.1. O papel do Gestor Desportivo 

 

O gestor é aquele que numa organização planeia, organiza, dirige e controla o 

trabalho dos outros, a fim de produzir um determinado resultado. Neste sentido o 

desenvolvimento do trabalho do gestor pode ser avaliado em função dos critérios de 

eficiência e eficácia dos resultados alcançados. (Maçãs, 2006)  

A gestão pode ser definida como um processo de trabalho utilizado para alcançar os 

objetivos de uma forma mais eficiente. De acordo com Hums (1998), o objetivo da 

gestão e o papel do gestor de uma organização, é conseguir colocar os trabalhadores a 

fazer aquilo que o gestor quer que eles façam. Como tal, este autor afirma que o 

processo de gestão é efetuado através de um conjunto de conhecimentos ao nível do 

Planeamento, Organização, Recursos Humanos, Direção e Controlo. Hums (1998) 

define estes conhecimentos como “áreas funcionais”, afirmando que os gestores de 

desporto devem servir-se das mesmas no desempenho das suas atividades. Contudo, o 

autor confirma que as “áreas funcionais” apenas representam de uma forma geral 

daquilo que o gestor faz, pois, segundo o próprio, é impossível colocar um gestor ao 

nível de um robot, ou seja, coloca-lo a seguir um padrão específico de atividades. As 

áreas funcionais definidas por Hums (1998) estão caracterizadas do seguinte modo:   

 Planeamento: a sua função inclui definir os objetivos da organização e 

determinar os meios apropriados para atingir esses mesmos objetivos. O 

planeamento numa organização desportiva deve envolver sempre um Plano de 

Ação.  

Contudo, um Gestor de Desporto deve ter sempre preparado um plano de 

contingência, caso apareçam situações ou alterações que coloquem em causa os 

objetivos definidos no plano principal.  

 Organização: após um planeamento, o Gestor de Desporto deve ser 

capaz de definir as funções dentro da organização. O gestor define que tipo de 

postos de trabalho precisa e quem será o responsável nesses postos de trabalho. 

Para ser obtida essa informação é necessário formar um organograma.  

 Recursos Humanos: um Gestor de Desporto deve de conseguir efetuar 

um recrutamento e seleção de pessoas, de modo eficaz, para assim ocuparem os 

respetivos cargos dentro da organização.  
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 Direção: o Gestor de Desporto no exercício das suas funções participa 

numa variedade de atividades, devendo possuir capacidades de líder, 

comunicação, gestão de diferenças, gestão de mudanças e motivação dos 

colaboradores.  

 Controlo: esta função é referente à forma de supervisão do gestor para 

com os seus colaboradores, através do desenvolvimento de normas performance, 

avaliação dos colaboradores no cumprimento dos padrões de performance e 

sistemas de recompensa, garantindo o progresso em direção aos objetivos 

organizacionais. 

Para além destes pontos apresentados, Hums (1998) afirma que para um Gestor 

Desportivo ter sucesso no exercício da sua função, deverá apresentar outras capacidades 

(skills) pessoais, tais como: boa capacidade de comunicação, habilidade para a gestão de 

diversidades, gestão da tecnologia, capacidade de tomada de decisão, consciência 

política organizacional, gerir contratempos e capacidade de motivação.   

Pires (2007) afirma que o ato de gerir pressupõe o conhecimento de um conjunto de 

competências do âmbito da gestão. Contudo, assegura que, o domínio dessas 

competências só ganha um verdadeiro significado quando ajustado ao ambiente e a 

tecnologia em causa. O autor indica-nos que gerir uma fábrica de automóveis não é a 

mesma coisa que gerir um clube social ou qualquer programa desportivo no âmbito do 

setor autárquico ou empresarial, visto que estamos na presença de tecnologias distintas e 

culturas diferenciadas.    

As organizações desportivas vivem em ambientes diferenciados que são 

condicionadores da sua gestão. Um ambiente de um clube de desporto escolar é 

completamente diferente de um clube de desporto federado. Neste sentido, Pires (2007) 

diz que quando se trata de perspetivar as tarefas de um Gestor de Desporto é necessário 

conhecer e compreender o ambiente em que a organização está envolvida. Deve ser 

possuidor de uma capacidade de concepção sobre uma dada tecnologia (desporto, 

modalidades desportivas), a funcionar num determinado ambiente (áreas e setores de 

prática desportiva) e dirigida a grupos-alvo específicos (pessoas, idades, género e 

objetivos).  

Neste caso é possível compreender que para gerir algo, é necessário ter 

conhecimento da tecnologia que gerimos e em que contexto está inserido. Para 



26 
 

descrever a competências e as tarefas do Gestor Desportivo, Pires (2007) apresentou um 

esboço que determina o perfil do posto de trabalho no domínio da gestão do desporto 

(Tabela 1).   

Tabela 1 - Funções e Competências de um Gestor de Desporto (fonte: Pires, 2007- Agôn - Gestão do Desporto, 

adaptado de Mintzberg, 1992) 

Tarefas Subtarefas Descrição 

Concepção 

Tecnologia 
Conhece os fundamentos do desporto e da gestão no contexto, 

económico, educativo e social. 

Criatividade 
Relaciona numa perspetiva sinergística e pragmática as 

problemáticas relacionadas com a história e o futuro do 

desporto. 

Prospetiva 
Projeta o fenómeno de desenvolvimento do desporto para além 

dos circunstancialismos do quotidiano, tendo em atenção as 

grandes tendências económicas, socais e políticas. 

Informação 

Recolhas 
Identifica os dados necessários à gestão da informação de 

suporte à tomada de decisão. 

Tratamento 

É capaz de transforma os dados em informação e esta em 

conhecimento de utilização prática. Domina a tecnologia do 

planeamento e gestão de projetos nos diversos contextos 

económicos e sociais onde se desenvolve o desporto.  

Disseminação 
É capaz de idealizar e construir bases de complexidade simples. 

Dominadas tecnologias necessárias à comunicação interna e 

externa das organizações. 

Inter-

relação 

Representação 

Conhece os rituais, as cerimónias e os procedimentos do 

desporto nacional no quadro das dinâmicas da cultura dos 

diversos sistemas desportivos, tanto a nível nacional como 

internacional. 

Liderança 

Conhece as problemáticas da liderança nas suas componentes 

do conhecimento, da autoridade, da motivação, da confiança e 

da incerteza. É capaz de construir e integrar equipas de trabalho. 

Compreende dinâmicas de grupo. 

Ligação 
Sabe comunicar informação. É capaz de ver o seu trabalho 

como um todo. Consegue relacionar a sua área de ação com o 

sistema atual.  

Decisão 

Empreendimento 
É capaz de gerir por objetivos. Está apto a tomar decisões 

estratégicas. Sabe assumir riscos em relação ao momento certo. 

Resolução de 

Conflitos 
É capaz de identificar potenciais conflitos. É capaz de os gerir 

tanto a nível interno como externo da organização. 

Locação de 

Recursos 
É capaz de gerir recursos humanos, materiais, financeiros, 

informacionais. 

Negociação Da empatia à dinâmica da negociação. 

 

Para o futuro, Ducker (1993) considera fundamental um gestor desenvolver as suas 

competências ao nível de sete funções fundamentais: gerir objetivos, assumir riscos por 

períodos mais longos, tomar decisões estratégicas, construir e integrar uma equipa de 
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trabalho, comunicar a informação, ver o seu trabalho como um todo e relacionar a sua 

área de ação com o sistema total.  

 

2.1.2. Formação de um Gestor Desportivo 

 

O desenvolvimento da gestão no ensino superior e o desenvolvimento das 

organizações desportivas tiveram implicações no desenvolvimento da gestão do 

desporto. Os institutos de ensino estabelecem frequentemente o desenvolvimento da 

gestão do desporto por meio de um longo ensino focalizado na oferta.  

O autor Rugingh (1995) retrata de um ponto de vista histórico, três fases que 

definiram o envolvimento do ensino superior com o desenvolvimento da gestão geral:  

1. Fase teórica pré-científica de organização (1900 – 1940) 

Durante esta fase foi descoberto que a gestão pode ter uma influência significativa no 

desenvolvimento de uma organização. O aumento do tamanho das organizações e a 

ascensão das organizações regionais e divisionárias conduziram uma revolução 

administrativa. As pessoas mais importantes que através da teoria da administração 

levaram à fundação das primeiras escolas de administração foram: Frederick Taylor e 

Henry Fayol. A gestão nesta época foi pensada a partir do paradigma de controlo “a 

organização e o ser humano capaz”, utilizando o princípio POLC 

(Planear/Organizar/Liderar/Controlar).  

2. Fase da profissão científica (1940-1970) 

Neste período foi dado um maior enfase à investigação científica. As escolas de 

gestão e administração foram preparadas para serem institutos científicos para a 

educação e investigação, no qual o contacto com a prática cientifica foi perdida em 

grande parte. O gestor era visto como alguém neutro e racional que toma decisões 

utilizando dados empíricos.  

3. Fase de Gestão pós-moderna (após 1970) 

Nesta fase a disposição funcional das organizações alterou-se, e estas comportam-se 

de forma mais direta para o mercado. O pensamento sobre a gestão tornou-se mais 

orientado, preocupando-se principalmente em dirigir, designar, inspirar e treinar. Neste 
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caso Mintzberg e outros gestores conceituados da época defendem que o ensino deve 

ser anexado ao campo profissional, no qual o aprender pelo fazer é o fator mais 

importante.  

Relativamente à Gestão do Desporto, Rugingh (1995) apresenta uma dupla 

perspetiva no que diz respeito a desenvolvimento do ensino desta área. A primeira 

consiste na Perspetiva do Ensino Superior. O autor afirma que ao focarem-se apenas nos 

conhecimentos académicos como padrão de qualidade e reconhecimento da profissão, 

pode ser um perigo para um eventual objetivo, nomeadamente, educar bons gestores em 

vez de bons académicos.  

Deste modo, o ensino deve ser centrado fundamentalmente em torno dos projetos de 

“vida real”, ou seja, estabelecer um contato com a realidade.  

A segunda perspetiva consiste na perspetiva da organização desportiva. O próprio 

autor afirma que os dias de hoje são caracterizados por constantes mudanças que 

provocam constantemente um impacto significativo nas organizações desportivas. 

Assim, a organização tem que se ajustar, mudar e aprender constantemente para poder 

se adaptar aos novos tempos. Isto requer mais processos e um aumento de cuidados para 

os resultados da gestão que daí advém. Este cuidado é expresso no aumento de 

“exploração” (procura de pessoal qualificado) e um aumento do treino e do ensino da 

presente gestão destas organizações.  

Como tal, Rugingh (1995) defende que para um ótimo desenvolvimento da gestão do 

desporto, ambas as perspetivas serão importantes, e por isso, podem e devem aprender 

uma com a outra. O ensino da gestão do desporto deve ter origem na perspetiva do 

Ensino Superior, mas sempre em cooperação próxima com o campo profissional  

O primeiro programa de formação em Gestão do Desporto nasceu na Universidade 

de Ohio, no ano de 1960. Desde então este foi um processo que nunca mais parou de 

crescer. Segundo Pires e Sarmento (2001) atualmente existem, só nos Estados Unidos, 

mais de 200 instituições universitárias a oferecerem cursos de Gestão do Desporto e 

cerca de 50 no âmbito dos diversos países Europeus. 

Em Portugal, no início dos anos oitenta, a Faculdade de Motricidade Humana foi a 

primeira a iniciar este processo, tendo atualmente uma licenciatura em Gestão do 

Desporto no quadro epistemológico das Ciências do Desporto. Outras universidades, 
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públicas como privadas, seguiram o mesmo caminho e iniciaram também o ensino da 

Gestão do Desporto.  

 

De acordo com Parkhouse (1996) citado por Pires (2007) os aspetos fundamentais 

que os programas de Gestão de Desporto devem conter são os seguintes: 

 Domínio das Atividades Desportivas; 

 Gestão e competências organizacionais em desporto; 

 Ética; 

 Marketing;  

 Comunicação; 

 Finanças; 

 Economia do Desporto;  

 Direito do Desporto; 

 Política desportiva; 

 Experiência no terreno.  

Explicando através do programa curricular do Curso de Licenciatura em Gestão de 

Desporto desenvolvido pela Faculdade de Motricidade Humana (FMH) em colaboração 

com Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), engloba áreas científicas que vão 

desde as ciências da motricidade (biomecânica, anatomofisiologia, desenvolvimento 

motor, entre outros.) até às matérias fundamentais da gestão (contabilidade, análise 

financeira, marketing, recursos humanos, gestão de projetos, entre outros).    

Segundo Daylchuck (1999) citado por Pires (2007) os programas de Gestão de 

Desporto devem evoluir em termos estratégicos, tendo em atenção quatro características 

fundamentais:  

1- Envolvimento com as faculdades de economia e Gestão; 

2- Incrementar diversidade e especialização; 

3- Reforçar os aspetos internacionais e globais; 

4- Melhorar a capacidade empreendedora.  

 Chelladurai (1995) considera que o sucesso dos Gestores do Desporto são 

largamente definidos pelas suas técnicas e competências. Tendo em conta que os 

programas de formação podem contribuir para o desenvolvimento dessas mesmas 
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capacidades. Para controlar esses programas de formação, nos Estados Unidos da 

América foram desenvolvidos pela Sociedade Norte Americana de Gestão do Desporto 

um sistema de credibilidade para vigiar a qualidade dos programas de licenciatura 

oferecidos pelas faculdades. Na Europa, foi optado um programa uniforme de Gestão de 

Desporto ao nível dos mestrados. Chelladurai (1995) confirma que estes foram os 

passos corretos, no tempo certo.  
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2.2. Associativismo Desportivo 

2.2.1. Os Antecedentes do Associativismo Desportivo  

 

No nosso País, o Associativismo Desportivo surge como um processo com mais de 

cento e quarenta anos de existência. Porém, foi desde o período pré-histórico que este 

movimento começou a ser notado noutras regiões da Europa. Esta afirmação é 

sustentada por Sousa (1988), afirmando que “o que hoje se entende por agremiação 

desportiva, clube, associação desportiva ou expressão equivalente, e que, no seu 

conjunto constituiu uma realidade característica da época em que vivemos, tem raízes 

que se perdem na escuridão dos tempos.” Deste modo, o autor desenvolveu uma 

pesquisa, retirando proveito dos aspetos mais significativos do processo evolutivo dos 

modelos coletivos que se foram constituindo ao longo do tempo. Esses aspetos são 

fundamentais para perceber quais foram os principais precedentes das atuais associações 

desportivas.  

Nas Sociedades Primitivas, segundo Sousa (1988), a vida em sociedade era 

apresentada como uma característica essencial à condição humana, na qual as atividades 

físicas de tipo utilitário (produção/trabalho) surgem como um aspeto fundamental do 

desenvolvimento filogénico da própria sociedade. Sousa (1988) indica-nos que na 

sociedade clânica a atividade física tinha uma importância muito grande, ela era a 

criação do próprio povo, ela fazia parte da pedagogia e do sistema de educação do povo. 

Realizada pela comunidade do clã, ela era geral e obrigatória.    

Neste caso, Sousa (1988) fornece-nos exemplos do quotidiano vivido pelo homem 

primitivo, englobando as atividades físicas juntamente com a vivência em sociedade. A 

caça coletiva constitui o exemplo mais vulgarmente apontado a forma de associação e 

coletividade. Isto não apenas pelo ato da caça coletiva em si, mas fundamentalmente 

pelas práticas preparatórias e propiciatórias a que o grupo estava sujeito (hoje 

denominado de treino desportivo). O local dessas práticas era constituído por um espaço 

próprio, designado de terreiro da comunidade, sendo que fazia de ginásio, campo 

polivalente, parada de quartel e a chamada casa do Homens (clubes do homens) ou casa 

dos rapazes (clube dos rapazes), sendo parte integrante da atividade física na sociedade.  

Um segundo passo, definido por Sousa (1988), no caminho percorrido pelo 

associativismo gerado pelas práticas desportivas até ao modelo de hoje corrente, passa-
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se na Grécia Antiga. Neste período, existiam instituições com características próprias 

para o desenvolvimento de práticas físicas. Essas instituições são designadas de ginásio, 

a palestra e o estádio. Eram considerados locais destinados à cultura física e à educação 

dos jovens, assemelhando-se assim às coletividades desportivas do presente. Bernard 

Gillet (1960) citado por Sousa (1988), afirmou que “na palestra o ensino tornava-se 

quase exclusivamente consagrado aos exercícios físicos, os adolescentes eram iniciados 

nas competições desportivas, na agonística, que compreendia as especialidades que 

constituem para nós o atletismo [...] Praticavam-se no ginásio, os mesmos exercícios 

que na palestra, sendo aditados outros que em virtude da sua violência não conviriam a 

pessoas mais jovens.”  

Num terceiro período, nomeadamente na Roma Antiga, Sousa (1988) indica-nos que 

uma das maiores diferenças relativamente a Grécia Antiga foi certamente no que 

respeita ao domínio da educação física. Sendo que as instituições gimnodesportivas 

surgiram em Roma com profundas alterações. Por outro lado, a educação física começa 

por sofrer uma desconexão com outros sectores utilitários, nomeadamente a Escola, a 

Religião, a Música e a Arte, começando a encaminhar-se noutro sentido. Numa primeira 

linha começou por ficar ligada aos espetáculos e aos eventos que ocorriam nos circos, 

anfiteatros e nas escolas de gladiadores. A exploração dos balneários, surge no sentido 

de uma prática higiénico-terapêutica, podendo ser equiparada à prática atual ao nível 

dos ginásios e piscinas. Por fim, a existência da designada associação de jovens, que 

visa satisfazer uma dupla finalidade: a educativa e preparação militar.  

Em relação à Idade Média, toda ela ficou marcada pela hegemonia da Igreja, em que 

a educação física conheceu profundas transformações no qual deixou de ser o tipo de 

espetáculo romano e nem assume a sua componente educativa. Efetivamente, nesta 

época, Sousa (1988) afirma que o verdadeiro significado apenas surge associado às 

atividades militares, nomeadamente no âmbito da cavalaria, que por si é constituída em 

forma de uma associação – a Ordem dos Cavaleiros. Esta associação apresentava uma 

parecença substancial com as associações desportivas do presente, visto que, os próprios 

torneios eram disputados sob a forma de grupos de cavaleiros, que hoje é designado de 

equipa, implicado uma determinada rede de relações, laços de amizade e espírito de 

grupo. Para além disso, eram vistos fundamentalmente como um meio de diversão da 

população, contribuindo de certa forma para cimentar as solidariedades provinciais. 

(Sousa, 1988) 



33 
 

Relativamente à Idade Moderna, Sousa (1988) afirma que “a transição entre a velha 

cultura e a nova não foi repentina, pois as novas ideias trazidas pelo Renascentismo vão 

demorar muito tempo a romper o pensamento medieval.”  

Na Alemanha, a ginástica destacou-se num movimento caracterizado por práticas 

vincadamente militares. Segundo Sousa (1998), a expressão dada por este movimento 

consistiu na criação de inúmeros centros de atividade com uma forte aglomeração de 

juventude. Na Suécia, ao contrário da Alemanha, que criou as associações de ginásticas 

por razões de natureza ideológica-militar, surgiu uma implementação do 

desenvolvimento da cultura física caracterizada por uma regeneração do povo, que vivia 

num tempo profundamente afetado pela tuberculose e pelo alcoolismo. O protagonista 

deste movimento foi Henrik Ling (1776-1839) que propôs um modelo de ginástica 

apoiada por conhecimentos de fisiologia e anatomia, conduzindo a população a um 

estado de saúde favorável. Este método para além de constituir a base da educação 

física escolar, alcançou também um assinalável sucesso na criação e fomento do 

movimento gímnico de foro privado, que segundo Sousa (1988) originou a constituição 

de uma enorme rede de coletividades. Contrariamente ao que ocorreu na Alemanha e na 

Suécia, onde a ginástica constituiu um núcleo do sistema da cultura física, em Inglaterra 

surgiu outro método, que mais tarde foi-se expandindo por outros países, muito por 

força do vasto império colonial britânico e dos países de forte imigração. Esse método 

apostava na pedagogia e diversidade dos jogos. Esses jogos eram substancialmente os 

tradicionais naquela época, tais como, o boxe, a esgrima, o pedestrianismo, a patinagem 

sobre o gelo, o críquete, todos os jogos de bola, a pesca, a equitação e o remo. Este 

último com uma forte ligação ao associativismo inglês, devido à forte presença existente 

nas universidades inglesas, como Oxford e Cambridge. (Sousa, 1988) 

Consequentemente, o resultado do alastramento deste “novo” sistema inglês, exerceu 

uma forte influência no movimento Associativo Desportivo de Portugal.  

 

2.2.2. O percurso histórico do Associativismo Desportivo em Portugal  

 

Ao contrário do que aconteceu na Alemanha, na Suécia e em Inglaterra, no nosso 

País não é fácil de identificar as causas que originaram a instituição dos primeiros 

clubes desportivos. Segundo Sousa (1988), “no caso português os primeiros exemplos 
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surgem de uma natureza pontual, não existindo uma corrente suficientemente definida, 

dirigida e consequente.”  

Contudo, Pires (1987) refere-se ao associativismo desportivo como uma instituição 

relativamente nova, no entanto, devemos recordar que este teve as suas raízes no 

chamado associativismo popular, que por sua vez este encontrou as suas origens no 

associativismo de ordem religiosa. O mesmo autor indica que, o associativismo 

desportivo encontrou o seu modelo de referência no associativismo popular, sendo hoje 

possível encontrar características comuns entres estas duas constituições, ao nível do 

seu caracter filantrópico e da juventude dos seus promotores.  

No ano de 1856, nasce o primeiro clube português, denominado de Real Associação 

Naval com fomento para a formalização das práticas desportivas de remo e de vela. 

Pires (1987) transmite-nos que “naquela época, fundar uma associação era assim como 

que estabelecer um centro revolucionário”. Este aspeto da sociedade indica-nos as 

dificuldades vividas no processo de formação e institucionalização do associativismo 

em Portugal, naquele período de tempo, sendo que o nascimento do segundo clube já foi 

durante os anos setenta. Em Sintra, no ano 1873, nasce o segundo clube mais antigo de 

Portugal, designado de “Club Equestre”. Segundo Sousa (1988), o seu nascimento não 

teve relacionado com qualquer corrente de ginástica em voga neste período. 

Simplesmente esta coletividade nasceu pelo entusiasmo natural vivido pela cavalaria e 

pelo toureiro equestre.  

No ano de 1875, nasce um dos maiores bastiões (provavelmente o maior da cultural 

física nacional), designado de Gymnásio Clube (atualmente o Ginásio Clube Português) 

(Sousa, 1988). O seu fundador, Luís Monteiro “cônscio de utilidade da missão que se 

prospera desempenhar, e pensando no modo de vulgarizar essa utilidade, lembrou-se de 

organizar um ginásio idêntico na forma ao maior número de os que se encontram no 

estrangeiro, e onde os sócios, a troco de uma determinada mensalidade, tivessem meio 

de adquirir o seu desenvolvimento físico” (“A gymanstica”, 1885 et. al Pires 1987). 

Entretanto três anos mais tarde, os sócios do clube, em assembleia geral, decidiram dar 

ao ginásio “a forma vulgar das associações do nosso país”, abrindo-se e desenvolvendo-

se na base de livre associativismo benévolo.  

Segundo Pires (1987), outro fato importante foi o nascimento do primeiro jornal de 

Educação Física, no ano de 1878, denominado de “O Gymnasta”. O seu diretor era 
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Paulo Lauret, que tal como Luís Monteiro fundou no ano de 1882, o seu ginásio na 

cidade do Porto, de seu nome “Gymnásio Lauret”. Contrariamente ao Gymnásio Clube, 

este evoluiu num regime de empresa particular e de direito privado, acabando por se 

extinguir após a vida profissional do seu diretor.  

Para Pires (1987), estes dois fatos deram origem a modelos distintos. O primeiro 

consistiu o modelo do clube particular, que segundo o autor teve sempre uma expressão 

reduzida em Portugal. O segundo modelo foi iniciado pela Real Associação Naval e 

mais tarde também pelo Gymnásio Clube, que foi o modelo que vingou, cresceu, e hoje 

apresenta características totalmente diferentes do seu momento inicial, caracterizando o 

sistema desportivo português.  

Porém Pires (1987) afirma que só a partir 1920 é que se começou a formar um 

número significativo de clubes desportivos, atingindo nos anos quarenta a máxima 

concentração de formação de clubes, cerca de 488 clubes formados.   

O autor Crespo (1976) define especialmente um período de 1926 a 1942, no qual 

sobressaíram um conjunto de instituições que mostraram claramente o seu papel na 

formação de uma nova ideologia corporal, constituindo um sistema de referência para a 

vida dos homens e particularmente da juventude. O Estado interveio no sistema 

desportivo, de tal maneira que passou a conduzi-lo a manipulá-lo completamente, em 

domínios que teriam exclusivamente ligados ao associativismo livre (Pires, 1987). Foi 

um período de agitação social com fortes alterações políticas, um novo regime entrou 

em vigência por mais de meio século. Este movimento, intitulado de Estado Novo, 

concebeu novas instituições com forte intervenção no domínio da educação física e dos 

desportos. Essas instituições de domínio são destacadas por Crespo (1976) como as 

seguintes:  

 Junta Nacional de Educação: Definiu as grandes linhas gerais de 

intervenção estatal no domínio em causa.  

 Organização Nacional da Mocidade Portuguesa: Interveio 

nomeadamente ao nível das práticas corporais da juventude.  

 Federação Nacional para a Alegria do Trabalho: A sua finalidade 

consistia no controlo das atividades físicas realizadas pelos trabalhadores nos 

seus tempos livres.  
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 Direção-Geral da Educação Física, Desportos e Saúde Escolar: 

Enquadrou as instituições particulares no âmbito dos desportos e da ginástica.  

 Instituto Nacional de Educação Física: Concebeu as metodologias 

adequadas para formar pessoal docente habilitado e especializado na matéria.  

Pires (1987) refere que o Estado foi longe de mais e, ainda hoje se sentem os efeitos 

de tal intervenção. O associativismo livre, em termos psicológicos nunca se libertou 

verdadeiramente de tal dependência. Por sua vez, Fernandes (1999) citado por Tomé 

(2011) reforça dizendo que o Estado Novo nada fez para pelo desenvolvimento 

desportivo e evidencia as consequências desse mesmo atraso, limitando o 

desenvolvimento das atividades, pois segundo o próprio autor, o Estado não permitiu à 

juventude do País explorar as suas atividades, não contribuiu para que a formação de 

agentes desportivos se pudesse realizar de forma a ter quantidade suficiente para cobrir 

o País, uma vez que lhes negou sistematicamente um estatuto de igualdade com os 

demais agentes de educação, não respeitou os fatores endógenos das diversas regiões e 

nunca teve capacidade para integrar o desenvolvimento desportivo com outros 

programas, nomeadamente os estruturais.  

O dia 25 de Abril de 1974 é uma data que fica definitivamente marcada como sendo 

o ponto de viragem do percurso político e social do nosso País. O Estado Novo é 

derrubado e instaura-se o Estado de Direito com base na democracia. A nível 

desportivo, a publicação do Decreto de Lei nº594/74, no dia 7 de Novembro, veio 

regulamentar o direito ao livre associativismo, facilitando a vida aos clubes no que se 

refere a sua regulamentação. Pires (1987) afirma que “ este decreto alterou, 

completamente as regras do livre associativismo, na medida em que, a partir daquela 

data, se tornou muito mais fácil formar clubes em Portugal.” No preâmbulo do próprio 

Decreto-Lei, está referido que “o direito à livre associação constitui uma garantia básica 

de realização pessoal dos indivíduos na vida em sociedade. O Estado de Direito, 

respeitador da pessoa, não pode impor limites à livre constituição de associações, senão 

os que forem direta e necessariamente exigidos pela salvaguarda de interesses 

superiores e gerais da comunidade política. No processo democrático em curso, há que 

suprimir a exigência de autorizações administrativas que condicionavam a livre 

constituição de associações e o seu normal desenvolvimento.” 
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Meirim (2002) descreveu que “o ideário político do 25 de Abril olhava, pois, bem 

cedo, para a liberdade de associação como um valor acrescido do quadro do erguer de 

uma nova sociedade imbuída de usufruto, pelos cidadãos, das liberdades fundamentais 

há muito consagradas nos textos internacionais.” Uma “nova” Constituição da 

República, a 2 de Abril de 1976, com uma base própria na democracia, contemplou o 

desporto de forma direta através do Artigo 79º – Direito Cultura Física e Desporto. Esse 

Artigo refere que “1- Todos têm direito à cultura física e ao desporto; 2- Incube ao 

Estado, em Colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do 

desporto, bem como prevenir a violência no desporto.” Porém, Meirim (2006) afirma 

que há um mínimo que se torna necessário transmitir, pois de outra forma apenas a 

abordagem do Artigo 79º, ficaria verdadeiramente diminuída. Ou seja, através da 

constituição é possível revindicar, de uma forma mais indireta, dependendo da 

interpretação do leitor, outros artigos associados à cultura desportiva. Como é o caso do 

Artigo 59º - Direito ao Repouso e ao Lazer (pode ser desporto, o Artigo 65º - Direito à 

habitação (equipamento e espaços desportivos) e no Artigo 66º, nº1 – Todos têm direito 

a um ambiente de vida humana, sadio e ecologicamente equilibrado. Estes são apenas 

alguns exemplos que estão representados na Constituição da Republica de 1976, 

referentes ao direito pela cultura física e ao desporto.  

No seguimento do percurso histórico, na década de oitenta, segundo Marivoet e 

Malveiro (2002), surgiu uma viragem ao nível da política desportiva, assistindo-se ao 

início do estabelecimento de uma regulamentação precisa que define as condições de 

parceria e financiamento do Estado a Movimento Associativo e à definição de um 

quadro regulador ao nível de apoios à alta competição, ao seguro de atletas, à formação 

de recursos humanos, e ainda, ao equacionamento da realidade desportiva profissional. 

O Estado incumbiu a si próprio a elaboração de um plano de fomento desportivo, que 

contemplou ações e recursos, comprometendo-se a dar apoio técnico, material e 

financeiro às organizações desportivas, instituindo a possibilidade de serem celebrados 

contratos de programa e desenvolvimento (Tomé, 2011).  

O início da década de noventa é marcado pela publicação da Lei de Bases do Sistema 

Desportivo, aprovada no dia 13 de Janeiro de 1990, constituindo um marco importante 

na regulamentação e definição do papel do Estado na matéria político desportiva. Esta 

Lei prevê que as Federações, Associações e os Clubes, sejam apoiados pelo Estado, 
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dada a sua utilidade social. Para que esse apoio seja efetivo, o Estado determina o 

Estatuto de Utilidade Pública. Este estatuto atribui às federações que estiverem filiadas 

em federações congéneres internacionais de reconhecida representatividade, a 

competência para o exercício dentro do respetivo âmbito de poderes regulamentares, 

disciplinares e outros de natureza pública (Marivoet e Malveiro, 2002). O órgão do 

Governo que tutela o setor, e que entre outras competências sujeita o parecer sobre a 

obtenção do estatuto de Utilidade Pública Desportiva, é denominado de Conselho 

Superior de Desporto.  

Durante a década de noventa, o Estado regulamenta um conjunto de medidas de 

apoio ao associativismo, partindo dos princípios estabelecidos na Lei de Bases de 

Sistema Desportivo, introduzindo até algumas alterações à referida Lei. Os autores 

Marivoet e Malveiro (2002) destacam as seguintes medidas:  

 Regulamentação de ações do controlo de antidopagem no âmbito das 

modalidades desportivas organizadas pelas Federações;  

 Instituição do Conselho Superior de Desporto, órgão do Governo 

responsável pela área do Desporto, reúne um conjunto alargado de 

representantes. Do movimento Associativo: as Ligas profissionais, a 

Confederação do Desporto de Portugal, a Fundação do Desporto, o COP e as 

Organizações Socioprofissionais. Das diferentes instituições públicas na área do 

desporto: as Universidades, o Desporto Escolar, o Desporto para os 

Trabalhadores e as Regiões Autónomas;  

 Regulação do regime de contratos-programa entre o Estado e o 

Movimento Associativo; 

 Regulamentação do Estatuto dos Dirigentes Desportivos em Regime 

Voluntário (Decreto de Lei 2667/95 de 18/10); 

 Estabelecimento do Regime Jurídico das Sociedades Desportivas 

inseridas nos clubes, criando benefícios fiscais para as mesmas;  

 Para controlar as aplicações dos financiamentos públicos ao movimento 

associativo, o Estado criou um Plano Oficial de Contabilidade para as 

Federações, Associações e Agrupamentos de Clubes. 

Concluindo, segundo Pires (1996) citado por Tomé (2011) o “desporto é uma 

questão de natureza pública, e reconhecendo o Estado a sua importância polifacetada 
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(na ação politica, educativa, social e cultural), tem este um papel regulador e interventor 

que não pode descurar nem minimizar.” 

 

2.2.3. O Clube Desportivo 

 

“O 25 de Abril de 1974 trouxe ao desporto português um alento próprio que levou a 

antiga estrutura a interrogar-se sobre o seu significado e a procurar a resposta para o 

problema central da necessidade da sua renovação. O Clube Desportivo não escapou a 

este processo, e muito se tem dito sobre as suas novas funções, numa sociedade que se 

deseja diferente por mais justa e equilibrada.” (Carvalho, 1982)  

Na altura de definirmos o Clube Desportivo, não podemos esquecer o que está 

referenciado do ponto de vista regulamentar. Na Lei de Bases da Atividade Física e 

Desporto, nº5 de 16 de Janeiro de 2007, Secção III, Artigo 26º profere:  

“1- São Clubes Desportivos as pessoas coletivas de direito privado, constituídas sob 

a forma de associação sem fins lucrativos, que tenham como escopo o fomento e a 

prática direta de modalidades desportivas.”   

Segundo Cunha (1995), os clubes são as unidades base em cada um dos setores do 

sistema desportivo que localizam num determinado ponto do território a prática 

desportiva e a respetiva dinâmica social, organizada livremente pelos cidadãos. De 

acordo com o mesmo autor, as pessoas envolvem-se em seu torno, porque creem que 

este traz consigo valores que engradecem as suas vidas: 

1- Seja pela prática, pelo prazer, saúde ou descompressão; 

2- Pelo consumo do espetáculo desportivo; 

3- Pelo desejo de pertencer a um grupo ou instituição social; 

4- Pelo convívio e contactos que proporciona; 

5- Pelas viagens que origina;  

6- Pelo saber da competição e pelo disfrute das emoções sentidas com as 

vitórias ou derrotas em cada competição; 

7- Pelo exercício do poder e pelo abandono do anonimato que alguns 

dirigentes ou Seccionista conseguem pela sua intervenção; 
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8- Pelo sentimento de serviço à comunidade e de projeção no futuro 

apoiando as gerações mais novas, criando para ela novas possibilidades de 

usufruírem de um bem com valor universal como é o desporto e toda a sua 

envolvência.  

Na perspetiva de Heinemann (1998), um clube desportivo é uma empresa económica 

por produzir bens, e portanto, deve cuidar das receitas e das despesas, investir, planear, 

organizar e negociar mercadorias. Contudo, o autor afirma que não se relaciona com um 

negócio orientado para o lucro, mas sim com uma associação voluntária. Por essa razão, 

o clube desportivo confronta-se com problemas económicos diferentes dos das 

empresas comerciais. O processo para ultrapassar esses problemas afeta a organização 

social dos Clubes Desportivos. Neste caso, Sousa (1996) afirma que um clube 

desportivo pode e deve procurar a obtenção de lucro. Esse lucro, devido à 

especificidade de constituição deste tipo de organizações não pode ser distribuído pelos 

sócios, mas deve reverter para o próprio clube. Neste sentido e com esta especificidade, 

Sousa (1996) aponta para o aparecimento de dois tipos de clube desportivo com 

vocações completamente diferentes. Existem os clubes que tentam procurar maximizar 

os seus lucros, monitorizando as relações com os seus sócios, encontrando novas formas 

de financiamento, tendo em vista o crescimento do clube a nível patrimonial e 

desportivo. Por outro lado, existem clubes que apenas pretendem cobrir as suas 

necessidades financeiras, prestando mais atenção a uma função, e entendendo por lucro 

o fato de conseguirem colocar mais pessoas a praticar desporto ou integradas nos seus 

órgãos sociais.  

Segundo Heinemann (1998), um Clube Desportivo apresenta características 

específicas que consideradas em conjunto, representam uma associação voluntária: 

 Filiação Voluntária; 

 Orientação conforme os interesses dos sócios;  

 Independência relativamente a terceiros; 

 Estruturas democráticas de decisão; 

 Trabalho Honorário;  

Para Araújo (1984), o Clube Desportivo constitui a resposta social que é 

habitualmente encontrada pelas populações para ultrapassar carências no âmbito da 
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educação física e desporto locais. Deste modo, segundo o mesmo autor, é no Clube 

Desportivo que se encontra soluções para os seguintes aspetos:  

 Necessidades globais ou parciais da população em termos de manutenção 

e ocupação de tempos livres através do desporto, sem preocupações ou 

interesses pela competição sistemática e organizada;  

 Iniciação e aprendizagem de determinadas modalidades com 

reconhecimento do interesse formativo e educativo;  

 Necessidades de grupos restritos de praticantes desportivos se dedicarem 

ao treino e à especialização desportiva.  

Porém, Homem (1998) afirma que “um acompanhamento atento da realidade não nos 

deixa margem para equívocos, o clube tem cada vez mais uma preocupação desportiva e 

cada vez menos uma preocupação social, cultural e recreativa.” Para o mesmo autor, o 

associativismo desportivo assumiu um pensamento no rendimento desportivo, focado 

no espetáculo no qual se traduz.  

Determinados os aspetos sociais que representam as necessidades e as carências 

motivadores para o aparecimento do Clube Desportivo, Araújo (1984), defende que 

tanto a organização interna (administrativa e técnica), como as estruturas materiais 

(instalações e equipamentos), devem corresponder e solucionar cada vez melhor, as 

necessidades que cativaram a sua constituição.  

De outro ponto de vista, com uma orientação específica para o mercado, Sousa 

(1996) defende que um clube desportivo para sobreviver a atual panorâmica desportiva 

nacional, deve repensar a sua visão e o seu posicionamento na sociedade. Deve deixar 

de pensar que é o centro do universo desportivo, e que é suficiente produzir serviços 

desportivos para uma população “necessitada” obter sucesso nas suas atividades. Para 

este autor, esta visão tradicional deve ser substituída por uma visão onde o mercado 

ocupe a posição central e em que a função principal dos clubes desportivos é 

comercializar os seus serviços. 
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2.3. Organização do Futebol  

 

2.3.1. Futebol Moderno  

 

O Futebol como desporto moderno, com a dinâmica e as regras que hoje lhe 

reconhecemos, nasceu ao longo do século XIX, em Inglaterra. Porém, Lino (2002) 

indica-nos que as suas verdadeiras origens “são remotas e aprofundam-se nos tempos, 

encontrando raízes nos povos mais velhos do Mundo.”  

No sentido de caracterizarmos o Futebol Moderno, a nossa referência parte no 

período de concepção do mesmo. Para Serrado (2010), esse período tem início por volta 

do ano de 1830, em que a cultura das escolas elitistas começa a mudar, acompanhado 

novos valores e tendências que defendem a importância da competição, da disciplina, do 

fair-play e da condição física.  

No ano de 1863, foi fundada em Inglaterra a primeira grande organização com um 

carater regulador do Futebol Moderno, designada de Football Association. A primeira 

ação relatada por essa organização ao nível da uniformização das regras, consistiu na 

criação de 14 regras básicas do Futebol Moderno, marcando definitivamente nesse 

período, a diferença entre a prática do Futebol e a prática de Rugby.  

Este facto leva ao aumento do número de clubes e praticantes, contribuindo para um 

progressiva complexificação da organização da modalidade, que passou de um simples 

meio de diversão e exercício, para um espetáculo integrante da cultura de massas 

(Serrado, 2010).  

Maçãs (2006) indica-nos que associado a estes acontecimentos, está o enorme 

desenvolvimento industrial das grandes cidades, facilitando a difusão do jogo nos vários 

países da Europa, e consequentemente a criação de novas federações em países fora do 

Reino Unido.  

Tal como outros desportos britânicos, como é o caso do law-tennis e o cricket, o 

Futebol começou fortemente a ser praticado na Europa através da ação das comunidades 

inglesas estabelecidas nos diferentes países.  

O novo contributo para o desenvolvimento global da modalidade consistiu na 

realização de jogos internacionais, com diferentes países a defrontarem-se entre si. 
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Serrado (2010) diz que foram as digressões de clubes ingleses, tidos geralmente como 

os mais avançados, muito importante para o aperfeiçoamento do jogo em nações como o 

Brasil ou a Hungria.  

No início do século XX, surgiu a noção de seleção nacional, com os diversos países a 

formarem grupos com os seus melhores atletas, podendo assim disputarem jogos entre 

eles. Esses jogos possuíam até um forte impacto social, visto que muitos deles eram 

disputas entres países vizinhos, como era o caso da França e Bélgica, Portugal e 

Espanha ou Áustria e Hungria. Deste modo, surge a criação de federações nacionais nos 

diferentes países onde o Futebol está introduzido e desenvolvido, como é o caso da 

Itália (1890), da Alemanha (1900) e da Hungria (1901).  

A ideia de um organismo capaz de gerir o Futebol a nível internacional começou 

cada vez mais a ter o seu fundamento. No ano de 1904, um jornalista francês de seu 

nome Robert Guérin, foi o principal impulsionador do movimento de criação da FIFA 

(Federation International Football Association), realizando uma reunião em Paris 

juntamente com diversos delegados oriundos das federações de países como a França, 

Suíça, Bélgica, Dinamarca, Holanda e Espanha. O Reino Unido, após algumas dúvidas 

de aceitação relativamente a existência de uma organização superior a FA (Football 

Association), mais tarde, em 1905, tornaram-se membros da nova instituição sendo o 

inglês Daniel Woolfall a ocupar a presidência do organismo máximo do futebol 

mundial. O fato de o futebol já não se tratar de um modalidade apenas europeia conduz 

ao alargamento da FIFA, com adesão da Africa do Sul (1909), seguida de quatro países 

americanos (Chile, Argentina, Uruguai, EUA e Canadá). Após a 1ª Guerra Mundial, o 

francês Jules Rimet ocupava a presidência da FIFA, estando ligado a criação de um dos 

maiores espetáculos desportivos a nível global, o primeiro Mundial de Futebol, 

realizado no ano de 1930, em Montevidéu no Uruguai. O autor Serrado (2010) afirma 

que após esse Campeonato do Mundo, a questão da passagem do amadorismo para o 

profissionalismo foi colocada por diversos países, sendo que à semelhança do que 

ocorrera em Inglaterra, na maioria das regiões onde se desenvolveu, o futebol ganhou 

uma vertente de espetáculo de massas. 

Atualmente, o organismo máximo do futebol (FIFA) encontra-se dividido em 6 

grandes grupos (regiões geográfica), definidos como “Confederações”, no qual 

congregam as várias federações nacionais como está referido na Imagem 1. As 
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confederações e associações nacionais, organizam as suas próprias provas competitivas, 

de acordo com os seus próprios regulamentos, respeitando os estatutos designados pela 

FIFA. 

 

Apesar da mega dimensão desta organização desportiva, ela funciona com bases em 

estruturas simples, cuja reprodução é utilizada nas associações à escala continental, 

nacional e local. Esta organização é o topo do Futebol Moderno, sustenta todos os 

princípios funcionais e mediáticos que caracterizam esta modalidade.  

 

Imagem 2 - Pirâmide das Organizações do Futebol Moderno (fonte: elaboração própria) 

 

 

 

FIFA 

Confederações 
Continentais 

(UEFA...) 

Federações Nacionais 

Associações Distritais e Regionais 

Clubes 

 Imagem 1 - Organização da FIFA por 6 Confederações (fonte: elaboração própria) 
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2.3.2. Futebol em Portugal  

 

“Na língua portuguesa, a palavra Futebol tem origem no aportuguesamento fónico da 

palavra inglesa Football, com aplicação direta ao jogo designado na origem por 

Football Association.” Lino (2002) 

A data e o local onde foi disputado o primeiro jogo de futebol carecem de muitas 

dúvidas. A grande parte dos autores afirma que a marca de introdução do futebol do 

nosso país teve lugar em Cascais, no ano de 1888. Contudo, Serrado (2010) indica-nos 

que existem fortes indícios de que em 1875 já se tinha disputado um desafio na região 

de Camacha, na Ilha da Madeira. Porém, só em 1889, no Campo Pequeno, é que se 

realizou o primeiro jogo de futebol correspondendo a todos os princípios da sua 

essência.  

A partir de 1890, Portugal vivia períodos de política interna bastante difíceis, se por 

um lado existiam os efeitos de uma crise económico-financeira que atingira toda a 

Europa, da qual Portugal só sairia nos princípios dos anos 30 do século XX, por outro, 

foi um período exponencialmente gravoso devido ao Ultimatum inglês, fazendo estalar 

uma grave crise político-social no nosso país. É neste contexto que o futebol chega a 

Portugal e se enraíza.  

No entanto, na última década do seculo XIX, o futebol apenas limitava-se ainda, 

como todos os restos dos desportos, aos grupos sociais mais elevados. Numa altura em 

que Lisboa e o Porto eram considerados os grandes centros de poderes políticos e 

económicos de Portugal, os primeiros clubes começaram a nascer nessas regiões. No 

Porto, por volta de 1893 nasce o Oporto Cricket e Football Club, constituído 

efetivamente por ingleses, e nesse mesmo ano nasce o Football Club do Porto, sendo 

António Nicolau de Almeida o seu fundador. Em Lisboa, entre 1893 e 1895, conhecem-

se várias equipas desta região: Real Gymnásio Club, Club de Football e Cricket de 

Carcavelos, Club Lisbonense, Football Club Esperança, Real Casa Pia de Lisboa, Grupo 

Académico de Football e Football Club Alcantarense.  

Para Serrado (2010) os anos entre 1875 e 1900, constituem o período de introdução, 

adaptação e aculturação do Futebol. Entre 1900 e 1905, situam-se os anos em que o 

desporto em geral, e o Futebol em particular, integram uma fase final de adaptação. 
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Essa adaptação ocorre na altura em que o futebol exerce a sua fase expansiva de 

popularização, desprendendo-se definitivamente da classe aristocrática, para se assentar 

numa base mais popular. Este processo origina o nascimento de diversos clubes, entre 

eles os mais importantes do nosso futebol atual: Sport Lisboa (1904) e Grupo Sport 

Benfica (1906) que ao fundirem-se deram lugar ao Sport Lisboa e Benfica (1908). 

Sporting Clube de Portugal (1906), Futebol Clube do Porto (1906), Sport Clube de 

Leixões (1907), entre outros.  

O início da institucionalização do Futebol português dá-se entre os anos de 1906 e 

1910. Contudo, o futebol não perde a sua vertente popular que tanto o caracterizava 

nesta época. A modalidade cresce exponencialmente assumindo-se claramente como o 

desporto predileto dos portugueses. Os números de jogadores inscritos nas equipas 

multiplicaram-se, e criaram-se as primeiras competições nacionais. Começava assim a 

surgir os primeiros índices de organização da competição do futebol nacional. 

 

2.3.2.1. Organização Competitiva do Futebol em Portugal 

 

Como já referido anteriormente, o Futebol começou a criar os seus sistemas de 

competição entre os anos de 1906 e 1910. Porém, anteriormente, já ocorria de forma 

esporádica, alguns acontecimentos de caracter competitivo. Aquele que teve o maior 

enfâse foi certamente o que ocorreu no ano de 1894, caracterizando-se por ser a 

primeira competição disputada em Portugal. De seu nome “Cup do Rey” ou Taça do 

Rei. Tratava-se de um jogo disputado no âmbito do quinto centenário do Infante D. 

Henrique, entre as cidades de Lisboa e Porto, sendo o Club Lisbonense a equipa que 

representava a capital e o Football Club do Porto a equipa que representava a cidade 

nortenha. O jogo disputou-se no Campo Alegre, no Porto, saindo vencedora a equipa de 

Lisboa. Após este jogo o Rei D. Carlos elaborou um regulamento da competição, 

estabelecendo que esta prova fosse disputada todos os anos a partir daquela data. Era 

nitidamente uma tentativa de implementar o jogo em todo o território nacional, 

chamando para esse efeito todas as equipas existentes nessa época. Porém a segunda 

edição da competição nunca chegou a existir, pois nenhuma outra equipa mostrou 

interesse em disputar o troféu contra o seu detentor, o Club Lisbonense. Para Serrado 
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(2010) “o futebol nacional era ainda demasiado arcaico para abraçar um projeto desta 

dimensão.”  

Em 1906 é possível localizarmos a primeira competição nacional com mais de duas 

equipas. Consistiu num torneio por eliminatórias promovido pelo jornal “Tiro e Sport”, 

em parceria com a firma comercial “Viúva José Alexandre Senna”, cuja direção técnica 

do evento pertenceu a Carlos Vilar. As equipas convidadas foram o Sport Lisboa, o 

Club Internacional de Football, o Lisbon Cricket Club, o Cruz Negra e o Carcavelos, 

que todavia, recusou.  

O êxito deste torneio foi de tal forma significativo, que levará a ideia de criar, não só 

um torneio, mas uma liga em sistema “poule” idêntico ao que acontecia em Inglaterra. 

O jornal “Os Sports” exprimiu essa concretização, criando um competição que ficaria 

designada por Liga Football Association. Este acontecimento contou com quatro clubes: 

Sport Lisboa, CIF, Carcavelos e Lisbon Club. Serrado (2010) distingue esta competição 

como um êxito substancial e preponderante para a promoção e propagação da 

modalidade, alastrando este modelo competitivo para outras cidades do país.   

Em 1907, salientamos dois acontecimentos importantes. O primeiro é definido pela 

entrada de dois novos clubes para a Liga, nomeadamente o Sporting Clube de Portugal e 

a Cruz Negra. O segundo consistiu na mudança do órgão de organização da competição. 

A Liga Football Association é substituída pela Liga Portuguesa de Football. Serrado 

(2010) afirma que essa alteração correspondeu ao esforço de melhoramento da anterior 

organização e suprimir algumas lacunas encontradas. Era mais vista como uma 

comissão, do que propriamente um associação, pois não possuía estatutos nem 

regulamentação interna. Sob a nova direção da Liga Portuguesa de Football realizaram-

se outras competições: a primeira liga, em sistema “poule”, para segundas categorias e o 

primeiro campeonato escolar.  

A partir de 1909 o futebol pouco ou nada parece ter a ver com o futebol anterior a 

1906. Segundo Serrado (2010) a modalidade tornara-se democratizada, popular e 

clubística. Os adeptos e os jogadores tornaram-se ferrenhos, fanáticos, agressivos e 

violentos quando a sua equipa perdia ou era prejudicada. O jogo transformou-se de tal 

forma, que a sua entidade organizacional não acompanhara essa evolução, deixando de 

ser capaz de lidar com esta nova realidade. A crise institucional era previsível.  
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Em meados de 1910, após a desistência do campeonato de alguns clubes por motivos 

desconhecidos, a demissão de alguns membros da comissão, assim como forte 

contestação popular, a Liga Portuguesa de Football extingue-se da sua atividade 

organizadora. Surge a oportunidade de construir um novo caminho, uma nova 

organização.   

 

2.3.2.2. As primeiras Associações de Futebol em Portugal 

 

Com respetiva dissolução da Liga Portuguesa de Football, uma porta abriu-se para a 

criação de novas estruturas orgânicas responsáveis pela tutela do futebol. No dia 23 de 

Setembro de 1910, é fundada a primeira associação de futebol regional em Portugal: a 

Associação de Futebol de Lisboa. Entre os fundadores, encontram-se três clubes da 

região, nomeadamente o Sport Club Império, Sport Club Campo de Ourique e o Sport 

Lisboa e Benfica, aos quais se juntaram pouco tempo depois o Sporting, Internacional, 

Sport União Belenenses e Lisboa Futebol Club, compondo um conjunto de sete clubes 

no qual disputaram os campeonatos organizados pela AFL (Associação de Futebol de 

Lisboa). Este foi o primeiro passo na implementação do modelo de organização do 

futebol em associações regionais.  

Esse modelo foi seguindo em 1911 por Portalegre, cidade alentejana que fundou 

nesse mesmo ano a Associação de Futebol de Portalegre, composta por quatro clubes 

(Bombeiros Voluntários, Bombeiros Robinson, Sport Club Esperança e Sport Club de 

Portalegre). 

Um ano mais tarde, em 1912, nasceu na cidade do Porto a terceira associação 

regional, a Associação de Futebol do Porto. Esta iniciativa esteve a cargo das 

coletividades do Futebol Clube do Porto e Leixões Sport Club, que se reuniram com 

cada um dos outros clubes da região e elaboraram os respetivos estatutos e 

regulamentos. A temporada de 1913/14 ficou marcada pelos primeiros campeonatos na 

cidade do Porto, dividido em quatro categorias, com o primeiro grupo do Boavista 

Futebol Club a afirmar-se como sendo o mais forte. Serrado (2010) afirma que “embora 

o futebol fosse conhecido no Porto já há mais de vinte anos, só por volta deste período 

(1913) é que iniciara a sua verdadeira popularização na cidade.”  
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2.3.2.3. Federação Portuguesa de Futebol  

 

Após o modelo associativo ter sido seguido pelas mais diversas regiões do país, esta, 

era a altura ideal para criar um organismo que controlasse todo o futebol português. 

Luís Raul Nunes, secretário da AFL, mostrou desde cedo o seu empenho em criar o tal 

organismo. Consistia numa federação de associações regionais com o respetivo poder de 

controlo do futebol português, mas à escala nacional, seguindo o exemplo do que 

acontecia noutros países europeus.  

No ano de 1914 é formado o tão esperado organismo, designado de União 

Portuguesa de Futebol, com sede em Lisboa, fundando pelas Associações de Futebol de 

Lisboa, de Portalegre e do Porto.  

Serrado (2010) diz que os estatutos elaborados no inicio de 1914 consagraram a 

União como entidade de dirigente de futebol “no território da República Portuguesa”, 

apontando um conjunto de objetivos, entre os quais deve “estimular e regulamentar em 

Portugal a prática do futebol”, contribuir para o surgimento de novas associações 

regionais, estabelecendo relações entre elas, combater eventuais abusos e o desrespeito 

dos seus regulamentos e organizar o Campeonato de Portugal.  

A partir de 1919, o futebol deu um arranque possante para aquilo que designamos 

como a institucionalização da modalidade por todo o território nacional. Em Maio de 

1923, a UPF apresentou a sua candidatura à FIFA, sendo aceite o XII Congresso da 

FIFA, organizado em Genebra, fazendo com que Portugal passasse a ser membro 

efetivo daquele desse mesmo organismo  

Em 1926, o organismo que gere o futebol em Portugal é reformado e adota uma nova 

designação, cujo nome passa a ser Federação Portuguesa de Futebol Association. Sendo 

uma decisão tomada em sintonia com as diferentes associações nacionais representadas 

na FIFA.  

Segundo Maçãs (2006) só a 3 de Dezembro de 1938, em virtude da reformulação dos 

estatutos aprovados em assembleia geral, a entidade nacional passou a chamar-se de 

Federação Portuguesa de Futebol. A partir de então, assume-se como o organismo 

máximo institucional que regula o futebol nacional.  
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A sua gestão corrente é efetuada pelo Presidente, pela sua Direção e pelos vários 

Conselhos (Disciplina, Arbitragem, Justiça e Fiscal) que compõem os respetivos órgãos 

fiscais, definidos segundo as normas e competências dos estatutos determinados pela 

FPF. A semelhança do que acontece na estrutura dos outros organismos internacionais 

de futebol, destacamos a Assembleia Geral (órgão supremo da FPF), onde estão 

representados todos os sócios, e onde se trata todos os assuntos relacionados com esta 

organização. A FPF integra duas categorias de sócios: sócios ordinários e sócios de 

inscrição ou filiação. Relativamente aos sócios ordinários são constituídos pelas 22 

Associações Distritais e Regionais de Futebol (18 no Continente; 1 na Região 

Autónoma da Madeira; e 3 na Região Autónoma dos Açores), a Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional (LPFP), Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), 

Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), Associação Portuguesa de 

Árbitros de Futebol (APAF), Associação Nacional de Médicos de Futebol (AMEF), 

Associação Nacional de Dirigentes de Futebol (ANDIF) e Associação Nacional dos 

Enfermeiros Desportivos e Massagistas de Futebol (ANEDAF). Os sócios de inscrição 

ou filiação são distinguidos como os Clubes ou sociedades desportivas filiados nas 

respetivas Associações distritais ou regionais, os jogadores, os treinadores e os árbitros 

inscritos na FPF, na LPFP ou nas respetivas Associações distritais ou regionais. Porém 

são apenas os sócios ordinários que votam em Assembleia Geral, definindo todas as 

decisões do organismo. A repartição dos votos por estes sócios são as seguintes: 55% 

para as Associações Distritais e Regionais de Futebol; 20% para LPFP; 10% para SJPF; 

6% para a ANTF; e 3% para o conjunto da AMEF, ANEDAF e ANDIF. Os 55% dos 

votos das Associações distritais e regionais são repartidos entre as mesmas, conforme o 

número de clubes em atividade nas competições não profissionais de futebol de onze, e 

contando com a quantidade de praticantes existentes em cada uma destas organizações.  

 

 

2.3.3 A organização do Futebol Não Profissional em Portugal 

 

Caracterizando primeiro o Futebol Profissional, desde o ano de 1978 até á atualidade, 

existe um órgão próprio que regula e organiza as competições profissionais em 

Portugal, designado de Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Esta entidade é 
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responsável pela organização de três competições nacionais: Liga ZonSagres (escalão 

máximo do futebol profissional), Liga 2 Cabo Visão (segundo escalão do futebol 

profissional) e Taça da Liga (prova criada em 2008 sendo disputada por eliminatórias 

entre todos os clubes do futebol profissional). No total são 32 clubes de Futebol 

Profissional que disputam as competições organizados por este organismo.  

Seguindo a Lei de Bases do Sistema Desportivo, no Artigo 24º, ponto 2, cuja 

epígrafe refere Liga Profissional de Clubes, a Liga é distinguida como um órgão 

autónomo da federação para o desporto profissional, competindo-lhe nomeadamente: a) 

Organizar e regulamentar as competições de natureza profissional que se disputem no 

âmbito da respetiva federação, respeitando as regras técnicas definidas pelos órgãos 

federativos competentes, nacionais e internacionais; b) Exercer, relativamente aos 

clubes seus associados, as funções de tutela, controlo e supervisão que forem 

estabelecidas legalmente ou pelos estatutos e regulamentos desportivos; c) Exercer o 

poder disciplinar e gerir o específico sector de arbitragem, nos termos estabelecidos nos 

diplomas que regulamentem a presente lei; d) Exercer as demais competências que lhes 

sejam atribuídas por lei ou pelos estatutos federativos. Neste sentido a Liga Portuguesa 

de Futebol Profissional exerce as competências como órgão autónomo da Federação 

Portuguesa de Futebol, promovendo e defendendo os interesses comuns dos seus 

membros e a gestão dos assuntos inerentes à organização e prática do futebol 

profissional e as suas competições.  

Após a caracterização da entidade reguladora do Futebol Profissional a nível 

nacional, importa-nos agora perceber quais os organismos responsáveis pela 

regulamentação do Futebol Não Profissional. 

 A nível de competições, já constatamos aquelas que são de caracter profissional, 

sendo que as restantes estão representadas pelos clubes com características 

semiprofissionais e não profissionais. Essas competições são: o Campeonato Nacional 

de Seniores (terceiro escalão do futebol Nacional) e Campeonatos Distritais 

(organizados pelas Associações Distritais de Futebol). 

 O Campeonato Nacional de Seniores é controlado pela Federação Portuguesa de 

Futebol e assume-se como uma referência competitiva nacional para o futebol não 

profissional. Por outras palavras, podemos dizer que é o escalão máximo do futebol 

amador. É constituído por 8 series (de A ao H) que vão deste a região norte à região sul 
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do nosso país. Os três primeiros classificados desta competição terão acesso ao escalão 

profissional. De salientar a Taça de Portugal, sendo a única competição onde os clubes 

de futebol amador podem defrontar os clubes de futebol profissional.  

Relativamente à organização e regulamentação dos Campeonatos Distritais, são da 

competência das respetivas Associações de Futebol, com o total reconhecimento da 

Federação. Neste âmbito as competições e provas podem ser constituídas pelas 

seguintes: a) Campeonato Pró-nacional; b) Campeonato Distrital da Divisão de Honra; 

c) Campeonato Distrital da 1ª Divisão; d) Campeonato Distrital da 2ª Divisão. Existe 

também uma prova por eliminatórias, organizada por cada associação distrital, 

designada de Taça da Associação. Existindo a possibilidade nessa competição, dos 

clubes dos escalões inferiores, competirem com os clubes de escalões superiores, à 

semelhança da organização da Taça de Portugal mas a uma escala regional.   

Ao nível do futebol juvenil, compete à FPF (Federação Portuguesa de Futebol) 

organizar os campeonatos nacionais, referentes aos diferentes escalões (Juniores, 

Juvenis e Iniciados), enquanto os campeonatos distritais são organizados pelas 

respetivas Associações de Futebol de cada região.  

Neste contexto do futebol Não Profissional, é importante não esquecer as 

competições organizadas por entidades cuja finalidade dos seus serviços não é a 

modalidade em si, mas sim, o préstimo de serviços sociais, como é o caso da Fundação 

INATEL. Esta instituição para além do Futebol organiza competições de outras 

modalidades como o Voleibol, Basquetebol, Futsal e Andebol. Em relação ao Futebol, a 

Fundação INATEL organiza os seus campeonatos à semelhança do que acontece nos 

campeonatos distritais das associações de futebol, ou seja, em cada distrito existe uma 

instituição responsável pela sua organização. Porém, esta organização não engloba 

todos os distritos de Portugal, ficando as competições dependentes do número de 

equipas inscritas.  

As competições Universitárias também estão englobadas neste âmbito do 

amadorismo. O seu organismo máximo em Portugal é representado pela FADU 

(Federação Académica do Desporto Universitário), sendo que em Lisboa existe a 

Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL) responsável por 

dinamizar e gerir o Desporto no Ensino Superior da respetiva região. No contexto 
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futebolístico, a região de Lisboa apresenta duas divisões constituídas pelas diversas 

faculdades. O vencedor da primeira divisão disputará um torneio com outras 

universidades mas a uma escala nacional.   

As regras do futebol não profissional seguem as regras normais definidas pelos mais 

altos organismos da modalidade, ou seja, os campeonatos regem-se pelas mesmas regras 

do futebol profissional, apresentando apenas algumas adaptações a situações próprias do 

contexto amador. 
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2.4. Voluntariado no Desporto 

 

“Será oportuno estimular e desenvolver o espirito e o movimento do voluntário, 

nomeadamente, favorecendo a ação das organizações desportivas benévolas.”  

 

Carta Europeia do Desporto, Artigo 3º - Movimento Desportivo    

 

O voluntariado é um fenómeno com definições diferenciadas, considerando os 

diferentes contextos sociais e culturais. Essas definições apresentam pressupostos e 

características próprias, enquadradas nas diversas áreas em que ocorre a ação voluntária 

(desporto, atividades de lazer, educação, setor social, assistência aos idosos, etc.).  

 

Para Robinson (2011) as oportunidades de participação profissional a nível 

desportivo, surge tendencialmente em três setores. O primeiro é referente ao setor 

público e estado, englobando principalmente as autarquias locais e escolas. O segundo 

consiste no setor privado ou comercial, nomeadamente na indústria do Fitness ou 

Clubes das Ligas Profissionais. O terceiro insere-se no setor voluntário, que na maior 

parte dos países é a realidade constituinte dos clubes e federações. 

 

Os autores Wilson e Butler (1986) citado por Robinson (2011) definiram dois 

aspetos que caracterizam as Organizações Desportivas Voluntárias. Esses aspetos são:  

 

 A totalidade do trabalho é voluntária, sem qualquer tipo de renumeração, 

existindo apenas uma ajuda financeira por parte do Estado. 

 Não é uma organização que procura ter fins lucrativos com a venda dos 

seus bens ou serviços, porém pode rentabilizar os seus recursos com a intuição 

de promover a organização. 

O papel dos voluntários nas organizações desportivas deve estar corretamente 

definido, contribuindo com o seu trabalho para o desenvolvimento contínuo da 

organização. Neste contexto, Vinuesa e Cansino (1995) citado por Almeida (2001), 

distinguem três categorias de Voluntariado Desportivo:  
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 Voluntário profissional - pessoas qualificadas que oferecem os seus 

serviços profissionais a título gratuito (advogados, economistas, professores de 

Educação Física e Desporto, Médicos, etc.);  

 Voluntário preparado - pessoas com conhecimentos e experiência 

prévia, com uma determinada profissão ou não, que cedem parte tempo e 

dedicação;  

 Voluntário sem preparação - indivíduo que pelas suas características 

pessoais, independentemente da experiência ou formação, estão aptos para 

desenvolver uma determinada tarefa social. 

Os voluntários são os recursos humanos mais importantes para o setor do desporto. 

Eles são e continuarão a ser uma parte integrante e indispensável na indústria 

desportiva. Na Austrália e no Canadá, mais de 1 milhão de pessoas são voluntárias nas 

organizações desportivas, isto é equivalente a 10% da população Australiana e 5% da 

população Canadense. Em Inglaterra, esse valor atinge os 4.5 milhões de voluntários 

desportivos, representando 11% da população inglesa.  

Num estudo elaborado pela Confederação Portuguesa de Desporto em 2001, 

comprando o voluntariado no desporto nos vários países Europeus concluiu-se que 

existe uma relação entre o nível de desenvolvimento económico e social dos países e o 

trabalho voluntário. Os países do norte e centro da Europa possuem valores elevados em 

todos os indicadores, enquanto os países de leste e a sul apresentam valores mais 

baixos. Na Tabela 2 estão representadas essas mesmas relações.  

Tabela 2- Valores médios por região Europeia de Sócios e Voluntários (fonte: O voluntariado no Desporto e a 

Economia Social, CPD, 2001) 

Região Europeia – Média 

Região Sócios/População Voluntários/Sócios 

Norte 30 20 

Centro 34 10 

Leste 5 4 

 

No Tabela 3 constatasse os dados de vários países europeus de acordo com os 

valores recolhidos pela ENGSO. Para o caso de Portugal a informação advém do estudo 
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do CFED coordenado por Salomé Marivoet. (Confederação Portuguesa do Desporto, 

2001)  

Deste modo, verificasse um forte valor de associados e voluntários desportivos 

apresentados em países altamente desenvolvidos, económica e socialmente, como é o 

caso da Alemanha e França.  

Tabela 3 - Número de Sócios e Voluntários nos países da Europa (fonte: O voluntariado no Desporto e a Economia 

Social, CPD, 2001) 

Países da Europa – Sócios e Voluntários 

Países População Sócios Voluntários 

Dinamarca 5,346,000 1,640,000 60,000 

Finlândia 5,160,000 1,300,000 500,000 

Suécia 8,900,000 3,200,000 610,000 

Áustria 8,072,000 3,600,000 164,000 

França 60,400,00 15,500,000 1,500,000 

Alemanha 80,000,000 26,813,000 2,700,000 

Luxemburgo 440,000 103,000 5,464 

Holanda 16,000,000 4,790,000 1,000,000 

Suíça 7,200,000 3,200,000 325,000 

Portugal 10,000,000 2,100,000 828,000 

 

A nível legislativo, o artigo 38º da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

está referido que “o Estado reconhece o papel essencial dos agentes desportivos em 

regime de voluntariado, na promoção e no apoio ao desenvolvimento da atividade física 

e do desporto, sendo garantidas as condições necessárias à boa prossecução da missão 

socialmente relevante que lhes compete. A lei define as medidas de apoio aos agentes 

desportivos em regime de voluntariado.”  

 

Deste modo, Green e Chalip (1998) citado por Almeida (2001) afirmam que existem 

três tipos de voluntariados Desportivos: os voluntariados de eventos desportivos, com 

uma participação intensa mas de curta duração, os gestores desportivos, que estão 

ligados à administração e gestão das estruturas desportivas, e o staff, voluntário 

responsável por operacionalizar as mais diversas tarefas, como por exemplo treinadores, 

roupeiros ou pessoal de manutenção.  
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A Confederação Portuguesa do Desporto (2001) distingue uma definição mais 

completa de voluntariado no desporto. Apresenta-se como uma atividade não 

renumerada da qual se recebe uma compensação mais ou menos simbólica, realiza-se 

em benefício de outras pessoas (não pertencentes à família) e/ou organizações, promove 

os valores no desporto, trata-se de uma atividade mais ou menos contínua com um 

caracter formal, realiza-se durante o tempo de lazer e não de trabalho, e não é feito de 

uma necessidade resultante de pressões ou obrigações económica, jurídicas ou sociais.  

Minikin (2009) citado por Robinson (2011) desenvolveu um estudo nas organizações 

desportivas de carater voluntário na região do pacífico. O objetivo do estudo consistia 

na identificação das principais dimensões de gestão das organizações desportivas 

voluntárias daquela região. Deste modo, o autor identificou sete dimensões que estão 

definidas como:  

 Governamentação: inclui as regras e os regulamentos internos, assim 

como as políticas e o planeamento estratégico.  

 Gestão: inclui a estrutura organizacional e a definição do papel de cada 

um dentro da organização;  

 Recursos Humanos: referente ao tipo e à qualidade de recursos 

humanos disponíveis; 

 Finanças: registos das transações financeiras e estratégia de marketing;  

 Comunicação: capacidade de transmissão da imagem da organização, e 

utilização dos meios tecnológicos disponíveis; 

 Atividade Desportiva: inclui competição ou desenvolver programas de 

treino para se preparar para a competição.  

Segundo Palmer (2011) para uma gestão eficiente e eficaz de uma organização 

desportiva, existe um conjunto de barreiras que têm de ser superadas. Uma gestão 

antiquada e ultrapassada deve ser substituída por uma prática de gestão mais 

contemporânea, resistência a mudança por parte da organização, uma alta perspetiva de 

profissionalização para os stakeholders, climas de tensão entre os membros da 

organização remunerados e os voluntários, incapacidade de gerir o risco, a não 

utilização de meios tecnológicos atuais e falta de formação e conhecimento ao nível de 

gestão por parte dos principais responsáveis. Muitos destes fatores estão presentes em 
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várias organizações desportivas voluntárias, tendo que ser superados a fim de melhorar 

as práticas de gestão, assim como o funcionamento da própria organização.  

 

 2.4.1.Dirigente Desportivo Voluntário 

  

“A qualidade de membro do Movimento Desportivo Voluntário adquire-se no caso 

de pessoas individuais, pelo desempenho continuado de uma função de animação 

desportiva não renumerada, num núcleo ou pequeno clube, ou ainda em qualquer outra 

estrutura de associativismo desportivo comunitário integrando-se no espirito e objetivos 

do Movimento Desportivo Voluntários definidos nos respetivos estatutos.” 

Estatutos e Regulamento do Movimento Desportivo Voluntário 

De acordo com Carvalho (1997) o Dirigente Desportivo Voluntário constituiu uma 

das características essenciais da organização desportiva. Surge nos meados do século 

XIX, através camadas sociais mais elevadas, visto que são estes que podem fornecer 

uma atividade não remunerada. Com o decorrer do tempo, e com as alterações de vida e 

de trabalho conseguidas pelos trabalhadores, o cargo de dirigente desportivo voluntário 

expandiu-se a todas as classes sociais.  

Contudo, os Dirigentes Desportivos Voluntários não mantiveram sempre a mesma 

caracterização, pois tal como no desporto, esta vertente também se apresenta como um 

processo evolutivo. O autor Carvalho (1997) definiu quatro fases que determinam essa 

evolução, sendo a primeira fase designada de “dirigentes praticantes”, em que os 

dirigentes desportivos despontaram dos próprios praticantes com o objetivo de criar um 

processo organizativo que respondesse aos anseios competitivos, e a um tipo de prática 

mais formal. Sendo assim, apenas aqueles que constituíam os próprios praticantes 

poderiam, pela sua experiencia e motivação, fazer face a esta necessidade. A segunda 

fase surge quando os “antigos praticantes” que, pelo gosto e desejo de se manterem 

associados à sua modalidade, passaram a interessar-se pela organização e codificação da 

mesma. Carvalho (1997) afirma até que terá sido este o momento em que a verdadeira 

organização desportiva começou a surgir. A terceira fase definiu-se quando Pierre de 

Coubertin conquistou através das suas ideias, fortes personalidades do mundo da 

aristocracia e dos negócios. Com essas novas ideias, surgem os denominados 
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“dirigentes técnicos”, capazes de entenderem a complexidade técnica da sua 

modalidade, e de intervirem até, na formação das suas equipas e no respetivo treino. A 

quarta fase emerge na década de setenta com a concepção de “dirigentes-técnico-

profissionais”. O aparecimento deste novo contexto é provocado por três tipos de 

fatores: a complexidade do funcionamento do clube (modelo do desporto-espetáculo), o 

agravamento da crise global e a predominância da dominante concepção neoliberal do 

funcionamento em sociedade. Para garantir o funcionamento e a qualidade do clube, é 

fundamental dominar novos conceitos de gestão.  

Relativamente aos Dirigentes Desportivos Voluntários existentes no Clube 

Desportivo, Carvalho (1997) define três tipos diferenciados, sendo:  

 Dirigentes Pontuais e Espontâneos – que traduz o entusiasmo convivial 

e sociável ao prestar os seus serviços (transporte de equipas, participação na 

organização de acontecimentos especiais, ajuda na secretaria, etc.);   

 Dirigentes “Especializados” – a sua aptidão é atestada, habitualmente, 

pela frequência de pequenos estágios e formações organizados pelas federações, 

associações regionais ou organismos oficiais; 

 Dirigente Representativo – eleito em Assembleia Geral, detendo a 

legitimidade de representar e de tomar decisões dentro do próprio clube, 

traduzindo a capacidade politica de carácter democrático existente no mesmo.  

Do ponto de vista do enquadramento legal do Dirigente Desportivo Voluntário, na 

atual Lei de Bases da Atividade de Física e do Desporto, salientamos o artigo 38º cuja 

epígrafe é “Apoio ao Voluntariado” no ponto 1 “o Estado reconhece o papel essencial 

dos agentes desportivos em regime de voluntariado, na promoção e no apoio ao 

desenvolvimento da atividade física e do desporto, sendo garantidas as condições 

necessárias à boa prossecução da missão socialmente relevante que lhes compete.” 

Referente ao ponto 2 do mesmo artigo, a “lei define as medidas de apoio aos agentes 

desportivos em regime de voluntariado.” Este ponto 2 remete-nos para outro diploma 

legal, porventura a Lei n.º 20/2004, de 5 de Junho, Estatuto do Dirigente Associativo 

Voluntário. O artigo 2º da referente lei, no ponto 2, considera “ dirigente associativo 

voluntário o indivíduo que exerça funções de direção executiva em regime de 

gratuitidade em qualquer uma das associações…”, referidas nomeadamente no ponto 1 

do mesmo artigo”, como “associações e respetivas estruturas federativas ou de 
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cooperação dotadas de personalidade jurídica que não tenham por fim o lucro 

económico dos associados ou da associação.”  

 

No que se refere aos direitos e regalias atribuídos aos dirigentes desportivos em 

regime de voluntariado (Decreto-Lei n.º 20/2004, de 5 de Junho), estes passam apenas 

pela justificação e regime de faltas (art. 4º e 6º), marcação de férias (art. 8º) e seguro 

especial de acidentes pessoais (art. 9º). 

 

No âmbito da Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 (CPP), cuja estrutura 

foi aprovada pela 14ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 5 de 

Maio de 2010, posteriormente publicada na II Série do Diário da República nº 106, de 

01 de Junho de 2010, estabelecendo um novo quadro de tarefas e funções das mais 

variadas profissões. Os grandes grupos comportaram alterações significativas em 

relação à antiga estrutura (Classificação Nacional das Profissões de 1994 - CNP), com 

uma redução do número de profissões e atualização das profissões à realidade atual.  

 

Neste contexto, o Dirigente Desportivo Voluntário enquadra-se no grande Grupo 1, 

denominado de “Representantes do Poder Legislativo e de Órgãos Executivos, 

Dirigentes, Diretores e Gestores Executivos”. Inserido nesse grupo, a sua caracterização 

profissional está descrita no ponto 1114 - “Dirigentes de Organizações de interesse 

especial”. Este ponto abrange, nomeadamente, os Dirigentes de partidos políticos, de 

organizações sindicais, patronais e profissionais, de organizações humanitárias, de 

associações desportivas e culturais, assim como vogais e equiparados que integram os 

órgãos e direção destas organizações.  

 

As funções e tarefas compreendidas aos Dirigentes de organizações de interesse 

especial, consistem, particularmente em: 

 

 Determinar e formular políticas, regras e regulamentos da organização; 

 Planear, dirigir e coordenar as atividades da organização; 

 Rever operações e resultados da organização, enviar relatórios aos órgãos 

de administração, de direção, membros da organização e entidades 

financiadoras; 
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 Promover e negociar interesses da organização e dos seus membros; 

 Assegurar que os sistemas e procedimentos para controlo do orçamento 

estão a ser desenvolvidos e implementados; 

 Monitorizar e avaliar o desempenho da organização; 

 Representar a organização em contactos oficiais, reuniões do conselho de 

administração e outros encontros e fóruns. 

 

O problema da gestão do clube surge como um assunto primordial, no qual os 

Dirigentes Desportivos Voluntários apresentam fortes carências. Carvalho (1997) 

afirma que os ditos Dirigentes tem tendência em prestar mais atenção às atividades 

propriamente desportivas do clube, em detrimento dos aspetos administrativos ou de 

gestão. Esta atitude é facilmente compreensível. Visto que, por um lado, a origem mais 

frequente do Dirigente Benévolo está no antigo praticante desportivo, que sente a 

necessidade de continuar a sua ligação com a atividade desportiva, mas agora a um 

nível superior. De outro ponto de vista, a própria formação pessoal do dirigente, 

determina, em larga medida, a sua excedente motivação para a parte desportiva. Para 

Carvalho (1997) os dirigentes populares estão normalmente mal preparados para 

desempenharem funções essenciais, e responsabilizarem-se juridicamente pelos seus 

atos, assumindo plenamente as consequências das suas decisões no exercício das 

respetivas funções.   

 

Carvalho (1997) defende que a gestão do clube deve ser abordada sob diferentes 

ângulos teóricos, técnicos e práticos. Segundo este autor, o Dirigente Desportivo deve 

possuir competências que lhe permitam gerir tudo aquilo o clube popular lhe confere. 

Bens imobiliários, o seu aluguer (sede, instalações desportivas, etc.) implica uma gestão 

em termos de funcionamento (água, luz, telefone, bar, instalações sonoras, etc.), de 

manutenção (obras, substituições e arranjo de equipamento, etc.) e de fiscalidade 

(imposto autárquico, etc.). A contratação de pessoal (funcionamento, limpeza, 

animação, orientação técnica, etc.) impõe um conhecimento dos instrumentos legais de 

gestão de pessoal (respeito pelo código de trabalho, segurança social, convenções 

coletivas, etc.). A obtenção de fundos quer diretamente através da quotização dos 

sócios, quer por meio de legados, empréstimos, subsídios, festas, exige uma 

contabilização rigorosa, assim como a respetiva prestação de contas. Isto porque, uma 



62 
 

organização que gera receitas (por mais limitadas que sejam), e que consegue obter 

apoios financeiros vindos de entidades públicas ou privadas, é inaceitável que não 

preste contas e não justifique as opções realizadas em função dos meios obtidos. Isto é 

tudo fatores que justifica a necessidade dos Dirigentes Desportivos Voluntários 

encararem com seriedade a gestão dos seus clubes sob todos os seus aspetos.  

 

No entanto, Oliveira et al. (2004) refere-nos que os Dirigentes Desportivos 

Voluntários parecem evidenciar hoje uma grande dificuldade em se adaptarem à nova 

situação de competição dentro do mercado das atividades físicas desportivas, facto que 

é agravado pelo baixo nível de habilitações possuídas. 

Neste sentido segue a afirmação de Cadete (2007) que ao assume a importância e o 

valor do desporto atual, parecendo cada vez mais concebível a possibilidade de serem os 

gestores desportivos, com formação especifica na área, a ocuparem os lugares do 

dirigentes desportivos, que embora tenham desempenhado um papel extraordinário no 

sistema desportivo têm algumas dificuldades em responder aos atuais desafios que 

emergem de um conceito de desporto cada vez mais renovado. Porém, a maioria dos 

clubes desportivos em Portugal tem uma dificuldade enorme em contratar profissionais 

qualificados para sua gestão, logo, a formação dos seus dirigentes poderá eventualmente 

servir de alavanca para o desenvolvimento destas organizações. 

Convém lembrar que os dirigentes desportivos voluntários foram um fator essencial 

para o desenvolvimento do tecido associativo em Portugal, sendo responsáveis pela 

fundação e condução de grande parte dos clubes do nosso país.  

 

 

2.4.2. Formação do Dirigente Desportivo 

  

“Será estimulado o desenvolvimento de cursos de formação dispensados pelas 

instituições apropriadas, conduzindo a diplomas ou qualificações abrangendo todos os 

aspetos da promoção do desporto. Estes cursos deverão responder às necessidades dos 

participantes, a todos os níveis do desporto e dos lazeres, e ser concebidos tanto para os 
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agentes benévolos como para os profissionais (dirigentes, treinadores, gestores, 

administradores, médicos, arquitetos, engenheiros, etc.).” 

 

Carta Europeia do Desporto, Artigo 9º - Recursos Humanos   

 

São inúmeros os dirigentes desportivos que fornecem diariamente aos seus clubes, o 

seu tempo, o seu trabalho, e até o seu dinheiro. São eles que dão vida as coletividades 

desportivas exercendo uma ação decisiva para sua atuação e desenvolvimento contínuo, 

seguindo o ritmo da evolução social e tecnológica. O clube popular não pode omitir esta 

realidade. Cabe ao Dirigente Desportivo definir claramente as estratégias que pretende 

seguir.  

Para Carvalho (1997) a consequência natural desta evolução consiste numa 

solicitação cada vez mais vasta de competências da parte dos dirigentes. Nos clubes 

populares existem dois fatores que dificultam particularmente essa evolução. 

Nomeadamente, os meios (tecnológicos, financeiros e humanos) existentes na maior 

parte dos clubes, sendo muito modestos, como também, o próprio Dirigente Desportivo 

encontra-se desprovido de “instrumentos técnicos” de ação que a própria sociedade 

impede que adquira (não cria condições de acesso a esses “instrumentos/sabedoria”). 

A maioria dos clubes em Portugal encontram uma enorme dificuldade em contratar 

profissionais desta área, logo, a formação dos seus elementos servirá eventualmente 

como alavanca para o desenvolvimento das respetivas organizações. (Cadete, 2007) 

Carvalho (1997) apresenta um conjunto de exigências técnicas no qual os Dirigentes 

Desportivos Voluntários se devem integrar para dirigir o clube, tais como:  

 Tem de ser um “homem do terreno” capaz de organizar, de compreender 

o significado daquilo que organiza, e de respeitar os valores que justificam a 

organização em favor de um “população alvo” que não é mais do que a camada 

social de onde é originário;  

 Tem de desempenhar funções formativas, única forma de justificar a 

atividade desportiva que constitui a origem da ação do clube popular; 

 Tem de possuir qualidades de comunicação para poder fazer ouvir a sua 

voz e afirmar-se perante o poder e as outras categorias de dirigentes;  
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 Tem de adquirir capacidades de gestor de pessoal, de espaços e 

equipamentos, de forma a obter a máxima rendibilidade dos limitados meios que 

possui;  

 Tem de saber promover as atividades que realiza, porque de outra forma 

o seu raio de influência é limitado e o recrutamento é débil;  

 Tem de ser um negociador de modo a conseguir obter meios exteriores 

ao clube;  

 Tem de possuir uma conceção clara sobre a sua função, de modo a poder 

enfrentar as tentativas do Estado em se imiscuir, regulando direta ou 

indiretamente a sua atividade, e impedir os comerciantes de se apoderarem, em 

seu proveito, da atividade desportiva produzida pelo clube.  

O mesmo autor afirma que a formação é, consensualmente, apontado como o 

remédio para enfrentar um conjunto tão vasto de competências. Sendo essas funções 

indispensáveis para a manutenção e desenvolvimento do clube desportivo, a capacitação 

e o fornecimento de instrumentos (técnicas) de trabalho aos Dirigentes Desportivos 

Voluntários é absolutamente necessária.  

O Regime Jurídico da Formação Desportiva (Decreto-Lei nº 407/99 de 15 de 

Outubro), no artigo 2º cuja epígrafe é “Âmbito de Aplicação”, engloba toda atenção aos 

agentes desportivos que, remuneradamente ou não, desenvolvem a sua atividade na área 

do desporto e enquadram-se nos Recursos Humanos do desporto ou nos recursos 

humanos relacionados com o desporto. Na alínea 7 do artigo 4º do referente diploma, 

estão enquadrados os Recursos Humanos relacionados com o desporto, definidos como 

“os indivíduos que, detentores de formação académica, formação profissional ou 

experiência profissional relevante em áreas exteriores ao desporto, desenvolvem 

ocupações necessárias ou geradas pelo fenómeno desportivo, designadamente médicos, 

psicólogos e dirigentes desportivos.” O órgão da Administração Publica 

especificamente responsável pela área de formação desportiva é o Centro de Estudos e 

Formação Desportiva (CEFD), como está referido no Artigo 8º do Diploma.   

Estas referências legislativas respeitantes à formação de dirigentes desportivos 

voluntários representam uma evolução e traduzem a promoção de uma realidade da qual 

o Estado não se pode alhear. 
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Atualmente, apesar de legalmente ser reconhecido ao Dirigente Desportivo 

Voluntário o direito à obtenção de apoio à formação, só os treinadores possuem sistema 

completo, com perfis e funções definidas e respetiva certificação. (Oliveira et al. 2004) 

Oliveira et al. (2004) indica-nos que os programas de formação de que têm 

desenvolvido são apenas pontuais, distantes do modelo organizativo da formação 

profissional e com periodicidades irregulares, alicerçadas ao financiamento estatal 

(central ou local), estando a cargo das autarquias, universidades, associações distritais e 

federações desportivas. Os conteúdos são baseados no domínio da gestão do desporto e 

os formadores são maioritariamente docentes universitários. A carga horária é variável, 

entre 90 minutos e 3 horas por sessão, tal como, o numero de sessões, entre 2 a 33 

sessões (embora a maioria seja de 6 a 7 sessões). As metodologias apresentadas são 

quase sempre expositivas com um reduzido caracter prático. O número de participantes 

é quase sempre superior a 50 pessoas e a certificação obtida resume-se a presença na 

sessão. 

Neste sentido, em 1988, a Direção Geral dos Desportos publicou um estudo sobre a 

Importância na Formação de Agentes Desportivos, onde demonstrou alguns pontos 

essenciais para garantir a qualidade e o desenvolvimento da formação destes 

intervenientes. Segundo esse estudo, o processo de formação de agentes desportivos terá 

qualidade se conseguir:  

 Ser uma atividade continua, sistemática e planeada fornecendo estímulos 

adequados nos momentos oportunos;  

 Ser um processo gradual e integrado, isto é, em que varias etapas se 

interrelacionem e sejam progressivamente ultrapassadas;  

 Abranger todos os intervenientes do fenómeno desportivo (treinadores, 

árbitros, dirigentes, massagistas, animadores desportivos, entre outros); 

 Definir um modelo de referência para a formação que possibilite a 

regulação permanente das várias etapas percorridas e determine os limites de 

percurso a cumprir;  

  Possuir programas suficientemente detalhados dos vários cursos, 

adequados às tarefas que cabem a cada um dos agentes desportivos; 
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 Garantir a boa preparação dos preletores, devendo possuir os 

conhecimentos necessários à sua intervenção, revelando capacidade para os 

transmitir;  

 Garantir uma organização cuidada e rigorosa dos cursos e ações de 

formação; 

 Integrar “bons candidatos”, com as condições necessárias e suficientes 

para poderem retirar melhor aproveitamento do curso; 

 Possuir documentação adequada ao nível do cursos e dos candidatos, 

facilitando a comunicação das várias mensagens;  

 Garantir o necessário acompanhamento posterior dos formandos, quer 

com a realização de outras ações de formação, quer com material de apoio que 

lhe possa ser útil no âmbito da sua intervenção no terreno (documentação, 

acompanhamento no trabalho, entre outras).  

O respeito por todos estes tópicos é assim um fator decisivo para transmitir uma 

formação de qualidade.  

 

Imagem 3 - Quadro de Formação Especializada de Agentes Desportivos (fonte: Direção-Geral dos Desportos, 1988) 
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Atualmente, apenas os cursos para treinadores e árbitros apresentam rigor e critério 

na sua organização, sendo correspondido até um grau de qualificação, como podemos 

constatar no modelo de formação especializada de agentes desportivos que está 

representado na Imagem 3. 

 

2.4.3. Estudos sobre o Dirigente Desportivo 

 

Segundo Carvalho (2001) o Associativismo em Portugal vive uma situação 

paradoxal: quando se pretende estudar e conhecer, a sua caracterização, atividades, etc., 

rapidamente se chega a conclusão de que se está perante uma área social em que o 

número de estudos, com base real cientifica, é extremamente reduzido. Todavia, estudos 

relativos à temática da caracterização do Perfil do Dirigente Desportivo evidenciam-se 

fundamental através de dissertações de Mestrado e Doutoramento.   

Neste âmbito, destacamos as investigações elaboradas por Maçãs (2006) sobre “O 

Diretor Desportivo nas Organizações do Futebol em Portugal”, Duarte (2004) acerca do 

“Perfil Funcional do Dirigente Desportivo – Estudo efetuado em escalões de formação 

na Modalidade de Futebol do Distrito de Setúbal” e por Sousa Matos (2001) os 

“Motivos, Dificuldades e Formação do Dirigente Desportivo do Concelho de Santo 

Tirso”.  

Relativamente a primeira investigação, realizada por Maças (2006), o seu objetivo 

consistia em caracterizar as atividades dos gestores de desporto nos clubes de futebol 

profissional e não profissional. A amostra do estudo foi constituída por 39 (56.5%) 

organizações de futebol de nível profissional e 30 (43.5%) organizações de futebol de 

nível não profissional. A recolha dos dados foi através de entrevistas e questionários 

dirigidos aos Diretores Desportivos com funções executivas do futebol nos respetivos 

clubes.  

O autor estruturou e concluiu o estudo em cinco principais objetivos:  

 Caracterização dos Recursos humanos e materiais das Organizações de 

Futebol;  
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Neste primeiro ponto é possível referir que as organizações de futebol se 

distribuem geograficamente de forma assimétrica (com preponderância para o litoral 

e com maior representatividade na região centro norte dos pais). A média de idades 

das organizações de Futebol é de 73 anos. A direção operacional e de gestão diária 

das Organizações de Futebol estão reduzidas a um grupo de 2 a 5 pessoas, com 

tendência para o exercício de funções a tempo inteiro e de forma profissional. Mais 

de 50% dos clubes estudados possuem um website oficial do clube na internet, 

sendo essa uma forte ferramenta de comunicação.  

 Caracterização dos Recursos Humanos e Materiais das Organizações de 

Futebol; 

Neste segundo objetivo para a caracterização dos Recursos Humanos foram 

analisados os quadros diretivos, quadros técnicos, técnicos de apoio logístico e 

jogadores. Em relação aos recursos materiais foi considerado os indicadores 

financeiros e as infraestruturas desportivas. Relativamente ao quadro diretivo, o 

autor concluiu que aos Diretores Desportivos Intermédios são atribuídos uma maior 

variabilidade de designações, de funções e de competências em relação ao seu 

cargo. Do mesmo modo, os Diretores Desportivos que estão diretamente 

relacionados com as atividades do Futebol, não possuem designações próprias 

(Diretor Desportivo, Diretor Geral, Diretor Técnico, Diretor Executivo e Chefe de 

Departamento de Futebol). No quadro técnico, o autor salientou a afirmação de um 

novo cargo técnico, designado de técnico de análise do jogo. Constatou que o 

psicólogo é o agente desportivo que menos está representado nas organizações. Em 

relação aos técnicos de apoio logístico, este estudo denotou uma afirmação crescente 

dos fisioterapeutas e do aparecimento de secretários técnicos.  

 Caracterização do Perfil do Diretor Desportivo em Cargos Executivos; 

Na caracterização do perfil do Diretor Desportivo, o indicador idade foi 

qualificado por um valor médio global de 50 anos. No que diz respeito ao número 

de horas dedicadas ao exercício da função, salientar que os Diretores Desportivos de 

Futebol Profissional dedicam entre 4 a 8 horas, e o Diretores Desportivos de Futebol 

não Profissional apenas entre 3 a 4 horas. Ao nível das habilitações literárias e 

formação, o estudo concluiu que os Diretores de Futebol Profissional apresentam 

um maior número de formação académica superior (35.3%) comparativamente com 
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os Diretores de Futebol não profissional (17.9%). Estas diferenças são 

estatisticamente significativas. 

 Caracterização das Atividades de Gestão  

De acordo com a investigação de Maças (2006) o ranking de atividades de gestão 

mais importantes, para os Diretores Desportivos das Organizações de Futebol 

investigadas foram ocupados hierarquicamente pelas seguintes categorias: Gestão 

Financeira, Desenvolvimento de receitas, Liderança, Avaliar, Assuntos de Jogadores 

e Definir Staff. As categorias menos importantes ficaram definidas como: 

Atividades de rotina, Ligação e recolha de informação, Situações extraordinárias e 

Relações Públicas.  

Neste campo de ação, o estudo elaborado por Duarte (2004) incidiu na caracterização 

do Perfil Funcional do Dirigente Desportivo dos Escalões de Formação da Modalidade 

de Futebol no Distrito de Setúbal. O universo do estudo foi composto por 61 clubes do 

distrito de Setúbal, estando as equipas dos escalões jovens dos respetivos clubes a 

participar nos quadros competitivos da Associação de Futebol de Setúbal. Foram 

obtidas informações sobre setenta e oito dirigentes, considerado assim o número total da 

amostra.  

Os resultados do estudo proporcionaram algumas das seguintes conclusões:  

 Supremacia máxima quanto ao género. A totalidade dos Dirigentes 

Desportivos é género masculino (100%).  

 Possuem idade entre os 36 e 53 anos; 

 Contêm uma fraca formação académica; 

 Percentagem significativa dos dirigentes é trabalhadora por conta de 

outrem; 

 A maior parte está no exercício dos seus cargos diretivos há mais de 

quatro anos; 

 Passam 9 a 12 horas semanais no seu clube; 

 Ao nível da formação, as áreas como o Planeamento, Direito Desportivo 

e Recursos Humanos, foram consideradas aquelas que lhes poderão dar uma 

melhor valorização no exercício das suas funções de dirigente.  
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O estudo realizado por Sousa Matos (2001) visou perceber quais os motivos, as 

dificuldades e as necessidades de formação presente nos diversos dirigentes desportivos 

do Concelho de Santo Tirso, no Distrito do Porto. A amostra do estudo foi constituída 

por 39 presidentes de direções de clubes com sede no concelho de Santo Tirso. A 

recolha dos dados foi através de uma entrevista semiestruturada constituída por 

perguntas abertas. Essa entrevista incluiu três grandes grupos questões:  

 

 Grupo 1: questões relacionadas com a motivação do dirigente, mais 

concretamente, para iniciarem e manterem uma carreira no dirigismo desportivo 

e com fontes de satisfação inerentes ao exercício do cargo;  

 

 Grupo2: questões relacionadas com as Dificuldades sentidas no 

exercício das funções diretivas, opinião dos dirigentes sobre a eventual 

existência de crise no dirigismo e fontes de insatisfação;  

 

 Grupo 3: questões relacionadas com a Formação, mais especificamente, 

com a perceção da sua própria formação e de como a adquiriram, se tinham 

conhecimento da realização de ações, se já haviam frequentado alguma, se 

tinham disponibilidade para frequentar futuras ações e quais as matérias que 

consideram ser mais importantes para abordar em cursos de formação. 

 

As principais conclusões desta investigação foram as seguintes: 

 

 Os Dirigentes Desportivos quando decidem assumir funções de direção 

do clube, fazem-no fundamentalmente porque gostam daquilo que fazem, e 

porque têm dificuldades em encontrar quem os substitua. 

 As principais dificuldades sentidas pelos dirigentes no exercício das suas 

funções são principalmente ao nível da gestão financeira; 

 A maioria dos dirigentes não conhece nem frequentou qualquer ação de 

formação, mas perceciona que tem formação suficiente para desempenhar o 

cargo. Quando questionados sobre a disponibilidade para fazer formação, a 

maioria respondeu afirmativamente, embora com algumas reservas. No que 

concerne às matérias a serem tratadas em ações de formação, apontam 
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essencialmente para áreas relacionadas com os problemas dos jovens, 

gestão/administração e recursos humanos. 
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2.5. Análise de Cargos 

 

Um cargo pode ser considerado um conjunto de funções (composto de tarefas ou 

atribuições previamente determinadas) que ocupa uma posição formal no organograma 

(Chiavenato, 1991). Segundo o mesmo autor, um cargo possui um ou mais ocupantes, 

no qual são eleitos para executar as funções específicas do mesmo, bem como para 

exercer a autoridade e responsabilidade inerentes à posição que o cargo ocupa no 

organograma.  

Em todas as organizações desportivas atuais, independemente de serem profissionais 

ou amadoras, apresentam cargos com características e competências muito específicas. 

Sendo um aspeto fundamental perceber qual é o limite das suas responsabilidades e a 

caracterização das suas tarefas dentro da organização.  

Deste modo, para entendermos tudo aquilo que um cargo específico suporta, é 

necessário recorrer à sua descrição.  

Segundo Chiavenato (1991) a descrição de cargos é um processo no qual se enumera 

as tarefas ou atribuições que compõem um cargo, e que o torna distinto de todos os 

outros cargos existentes na organização. Consiste em detalhar as atribuições ou tarefas 

do cargo (o que o ocupante faz), permite determinar a periocidade da execução (quando 

faz), possibilita ter a perceção dos métodos empregados para a execução dessas 

atribuições ou tarefas (como faz), assim como, captar os objetivos do cargo (por que 

faz).   

Apesar de existir finalidades e processos comuns entre Análise de Cargos e a 

Descrição de Cargos, as mesmas apresentam propósitos distintos entre si. De acordo 

com Chiavenato (1991), a Descrição de Cargos preocupa-se com o conteúdo do cargo, 

enquanto a Análise de Cargos pretende estudar e determinar todos os requisitos 

qualificativos, as responsabilidades envolvidas e as condições exigidas pelo cargo. 

Deste modo, o próprio autor define que a Descrição de Cargos é classificada pelos 

aspetos mais intrínsecos do cargo (titulo, posição no organograma e conteúdo), sendo os 

aspetos extrínsecos (requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades envolvidas 

e condições de trabalho) classificados através do processo Análise de Cargos. 
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Segundo Sampaio (2001) a Descrição de Cargos, deverá ser á mais sintetizada 

possível. Isto para que não se perca tempo em exposições fastidiosas e a sua consulta 

seja de fácil compreensão. O mesmo autor afirma que a descrição pormenorizada do 

cargo, ou a sua decomposição em tarefas principais e acessórias, bem como a análise da 

responsabilidade, deverá também constar na descrição servindo como o guia orientador 

para o seu ocupante nas suas ações de gestão tal como:  

a) Avaliar numa perspetiva sistémica, os desafios ambientais que afetam as 

funções: 

b) Eliminar requisitos desnecessários da função; 

c) Estabelecer o plano para requisitos futuros; 

d) Pôr em igualdade de circunstâncias, os candidatos perante a vaga;  

e) Determinar as necessidades de treino (integração) para os novos 

detentores da função;  

f) Criar planos e desenvolver o potencial do trabalhador;  

g) Estabelecer padrões de desempenho; 

h) Colocar os trabalhadores em funções para os quais estão habilitados;  

i) Remunerar os detentores das funções com base em equidade interna e 

externa.  

Para uma eficaz descrição do cargo, é necessário o estudo da organização, missão, 

objetivos, input´s (recursos, tecnologia, legislação, etc.), e output´s (produtos e 

servições) e só após estes conhecimentos é que devemos passar à descrição da respetiva 

função (Sampaio, 2001).  

Contudo, existem métodos próprios com características diferenciadas para a recolha 

e análise de dados sobre o respetivo cargo.  

De acordo com os autores Chiavenato (1990) e Sampaio (2001), os métodos mais 

amplamente utilizados para a Análise de Cargos costumam ser:  

1- Observação Direta: A recolha de dados sobre o cargo é feita através da 

observação das atividades do ocupante pelo analista de cargos. Neste método a 

participação do analista de cargos na recolha de informação é ativa, sendo a 

participação do seu ocupante passiva.  
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 Vantagens: Veracidade dos dados obtidos; Não requer a 

paralisação do ocupante; É o ideal para cargos simples e repetitivos.  

 Desvantagens: Custo elevado; A simples observação não permite 

por vezes a obtenção de dados realmente importantes para a análise.  

         

2- Método do Questionário: A recolha de dados sobre o cargo é efetuada 

através do preenchimento de um questionário sobre o cargo, por parte do 

ocupante ou pelo seu superior. Neste caso a participação do analista de cargos é 

passiva, enquanto a participação do respetivo ocupante é ativa.  

 

 Vantagens: Podem ser preenchidos pelos ocupantes do cargo e 

pelos chefes diretos, sendo o método mais económico de análise de 

cargos; É considerado o método ideal para analisar cargos de alto nível.  

 Desvantagens: Contra indicado para cargos de baixo nível, pelo 

fato do ocupante do cargo poder ter dificuldade de resposta às questões 

formuladas; Exige um planeamento e uma construção cuidada. 

 

3- Método da Entrevista: A recolha de dados sobre o cargo é feita através 

de uma entrevista, com contacto direto e verbal, entre o analista e o ocupante do 

cargo. Ambas as participações (analista/ocupante) são ativas.  

 

 Vantagens: Obtenção de dados relativos a um cargo através das 

pessoas que melhor o conhecem; Possibilidade de discutir e aclarar todas 

as dúvidas; É o método que proporciona melhor rendimento na análise.  

 Desvantagens: Quando mal dirigidas, podem levar a reações 

negativas do pessoal; Possibilidade de conduzir a uma confusão 

(analista/ocupante) entre opiniões e factos; Resulta numa perda de tempo 

quando o analista não a preparou convenientemente.  

 

4- Métodos Mistos: Consiste na recolha de dados através de combinações 

ecléticas de dois ou mais métodos de análise, sendo mais utilizados o 

Questionário e a Entrevista, com o objetivo de dissipar algumas dúvidas que 

poderão existir sobre o ocupante do cargo.  
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Contudo, Chiavenato (1991) de forma sintética identifica três fases no processo de 

análise e descrição de cargos. Essas três fases são:  

1- Fase de Planeamento (fase de gabinete e laboratório): 

1.1- Determinação dos cargos a analisar; 

1.2- Elaboração do organograma de cargos; 

1.3- Elaboração do cronograma de trabalho;  

1.4- Escolha do método de análise a aplicar;  

1.5- Seleção dos fatores de especificação; 

1.6- Dimensionamento dos fatores de especificações (limite inferior e limite 

superior);  

1.7- Graduação dos fatores de especificações (variação entre 4, 5 e 6) 

 

2- Fase de Preparação (pode ser simultânea à fase de planeamento): 

2.1 – Recrutamento, seleção e treino dos analistas de cargo que vão integrar a 

equipa; 

2.2 – Preparação do Material de Trabalho (instrumento de recolha); 

2.3 – Preparação do ambiente (respetivas autorizações);  

2.4 – Recolha de dados prévios (informações sobre o cargo e o seu ocupante);  

 

3- Fase de Execução (finalização): 

3.1- Recolha dos dados através dos métodos escolhidos junto do ocupante do 

cargo ou do seu supervisor;  

3.2- Triagem dos dados obtidos;  

3.3- Apresentação de uma redação provisória dos documentos finais para uma 

possível retificação;  

3.4- Redação definitiva da análise do cargo;  

3.5- Apresentação do documento final aos órgãos competentes.  

Cascio (1998) considera a análise de cargos como sendo o ponto de partida para 

muitas funções relacionadas com a gestão de recursos humanos, fornecendo uma 

compreensão profunda sobre os requisitos comportamentais do cargo.  
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Imagem 4 – Análise de Cargos como um ponto de partida para funções relacionadas com Recursos Humanos (fonte: 

Cascio, W. 1998 - Managing Human Resources – Productivity, Quality of Work Life, Profit) 

 

Na Imagem 4 está representada a importância que a análise de cargos tem para com 

as outras funções relacionadas com os recursos humanos. A informação obtida através 

do processo de análise do cargo é fundamental, pois sem esta informação, não seria 

possível realizar corretamente o planeamento de recursos humanos e o respetivo 

recrutamento e seleção. 

Segundo Sherman, Bohlander e Snell (1998) a análise de cargos caracteriza-se pelo 

processo que permite a obtenção de toda informação necessária sobre o cargo, 

determinando os deveres, as tarefas e atividades relacionadas com a respetiva função. 

Com tal, os próprios autores definiram um esquema que representa todo o processo de 

análise de cargos. Esse processo está representado na Imagem 5:  
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Imagem 5 – Processo de Análise de Cargos de acordo Sherman, Bohlander e Snell (fonte: Sherman, Bohlander e 

Snell, 1998 - Managing Human Resources) 

 

A definição sistemática e quantitativa do conteúdo do cargo, proporcionada pela sua 

análise, é base para muitas práticas de gestão de recursos humanos. Especificamente, 

serve para descrever o cargo e apoiar nos procedimentos de recrutamento e seleção.  

Neste seguimento, French (1998) afirma que a análise de cargos ainda é um fator 

fundamental para a gestão de recursos humanos, sendo que as organizações devem ser 

capazes de relacionar as exigências o cargo com as capacidades técnicas e pessoais do 

ocupante, servindo também para situações de recrutamento e avaliação do pessoal. Esta 

análise deve ser cuidada e sustentadas em critérios relacionados com o cargo, e não em 

normas vagas e subjetivas.  

Para Sherman, Bohlander e Snell (1998), existem diferentes métodos para realizar a 

análise de cargos, garantindo a qualidade e a quantidade de informação recolhida. Estes 

autores defendem que os três métodos mais populares são:  

 Functional Job Analysis (FJA) (Análise Funcional do Cargo) – consiste 

numa abordagem quantitativa de análise de cargos que utiliza um inventário com 
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várias atividades ou funções que podem constituir qualquer cargo. Prossupõe 

que, independentemente do cargo, envolve três grupos de funções: dados, 

pessoas e coisas. Cada uma das funções é subdividida, estabelecendo uma 

percentagem para cada atividade do cargo. O resultado final indica-nos a 

avaliação quantitativa do cargo. Este método é facilmente utilizado para 

descrever o conteúdo de um cargo e pode ajudar na elaboração de documentos 

de descrição e especificação do cargo.  

 

 Position Analysis Questionnaire (PAQ) (Questionário de Análise de 

Posições) – este método consiste numa recolha qualitativa dos dados, 

considerando 194 tarefas ou funções que podem ser executadas pelo ocupante do 

cargo. As 194 tarefas encontram-se divididas em 6 categorias (Input de 

Informação, Processos Mentais, Output do Trabalho, Relacionamento com 

outras pessoas, Contexto do Cargo e Outras características do cargo), no qual, 

cada uma delas, pode ser pontuada numa escala de 1 (pouco frequente) a 5 

(muito frequente), determinando a relevância de cada atividade dentro do cargo.  

 

 The Critical Incident Method (Método dos Incidentes Críticos) – o 

objetivo deste método consiste em identificar as tarefas mais importantes do 

cargo, ao nível dos deveres e das responsabilidades do ocupante. A recolha de 

informação pode ser feita através de entrevistas ao ocupante do cargo ou 

supervisores, ou ainda através de um relatório elaborado pelo respetivo 

funcionário. Este método é considerado um método importante na análise de 

cargos, pois permite que o analista se foque nos comportamentos mais 

importante para o sucesso do cargo.  

 

Contudo, Sherman, Bohlander e Snell (1998) alertam que estas abordagens 

tradicionais de análise de cargos devem prossupor um ambiente de trabalho seguro, ou 

seja, só têm um significado prático, se os cargos se mantiverem estáveis ao longo do 

tempo. Atualmente, com os respetivos avanços tenológicos, a definição e análise de um 

posto de trabalho realizada hoje, pode ser obsoleta amanhã.  

 

Neste sentido, Cascio (1998) indica-nos que com o passar do tempo tudo muda, 

incluindo os postos de trabalho. O autor cita esta visão, contrariando a tradicional 
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conspeção popular, onde um cargo era visto como algo estático, projetado para ser 

consiste, independemente dos seus ocupantes.  

 

Segundo Cascio (1998), as características de mutabilidade de um cargo devem ser 

concebidas em função do seu ocupante. Como tal, a natureza do trabalho pode sofre 

alterações induzidas por três motivos:  

 

a) Tempo (cargos que desempenham diferentes funções dependendo da 

altura do ano, por exemplo, Nadadores-Salvadores ou Instrutores de Ski); 

b)  Pessoas (cargos muito variáveis em função do seu ocupante, 

principalmente em áreas como a gestão, treino e ensino); 

c) Ambiente (a tecnologia altera a natureza do trabalho, por exemplo, as 

ferramentas de processamento de texto alterou completamente a natureza 

funcional de muitos cargos de secretariado).  

 

Dessler (1997) distingue análise de cargos como o procedimento que determina as 

tarefas e as competências necessárias para o desempenho da função e define as 

características necessárias que o ocupante do cargo deverá conter. Como tal a analise de 

cargos produz informações sobre as exigências do posto que, segundo o mesmo autor, 

são utilizadas para a descrição do cargo (lista de responsabilidades, tarefas, relações e 

condições que o cargo envolve) e especificações do cargo (lista de requisitos humanos, 

tais como: educação, personalidade, competências sociais, entre outras, que são 

necessárias para o desempenho das funções num determinado cargo).  

 

Tal como outros autores já referenciados, Dessler (1997) defende que a informação 

produzida pela análise de cargos é a base para as diversas atividades de gestão de 

recursos humanos, estando todas inter-relacionadas. As atividades estão representadas, 

sumariamente, na seguinte Imagem 6.  
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Imagem 6 - Relação entre Análise de Cargos e as atividades inerentes à gestão de Recursos Humanos segundo 

Dessler (fonte: Dessler, G. 1997 - Human Resources Management) 

 

2.5.1. Perfil Profissional 

 

A INOFOR – Instituto para a Inovação na Formação desenvolveu estudos setoriais 

prospetivos e perfis profissionais que permitem constituir uma informação estratégica 

ao nível da inovação e qualidade do sistema de formação nacional. Em 2002, esta 

entidade desenvolveu um projeto designado de “Evolução das Qualificações e 

Diagnóstico de Necessidades de Formação”, procurando conceber e desenvolver uma 

sistema de caracterização de perfis profissionais e de levantamento de necessidades de 

formação.  

No projeto apresentado, existem fortes referências ao modo de construção dos perfis 

profissionais, sendo esta uma alavanca para a caracterização das atividades específicas 

do cargo, assim como para a determinação das necessidades de formação.  

Dos vários contributos para o conceito de Perfil Profissional, neste projeto destacam-

se dois que foram fundamentais para a caracterização. O primeiro distingue perfil 

profissional requerido, de perfil profissional real, ou seja, o conjunto de “saberes”, 

“saberes-fazer” e saber-se o que o indivíduo deve teoricamente dominar para ter o 

emprego. O segundo traduz o domínio real desses saberes num indivíduo ou categoria, 

tendo em conta um determinado emprego. O autor destacou a dupla estruturação dos 

empregos (exógena e endógena), refletindo sobre a interação entre as exigências do 

emprego e as competências detidas, eminentes no perfil profissional.  

Análise de 
Cargos 

Seleção e 
Recrutamento 

Avaliação de 
Desempenho 

Compensação 
Salarial 

Requisitos de 
Formação 

Descrição de 
Cargos 

Especificação 
de Cargos 
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Neste âmbito, a descrição de competências é entendida no contexto teórico como um 

conjunto de saberes que são ou podem ser mobilizados em situação de trabalho. A sua 

identificação é feita através de um processo dedutivo e interpretativo, a partir das 

atividades que são executadas. De acordo com este contexto, a INOFOR (2002) 

desenvolveu três dimensões específicas, que são:  

 Saberes – descritos por grandes domínios de saberes, com a 

especificação dos conteúdos fundamentais aplicáveis no exercício das atividades 

(p. ex. matemática: trigonometria, geometria; línguas: compreensão ou domínio 

do Inglês técnico).  

 Saberes-fazer técnicos – referindo-se à operacionalização dos saberes e 

na integração de instrumentos e métodos cognitivos (p. ex. Analisar dados, 

reconhecer defeitos).  

 Saberes-fazer sociais e relacionais – distinguido pelas atitudes, 

qualidades pessoais e relacionais, relativamente à disposição para agir, reagir, 

interagir com os outros e com as situações do trabalho (p. ex. Ter sentido de 

responsabilidade para poder antecipar-se aos incidentes, comunicar em equipas 

ou em público, ser criativo na resolução de problemas e processos negociais).  

Neste sentido, a conceção dos perfis profissionais permitem ter uma finalidade muito 

útil nas mais variadas vertentes, como por exemplo:  

 Orientar o Sistema de Ensino e Formação: construção de perfis de 

formação adequados às exigências e necessidades do mercado de trabalho, 

determinar as necessidades de formação, complementaridade e articulação entre 

os subsistemas de formação e servindo como referencial para processos de 

formação e reformulação de alternativas formativas.  

 Servir de referencial orientador à gestão de recursos humanos das 

empresas ou outras entidades empregadoras: apoio na política de 

recrutamento e gestão de carreiras, na mobilidade profissional, na caracterização 

de recursos humanos existentes no mercado de trabalho, identificação de novos 

modelos de organização do trabalho e evoluções tecnológicas. 

 Orientação Profissional: encaminhamento profissional e apoio nas 

escolhas individuais, referencial para a identificação de formações e 

competências exigidas para o desempenho de determinada profissão e informar 
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as entidades empregadoras sobre as características da “mão-de-obra”, 

competências e formações, disponíveis e necessárias.   

 Suporte orientador da certificação profissional: determinação de 

medidas e critérios de avaliação da formação e das competências adquiridas pela 

experiência profissional, validação da formação qualificante através do 

reconhecimento do reconhecimento das competências adquiridas e ajustamento 

necessário das formações às exigências do mercado de trabalho.  

 

A INOFOR (2002) apresenta no seu projeto uma ficha (Tabela 4) com os pontos 

fundamentais e devidamente clarificados que possibilita a determinação do perfil 

profissional.  

 
Tabela 4 – Pontos referências para a determinação do Perfil Profissional (fonte: INOFOR, 2002 – Manual 

Metodológico – Estudos Sectoriais e Prospectivos) 

1.Referencial de Atividades 

1.1.Designação da Atividade 

1.2.Outras Designações Utilizadas 

1.3.Profissões/Empregos Agregados 

1.4.Missão 

1.5.Local do Exercício da 

Atividade 
1.6.Condições do Exercício 

1.7.Atividades 

2.Referencial de Competências Mobilizáveis 

2.1.Saberes  

2.2. Saberes-Fazer Técnicos 

2.3.Saberes-Fazer Sociais e Relacionais 

3. Formação e Experiência 

4.Especificidades do Mercado de Trabalho 

4.1.Variabilidade do Cargo 
4.2.Especialização em Domínios de 

Intervenção 

5. Elementos de Prospectiva 
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Igualmente relevante surge o Guião de Análise de Cargos (Anexo 1), apresentado 

nesse mesmo projeto (INOFOR, 2002), caracterizando-se como uma ferramenta útil na 

recolha de informação para distinção de um posto de trabalho.   

 

2.5.2. Estudos sobre o Perfil Profissional no Desporto  

 

Ao nível do setor desportivo, nos estudos mais antigos efetuados sobre esta temática, 

verificamos uma clara incidência sobre a simples identificação e caracterização dos 

agentes desportivos em causa, descurando quase por completo, a descrição de funções e 

tarefas desempenhadas pelos próprios no desempenho dos seus respetivos cargos.  

Relativamente a estudos mais recentes, nomeadamente em diversas dissertações 

apresentadas sobre Perfis Profissionais no âmbito desportivo, já é possível verificar as 

descrições de tarefas e funções efetuadas pelos mais variados agentes desportivos. Deste 

modo, obtemos um conhecimento específico e concreto acerca das tarefas 

desempenhadas pelos ocupantes, verificando se são as mais indicadas, ou não, para o 

cargo em questão.   

A nível nacional, salientamos um estudo efetuado pelos autores Claudino e Pires 

(1994) acerca do Perfil de Competências das Profissões do Desporto, nomeadamente na 

profissão de Treinador e de Gestor Desportivo.  

Este estudo permitiu retirar conclusões ao nível do contexto e enquadramento social, 

em que estas profissões se encontravam nesse período de tempo específico. Essas 

conclusões foram divididas segundo os seguintes aspetos:  

 Caracterização dos entrevistados: Uma fraca presença do sexo 

feminino nestas duas profissões estudadas; A formação específica referente às 

profissões estudadas, geralmente não é do tipo universitário, sendo que os 

conhecimentos adquiridos foram através da prática desportiva e no seio do 

sistema desportivo, sendo referido um sentimento geral de necessidade de maior 

preparação teórica.  

 Atitudes Globais em relação à profissão: A necessidade de organização 

profissional, assim como uma formação especializada destas duas profissões;  
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 Formação: Necessidades de formação especializada e segmentada; 

Integração das Universidades com o Sistema Desportivo. 

 Novos Mercados: As autarquias aparecem como grande mercado para 

estas profissões, assim como empresas de desporto e turismo.  

 Situação Profissional: Necessidade de criação de associações 

profissionais autónomas; Regulamentação Profissional; Possibilidade de 

transitar entre categorias, atendendo a um misto de experiência profissional e 

formação.  

No mesmo âmbito, surge um trabalho elaborado por Pires (1998), cuja finalidade 

consiste em caracterizar o perfil de trabalho do Diretor Técnico Nacional.   

O questionário foi aplicado a 24 Diretores Técnicos Nacionais, que atuam ao nível da 

tecnoestrutura de cada federação. O autor considera ser essa a componente 

organizacional onde o Diretor Técnico tem maior atuação, estando inserida num sistema 

de interface entre o vértice estratégico, a linha hierárquica e o centro operacional. 

Como fio condutor do estudo, foram definidas as seguintes perguntas:  

 Quem é o Diretor Técnico Nacional? 

 Onde é que atua dentro das federações? 

 Quais são as suas funções? 

 Deste modo, para responder as respetivas questões orientadoras, o autor organizou o 

questionário em 5 categorias: 

1. Identificação da modalidade e de caracterização do Diretor Técnico 

Nacional; 

2. Domínio da orgânica; 

3. Domínio da Formação;  

4. Domínio da Política Desportiva; 

5. Domínios relativos à Gestão.  

A conclusão do estudo foi efetuada seguindo a ordem definida pelas cinco categorias 

anteriores. Relativamente à primeira categoria, que consiste na caracterização do Diretor 

Técnico Nacional, o autor considerou as seguintes variáveis: idade, os anos de 

permanência no cargo, a formação académica e a situação contratual. Quanto à idade, 
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ficou concluído que a idade do Diretor Técnico Nacional está entre os 35 e os 44 anos. 

Em relação aos anos de permanência no cargo, o estudo afirma que os DTN têm mais de 

3 e menos de 10 anos no seu cargo. No que diz respeito à formação académica, ficou 

concluído que 75% dos DTN possuem um curso universitário na área do desporto. Na 

situação contratual a maioria do DTN (62.5%) apresentam-se em regime de requisição.  

Relativamente à segunda categoria, é definido o âmbito de atuação do DTN nas 

componentes básicas da organização. Segundo Pires (1998) o DTN deve desempenhar 

as suas ações ao nível da tecnoestrutura ou num órgão da linha hierárquica. Em 

situações de maior desenvolvimento (maior profissionalização), o DTN deve ser 

considerado como um órgão da linha hierárquica. Em casos de desenvolvimento menos 

acentuado, o DTN deve atuar ao nível da tecnoestrutura, visto que neste caso deixa de 

existir um órgão de ligação intermédio entre o vértice estratégico e o centro operacional.  

A terceira categoria, referente ao domínio da formação, a maioria dos DTN (45.83%) 

considera como razoável, a sua formação para o exercício do seu cargo, sendo 

demonstrado um padrão de confiança maior naqueles que possuem um formação 

superior no âmbito desportivo. Porém, de um modo geral, os DTN demonstram-se 

disponíveis para melhorarem os seus conhecimentos nas áreas de gestão de projetos e 

marketing. Neste sentido, cerca de 62.5% dos inquiridos, afirmaram não ter participado 

em nenhuma ação de formação específica. Contrariamente, os DTN demonstram 

vontade e disponibilidade em participar nas ações de formação caso elas venham a 

surgir.  

No domínio da Política Desportiva, pouco mais de cinquenta por cento (54.17%) dos 

DTN indicam possuir uma descrição detalhada das suas funções. Porém, o estudo indica 

que, do ponto de vista geral, no quadro de funcionamento dos DTN, existe um bom 

relacionamento entre o vértice estratégico e a tecnoestrutura. A maioria afirmou ter 

capacidade de influência na Direção da Federação (70.84%) e na própria modalidade 

(83.33%).  

Em relação ao domínio da gestão, cerca de 52.94% dos DTN indicam de forma 

implícita ou explícita, que o seu posto de trabalho tem uma relação com as técnicas de 

gestão. Determinam as suas tarefas ao nível de planeamento, organização de atividades, 

processos de negociação, participação em reuniões e documentação.  
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Recentemente, num estudo elaborado por Sarmento, Pinto e Oliveira (2006), sobre o 

Perfil organizacional e funcional do Gestor Desportivo em Portugal, é possível 

caracterizar as principais áreas de intervenção dos gestores, assim como, perceber o 

enquadramento sócio profissional do respetivo setor. Os questionários foram 

respondidos por 212 gestores desportivos, em que as principais conclusões foram:  

 No total dos inquiridos, 81% são homens, apenas 19% são mulheres. Este 

valor demonstra um grande desequilíbrio neste âmbito, com clara supremacia 

para o sexo masculino no que diz respeito à área da Gestão Desportiva. Contudo, 

segundo o próprio estudo, começa a existir uma aproximação mais forte por 

parte do setor feminino.   

 A média de idades é de 33 anos, e cerca de 47% dos gestores que 

responderam situam-se entre os 20 e os 30 anos, indicando uma classe sócio 

profissional muito jovem, ou seja com grande potencialidade de crescimento.  

 Relativamente à formação, a licenciatura mais representada é a de Gestão 

Desportiva (22%), seguida pela de Educação Física (17%). De salientar que, 

19% dos inquiridos possuem pós-graduações e mestrados, demonstrando uma 

grande vontade de procurar novos conhecimentos e melhorar a capacidade de 

intervenção. 

 O Estado, através dos organismos centrais e das autarquias, emprega 

cerca de 40% da amostra, demonstrando que grande parte dos Gestores de 

Desporto estão diretamente ligados à administração pública. Numa segunda 

linha, aparecem três sectores com percentagens muito equilibradas: as 

Federações e Associações Desportivas (19%), a Iniciativa Privada (18%) e os 

Clubes (16%). 

As funções de gestão referenciadas em termos do desempenho no dia-a-dia dos 

Gestores Desportivos foram enquadradas em dois grupos. No primeiro, os gestores 

afirmam que as suas principais funções fazem parte da Organização (23%), do 

Planeamento (23%) e da Coordenação (19%). No segundo, as suas funções são 

constituídas pelo Controlo (13%), Direção (12%) e Avaliação (10%). 

As funções de um gestor desportivo são encaradas da mesma forma, 

comparativamente a um gestor de empresas, com a adaptação às particularidades de 
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uma empresa desportiva, que está condicionada pela especificidade da atividade que é 

desenvolvida no seu seio.  
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Capítulo III – Metodologia 

 

Neste capítulo o nosso objetivo consiste em indicar todo o processo metodológico 

efetuado na realização deste estudo.  

Como tal, apresentamos os instrumentos de análise que foram utilizados na 

investigação diante do nosso público-alvo, complementando os objetivos propostos no 

início do trabalho.  

Todo esse processo necessita da determinação da população-alvo, assim como, a 

definição respetiva amostra, caracterizando o plano de intervenção da nossa 

investigação.   

 

3.1. Definição da População de Estudo 

 

Este estudo consiste na caracterização das atividades de gestão e organização por 

parte dos dirigentes desportivos dos clubes de futebol não profissional do distrito de 

Lisboa, com a finalidade de definir o perfil deste cargo e propor um modelo de 

formação que esteja adequado as suas características.  

A população deste estudo é constituída pelos clubes de futebol do distrito de Lisboa 

que participam nas competições não profissionais desta modalidade, englobando 

efetivamente os clubes que tenham equipas, cujos seus escalões de formação, 

participem nas competições federadas da respetiva Associação de Futebol Distrital e 

Federação Portuguesa de Futebol.  

Deste modo, as competições não profissionais de futebol no distrito de Lisboa são 

constituídas primeiramente pelo Campeonato Nacional de Seniores, principal 

competição do futebol não profissional, no qual os seus vencedores transitam para o 

patamar do futebol profissional. Esta competição está organizada por oito séries (A-H), 

de norte a sul do país, estando maioritariamente os clubes do distrito de Lisboa 

incluídos nas séries F e G.  

Relativamente às competições organizadas pela Associação de Futebol de Lisboa, a 

um nível sénior, estão divididas por quatro divisões. A primeira é designada de Pró-
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Nacional, constituída por 16 clubes em prova, disputando a subida ao Campeonato 

Nacional de Seniores. A segunda divisão é denominada por Divisão de Honra de Lisboa 

que também é composta por 16 clubes. A terceira competição, com o nome de 1ª 

Divisão de Lisboa, está dividida em duas séries (série 1 e série 2), sendo cada uma delas 

formada por 12 clubes participantes. A última competição, a quarta da AFL, apelidada 

2ª Divisão de Lisboa, possui 14 clubes na sua constituição.  

A este nível, o nosso universo de estudo é composto por 80 clubes de futebol não 

profissional no distrito de Lisboa, distribuídos pelos diversos patamares da competição 

na época 2013/2014.  

Relativamente aos clubes que apenas apresentam escalões de formação na sua 

estrutura participando em competições federadas encontram-se também englobados no 

nosso universo de estudo. Estes clubes devem possuir uma equipa federada na respetiva 

Associação Distrital nos seguintes escalões:  

 Benjamins 

 Infantis; 

 Iniciados;  

 Juvenis;  

 Juniores;  

As competições ao nível dos escalões de formação podem assumir dois tipos de 

provas: as nacionais (organizadas pela FPF e considerado o patamar mais elevado) ou 

distritais (organizadas pela respetiva Associação Distrital de Futebol e considerado o 

patamar secundário). Porém, só a partir do escalão de Iniciados, é que surgem as 

competições nacionais. São organizadas de um modo idêntico ao que acontece com o 

Campeonato Nacional de Seniores, ou seja, o campeonato está dividido por séries e os 

clubes de cada região estão distribuídos por essas mesmas séries. Salientar que no 

escalão de Juniores, as provas nacionais dividem-se em duas divisões, sendo que, a 1ª 

divisão, ao contrário de todas as outras, não assume a tradicional organização por séries 

estruturando-se simplesmente por zona Norte e zona Sul. 

Em relação às competições distritais nos escalões de formação, centralizado no 

distrito de Lisboa, a sua organização é semelhante ao que acontece com o escalão 

sénior, ou seja, existe a prova principal denominada de Divisão de Hora, seguida das 
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consequentes provas secundárias (1ª e 2ª Divisão) que se encontram igualmente 

divididas por séries.  

Deste modo, na Tabela 5 apresentamos todos os clubes do distrito de Lisboa, na 

época 2013/2014, que apesar de não terem escalões seniores na sua estrutura 

organizacional, apresentam equipas dos escalões de formação que participam nas 

competições federadas organizadas pela F.P.F. (Federação Portuguesa de Futebol) e 

A.F.L. (Associação Futebol de Lisboa).  

Ao nível dos clubes que são constituídos apenas por equipas federadas nos escalões 

de formação (Tabela 5), representam um universo populacional formado por 64 

coletividades no distrito de Lisboa, na respetiva época 2013/2014. 

No total, englobando todos os clubes referenciados, o nosso universo de estudo 

incidiu em 144 organizações de futebol com cariz não profissional.  

Para uma melhor perceção da distribuição dos clubes de futebol do universo do 

estudo, ou seja, organizações futebol possuidoras de equipas seniores e organizações 

futebol somente com caracter formativo, apresentamos a Tabela 5.  

Tabela 5 - Distribuição das coletividades do universo do estudo em função das organizações de futebol com equipas 

seniores e organizações de futebol apenas com escalões de formação. 

 
Nº de Clubes Percentagem (%) 

Organizações de Futebol – 

Com Equipas Seniores 
80 56% 

Organizações de Futebol – 

Apenas com Escalões de 

Formação 

64 44% 

 Total 144 100% 

 
 

Sendo a nossa intenção estudar somente as coletividades não profissionais da 

modalidade de futebol, decidimos não incluir aquelas que participam em competições 

profissionais. Independemente dos seus escalões formação participarem nas 

competições jovens federadas organizadas pela F.P.F e A.F.L. Esses clubes apresentam 

equipas seniores que integram os campeonatos profissionais de futebol em Portugal, 

assumindo fortes componentes direcionadas para o profissionalismo. No distrito de 
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Lisboa, na época 2013/2014, existem cinco clubes que competem nesses campeonatos, 

nomeadamente, o S.L. Benfica, Sporting C.P., C.F. Belenenses, G. D. Estoril-Praia e 

Atlético C. P. Estas coletividades ficaram ausentes do nosso universo de estudo.   

Em suma, a nossa pretensão está claramente orientada para uma análise do futebol 

não profissional, incluindo necessariamente as organizações que apesar de não 

possuírem uma equipa sénior, apresentam uma orgânica similar na estrutura e 

composição institucional.  

 

3.3.Instrumento de pesquisa 

 

Neste subcapítulo optamos por conceber os instrumentos de pesquisa que fossem 

capazes de recolher e produzir a informação desejada para o nosso contexto de estudo. 

A revisão de literatura sobre a temática de análise de cargos permitiu-nos tomar 

conhecimento dos métodos utilizados pelos diversos autores, relativamente a recolha e 

tratamento dos dados sobre o cargo.  

Neste sentido decidimos abordar o designado “Método Misto – Questionário e 

Entrevista”. Este método é defendido por autores como Chiavenato (1990) e Sampaio 

(2001), sendo um dos mais utilizados para a análise de cargos. Permite uma recolha de 

dados através de combinações ecléticas entre dois métodos de análise, neste caso o 

método de questionário e entrevista. Esta combinação tem o objetivo de aclarar e 

dissipar algumas dúvidas que poderão existir sobre o ocupante do cargo no momento da 

recolha de informação, retirando um melhor rendimento na análise. 

Para que um instrumento seja capaz de produzir informações adequadas, deverá 

conter perguntas sobre cada um dos indicadores previamente definidos e formulados 

com o máximo de precisão (Quivy, 1992). 

Deste modo, os instrumentos utilizados para a recolha de informação foram os 

seguintes: 

 Entrevista Exploratória: este método permitiu-nos ter um 

contacto direto com os agentes desportivos evolvidos no estudo, sendo possível 

retirar informações e elementos matizados acerca das funções desempenhadas 



92 
 

no exercício do seu cargo. A informação recolhida surge como base para a 

elaboração do inquérito, que será administrado aos restantes dirigentes 

desportivos representantes das organizações de futebol incluídas na 

investigação.  

Para o desenvolvimento estrutural da entrevista, decidimos adaptar o Guião de 

Análise de Empregos do INOFOR (ver em Anexo 1). A partir deste guião a entrevista 

teve como objetivo a obtenção de informação nas seguintes áreas:  

1. Enquadramento da atividade: 

1.1. Designação da atividade e outras designações 

relacionadas;  

1.2. Relação com outras Áreas Funcionais;  

1.3. Objetivo da Atividade (Missão); 

1.4. Horário da atividade; 

 

2. Atividades Desenvolvidas 

2.1. Atividades Especificas (tarefas semanais realizadas 

sistematicamente, ocasionalmente, extraordinariamente e em dia de jogo, 

nos períodos de inicio, durante e no final da época desportiva).  

 

3. Componentes das competências:  

3.1. Saberes; 

3.2. Saberes-fazer técnicos; 

3.3. Saberes-fazer Sociais e Relacionais; 

 

4. Condições Gerais do exercício da atividade: 

4.1. Especificidades da atividade; 

4.2. Exigências em termos de aptidão; 

4.3. Condições de trabalho penosas ou de risco; 

4.4. Percurso ligado à atividade;  

5. Mobilidade Profissional associada atividade; 

6. Tendências de Evolução. 
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Foram realizadas entrevistas a Dirigentes Desportivos de cinco clubes diferentes. 

Quatro desses clubes apresentam equipas seniores na sua estrutura e um apresenta 

apenas escalões de formação.  

As entrevistas foram aplicadas na sua maioria individualmente, existindo uma 

em que estivemos na presença do Presidente e do Vice-Presidente da respetiva 

organização desportiva. Os locais utilizados para a sua aplicação foi nas instalações de 

cada clube, sendo efetuadas de acordo com a disponibilidade de cada individuo.  

Após a informação recolhida e aprovação dos agentes entrevistados, todos os 

dados foram transcritos para suporte informático (Microsoft Office - Word), para que 

posteriormente pudéssemos analisar qualitativamente o conteúdo recolhido utilizado o 

software informático MAXQDA 10.  

 Inquérito: este instrumento permitiu abranger um maior número 

de organizações desportivas, fornecendo mais dados à investigação sobre o 

perfil de competências e funções dos Dirigentes Desportivos compreendidos na 

análise.  

Para o desenvolvimento do inquérito, a revisão de literatura surgiu como um 

aspeto fundamental, pois permitiu-nos ter conhecimento de trabalhos elaborados por 

outros autores acerca desta matéria. Nomeadamente, a dissertação de Maçãs (2006) 

sobre “O Diretor Desportivo nas Organizações do Futebol em Portugal” e Duarte (2004) 

acerca do “Perfil Funcional do Dirigente Desportivo – Estudo efetuado em escalões de 

formação na Modalidade de Futebol do Distrito de Setúbal”.  

Tendo a nossa investigação um sentido conceptual muito próximo dos estudos 

referenciados anteriormente, achamos importante analisar os seus instrumentos de 

pesquisa com o propósito de enquadrar e adequar o nosso inquérito à contextualização 

do dirigismo desportivo.   

Noutro sentido e na respetiva elaboração, tivemos em conta o seguimento da 

estrutura do Guião de Análise de Empregos do INOFOR (ver em Anexo 1), sendo esse 

o nosso fio condutor para atingirmos os objetivos propostos.   

Para enriquecer ainda mais este instrumento de pesquisa, aplicamos alguns dos 

dados recolhidos nas Entrevistas Exploratórias, permitindo compreender, conhecer e 
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delimitar o nosso objeto de estudo, revelando certos aspetos que poderiam passar 

despercebidos na fase de concepção.  

Para a validação do mesmo, foi aplicado uma primeira versão do inquérito a um 

conjunto de quatro Dirigentes Desportivos representantes de organizações desportivas 

que englobam o nosso universo de estudo. Serviu neste caso para testar, recolher 

sugestões, alterações, complementos ou mesmo correções relativas ao seu conteúdo. 

Este processo foi decisivo para a construção e desenvolvimento do instrumento final de 

investigação do nosso estudo.  

O inquérito, na sua versão final (ver Anexo 7), é constituído por 20 questões na 

sua totalidade (14 de resposta obrigatória e 6 de carácter não obrigatório). Foi 

estruturado com base em cinco grupo diferenciados: 

 Grupo 1 – Contextualização do Dirigente Desportivo de Futebol;  

 Grupo 2 – Atividades desenvolvidas pelo Dirigente Desportivo de 

Futebol (Antes, Durante e Após a Época Desportiva); 

 Grupo 3 – Competências/Conhecimentos específicos do 

Dirigentes Desportivo de Futebol;  

 Grupo 4 – Características específicas do Dirigente Desportivo de 

Futebol;  

  Grupo 5 – Variabilidade e Elementos de prospetiva da atividade 

de Dirigente Desportivo de Futebol.  

A aplicação do inquérito consistiu no principal meio para a recolha de dados do 

nosso estudo. A concepção foi através de um software informático denominado de 

LimeSurvey, tendo sido enviado posteriormente para os respetivos correios eletrónicos 

(e-mails) de todas as organizações desportivas envolvidas na investigação. Obtivemos 

36 respostas válidas que serviram de análise para a investigação. O objetivo fundou-se 

no preenchimento por parte do Dirigente Desportivo responsável pelo Departamento de 

Futebol, ou na falta deste, pelo Presidente responsável pelo respetivo clube.  
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3.4. Procedimentos Metodológicos 

  

Neste ponto, passamos a descrever de forma geral todos os procedimentos 

metodológicos desenvolvidos ao longo da realização do estudo. As etapas 

desenvolvidas foram as seguintes: 

1. Construção do Guião da Entrevista. Nesta etapa recorremos ao 

Guião de Análise de Empregos do INOFOR (ver em Anexo 1), sendo 

adaptado ao contexto que pretendíamos para o nosso estudo;  

2. Desenvolvimento das Entrevistas Exploratórias com os respetivos 

Dirigentes Desportivos; 

3. Concepção do Inquérito relativo à natureza das atividades de 

gestão realizadas nas organizações de futebol, com base no trabalho 

elaborado anteriormente (Revisão de Literatura, Guião de Análise de 

Empregos do INOFOR e Entrevistas Exploratórias); 

4. Validação do Inquérito junto do público-alvo;  

5. Aplicação do Inquérito à totalidade dos Dirigentes Desportivos 

das organizações de futebol não profissional do distrito de Lisboa;  

6. Recolha dos dados e respetiva análise interpretativa.   

Para a análise do conteúdo foi seguido o padrão estabelecido numa estrutura 

compreendida para a elaboração de um documento final da descrição do 

Cargo/Atividade de Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional, estando 

representada na Tabela 6.  

 

Desta forma, constituímos o nosso produto final, ou seja, um Perfil do Dirigente 

Desportivo de Futebol não Profissional do distrito de Lisboa, apresentando 

consequentemente um modelo de formação.  
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Tabela 6 - Estrutura estabelecida para a análise dos dados recolhidos e conceção do Perfil do Dirigente Desportivo de 

Futebol não Profissional do Distrito de Lisboa. 

 

  
Perfil do Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional 
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Capítulo IV - Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo iremos efetuar a apresentação e discussão dos resultados obtidos.  

Seguindo a estrutura estabelecida para a concepção do Perfil desejado (Perfil do 

Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional do Distrito de Lisboa – Tabela 6), 

iremos desenvolver as nossas análises de acordo com as suas componentes integrantes.  

Num primeiro momento, apresentamos e discutimos os dados relativos às Entrevistas 

Exploratórias que foram realizadas aos cinco Dirigentes Desportivos. Num segundo 

momento demonstramos os dados recolhidos através dos inquéritos que foram dirigidos 

à restante população incluída na análise desta investigação.  

A. Descrição da Atividade 

 

1. Designação da atividade (outras designações) 

 

 Entrevistas:  

Sendo esta investigação do âmbito do dirigismo desportivo e a sua análise incidir no 

Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional, é normal que 100% das referências 

recolhidas (5 dos Dirigentes Desportivos entrevistados) nomeiem a designação 

Dirigente Desportivo de forma unânime.   

No entanto, não identificaram qualquer diferença nessa denominação, o facto de 

estarem inseridos no contexto amador e não profissional, sendo Presidente ou Vice-

Presidente do clube, a especificação da modalidade, ser dirigente de um clube de 

Futebol ou de um clube de Patinagem, foram fatores que não influenciaram as suas 

afirmações quanto à designação da atividade. Independemente do contexto, um 

Dirigente Desportivo é a designação atribuída a alguém que exerce as suas funções ao 

nível da gestão e administração de uma organização desportiva.  

Interrogados acerca de outras designações para a respetiva atividade, foram 

referenciados denominações como: Gestor de Desporto, Dirigente Associativo e Diretor 

Desportivo. Sendo o Diretor Desportivo referenciado por três dos cinco elementos, 

enquanto Gestor de Desporto e Dirigente Associativo foram referenciados apenas por 

dois dos cinco DD de Futebol não Profissional entrevistados.  
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Tabela 7 - Número de referências quanto à Designação da Atividade (outras designações) – Entrevistas. 

1. Designação da atividade (outras designações) Referências Doc. % 

Dirigente Desportivo 5 100% 

Gestor de Desporto 2 40% 

Dirigente Associativo 2 40% 

Diretor Desportivo 3 60% 

 

 Inquéritos:  

Relativamente às respostadas obtidas através inquéritos, é possível destacarmos com 

50% das respostas a designação de Dirigente Desportivo Voluntário. Este facto pode ser 

explicado pelas características das organizações desportivas envolvidas no estudo, que 

são formadas, na sua grande maioria por dirigentes voluntários.  

A denominação de Dirigente Associativo foi distinguida como sendo a segunda com 

maior percentagem (22%), seguida pela de Diretor Desportivo (17%).  

Tabela 8 – Número de respostas relativas á Designação da atividade – Inquéritos.  

Qual a designação da atividade? 

Resposta Contagem % 

Dirigente Desportivo Voluntário 18 50,00% 

Diretor Desportivo 6 16,67% 

Gestor Desportivo 0 0,00% 

Gestor de Futebol 3 8,33% 

Diretor Técnico 0 0,00% 

Dirigente Associativo 8 22,22% 

Outro 1 2,78% 

Sem resposta 0 0,00% 

 

 

2. Missão  

 

 Entrevistas:  

Com o propósito de definir a principal Missão do Dirigente Desportivo de Futebol 

não Profissional, os cinco elementos entrevistados foram questionados sobre qual seria 

a principal finalidade da sua atividade.  
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Primeiro, referenciar que 80% dos Dirigentes Desportivos introduzem na sua 

resposta uma preocupação com o aspeto social, fazendo com que a sua principal missão 

seja garantir que exista uma prática desportiva junto da população jovem nas 

localidades onde os clubes estão inseridos. Esta situação leva-nos a pensar que este pode 

ser considerado um grande ponto-chave onde os Dirigentes Desportivos amadores se 

diferenciam dos profissionais.  

Segundo, começam a surgir indicações relativas ao clube e a modalidade que 

representam. A maior parte dos elementos refere que uma das missões do dirigente 

desportivo é garantir a estabilidade e desenvolvimento do clube, ultrapassando as 

dificuldades que vão surgindo durante as épocas desportiva. 

Tabela 9 - Missão do Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional – Entrevistas 

2. Missão  

Indivíduos Atividade Complemento 

Ind_1  

O objetivo desta atividade é exibida pela 

dedicação para com o clube e pela paixão 

sentida pela modalidade de Futebol. 

Permite que exista uma partilha de 

conhecimentos e aprendizagem com outras 

pessoas, estabelecendo muitas vezes uma 

relação de amizade neste âmbito do 

dirigismo. 

Ind_2  

Manter o funcionamento do clube e 

intervir coletivamente no sentido de 

fornecer uma prática desportiva aos jovens 

da região. 

… 

Ind_3 

O objetivo do Dirigente Desportivo de 

Futebol é impulsionar um conjunto de 

componentes, fundamentalmente num 

âmbito social, que permitam estabelecer 

ligações sociais entre as pessoas e os 

jovens; 

Criar um ambiente harmonioso de 

desenvolvimento infantil (transformar as 

crianças em pessoas civilizadas), 

transmitindo valores e ensinamentos 

próprios do meio desportivo. 

Ind_4 

O objetivo desta atividade é formar 

pessoas, estando sempre envolvidas num 

ambiente desportivo. 

Com a experiência adquirida começa-se a 

tomar consciência da realidade, e essa, é 

mais dura do que aquilo que nos pensamos 

à priori, muitas das nossas ideias e desejos 

vão caindo por terra, graças às enormes 

dificuldades impostas pelas pessoas que só 

pensam em prejudicar os outros. 

Ultrapassar essas dificuldades é a missão 

do Dirigente Desportivo.   

Ind_5 

Fazer o clube crescer (a nível de 

instalações próprias e escalões de 

formação) e proporcione atividade 

desportiva a muitos jovens da região, 

Tanto o presidente como o vice-presidente 

desenvolvem esta atividade por paixão à 

modalidade. 
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satisfazendo consequentemente os 

presentes e futuros sócios, sendo essa a 

principal finalidade dos clubes de futebol e 

dos seus representantes. 

 

 

 Inquéritos:  

Em relação à missão da atividade, os DDF não Profissional centraram-se 

fundamentalmente (> 50%), na garantia de funcionamento do clube, proporcionando 

práticas desportivas aos jovens da região, incluindo vertentes formativas, tanto 

pessoalmente como desportivamente. Promover o desenvolvimento e crescimento da 

instituição que representam é outro fator que pesa no que diz respeito à missão da 

atividade.   

Neste sentido, os dirigentes inquiridos referem que a sua missão abrange 

essencialmente os interesses da instituição e dos seus elementos, ficando de fora fatores 

próprios e pessoais.  

Tabela 10 - Missão do Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional – Inquéritos.   

Qual considera ser a principal missão/objetivo (finalidade/função) do Dirigente Desportivo 

de Futebol? 

Resposta Contagem % 

Formar pessoas e jovens a nível pessoal e desportivo. 29 80,56% 

Estabelecer fortes relações pessoais no âmbito do dirigismo. 8 22,22% 

Atividade desenvolvida apenas por paixão ao Clube. 12 33,33% 

Garantir o funcionamento do Clube e promover uma prática 

desportiva aos jovens da região, transmitindo valores e ensinamentos 

próprios do meio desportivo. 

32 88,89% 

Satisfazer os sócios e simpatizantes. 12 33,33% 

Promover o desenvolvimento e crescimento institucional do Clube. 31 86,11% 

Partilhar experiências pessoais e adquirir novas aprendizagens. 15 41,67% 

Outro 0 0,00% 

 

 

3. Condições de exercício  

 

Para analisar uma determinada atividade ou um cargo, importa perceber quais as 

condições em que estes se desenvolvem. Neste sentido, conseguimos perceber qual a 

singularidade do perfil que pretendemos determinar.  
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3.1. Tipo de Atividade  

 

 Entrevistas:  

Relativamente ao tipo de atividade, referindo primeiramente aquelas que são 

distinguidas como atividades desenvolvidas em grupo, demonstra ser aceite de forma 

generalizada que as reuniões de direção realizadas nos seus clubes são as principais 

atividades desenvolvidas em grupo. Nessas reuniões são tratadas diversas matérias 

relacionadas com o clube, desde a discussão de novas ideias em prol da organização, 

assim como toda a preparação logística para as competições no fim-de-semana.  

Tabela 11 - Tipo de atividades desenvolvidas pelo Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional - Entrevistas 

4.1. Tipo de Atividade 

Indivíduos Individual Grupo 

Ind_1 

Responsabilidades do departamento do 

Futebol Sénior; “Trabalho de Bastidores” 

– Conversas com dirigentes de outros 

clubes; Construção do plantel Sénior 

(equipa técnica, jogadores, necessidades 

financeiras) e toda a logística para garantir 

o funcionamento do Futebol Sénior no 

clube. 

Participação nas reuniões de Direção 

(Discussão das diversas matérias 

relacionadas com o clube). 

Ind_2 

Contactar com fornecedores e clientes; 

Falar com os pais dos atletas, atletas ou 

técnicos; Tratar de assuntos institucionais; 

Estabelecer contactos e relações com 

outras pessoas; Parte Financeira e 

Administrativa do Clube (contas, 

movimentos financeiros, pagamentos, 

faturas, entre outras). 

Reuniões de Direção – todos os assuntos e 

decisões relativas ao clube são discutidas e 

tratadas em grupo como todos os diretores. 

Ind_3 

Escrita/Comunicados sobre as diferentes 

matérias relacionadas com futebol; 

Intervenção permanente nas várias 

modalidades do clube, estando atento às 

várias circunstâncias ocorridas ao longo da 

semana. 

Participação ativa nas reuniões do clube e 

naquelas que são realizadas noutras 

instituições (ex. A.F.L.). Participação em 

eventos realizados por outros clubes.  

Ind_4 

Participar em reuniões municipais e juntas 

de freguesia, fazer pagamentos, 

representação do clube em eventos socias 

e institucionais, fazer de Delegado aos 

jogos, fazer de motorista caso necessário, 

entre outras. 

Reuniões periódicas de direção.  

Ind_5  

Todo o trabalho de divulgação e imagem 

Reuniões de direção; Diversas reuniões 

informais (para debater novas ideias e 
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do clube; Atualização do Website e 

Facebook do clube; Filmagem e edição 

dos jogos; Organizar o clube 

financeiramente; Estabelecer as propostas 

de apoios e patrocínios; Tratar da 

contratação dos jogadores e técnicos. 

 

“invenções” para o clube); Tratamento de 

toda a logística necessária para os jogos e 

treinos. 

 

No que diz respeito ao tipo de atividades desenvolvidas individualmente, as 

respostas foram diversificadas, não existindo qualquer unanimidade entre os 

entrevistados. No nosso ponto de vista isto constata-se por dois fatores específicos. O 

primeiro fator é constituído pelo facto de cada elemento entrevistado desempenhar um 

papel específico na sua organização desportiva. Cada elemento decidiu referir as 

atividades pelo qual se destaca e que faz com maior frequência. O segundo fator 

demonstra a necessidade do Presidente do Clube (por falta de recursos humanos) ter que 

desempenhar tarefas totalmente distintas do seu cargo, como por exemplo, ter que 

participar em reuniões institucionais, tomar decisões importantes para o futuro do clube, 

como também ter que fazer de motorista das equipas nos dias de competição.  

Neste sentido, é possível concluir que no seio de uma organização de futebol não 

profissional, cada Dirigente Desportivo (independentemente de ser presidente ou vice-

presidente), executa principalmente as atividades pelo qual se identifica e carateriza. Por 

vezes, terá também que executar tarefas que se distanciam da principal essência do 

cargo. Estes aspetos revelam, na nossa opinião, que a atividade de Dirigente Desportivo 

não Profissional não deve ser caracterizada por tarefas singulares específicas como 

qualquer outro cargo profissional.  

 

 Inquéritos:  

Este cargo é caracterizado pelas relações e interações constantes com outros grupos 

de atividade. Essas ligações são frequentes no dia-a-dia do DD, sendo demonstrativas 

do tipo de funções que o envolvem no desempenho do seu cargo.  

Neste sentido, percebendo que áreas de atividades estão essencialmente relacionadas 

que o desempenho do cargo de DDF não Profissional, abordamos os resultados 

referenciados na Tabela 12.   
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Existem duas áreas funcionais de atividade que se distinguem claramente das outras, 

aquelas que, segundo os Dirigentes inquiridos, estabelecem uma maior ligação quando 

estão a desempenhar a sua atividade diária. Essas ligações são visíveis nas áreas de 

atividade definidas pelos Serviços/Dirigentes dos Organismos Federativos e 

Associativos (86.1%) e pelos Treinadores (80.6%).  

No primeiro caso é normal essa mesma distinção, pois acaba por ser uma 

necessidade própria, por parte do dirigente e do Clube, reportando todas as ocorrências, 

medidas e decisões que são determinadas pelos organismos responsáveis pela regulação 

e organização das competições. O DD figura-se como o elo de ligação entre o clube e as 

entidades regularizadoras.  

No segundo caso, a relação com os Treinadores, segue exatamente a mesma linha de 

orientação anteriormente definida, como sendo uma necessidade própria por parte do 

DD. Através deste contacto é que existe a possibilidade de tomar decisões importantes 

ao nível da gestão das equipas de competição. Definir equipas, perceber as necessidades 

de cada uma delas, acompanhar os processos de evolução, organização logística nos 

dias de competição, tratamento de possíveis processos disciplinares, determinação das 

normas e regras do clube/treinos, são alguns pontos referentes a necessidade existente 

desta relação para que o DD conseguia efetuar algumas das suas tarefas.    

Outras áreas de atividades fortemente referidas pelos DDF inquiridos foram: os 

Serviços Administrativos Municipais (66.7%), os Patrocinadores (69.4%) e 

Fisioterapeutas/Massagistas (58.3%).   

 

Tabela 12 – Áreas funcionais onde existe uma relação constante com a atividade DDF não Profissional - Inquéritos 

Quais das seguintes áreas funcionais, o Dirigente Desportivo apresenta uma relação 

constante e formal no desempenho das suas atividades? 

Resposta Contagem % 

Serviços Administrativos/Dirigentes (F.P.F., A.F.L., INATEL, 

etc.) 
31 86,11% 

Fisioterapeutas/Massagistas  21 58,33% 

Treinadores  29 80,56% 

Técnicos de Arbitragem  5 13,89% 

Agentes de Jogadores (Empresários de Jogadores)  5 13,89% 

Órgãos de Comunicação Social 9 25,00% 

Patrocinadores 25 69,44% 
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Serviços Administrativos Municipais e Juntas de Freguesia  24 66,67% 

Outro 3 8,33% 

 

 

3.2. Horário  

 

 Entrevistas:  

Quanto ao horário referente a esta atividade, os elementos entrevistados referem que 

este caracteriza-se por um horário Variável ou em regime de Tempo Parcial (part-time). 

Apenas um Dirigente Desportivo desempenha a atividade a Tempo Inteiro (full-time).  

Tabela 13 - Número de referências quanto ao Tipo de Horário referente à atividade - Entrevistas 

4.2.1. Horário - Tipo de Horário 

Tempo Parcial (Part-time) 2 

Tempo Inteiro (Full-Time) 1 

Variável 2 

 

Não sendo considerado na sua maioria como uma atividade profissional, com um 

horário fixo e estabelecido, é normal que exista um maior número de referências quanto 

à variabilidade e parcialidade do horário. Dos cinco elementos entrevistados, quatro 

desempenham este cargo em paralelo com a sua atividade profissional, sendo que, só 

desempenham o cargo do Dirigente Desportivo fora do período da sua atividade 

profissional, ou seja, nas suas “horas vagas”, sendo uma grande limitação em relação à 

possibilidade de existir uma melhor dedicação ao dirigismo desportivo.  

De outra forma apresentamos o caso dos Dirigentes Desportivos já reformados, que 

por norma, poderiam dedicar todo o seu tempo ao cargo referenciado. No entanto, 

consideram consequentemente que o seu horário é considerado variável, pois, o próprio 

está dependente das circunstâncias e situações que ocorram no clube. Neste sentido, o 

Dirigente Desportivo só desempenha a sua atividade quando é referenciado para tal, 

sendo que, possui uma disponibilidade total para intervir nas necessidades do clube.  
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Tabela 14 - Especificação do Tipo de Horário do Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional - Entrevistas 

4.2.1. Horário - Tipo de Horário 

Indivíduos Referências Doc. Especifique 

Ind_1 Tempo Parcial (Part-Time) 

É um “Hobby – com responsabilidade” desempenhado em 

regime de part-time. Existe uma dificuldade em cumprir com 

as suas funções no clube e de estar muitas vezes presente, 

devido aos seus compromissos profissionais. 

Ind_2 Variável 

Presidente: Dependente das circunstâncias do seu trabalho 

profissional. Normalmente sai do trabalho as 18.30h e fica o 

tempo que for preciso no clube. Aos fins-de-semana dedica a 

sua manhã e tarde ao clube (competições desportivas).  

Vice-Presidente: Sendo reformado pode dedicar mais tempo à 

atividade. Normalmente entra às 14h e sai por volta as 20h. 

Ind_3 Variável 

O horário não é específico depende daquilo que seja preciso 

tratar. Neste caso o dirigente é reformado e dedica grande 

parte das horas do seu dia ao clube, no entanto, nem sempre 

está a exercer as suas atividades nas instalações do clube. 

Ind_4 
Tempo Inteiro 

(Full-time) 
Dedica todo o seu tempo ao clube (12/14 horas por dia). 

Ind_5 Tempo Parcial (Part-time) 

Sempre que sai do trabalho vai até ao clube. A hora de saída 

do trabalho é às 18.30. Está presente em todos os jogos e 

treinos 

 

Os Dirigentes Desportivos que desenvolvem a sua atividade num horário de tempo 

parcial (part-time), consideram que esta é uma responsabilidade assumida fora do tempo 

da sua profissão. Contudo, tal como a maioria dos elementos entrevistados, só 

desempenha as suas funções de dirigente após o término da sua atividade profissional de 

forma voluntária.  

Relativamente ao Dirigente Desportivo que exerce as suas funções tempo inteiro 

(full-time) e de forma profissional, dedica 12/14 horas por dia à atividade, sendo 

remunerado pelas suas funcionalidades no clube. Este caso é um contexto raro, ocorrido 

num universo de estudo de organizações desportivas de carácter amador, onde a 

atividade de Dirigente Desportivo é caracterizada pela sua vertente benévola e 

voluntária.  

Quando interrogados acerca do tempo médio (horas) despendido por semana para o 

desenvolvimento da atividade, as respostas repartem-se entre si. Os períodos de tempo 

foram divididos em vários intervalos, facilitando a resposta aos entrevistados e a análise 

das mesmas. No entanto apenas quatro dos cinco entrevistados deram resposta a esta 

questão, sendo que o quinto elemento, ao afirmar que o seu horário era variável, 

constatou igualmente que o tempo despendido para atividade também variava ao longo 

das semanas. 



106 
 

Tabela 15 - Número de referências quanto às horas/semana de dedicação à atividade – Entrevistas  

4.2.2. Horas/Semana Referências Doc. % 

3-6 horas 0 0% 

7-10 horas 1 25% 

11-15 horas 1 25% 

16-20 horas 0 0% 

> 20 horas 2 50% 

 

Como podemos constatar na Tabela 15, temos dois Dirigentes Desportivos que 

dedicam mais de 20h/semana a esta atividade e dois que não dedicam mais de 10 e 15 

horas/semana respetivamente. A variabilidade do horário é um fator que leva a esta 

dispersão. Quando interrogados sobre este assunto, existiu uma enorme dificuldade de 

resposta por parte dos intervenientes, visto que não existe um horário regular e 

específico no qual seja possível controlar eficazmente as horas que dedicam ao 

respetivo cargo.  

 Inquéritos:  

Em relação ao tipo de horário referente a atividade, existe uma certa cordialidade no 

facto de que este cargo é desenvolvido em regime de Tempo Parcial (66.7%). Neste 

sentido, temos a noção que existe uma presença constante, por parte do Dirigente 

Desportivo, nas instalações do clube. A diferença traduzida entre o regime Variável e o 

Tempo Parcial está nesse mesmo ponto, ou seja, um DD ao assumir que efetua a 

atividade em regime Tempo Parcial (part-time) indica-nos que dedica sempre, 

independentemente das circunstâncias, parte do seu dia ao clube, fora da sua atividade 

profissional e com um horário substancialmente regularizado.   

No caso dos DDF não Profissional que assumiram realizar a sua atividade num 

regime Variável (22.2%) dedicam o seu tempo ao clube conforme a sua disponibilidade 

temporal. Não existe uma regularidade de horário que garanta a sua presença no clube.  

Relativamente ao regime de tempo inteiro (Full-time) caracteriza-se com a 

percentagem mais reduzida (11.1%). Neste caso indicamos duas situações possíveis. A 

primeira situação consiste no caso que foi apresentando num Dirigente entrevistado, no 

qual existe uma dedicação atividade de forma profissional e remunerada. A segunda 

situação consiste na hipótese do DD estar reformado e sem compromissos profissionais, 
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tendo totalidade do seu tempo livre para efetuar uma dedicação completa ao clube que 

dirige.   

Tabela 16 - Número de respostas relativas ao Tipo de Horário - Inquéritos 

Exerce a sua atividade em regime: 

Resposta Contagem % 

Tempo Inteiro (Full-Time) 4 11,11% 

Tempo Parcial (Part-Time) 24 66,67% 

Variável 8 22,22% 

Sem resposta 0 0,00% 

 

Ao analisarmos o tempo médio (horas) que DDF não Profissional dedicam a 

atividade verificamos que 55% dos elementos inquiridos aplicam mais de 20h por 

semana à direção do clube. Esta referência vai ao encontro daquilo que sucedeu com os 

elementos entrevistados.  

Tabela 17 - Número de referências quanto às horas/semana de dedicação à atividade – Inquéritos 

Quanto tempo dedica a esta atividade semanalmente? 

Resposta Contagem % 

3-6h por semana 1 2,78% 

7-10h por semana 1 2,78% 

11-15h por semana 9 25,00% 

16-20h por semana 5 13,89% 

> 20h por semana 20 55,56% 

Sem resposta 0 0,00% 

 

Este período de tempo engloba as tarefas que são efetuadas regularmente durante a 

semana, incluídos outros aspetos relevantes para atividade, tais como: presença nas 

competições que ocorrem durante o fim-de-semana, necessidades e obrigações do cargo 

(participar em reuniões federativas, associativas, municipais, participar em possíveis 

eventos formais, procura pela formação complementar e reuniões com parceiros e 

patrocinadores).  

Assim sendo, tendo em conta as respostas obtidas, podemos considerar, que o tempo, 

em horas por semana, consumido por um DDF não Profissional no desempenho da sua 

atividade varia entre 15 a mais de 20 horas por semana, onde esses valores estão sempre 

dependentes das circunstâncias ocorridas ao longo da semana.  
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3.4. Especificidade da Atividade  

 

 Entrevista:  

Neste ponto iremos analisar aquilo que, segundo os elementos entrevistados, a 

atividade de Dirigente Desportivo de futebol não Profissional tem de especifico, ou seja, 

representa o que é “único” no desempenho deste cargo.  

As repostas dadas pelos entrevistados foram analisadas e distribuídas nas diferentes 

categorias, possibilitando retirar o essencial de cada intervenção (Tabela 18). 

Tabela 18 - Especificidades da Atividade de Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional – Entrevistas  

4.3. Especificidades da Atividade 

Indivíduos Referências Doc. Especifique 

Ind_1 
Envolvimento no contexto 

desportivo; Desafio Pessoal; 

O que torna esta atividade especifica é a possibilidade de 

estar “por dentro” do Futebol; É um experiencia única, 

conhecemos pessoas com diferentes níveis de vida, com 

personalidades distintas mas todos inseridos no mesmo 

mundo do futebol. É uma atividade aliciante ao nível da 

aprendizagem, pois gerir um clube com poucos recursos é 

totalmente diferente de gerir um clube com grandes 

condições e com maiores facilidades.  

Ind_2 
Pela Modalidade; Desafio 

Pessoal; 

É específico por ser a modalidade de futebol; Caracteriza-se 

por ser um desafio para quem dirige uma associação com 

estas características. Ter que lidar com as situações do dia-

a-dia do clube, a relação com os pais dos atletas, com os 

atletas e gerir uma associação com poucos recursos; 

Ind_3 Responsabilidade Social; 

Considera um atividade ímpar: junta dois fatores essenciais 

numa só atividade. Envolve uma situação desportiva com 

um contexto social. Um dirigente no desempenho da sua 

atividade deve partilhar as suas experiências e 

conhecimentos com os mais jovens, ao nível do respeito, na 

aquisição de bons hábitos sociais e cumprimentos de 

horários. No mesmo sentido, é uma atividade que concretiza 

o desejo dos mais jovens no que se refere à prática 

desportiva. 

Ind_4 
Envolvimento no Contexto 

Desportivo; Desafio Pessoal; 

Quem está envolvido numa atividade desta natureza deve 

ser caracterizada por uma pessoa solidária e apaixonada 

pelo desporto; Esta atividade torna-se específica pelo facto 

de traduzir uma vontade natural das pessoas em assumir 

estas funções e responsabilidade. 

Ind_5 
Pela Modalidade; Desafio 

Pessoal; 

O que distingue esta atividade das outras pode ser a 

especificidade da própria modalidade. Toda a natureza da 

modalidade é diferente de todas as outras, por isso é que 

suscita tanta paixão envolta da mesma; A outra 

especificidade é todo o esforço feito pelos dirigentes 

desportivos, que dedicam grande parte do seu tempo-livre 

(horas após o seu trabalho profissional) a esta atividade. No 

entanto, dedicam por livre vontade e com uma enorme 

satisfação. 
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Tabela 19 - Número de referências quanto a Especificidades da Atividade – Entrevistas  

4.3. Especificidades da Atividade Referências Doc. % 

Envolvimento no contexto Desportivo 2 40% 

Pela Modalidade 2 40% 

Responsabilidade Social; 1 20% 

Desafio Pessoal 4 80% 

 

Pela análise da Tabela 19 podemos referir que 80% dos entrevistados (4 dos 5 

elementos) consideram que esta atividade é específica pelo fato de ser considera um 

desafio pessoal. As dificuldades vividas ao nível de recursos, por grande parte dos 

clubes, tornam a gestão num desafio de responsabilidade singular. Segundo os próprios, 

o ultrapassar das “barreiras” e dificuldades ocorridas durante as épocas desportivas, é 

que tornam esta atividade aliciante e satisfatória, sendo que isso, só é ultrapassado com 

esforço e dedicação diária ao clube.  

A possibilidade de estar envolvido no contexto desportivo foi um ponto referenciado 

por 40% dos entrevistados (2 em 5 elementos). Neste caso, a atividade é vista como 

uma oportunidade de participação no mundo desportivo. A paixão pelo desporto e tudo 

o que envolve o mesmo caracteriza-se como uma imparcialidade “aos olhos” dos 

Dirigentes Desportivos. Este ponto pode ser importante, pois através do contacto que 

tivemos no terreno, percebemos que este envolvimento é o que torna a atividade 

atrativa. A partilha de experiências, a necessidade de lidar com diferentes 

personalidades, o poder de tomar decisões importantes para a organização que se dirige, 

o símbolo de representação do clube, são tudo exemplos de alguns aspetos essenciais de 

quem gosta de estar envolvimento no desporto a este nível.  

A especificidade ser definida pelo simples facto da modalidade ser o Futebol, foi 

uma categoria referenciada igualmente por 40% dos elementos entrevistados, ou seja, 2 

dos 5 elementos, consideram neste caso, que ser Dirigente Desportivo de Futebol não é 

a mesma premissa que ser Dirigente Desportivo de outra modalidade qualquer. A 

natureza e as características singulares que esta modalidade confere, podem ser 

consideradas como um aspeto importante para o desempenho da atividade.   

Apenas 1 dos 5 DDF não Profissional entrevistados (20%) considera que esta 

atividade pode ser especifica por estar inserida num âmbito de responsabilidade social. 

Neste sentido, segundo o próprio, a atividade envolve dois fatores essenciais: o fator 
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desportivo e o contexto social. A função do Dirigente Desportivo é interligar estes dois 

elementos, ou seja, permitir uma prática desportiva a respetiva população-alvo e 

garantir em simultâneo a aquisição de bons hábitos sociais.  

 

 Inquéritos:  

No que diz respeito aos inquéritos, quanto à questão sobre as especificidades da 

atividade de DDF não Profissional, as respostas foram igualmente semelhantes às 

relatadas pelos elementos entrevistados. 

Tabela 20 - Número de respostas relativas aos aspetos específicos da atividade - Inquéritos 

Quais dos seguintes aspetos é que considera serem específicos da atividade de Dirigente 

Desportivo de Futebol? 

Resposta Contagem % 

Atividade desenvolvida em vários locais (acompanhamento das 

equipas, deslocações aos órgãos de soberania (FPF,AFL, INATEL, 

etc.), instalações do clube, etc.);  

33 91,67% 

Recursos a instrumentos e meios tecnológicos específicos;  13 36,11% 

Forte capacidade de superação e planeamento estratégico;  27 75,00% 

Paixão por esta modalidade específica;   23 63,89% 

Possibilidade de estabelecer relações de amizade; 17 47,22% 

Possibilidade de estar envolvido no meio desportivo;  16 44,44% 

Outro 0 0,00% 

 

Salientamos três especificidades, que de acordo com os inquiridos, obtiveram uma 

percentagem superior a 50%, ou seja, mais de metade dos elementos concordou que a 

atividade é específica por causa desses mesmos aspetos.  

O facto de esta atividade ter que ser desenvolvida em vários locais de ação, 

obrigando o Dirigente Desportivo a constantes deslocações e representações, é em 

grande maioria, com 91.7% de respostas, o caso mais singular no desempenho deste 

cargo. O acompanhamento das equipas em dias de competição, as reuniões com 

diversos órgãos e entidades, a representação do clube em eventos institucionais, são 

exemplos de alguns aspetos que indicam as características multifacetadas da atividade.   

Igualmente com uma maioria considerável, ou seja, com 75% de respostas, os DD 

inquiridos indicam-nos que a atividade é específica pela necessidade de ter que existir 
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uma forte capacidade de superação e planeamento estratégico para a desenvolver. Este 

aspeto pode ir ao encontro daquilo que foi referido como maior percentagem nas 

entrevistas, o desafio pessoal que este cargo impõe para quem o dirige.  

A “paixão” pela modalidade de Futebol é outro fator que torna “única” esta 

atividade. Segundo 63.8% dos elementos inquiridos, indicam que a paixão pela 

modalidade é um fator diferenciador desta atividade. Neste sentido podemos referenciar 

que quem procura este cargo, possui pessoalmente um forte gosto por esta modalidade, 

chegando ao ponto de a tornar única por esse simples facto.  

 

3.5. Exigências Pessoais 

 Entrevista:  

A nível de exigências pessoais, o objetivo essencial é definirmos quais os principais 

critérios individuais para um bom desempenho desta atividade. As respostadas obtidas 

foram organizadas em diferentes categorias, possibilitando retirar o essencial da 

informação (Tabela 21). 

Tabela 21 - Exigências Pessoais necessárias para o desempenho da atividade – Entrevistas  

4.4. Exigências Pessoais 

Indivíduos Referências Doc. Especifique 

Ind_1 

Aptidões Pessoais; 

Formação = Ferramenta; 

Experiência na área; 

É uma atividade que exige essencialmente um grande espírito 

de sacrifício. Um dirigente desportivo em nível de aptidões 

deve procurar estar sempre atualizado e ter noções mínimas 

relativamente às questões de legislação desportiva e 

regulamentos competitivos; Deve possuir uma experiência 

fundamental nesta área, que só é adquirida após longos anos no 

exercício da mesma. 

Ind_2 
Formação = Ferramenta; 

Experiência na área; 

No caso de existir alguma formação académica da parte de 

quem dirige o clube, pode ser considerada mais uma 

“ferramenta” de apoio (como é o caso do Vice-Presidente), não 

sendo esse um fator fundamental para definir um bom dirigente 

desportivo – “…o facto de ser licenciado não caracteriza 

obrigatoriamente um bom dirigente; A experiência adquirida ao 

longo dos anos é fundamental para o exercício desta atividade.  

Ind_3 
Aptidões Pessoais; 

Experiência na área; 

Deve ter Conhecimento e Cultura Desportiva; Deve ser uma 

pessoa comunicativa e estabelecer relações pessoais; Deve ser 

uma pessoa serena; Experiência prévia (como praticante e como 

dirigente); Não é preciso ser licenciado mas sim ter 

“experiência no terreno”;  

Ind_4 
Formação = Ferramenta; 

Experiência na área; 

 A procura e participação em cursos ou ações de formação sobre 

gestão desportiva/futebol é fundamental para os dirigentes 

desportivos, pois, segundo o próprio presidente, representa mais 

uma “arma” (apoio) para respondermos às necessidades do 
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mundo atual; Para o bom desempenho desta atividade, a 

experiência e a formação (Know-How) devem estar 

interligadas; 

Ind_5 

Aptidões Pessoais; 

Formação = Ferramenta; 

Experiência na área; 

Um dirigente deve ser uma pessoa que não tenha medo de errar 

e de arriscar. Só assim é que pode “brincar” com as suas ideias 

e avançar com projetos desta natureza; Os dirigentes 

desportivos devem tirar partido dos seus conhecimentos 

específicos e da sua formação base; Contudo, um passado com 

bons exemplos desportivos ao nível de treinadores, colegas de 

equipa, dirigentes desportivos, experiência em lidar com o 

balneário, acompanhado de uma boa educação e formação 

pessoal, são tudo pontos potenciadores daquilo que podemos 

desenvolver nesta atividade. 

 

Tabela 22 - Número de referências quanto às exigências pessoais - Entrevistas 

4.4. Exigências Pessoais Referências Doc. % 

Aptidões Pessoais 3 60% 

Formação = Ferramenta 4 80% 

Experiência na área;  5 100% 

 

De salientar neste ponto que existiu em todas as categorias um número superior a 

50% no que diz respeito às referências das entrevistas. As categorias foram divididas 

em: aptidões pessoais (personalidade, características psicológicas, físicas, mentais, entre 

outras), formação=ferramenta (necessidade de procurar formação adequada ou 

atualizações formativas) e experiência na área (necessidade de adquirir um conjunto de 

experiências prévias).  

Relativamente às Aptidões Pessoais, 60% dos elementos entrevistados (3 em 5 

elementos) referiram que são necessárias determinadas características pessoais para um 

bom desempenho desta atividade, tais como: grande espírito de sacrifício, cultura 

desportiva, forte capacidade de comunicação, estabelecer boas relações pessoais, não ter 

medo de errar e arriscar.  

Ao nível da formação, foram 4 dos 5 elementos entrevistados (80%) que referiram 

esse ponto com uma exigência necessária para o desempenho da atividade. No entanto, 

a procura e a referência dessa formação é exposta em diferentes pontos de vista. O 

primeiro ponto de vista distinguido pelos Dirigentes entrevistados consiste no 

aproveitamento da sua formação base (podendo ser académica superior) em prol das 

suas funções no clube. O segundo ponto consiste na necessidade dos Dirigentes 

Desportivos procurarem uma atualização ou formação em vertentes e matérias que 

consideram ser fundamentais para o desempenho das suas funções, participando em 
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cursos ou ações de formação pontuais, ou até mesmo, tornarem-se autodidatas e 

procurarem conhecimentos pelos seus próprios meios.  

A exigência que teve a total concordância entre os entrevistados (100%) para um 

bom desempenho da atividade, consistiu na obrigatoriedade de ser preciso ter 

experiência na área. Segundo os próprios este é um ponto fundamental para o exercício 

das funções desta atividade. Supera efetivamente a questão da formação, afirmando 

mesmo que “…o facto de ser licenciado não caracteriza obrigatoriamente um bom 

dirigente. A experiência adquirida ao longo dos anos é fundamental para o exercício 

desta atividade”.   

No entanto, também podemos salientar, segundo um dos elementos entrevistados, 

que “para o bom desempenho desta atividade a experiência e a formação (Know-How) 

devem estar interligadas”. A aplicação e o desenvolvimento formativo do conhecimento 

intelectual, tendo a noção da realidade vivida numa Organização de Futebol, podemos 

dizer que são dois aspetos exigentes para quem procura este cargo.   

 

3.5. Condições Penosas e Risco 

 

 Entrevista:  

Neste ponto será abordado as condições penosas ou de risco quando se exerce esta 

atividade de Dirigente Desportivo no âmbito não profissional.  

Tabela 23 - Condições penosas e de risco no desempenho da atividade do Dirigente Desportivo de Futebol não 

Profissional – Entrevistas  

4.5. Condições Penosas e Risco 

Indivíduos Referências Doc. Especifique 

Ind_1 

Risco de violência física e 

psicológica; Redução do 

tempo familiar; Pouca 

valorização; 

Um dirigente desportivo pode estar sujeito a diversos riscos, 

físicos até, sendo um responsável por um grupo, pode estar 

envolvido em situações de risco em defesa do grupo; Esta 

atividade “rouba” muito tempo à família, inclusive pode ter 

riscos ao nível da atividade profissional; Esta atividade não é 

muito valorizada, pode ser valorizada para as pessoas que 

procuram essa valorização, acabando até por se tornarem 

profissionais noutras organizações. 

Ind_2 
Pouca valorização; Pouco 

apoio institucional; 

Estes clubes só funcionam com a dedicação (“carolice”) dos 

seus dirigentes que muitas vezes não têm qualquer tipo de 

apoio e valorização pelas entidades responsáveis pelo 

desporto em Portugal; Existe um apoio (financeiro, 

formativo, legislativo) muito reduzido ao dirigismo 
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desportivo; Não existe apoio ao nível de cursos de formação 

de dirigentes Desportivos. Enquanto devia existir mais 

facilidades (legislativas, inscrições de atletas, entre outras) 

aos clubes de pequena dimensão, pelo contrário, existem 

muitas dificuldades e complicações que formam barreiras 

difíceis de ultrapassar.  

Ind_3 

Risco de violência física e 

psicológica; Redução do 

tempo familiar; 

Dificuldade em manter a seriedade em determinadas 

situações, levando por vezes a ocorrência de fortes castigos 

sendo aplicados algumas vezes sem razão para tal; Tem de 

existir uma compreensão por parte dos familiares mais 

próximos quando não se está presente e se está a tratar de 

problemas do clube. 

Ind_4 Pouca valorização; 
Existe uma falta de consideração das pessoas e é uma 

atividade pouco valorizada. 

Ind_5 Pouco apoio institucional; 

O pouco apoio por parte da Câmara e o desinteresse notório 

por parte da AFL pelos seus filiados são também fatores que 

pouco contribuem para o desenvolvimento dos clubes. 

 

Tabela 24 - Número de referências quanto às condições de risco associadas atividade – Entrevistas  

4.5. Condições Penosas e Risco Referências Doc. % 

Risco de violência física e psicológica 2 40% 

Redução do tempo familiar; 2 40% 

Pouca valorização 3 60% 

Pouco apoio institucional 2 40% 

 

Referentes às condições de risco, as referências retiradas das entrevistas não 

apresentaram nenhum valor absoluto.  

Realçar que três categorias (risco de violência física e psicológica, redução do tempo 

familiar e pouco apoio institucional) obtiveram cada uma delas, referências de 40% dos 

entrevistados (2 em 5 entrevistados).  

A categoria que obteve a percentagem mais elevada (60%) foi a pouca valorização. 

Este aspeto é sentido por estes Dirigentes Desportivo quando reveem uma sociedade 

que não valoriza os esforços constantemente realizados, e também pelas entidades 

institucionais desportivas que apresentam um apoio muito reduzido à atividade e aos 

clubes.    

Inquéritos: 

Relativamente aos inquéritos e sobre está temática, existiu um equilíbrio em três 

respostas específicas.  
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Salientamos primeiramente a resposta com maior percentagem (88.9%) que consiste 

na diminuição do tempo para outras atividades. Isto fica a dever ao facto de que grande 

parte do tempo livre que o DD têm (fora da atividade profissional) é dedicado ao clube, 

em contrapartida deixam de ter tempo para estar com os familiares, com os amigos ou 

ocuparem-se com outras atividades de lazer. Neste ponto também podemos encontrar 

fatores que nos indicam o desafio pessoal e a capacidade de superação que esta 

atividade envolve, em que a direção do clube é sobreposta a outros momentos da vida 

pessoal.    

Neste sentido, outra condição penosa associada a atividade, consiste nos conflitos 

existentes com a vida profissional dos Dirigentes Desportivos, tendo um percentagem 

de 58% sobre o total. Na sociedade atual existe cada vez menos tempo livre para os 

trabalhadores, e isso é refletido também neste ponto. Cada vez mais os Dirigentes 

Desportivos, que exercem as suas atividade de forma voluntaria, têm menos tempo para 

se dedicarem ao clube, isto porque o seu tempo livre é cada vez mais reduzido. É neste 

âmbito que surge o conflito com a vida profissional, que por vezes não lhes dá 

oportunidade temporal desejada para exercerem as funções como pretendiam.   

Tabela 25 - Número de respostas relativas às condições penosas e risco associadas à atividade - Inquéritos 

Quais dos seguintes aspetos são considerados como sendo situações penosas ou de risco no 

desempenho da atividade de Dirigente Desportivo de Futebol? 

Resposta Contagem % 

Diminuição do tempo para outras atividades (família, amigos, etc.); 32 88,89% 

Forte exposição da imagem pessoal; 17 47,22% 

Não reconhecimento do trabalho desenvolvido; 23 63,89% 

Exposição a possíveis agressões físicas ou verbais; 15 41,67% 

Dificuldades na aquisição de novos conhecimentos e aprendizagens; 5 13,89% 

Conflitos com a vida profissional; 21 58,33% 

Abdicar de comportamentos que não são favoráveis à atividade (tabaco, álcool, 

comportamentos violentos, frequentes saídas noturnas, etc.); 
3 8,33% 

Outro 1 2,78% 

 

A segunda afirmação com maior percentagem (63.8%) é referente ao não 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Este ponto vai ao encontro daquele que foi 

mais referenciado nas entrevistas, que se insere na pouca valorização do trabalho 

realizado pelos próprios.  
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Nos dias de hoje, de acordo com os elementos inquiridos, os DDF não Profissional 

encontram essencialmente dois obstáculos que se impõem na execução da sua atividade: 

a conjugação da sua “outra vida para além do dirigismo” e a carência de apoios que os 

motiva para continuarem o trabalho desenvolvido até à data.   

 

3.6. Percurso ligado a Atividade  

 

 Entrevista:  

Em relação ao percurso ligado à atividade, foram distinguidas apenas duas categorias 

consoante as respostas obtidas. As principais referências foram distinguidas 

maioritariamente numa categoria, como é possível constatar nas seguintes tabelas:  

Tabela 26 - Percurso ligado à atividade de Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional – Entrevistas  

4.6. Percurso Ligado à atividade 

Indivíduos Referências Doc. Especifique 

Ind_1 

Atleta do 

Clube/Praticantes 

Desportivos 

Antes de ser dirigente passou com atleta do clube até aos 20 anos 

de idade, fez um interregno de 2 anos, sendo posteriormente 

convidado para assumir o cargo de dirigente desportivo, a 

atividade que desenvolve ainda nos dias de hoje (30 anos de 

atividade no clube).  

Ind_2 
Outras atividades 

agregadas ao Clube; 

Presidente: A sua ligação ao clube começou pela função de 

Seccionista de campo (sendo que o seu filho também era atleta no 

clube), passando posteriormente pela função de assessor de área 

jurídica; Vice-Presidente: A sua atividade profissional ligada à 

Banca. Em determinada altura, o clube teve a falta de um direto 

financeiro e existiu o convite para o ocupar essa posição. 

Atualmente trata da parte financeira e administrativa do clube.  

Ind_3 

Atleta do 

Clube/Praticantes 

Desportivos 

Começou como sendo jogador do clube. 

Ind_4 

Atleta do 

Clube/Praticantes 

Desportivos 

Sempre teve uma ligação com o desporto, em particular com o 

futebol, foi jogador e treinador. No clube começou por fazer parte 

da equipa de veteranos e depois foi convidado para fazer parte da 

direção. 

Ind_5 

Atleta do 

Clube/Praticantes 

Desportivos 

Tudo surgiu quando dois amigos decidiram criar um clube de 

futebol. Sempre houve uma ligação com o desporto (Vice-

Presidente: Jogador de Rugby e Presidente: Jogador de Futebol). 

 

Tabela 27 - Número de referências quanto ao percurso ligado à atividade - Entrevistas 

4.6. Percurso Ligado à Atividade Referências Doc. % 

Outras atividades agregadas ao Clube 1 20% 

Atletas do Clube/ Praticantes Desportivos 4 80% 
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Sendo este ponto referente ao facto de perceber como é que os Dirigentes 

Desportivos chegaram até aos seus respetivos cargos, constatamos, através dos dados 

obtidos, que existe uma diferença percentual no que diz respeito às duas categorias. 

A categoria que refere o percurso ligado e iniciado como atletas do clube/praticantes 

desportivos, apresenta 80% de referências retiradas, ou seja, 4 dos 5 DDF não 

Profissional entrevistados foram atletas dos clubes onde hoje são presidentes/Vice-

presidentes ou foram anteriores praticantes de desporto.  

Este aspeto demonstra ser muito interessante, pois refere a forte ligação que sempre 

tiveram com o Desporto. Neste sentido, podemos concluir que existe uma necessidade 

de ligação pessoal com a área desportiva, onde muitas vezes utilizam a experiência 

adquirida enquanto atletas ou treinadores na sua atividade de Dirigente Desportivo.  

Apenas um dos elementos entrevistados ingressou na direção do clube através de 

outras atividades que o mantinham ligado ao mesmo. Começou pela atividade de 

Seccionista nos jogos, onde lhe permitiu compreender a realidade vivida no clube e 

adquirir experiências fundamentais, para posteriormente, enquadrar o quadro diretivo da 

própria organização desportiva.   

 

4. Atividades  

 

 Entrevista:  

Neste ponto, será analisado as atividades enumeradas pelos DDF não Profissional 

entrevistados. Este aspeto é fundamental, porque efetivamente, o que distingue um 

cargo de outro, é o conjunto de atividades que são desenvolvidas pelo seu ocupante.  

Foi-lhes pedido que identificassem as principais tarefas/atividades que desenvolvem 

(sistematicamente, ocasionalmente e extraordinariamente) no início, durante e no final 

da Época Desportiva.  

Para identificar e compreender as atividades referidas, foi atribuído a cada uma delas 

uma categoria específica, que foi construída consoante as tipificação das respostas 

obtidas. Neste sentido, podemos perceber melhor qual é a categoria que apresenta um 

maior número de referências e tornarmos a análise dos dados mais compreensíveis.   
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A estrutura concebida e os dados das tarefas/atividade identificadas estão representados 

na seguinte Tabela 28
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Tabela 28 - Número de referências relativas às Atividades desenvolvidas pelo DDF não Profissional – Entrevistas  

5. Atividades Especifique Referências Doc. % 

Planeamento e Organização do Clube 

 
Reuniões de Direção; Preparação logística para o início da época (horários de treino, equipamentos e materiais de 

treino); Reunião inicial com atletas e técnicos; Tratar dos transportes das equipas para os jogos; Elaboração dos horários 

de treino; Preparação para outras atividades culturais e sociais promovidas pelo clube para além do futebol; Resolver 
problemas ocorrentes nos vários departamentos/modalidades; Reuniões de Direção; Tratamento de diversos assuntos 

relacionados com o clube, e com os respetivos diretores e coordenadores de formação (Reuniões); Desenvolver 

atividades de ocupação dos tempos livres das crianças e jovens – enquanto não começa a época desportiva; Preparação 
da Pré-epoca das equipas (marcação de treinos e jogos); Preparação logística para os jogos do fim-de-semana 

(convocatórias, transportes, lanches, equipamentos para os atletas); Controlo de treinos; Preparação logística para as 

equipas de futebol de todos os escalões (a nível de material, equipamentos, inscrições de jogadores, marcação de 
inspeções médicas, planos de treinos, etc.); Tratar das candidaturas aos apoios municipais; Programação da Pré-epoca 

(estabelecer os objetivos e treinos); Definir a Estratégia e os Objetivos do Clube; Programação época desportiva 
(treinos, número de equipas, inscrição de jogadores, etc.); Traçar objetivos para a época desportiva que advém; Começar 

a preparação da próxima época desportiva; Preparação das atividades desenvolvidas no clube durante a época 

Desportiva; Corrigir todos os problemas que ocorreram durante a época (seja a nível de equipas técnicas, jogadores ou 
material e equipamentos) 

22 33% 

Relações Públicas 

 

Relação Formal (aproximação) com os responsáveis máximos da A.F.L; Entrevistas e conferências de imprensa para as 

rádios regionais. Participação em vários debates acerca da realidade desportiva (futebol) regional; Contactar e agradecer 
aos apoiantes, patrocinadores e sócios; Organização e participação nos jantares de equipa; Acompanhamento da Equipa 

nos treinos semanais; Acompanhamento da Equipa aos Jogos; Reuniões ou conversas informais entre dirigentes sobre os 

clubes; Acompanhamento constante das equipas durante a semana de treinos e fins-de-semana (competição); 

Acompanhamento das equipas aos jogos; Almoço com os jogadores (no dia de jogo); Acompanhamento dos treinos e 

dos jogos; 

11 17% 

Gestão de Instalações Desportivas 
Tratamento e remodelação dos materiais que ficaram desgastados ou danificados; Verificar o material e equipamento 

desportivo que esteja em falta ou tenha ficado desgastado; Tratar da Gestão dos equipamentos e materiais desportivos; 

Verificação dos equipamentos e materiais desportivos (para os treinos e jogos);  
4 6% 

Gestão Financeira 
Preparação do Orçamento Financeiro para a época Desportiva; Pagamento das contas do clube (Água, Eletricidade, 

fornecedores, entre outras); Tratamento de assuntos financeiros (mapa financeiro, demonstração das contas); 
3 5% 

Gestão de Recursos Humanos 

Conversa com os jogadores que estão interessados em continuar no clube; Contratação/inscrição dos jogadores; 

Começar a preparar a época seguinte (falar com os atletas, treinadores, direção, pais dos jogadores, etc.); Definir os 

recursos humanos (jogadores/treinadores/equipa médica); Contratação de Treinadores (escalões de formação); 

Contratação de novos Jogadores; Renovação com os Treinadores do clube e caso necessário contratar novos; Controlo 

das faltas; Tratamento de “casos extraordinários”, por ex.: lesões de jogadores; Renovar o plantel Sénior (com entradas e 
saídas de atletas); Renovação com os atletas e tratar da inscrição de novos; 

11 17% 
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Comunicação e Marketing 

Divulgação das atividades realizadas no clube e possíveis eventos desportivos (redes sociais); Entrevistas a jornais 
Desportivos; Divulgação das atividades realizadas no clube; Correspondência e comunicados; Revisão de protocolos 

com as várias entidades; Angariação de apoios e patrocínios; Filmagem e edição dos jogos; Atualização do Facebook e 

do Website do clube; Divulgação constante da imagem do Clube na região; 

9 14% 

Avaliação 

Balanço da Época Desportiva; Avaliar os resultados obtidos na época desportiva; Balanço de toda a época desportiva – 

em todos os escalões; Fazer um balanço da época desportiva (ver o que correu bem e menos bem); Balanço final da 

época desportiva: “ver o que correu bem e menos bem”; Balanço dos resultados desportivos obtidos no respetivo fim-
de-semana;  

6 9% 

Total 66 100% 

 

Gráfico 1 - Atividades desenvolvidas pelo DDF não Profissional – Entrevistas  
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Como constatamos na Tabela 28, as atividades dividem-se nas seguintes categorias: 

Planeamento e Organização, Relações Públicas, Gestão de instalações desportiva, 

Gestão financeira, Gestão de recursos humanos, Comunicação/Marketing e Avaliação.  

No total, os cinco elementos entrevistados referenciaram 66 (sessenta e seis) 

tarefas/atividades que são desenvolvidas pelos próprios durante a época desportiva.  

4.1. Planeamento e Organização do clube 

 

Para o desenvolvimento das atividades de Dirigente Desportivo, este, é confrontado 

com muitas tarefas de planeamento e organização. Para um bom funcionamento de uma 

organização desportiva, é necessário que exista alguém que planeie e organize todos os 

pormenores que uma época desportiva exige.   

Semanalmente, o DD de Futebol não Profissional depara-se com situações que 

precisam de preparação prévia ou de resolução extraordinária. É neste cenário que se 

enquadra as tarefas/atividades de planeamento e organização do clube.  

Ao consultarmos a Tabela 28, observamos que esta categoria oferece um maior 

número de referências comparativamente com as outras. São 22 referências e 

representam 33% da totalidade.  

No entanto, entre essas referências, podemos verificar e destacar algumas mais 

determinantes, como por exemplo: reuniões formais de direção, preparação logística 

para as competições, reuniões com os técnicos e preparação das pré-épocas das equipas.  

As reuniões formais de direção normalmente são realizadas em períodos de tempo 

definidos, semanalmente ou mensalmente, dependendo do que está concordado no 

clube. Apenas em situações extraordinárias é que essa situação não acontece. A sua 

finalidade consiste na discussão de assuntos inerentes à gestão do clube, debater novas 

ideias, definir objetivos e estratégias para o desenvolvimento organizacional.   

A preparação logística para as competições e para a época desportiva consiste noutra 

tarefa essencial do ponto de vista dos Dirigentes Desportivos. No início de uma época, é 

fundamental tratar de assuntos ao nível de material e equipamentos desportivos, 

inscrições de jogadores, marcação de inspeções médicas, planos de treinos, definir 

número de equipas, marcação de jogos de pré-epoca, ente outros pormenores que são 
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igualmente importantes para o bom funcionamento da organização. Durante a época 

desportiva, a preparação logística mantem-se, mas é feita essencialmente para os dias de 

competição. Tarefas como elaboração de convocatórias em conjunto com os treinadores, 

transportes, lanches, equipamentos para os atletas, garantir a presença de força de 

segurança nos dias de jogos, garantir uma adequada receção das equipas adversárias e 

equipas de arbitragem, elaboração das fichas de jogo, entre outras, são as que garantem, 

semanalmente, a existência de competição a este nível não profissional.  

4.2. Relações Públicas 

 

A necessidade de estabelecer diversas relações pessoais e de marcar presença nas 

competições e eventos onde o clube está envolvido, faz com que o Dirigente Desportivo 

assuma variadas tarefas no âmbito de Relações Públicas.  

A sua imagem transmite globalmente a imagem da organização que representa. A 

participação em eventos institucionais, entrevistas para rádios e jornais regionais, 

acompanhamento da equipa nos dias de competição, sendo o representante máximo da 

mesma, o relacionamento com os outros Dirigentes Desportivos, são algumas das 

tarefas inerente a esta categoria.  

Representa 17% da totalidade das referências, sendo considerada uma das atividades 

mais importantes entre os elementos entrevistados.  

4.3. Gestão de Instalações Desportivas 

 

Nesta categoria não verificamos grandes referências a destacar. Os elementos 

entrevistados apenas se limitam a verificar o estado e a qualidade dos equipamentos 

desportivos numa fase inicial da época desportiva. Recorrem a sua correção e 

modificação caso estejam danificados ou em falta.  

Não existem quaisquer referências a outros modos de aproveitamento dos espaços e 

equipamentos que o clube tem disponível.  

4.4. Gestão Financeira 

 

No que diz respeito à Gestão Financeira do clube, verificamos igualmente um 

número reduzido de referências descritas pelos elementos entrevistados.  
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Na nossa opinião esta situação pode ocorrer por dois motivos específicos. Pode ser 

falta de formação por parte dos Dirigentes Desportivos sobre esta matéria, ou então o 

que acontece com a maior parte dos clubes de âmbito não profissional, que possui um 

agente exterior à organização (Contabilista) que trata destes assuntos particulares.  

4.5. Gestão de Recursos Humanos 

 

Esta categoria é considerada pelos elementos entrevistados uma das mais importantes 

e onde incide grande parte das suas tarefas. Representa 17% do total das atividades 

referidas e é neste âmbito que os Dirigentes Desportivos tomam grandes decisões em 

prol da constituição do clube.  

Em todas a épocas desportivas, ou seja, anualmente, existem inúmeras situações 

gestão pessoal numa organização desportiva. Os treinadores, os atletas, elementos de 

direção e outros técnicos essenciais, são os principais grupos que o Dirigente 

Desportivo tem de gerir.  

A gestão dos vários planteis, com a contratação de novos atletas e novos técnicos é 

amplamente considerada a tarefa mais exigente que o DD de Futebol não Profissional 

tem de executar neste âmbito. Esta é uma tarefa que tem que ser realizada no início de 

todas as épocas desportivas, pois sem atletas e treinadores o clube não funciona. 

4.6. Comunicação e Marketing  

 

Esta categoria está representada por 14% do total das referências relativas às 

tarefas/atividades desempenhadas pelos DD de Futebol não profissional que foram 

entrevistados. Neste âmbito referem-se essencialmente a todas as funções que estão 

relacionadas com a divulgação da imagem da organização desportiva.  

A utilização do Website e do Facebook do clube foram duas plataformas de 

comunicação referenciadas pelos elementos entrevistados. Atualmente constata-mos que 

a um nível não profissional, muitas organizações desportivas utilizam especialmente o 

Facebook para divulgarem as várias atividades e eventos ocorrentes no mesmo.  

Outra forma de divulgação de imagem da organização é através de meios mais 

tradicionais, que consistem em entrevistas ou publicações de diversos artigos nos 

jornais da região.  
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4.7. Avaliação  

 

 O processo de avaliação é uma tarefa realizada regularmente no final de cada época 

desportiva, que serve para o Dirigente supremo e todos os elementos da direção fazerem 

um balanço anual e avaliarem os resultados obtidos.   

Normalmente resulta numa reunião final, onde são discutidos assuntos e situações 

que tiveram mais impacto durante a época. Nesse balanço, também existe a participação 

dos treinadores das várias equipas, sendo que as suas opiniões são fundamentais para 

perceber o que correu bem e menos bem durante todo o ano de trabalho.  

No final o que se pretende é não repetir os mesmos erros na época que se vai iniciar 

posteriormente, e dar continuação ao que foi feito de melhor. Nesta fase final inicia-se a 

pretensão de estabelecimento de objetivos e estratégias para a próxima época.  

 Inquéritos:   

Em relação aos inquéritos, optamos por dividir um conjunto de atividades que foram 

definidas por nós, em três fases da época desportiva (antes, durante e após). Numa 

escala de 1 a 5 (1= Pouco Importante e 5= Muito Importante) os Dirigentes Desportivos 

inquiridos tiveram que avaliar a importância da tarefa para o desempenho da atividade.   

Para análise dos dados, tal como fizemos em relação as entrevistas, decidimos 

agrupar as diversas atividades por áreas científicas, para posteriormente, observarmos o 

grau de importância atribuído pelos Dirigentes Desportivos a cada tarefa/atividade 

dentro da respetiva área.
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Tabela 29 - Número de respostas relativas às atividades desenvolvidas pelos DDF não Profissional – Inquéritos 

Áreas Atividades Desenvolvidas pelos DDF não Profissional 

Escala 1 a 5 

1 2 3 4 5 n.f./n.s. 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Planeamento e 

Organização 

do Clube 

Definir os objetivos das várias equipas com os respetivos técnicos e 

restantes elementos da direção; 
0 0,00% 4 11,11% 5 13,89% 11 30,56% 16 44,44% 0 0,00% 

Marcar e controlar os Exames Médicos dos atletas 0 0,00% 1 2,78% 5 13,89% 9 25,00% 21 58,33% 0 0,00% 

Resolver questões logísticas de funcionamento do Clube; 0 0,00% 0 0,00% 2 5,56% 12 33,33% 22 61,11% 0 0,00% 

Elaborar horários de treino semanais e respetivas competições; 0 0,00% 1 2,78% 2 5,56% 12 33,33% 21 58,33% 0 0,00% 

Coordenar a preparação dos campos de futebol para a realização dos treinos 

e jogos; 
0 0,00% 1 2,78% 5 13,89% 14 38,89% 15 41,67% 1 2,78% 

Convencionar os lanches a atribuir aos jogadores no final de cada jogo; 2 5,56% 4 11,11% 7 19,44% 10 27,78% 12 33,33% 1 2,78% 

Elaborar regulamentos para aplicar nas várias equipas dos Clube; 0 0,00% 1 2,78% 6 16,67% 15 41,67% 13 36,11% 1 2,78% 

Participar em reuniões semanais, quinzenais ou mensais do Clube; 0 0,00% 1 2,78% 6 16,67% 10 27,78% 19 52,78% 0 0,00% 

Organizar e participar em reuniões com as várias equipas técnicas; 0 0,00% 1 2,78% 10 27,78% 11 30,56% 13 36,11% 1 2,78% 

Planeamento da pré-época das equipas; 0 0,00% 0 0,00% 4 11,11% 8 22,22% 24 66,67% 0 0,00% 

Combinar a saída e viagens (com possível alojamento) das equipas com os 

motoristas e equipas técnicas; 
2 5,56% 0 0,00% 8 22,22% 17 47,22% 8 22,22% 1 2,78% 

Tratamento de toda a burocracia nos dias de jogo; 0 0,00% 2 5,56% 9 25,00% 11 30,56% 13 36,11% 1 2,78% 

Proceder à organização de outras atividades desenvolvidas no clube, fora 

dos períodos de competição; 
1 2,78% 5 13,89% 9 25,00% 8 22,22% 13 36,11% 0 0,00% 

Relações 

Públicas 

Procurar fontes de apoio e patrocínio; 0 0,00% 1 2,78% 4 11,11% 12 33,33% 18 50,00% 1 2,78% 

Chefiar e acompanhar as equipas nos dias de jogo; 0 0,00% 0 0,00% 11 30,56% 14 38,89% 10 27,78% 1 2,78% 

Receber o árbitro e as equipas adversárias nos dias de jogo; 1 2,78% 1 2,78% 12 33,33% 11 30,56% 9 25,00% 2 5,56% 

Representar o clube em reuniões com as mais diversas entidades; 1 2,78% 0 0,00% 7 19,44% 11 30,56% 16 44,44% 1 2,78% 

Contactar e agradecer aos apoiantes, patrocinadores e sócios; 0 0,00% 1 2,78% 5 13,89% 13 36,11% 16 44,44% 1 2,78% 
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Gestão de 

Instalações 

Desportivas 

Verificação e remodelação das infraestruturas e equipamentos de suporte à 

prática desportiva; 
0 0,00% 1 2,78% 3 8,33% 12 33,33% 20 55,56% 0 0,00% 

Verificar o material e equipamento desportivo que tenha ficado danificado 

ou desgastado; 
0 0,00% 0 0,00% 4 11,11% 12 33,33% 20 55,56% 0 0,00% 

Gestão 

Financeira 

Preparar, elaborar e aprovar o orçamento do clube para a época desportiva; 0 0,00% 2 5,56% 0 0,00% 6 16,67% 26 72,22% 2 5,56% 

Controlo e acompanhamento das despesas e receitas do clube; 1 2,78% 1 2,78% 0 0,00% 7 19,44% 26 72,22% 1 2,78% 

Pagamento de salários e subidos aos funcionários do clube, técnicos e 

jogadores; 
1 0,00% 2 5,56% 4 11,11% 7 19,44% 18 50,00% 4 11,11% 

Controlo das despesas/receitas geradas na respetiva época desportiva (mapa 

financeiro, demonstração de resultados); 
0 0,00% 1 2,78% 3 8,33% 8 22,22% 23 63,89% 1 2,78% 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Obter informação do mercado de treinadores e jogadores; 4 11,11% 4 11,11% 4 11,11% 15 41,67% 8 22,22% 1 2,78% 

Definir os vários planteis (equipa sénior ou escalões de formação); 0 0,00% 3 8,33% 1 2,78% 11 30,56% 20 55,56% 1 2,78% 

Resolver problemas disciplinares dos jogadores e técnicos do clube; 0 0,00% 0 0,00% 2 5,56% 10 27,78% 23 63,89% 1 2,78% 

Efetuar seleção e recrutamento técnico para as várias equipas; 0 0,00% 0 0,00% 6 16,67% 9 25,00% 21 58,33% 0 0,00% 

Informar os técnicos das equipas sobre as alterações dos jogos ou outros 

acontecimentos similares; 
0 0,00% 1 2,78% 4 11,11% 14 38,89% 17 47,22% 0 0,00% 

Realizar acertos/equilíbrios no plantel ou nos vários planteis; 0 0,00% 2 5,56% 7 19,44% 18 50,00% 9 25,00% 0 0,00% 

Tratar da possível renovação dos técnicos e jogadores que desejem, por 

ambas as partes, continuar no clube;  
0 0,00% 0 0,00% 3 8,33% 10 27,78% 23 63,89% 0 0,00% 

Comunicação e 

Marketing 

Criar materiais promocionais e divulgação sobre os treinos de captação; 0 0,00% 2 5,56% 5 13,89% 18 50,00% 11 30,56% 0 0,00% 

Desenvolver e acompanhar o Website ou Facebook do clube; 1 2,78% 4 11,11% 4 11,11% 13 36,11% 13 36,11% 1 2,78% 

Transmitir informação aos sócios e a comunidade local em geral; 1 2,78% 3 8,33% 11 30,56% 11 30,56% 10 27,78% 0 0,00% 

Avaliação 

Controlar e avaliar os resultados e classificações semanais das equipas; 0 0,00% 2 5,56% 7 19,44% 16 44,44% 11 30,56% 0 0,00% 

Realizar uma avaliação (desempenho dos técnicos, jogadores, qualidade 

dos treinos, entre outras) e efetuar o balanço da época desportiva; 
0 0,00% 0 0,00% 6 16,67% 10 27,78% 19 52,78% 1 2,78% 

Outras  - 
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Aos observarmos os dados recolhidos, podemos constatar que as respostas atingiram 

fundamentalmente níveis de importância elevados (4 e 5) na maior parte das tarefas 

referenciadas.  

No entanto apresentamos um maior número de referências com grau de importância 

elevada na área Planeamento e Organização do clube, sendo essas as mais elaboradas 

pelo público em questão. A segunda e terceira área com uma importância elevada no 

conjunto de tarefas desenvolvidas pelo DDF não Profissional relacionam-se com as 

áreas dos Recursos Humanos e Gestão Financeira.   

Neste sentido salientamos que em todas as tarefas referências nos inquéritos, a soma 

dos graus de importância mais elevados, ultrapassam os 50% de concordância 

relativamente ao interesse que cada tarefa tem para o cargo. Podemos assumir deste 

modo, que existe uma unanimidade quanto ao interesse por parte dos elementos 

inquiridos em relação às atividades expostas.  
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B. Especificação do Cargo 

1. Saberes 

 

 Entrevista 

Os saberes referidos consistem num conhecimento relativo a um domínio disciplinar 

científico, tecnológico e técnico que na opinião dos cinco elementos entrevistados, são 

considerados fundamentais para o desempenho de funções nesta atividade.  

As respostas dadas durante a entrevista, possibilitou-nos identificar as áreas 

cientificas que os DD de Futebol não Profissional desenvolvem e aplicam no seu dia-a-

dia enquanto gestores de uma organização desportiva. Os resultados estão demonstrados 

na seguinte tabela: 

Tabela 30 - Número de referências relativos às áreas de conhecimento científico (Saberes) - Entrevistas 

1.Saberes 
Referências Doc. 

 

% 

 

Modalidade Futebol 2 8% 

Gestão de Instalações Desportivas 3 13% 

Gestão de Recursos Humanos 3 13% 

Análise Financeira 3 13% 

Gestão 2 8% 

Comunicação, Marketing e R.P. 3 13% 

Negociação 2 8% 

Observação (Scouting) 1 4% 

Sistemas de Informação e Tecnologias 1 4% 

Legislação Desportiva 4 17% 

Total 24 100% 
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Gráfico 2 - Áreas de conhecimento científico (Saberes) - Entrevistas 

 

Ao observarmos os resultados obtidos, podemos perceber que não existe grande 

dispersão ao nível das respostas correntes.   

Destacamos a área disciplinar, que segundo os elementos entrevistados, surge como 

sendo a mais referenciada nos dados recolhidos, nomeadamente, o domínio e 

conhecimentos sobre Legislação Desportiva.   

Considerando o meio onde o nosso estudo é desenvolvido, ou seja, nos clubes 

desportivos de futebol não profissional, é normal que os seus Dirigentes considerem a 

Legislação Desportiva um domínio de conhecimento muito importante para quem 

desempenha este cargo.  

 A grande maioria dos clubes não profissionais, têm uma enorme preocupação por 

seguir todos o requisitos impostos pela legislação. Neste sentido, sendo o Dirigente 

Desportivo supremo (Presidente/Vice-Presidente) responsável por inúmeras tarefas de 

gestão no clube, é o próprio que deve ser o principal instruído sobre as matérias 

legislativas. Tarefas que vão desde marcação de jogos, programação de dias de jogos, 

inscrição de atletas, programação de exames médicos, avaliação de castigos aos clubes e 
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atletas, entre outros, são considerados saberes específicos necessários para os 

cumprimentos legais sobre esses mesmos assuntos.  

Outras áreas disciplinares científicas que seguem destacadas com o mesmo número 

de referências, ou seja 4 respostas, representando 13%, cada uma delas, da totalidade. 

Nomeadamente, Gestão de Instalações Desportivas, Gestão de Recursos Humanos, 

Análise Financeira e Comunicação, Marketing e Relações Públicas.  

Um terceiro grupo está constituído por três áreas disciplinares, no qual cada uma 

delas representa 8.3% do total das referências distinguidas. As três áreas disciplinares 

são: Conhecimentos sobre a modalidade de futebol, Negociação e Gestão.  

As áreas disciplinares científicas que foram distinguidas apenas por 1 dos 5 

elementos entrevistados são representadas pela área de Observação (Scouting) e 

Sistemas de Informação e Tecnologias, no qual representam apenas 4% da totalidade de 

referências. A razão pela qual surge com um número de referências mais negativos, 

pode ser indicado pela novidade que ambas representam para os Dirigentes Desportivos 

entrevistados. O Scouting (Observação) é uma área de estudo relativamente recente, que 

tem como finalidade a observação de atletas talentosos que possivelmente poderão ser 

integrados nas equipas/clubes que os “scouters” (Observadores) representam. Esta 

ferramenta poderá ser muito importante para um Dirigente que pretenda selecionar e 

recrutar os melhores atletas e técnicos para o seu clube.  

 Inquéritos:  

Relativamente aos inquéritos, atribuímos um conjunto de áreas disciplinares 

científicas relacionadas com cargo, procurando saber, segundo a opinião dos próprios, 

quais seriam aquelas que os DDF não Profissional deveriam dominar no desempenho 

das suas funções. As respostas estão traduzidas na seguinte Tabela 31:  

Tabela 31 - Número de respostas relativos às áreas de conhecimento científico (Saberes) - Inquéritos 

Áreas Científicas 

Escala 1 a 5 (1 = Pouco Importante e 5 = Muito Importante) 

1 2 3 4 5 Indiferente 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Metodologia de Treino 

de Futebol 
1 2,78% 2 5,56% 9 25,00% 12 33,33% 10 27,78% 2 5,56% 

Organização e 

Planeamento de 

projetos no desporto 

0 0,00% 0 0,00% 7 19,44% 13 36,11% 16 44,44% 0 0,00% 
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Legislação e Direito do 

Desporto 
0 0,00% 0 0,00% 7 19,44% 16 44,44% 13 36,11% 0 0,00% 

Psicologia do Desporto 0 0,00% 1 2,78% 8 22,22% 15 41,67% 12 33,33% 0 0,00% 

Comunicação, 

Relações Públicas e 

Marketing do 

Desporto 

1 2,78% 1 2,78% 5 13,89% 15 41,67% 14 38,89% 0 0,00% 

Gestão de Recursos 

Humanos no Desporto 
1 2,78% 0 0,00% 2 5,56% 14 38,89% 19 52,78% 0 0,00% 

Sociologia do Desporto 

e das Organizações 
1 2,78% 5 13,89% 9 25,00% 11 30,56% 8 22,22% 2 5,56% 

Gestão de Instalações 

Desportivas 
0 0,00% 0 0,00% 4 11,11% 16 44,44% 16 44,44% 0 0,00% 

Contabilidade e 

Análise Financeira 
0 0,00% 2 5,56% 2 5,56% 16 44,44% 16 44,44% 0 0,00% 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

1 2,78% 0 0,00% 4 11,11% 17 47,22% 14 38,89% 0 0,00% 

Observação de 

Jogadores (Scouting) 
0 0,00% 1 2,78% 14 38,89% 13 36,11% 6 16,67% 2 5,56% 

Empreendorismo e 

Organização de 

Eventos Desportivos 

0 0,00% 0 0,00% 3 8,33% 17 47,22% 16 44,44% 0 0,00% 

 

Relativamente ao domínio da primeira área científica, Metodologia de Treino de 

Futebol, 33,3% consideraram ser uma área com um grau de importância de nível 4 e 

27.8% de nível 5. Sendo estes os nosso indicadores mais elevados relativamente a 

importância da tarefa, podemos assim destacar, segundo os elementos inquiridos, que 

esta área tem importância no desempenho do cargo.  

Obviamente que este domínio passa pelos princípios gerais da modalidade de 

Futebol, sendo um aspeto importante quanto a tomada de decisão em relação a diversas 

matérias, tais como: marcação e distribuição dos treinos, a avaliação da época 

desportiva, contratação e avaliação de jogadores e técnicos, procurar rentabilizar os seus 

recursos, entre outras, dando ao Dirigente Desportivo ferramentas que possibilitem ter 

uma opinião devidamente fundamentada sobre esses mesmos assuntos.  

Em relação à Organização e Planeamento de projetos no Desporto, as maiores 

percentagens estão distribuídas pelos níveis mais elevados de importância para o cargo, 

efetivamente, 36.1% para o nível de importância 4 e 44.4% para o nível 5. Esta é uma 

matéria muito importante para o Dirigente Desportivo, pois é a através do domínio desta 
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temática que poderá criar e desenvolver projetos de forma sustentável, garantindo a 

estabilidade ou o desenvolvimento institucional do clube. ´ 

A área referente à Legislação Desportiva, abrange igualmente de forma unanime o 

grau de importância elevado. Neste caso vai ao encontro do que verificamos nas 

entrevistas, assumindo-se como umas das áreas disciplinar mais importantes para o 

desempenho no cargo.  

Relativamente á área da Psicologia do Desporto, salientamos que existe um forte 

acordo quanto a possível utilidade da mesma para o dia-a-dia do Dirigente Desportivo, 

assumindo valores 41% de grau de importância 4 e 33% de grau 5. Com grau de 

importância semelhante, surge a área disciplinar designada de TIC´s (Tecnologias de 

Informação e Comunicação).  

No que diz respeito as áreas disciplinares que apresentaram valores mais elevando 

quanto a sua importância, destacamos a Comunicação e Marketing, Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão de Instalações Desportivas, Contabilidade e Análise Financeira e o 

Empreendorismo e Organização de Eventos Desportivos.  

As áreas disciplinares onde existiu um maior valor de incertezas (graus de 

importância nível 1,2,3) foram: a Sociologia do Desporto e a Observação de Jogadores 

(Scouting). Neste caso os valores de pouca importância para o cargo estão igualmente 

próximos dos valores definidos como importantes, levantando algumas incertezas 

quanto ao interesse para a atividade. 

 

2. Saberes-Fazer Técnicos 

 

 Entrevistas:  

A operacionalização das áreas disciplinares e científicas (Saberes) resulta num 

conjunto de Saberes-Fazer que são mais concretamente definidos como as competências 

técnicas do DD de Futebol não Profissional. Estas competências foram igualmente 

organizadas consoante as áreas disciplinares científicas distinguidas anteriormente nos 

Saberes, sendo que, as aptidões técnicas representam operacionalização concreta dessas 

mesmas áreas.
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Tabela 32 - Número de referências relativos à aplicação dos conhecimentos científicos (Saberes-Fazer) - Entrevistas 

2. Saberes-Fazer Técnicos Especifique Referências Doc. % 

Modalidade Futebol 
Apoiar em todos os processos de tomada de decisão no clube, relacionados com a modalidade de Futebol; Intervir da melhor 

maneira possível, procurando rentabilizar os jogadores e o clube; 
2 8% 

Gestão de Instalações Desportivas 
Deve tirar o melhor rendimento dos espaços do clube e deve saber quais os melhores materiais e equipamentos para o clube; 

Capaz de gerir aquilo que o clube disponibiliza, a nível financeiro e material; Saber olhar para as condições do material ou 

equipamento desportivo e perceber se está ou não em condições; 

3 12% 

Gestão de Recursos Humanos 

Tirar o melhor proveito do pessoal envolvido no clube –“gerir os recursos disponíveis”; Perceber as necessidades e os 

excessos correspondentes a uma equipa de futebol; Saber lidar com as exigências do plantel, resolvendo conflitos que por 

vezes ocorrem ao longo da Época; Saber lidar com os atletas mais novos, muitas vezes ter que lidar com os seus problemas e 

mostrar sempre disponibilidade para ajudar; 

4 16% 

Análise Financeira 
Manter a estabilidade financeira do clube e analisar as suas contas; Ser capaz de olhar para um mapa financeiro e perceber 

“isto está bem ou alguma coisa está mal”; 
2 8% 

Gestão 
Ter capacidade de avaliar e perceber aquilo que é melhor para o clube; Capacidade gerir todas as componentes de um clube 

de futebol, deste da parte financeira, arranjar patrocinadores e parcerias, organizar e planear todas as atividades do clube, 

contratar pessoal, marcar reuniões, etc.” 

2 8% 

Comunicação, Marketing e RP 
Divulgar a imagem do clube e dos eventos realizados no mesmo; Representar institucionalmente o clube, transmitindo uma 

imagem positiva. É fundamental saber estabelecer parcerias e angariar fundos para avançar com ideias próprias; Capacidade 

de divulgar a imagem do clube e transmitir todos os acontecimentos que envolvem o mesmo;  

3 12% 

Negociação 
Capacidade de negociar com os patrocinadores e apoiantes. Ter um forte "espírito comercial"; Domínio dos preços de 

mercado da modalidade de futebol para saber o que é melhor para o clube (a nível de patrocínios etc.) e estabelecimento de 

protocolos com outras instituições; 

2 8% 

Observação (Scouting) 
Identificar e estar atento a jogadores com qualidade para poderem integrar o plantel, com a observação de jogos dos escalões 

de formação (juniores) percebendo se têm ou não capacidade para integrar o plantel sénior; 
1 4% 
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Sistema de Informação e 

Tecnologias 

Saber aproveitar as novas plataformas informáticas disponíveis como é o caso do Facebook; Ter capacidade de adaptação às 

novas tecnologias e acompanhar a sua evolução. Explorar aquilo que a tecnologia tem para dar; 
2 8% 

Legislação Desportiva 

Deve ter as noções básicas da legislação para controlar acontecimentos que possam ocorrer nos jogos (castigos, multas, etc.); 

Estar identificado com os regulamentos e com as regras da modalidade; Ser capaz de perceber os regulamentos das 

competições; Domínio da legislação referente a modalidade e regulamentos das competições desportivas onde os clubes 

estão inscritos;  

4 16% 

Total 25 100% 

 

Gráfico 3 - Aplicação dos conhecimentos científicos (Saberes-Fazer) - Entrevistas 
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Neste sentido pretendemos analisar em que nível é que os DD de Futebol não 

Profissional operacionalizam os seus saberes, transcrevendo assim as suas aptidões 

técnicas.  

Ao observarmos o Gráfico 3 constatamos que existe uma aproximação em todas as 

áreas científicas no que diz respeito às referências técnicas.  

Salientamos as duas com maior percentagem de referências, correspondendo à 

Gestão de Recursos Humanos e Legislação Desportiva. Curiosamente ambas as áreas 

também tiveram uma percentagem alta, comparativamente com as outras, no que diz 

respeito aos Saberes.  

A nível da Legislação Desportiva, esta corresponde a 16% das referências técnicas 

totais. Sendo fundamental, segundo os elementos entrevistados, o DD de Futebol não 

Profissional devem dominar a legislação referente a modalidade e regulamentos das 

competições desportivas onde os clubes estão inscritos. Fundamentalmente para 

controlar ou prevenir situações que possam ocorrer durante a época ou mesmo nos dias 

de competição, como por exemplo, castigos, multas, alertas, entre outras situações.  

No caso da Gestão de Recursos Humanos, como referenciámos anteriormente, é 

considerada umas das principais atividades por parte do Dirigentes Desportivos, como 

tal, devem demonstrar fortes componentes técnicas nesta área. Correspondendo a 16% 

do total das referências expressas pelos elementos entrevistados, as suas competências 

técnicas correspondem a capacidade de gerir os poucos recursos humanos que a maioria 

dos clubes dispõe, ou seja, ser um elemento capaz de distribuir tarefas e funções pelo 

restante pessoal presente no clube de forma eficaz, deve ser um bom gestor de equipas 

(perceber as necessidades e excessos dos vários planteis) e saber lidar com os diversos 

problemas que envolvem os atletas, equipas técnicas ou outros elementos da direção 

(deve ser um bom gestor de conflitos).  

Com 12% das referências recolhidas, segue as aptidões técnicas referentes à área da 

Gestão de Instalações Desportivas. Principalmente, a capacidade de perceber os estados 

e as condições em que se encontram os equipamentos/materiais desportivos e saber 

retirar o melhor proveito dos espaços que o clube dispõe (ser capaz de gerir os espaços e 

instalações do clube), são referidas como as principais competências, no que diz 

respeito a esta área. Neste sentido, um DDF não Profissional deve possuir competências 



136 
 

técnicas, para saber rentabilizar eficazmente todas as condições (materiais e espaços) 

que o clube apropria.  

Igualmente com 12% de referências surge a área de Comunicação, Marketing e 

Relações Públicas. Neste âmbito, os DDF não Profissional afirmam que as principais 

competências técnicas consistem em ter a capacidade de representar o clube 

institucionalmente nos vários eventos ocorrem durante a época desportiva. Dar a cara 

pelo clube, ou seja, o dirigente supremo deve representar a imagem que o clube quer 

transmitir, sendo capaz de divulgar todos os serviços, atividades e eventos que são 

proporcionados na respetiva organização desportiva. Pretendendo angariar novos 

sócios/atletas/simpatizantes e estabelecer relações de parceira com entidades que 

possam vir a ser importantes no futuro.  

Relativamente às referências recolhidas sobre as competências técnicas, no que diz 

respeito a modalidade de Futebol, representam 8% da totalidade. Estes conhecimentos 

técnicos são caracterizados como fundamentos básicos sobre a modalidade, como por 

exemplo, processos de treino, regras da modalidade, noções de competências técnicas e 

táticas, entre outras. As noções desses conhecimentos são consideradas importantes, 

pois permitem que os Dirigentes Desportivos intervenham da melhor maneira em 

tomadas de decisão em prol de clube. Permite-lhes ter uma noção geral dos treinos e o 

modo de como são efetuados, avaliar a capacidade de cada atleta e discutir assuntos e 

novas ideias para as suas equipas com os técnicos/treinadores, podendo até, intervir da 

melhor maneira possível, procurando rentabilizar os recursos humanos do clube.  

Igualmente com 8% de referências totais surge-nos as competências técnicas 

relativas à Análise Financeira. Segundo os elementos entrevistados, nesta área, um DDF 

não Profissional deve saber manter a estabilidade financeira do clube e analisar as 

contas e receitas do mesmo. Deve ser capaz de olhar para o mapa financeiro e perceber 

o que a organização está a gastar e a produzir financeiramente.  

Neste sentido, a Gestão sobrevém com 8% das referências totais. A sua relevância é 

caracterizada pelos processos de Gestão geral que são confiados aos Dirigentes 

Desportivos. As suas principais competências técnicas consistem em procedimentos de 

organização e planeamento. De acordo com os elementos entrevistados, um DDF não 

Profissional deve ter “capacidade de avaliar e perceber aquilo que é melhor para o clube 

e conseguir gerir todas as componentes de um clube de futebol, gestão financeira, 
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arranjar patrocinadores e parcerias, organizar e planear todas as atividades do clube, 

contratar pessoal, marcar reuniões, etc.” 

Em relação às competências e conhecimentos ao nível dos processos de Negociação, 

correspondem a 8% das referências globais. A este nível um Dirigente Desportivo deve 

ter a capacidade de negociar e concretizar negócios que sejam de forte relevância para o 

clube. A procura de apoios e parecerias só são concretizáveis se o Dirigente Desportivo 

apresentar os benefícios, que ambas a entidades, terão com esses mesmos acordos. 

Neste seguimento surge a referência de que um DDF não Profissional deve incorporar 

um “espírito de comercial”, ou seja, deve ser um bom vendedor da imagem do clube e 

transmitir a credibilidade do mesmo, só assim é que vai cativar o interesse de possíveis 

parceiros. Deve dominar os preços de mercado da modalidade de futebol, procurando 

saber o que é melhor para o clube a nível de patrocínios e apoios, materiais e 

equipamentos, recursos humanos, controlo financeiro, entre outros.    

Igualmente com uma representação de 8% das referências totais e segundo os 

elementos entrevistados, o DDF não Profissional deve intervir na área de Sistemas de 

Informação e Tecnologias de acordo com duas vertentes: aproveitar e explorar todas as 

novas plataformas online disponíveis, como é o caso das redes sociais, websites e canais 

de comunicação e deve procurar atualizar-se quanto às novas tecnologias.  

Um clube desportivo, independemente das suas dimensões, não deve parar no tempo, 

deve por outro lado, acompanhar as evoluções tecnológicas e enquadrar-se com a 

realidade atual. Vivemos no contexto da comunicação. Nos dias de hoje é possível 

transmitir qualquer informação para todos os cantos do planeta numa questão de 

minutos. As organizações desportivas devem tirar partido disso mesmo e são os 

Dirigentes Desportivos os principais agentes que devem adaptar o clube à evolução dos 

hábitos da sociedade.  

Com uma representação de 4% da totalidade das referências recolhidas, surge as 

competências que estão ligadas com a área da Observação (Scouting). Sendo uma área 

muitas vezes ligada apenas aos treinadores, a capacidade de detetar atletas com 

potencial e talento, poderá ser utilizada atualmente pelos Dirigentes Desportivos. Sendo 

uma ferramenta que lhes permite conter uma avaliação mais detalhada sobre atletas que 

ingressam nas equipas dos seus clubes. Assim sendo, os DDF não Profissional devem 
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saber identificar e acompanhar os jogadores com potencial, procurando rentabilizá-los 

assim que ingressarem nos seus clubes. 

 

3. Saberes-Fazer Sociais e Relacionais  

 

 Entrevistas:  

Relativamente aos Saberes-Fazer Sociais e Relacionais compreendidos nesta 

categoria constituem as atitudes e qualidade pessoais, relativas à disposição para agir, 

reagir, interagir com os outros e com as situações do trabalho.  

Estas atitudes e qualidades pessoais estão normalmente relacionadas com a 

personalidade do Dirigente Desportivo, e corresponde à disposição operacional que 

demonstra na aplicação dos saberes referidos anteriormente. 
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Tabela 33 - Números de referências relativos aos Saberes-Sociais e Relacionais - Entrevistas 

3. Saberes-Fazer Sociais e Relacionais Especifique Referências Doc. % 

Atitudes Pessoais 

Um apaixonado pelo futebol e pelo clube que representa; Sentimento de 

“missão” (cumprir com os objetivos e representar o clube da melhor 

maneira possível); Espirito de trabalho; Ser solidário; Ter sentimento de 

justiça; Boa capacidade de argumentação (para defender e avançar com as 

suas ideias); Apresentar uma grande atitude ao desempenhar a suas 

funções; Deve tomar decisões com assertividade; Deve ter uma dedicação 

total no despenho da atividade; Tem que ser uma pessoa prestável e dar 

apoio quando é necessário – ser cooperativo; Deve mostrar respeito pelos 

outros; Deve ser um “lutador” (pelo clube que representa); Ter paixão por 

aquilo que faz no clube; Deve ser uma pessoa com bom senso; Deve ser 

capaz de gerir conflitos;  

15 46% 

Relações interpessoais 

Deve ser uma pessoa com “experiência de balneário” – saber lidar com os 

jogadores; Deve ser uma pessoa capaz de estabelecer boas relações 

pessoais; Saber Partilhar; Estabelece fortes relações pessoais (“o desporto 

deve ser motivo de união das pessoas e nunca de desavença”);Saber 

relacionar-se com pessoas que apresentam uma personalidade diferente; 

Demonstrar sempre o seu apoio à equipa técnica, jogadores e restantes 

elementos da direção; Deve saber relacionar com pessoas que apresentam 

personalidades distintas; Tem que saber respeitar as opiniões dos outros 

(“saber ouvir”);  

8 24% 

Gestão emocional 
Deve ter um forte controlo emocionalmente em situações de conflito, 

devendo dar sempre o exemplo; Tem que manter uma postura calma; Forte 

controlo emocional em situações de conflito; 

3 9% 

Liderança 

Deve ser um Líder, nos bons e nos maus momentos do clube; Deve ser um 

líder e ter o apoio dos sócios do clube; Deve ser um líder; Deve tomar a 

iniciativa de novos projetos e nunca desistir – mesmo tendo um “velho do 

Restelo a dizer que não vai dar resultado"; 

4 12% 

Adaptação 
Deve adaptar-se às novas tecnologias; Deve ser um comercial – “uma 

pessoa no terreno”; Alguém que quer sempre o melhor para o seu clube – 

não deve ficar conformado com o que tem, deve procurar sempre o melhor;  

3 9% 

 

Total 
 

33 

 

100% 
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Gráfico 4 - Saberes-Sociais e Relacionais - Entrevistas 

 

 

Num total de 33 referências analisadas sobre os Saberes-Fazer Socais e Relacionais, 

iremos agora analisar os resultados que estão demonstrados na Tabela 33.  

Inicialmente é possível constatarmos um maior domínio de frequências relativas às 

Atitudes Pessoais, representando 46% da totalidade. Nesta categoria estão englobados 

principalmente as várias virtudes pessoais que, de acordo com os elementos 

entrevistados, caracterizam o DDF não Profissional. Sendo a paixão pelo clube e pelas 

funções que desempenha, juntamente, com o esforço e dedicação que entrega à 

atividade, as principais notas que ficam desta categoria.  

Com uma indicação de 24% das referências totais, a categoria sobre as características 

representativas da Relações Interpessoais surge como sendo a segunda com maior 

percentagem. Estão aqui compreendidas as qualidades gerais da personalidade no que 

diz respeito aos aspetos e a capacidade de relação do Dirigente Desportivo no 

cumprimento das suas funções. Salientamos características relacionais como o saber 

relacionar com personalidades distintas, ter que saber ouvir e respeitar os outros, ser 

capaz de manter uma relação pessoal com jogadores, treinadores e colegas de atividade.  

A capacidade de liderança ou a identificação do Dirigente Desportivo como um líder, 

representa 12% das referências recolhidas. Neste aspeto, os elementos entrevistados, 

Atitudes Pessoais 

Relações interpessoais 

Gestão Emocional 

Liderança 

Adaptação 

46% 

24,2% 

9% 

12,1% 

9% 
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referiram que para um bom desempenho da função o Dirigente Desportivo tem que ser 

um líder e deve ser visto como tal. Deve ser ele quem tomar as iniciativas e deve ser o 

ultimo a desistir. São características como estas que o traduzem um líder.  

Relativamente à Gestão Emocional, são consideradas as características pessoais que 

o Dirigente Desportivo deve possuir no relacionamento com qualquer interveniente e na 

vivência de alguma situação. Esta categoria representa 9% das referências totais. 

Segundo os elementos entrevistados, o Dirigente Desportivo deverá possuir uma 

enorme capacidade de autocontrolo emocional, mantendo sempre uma postura calma 

em situações de conflito dando o exemplo aos atletas e treinadores. Sendo o 

representante máximo do clube, deverá ser o próprio a honrar a imagem do mesmo.  

Igualmente com uma exibição de 9% das referências, a categoria distinguida foi a 

capacidade de Adaptação do DDF não Profissional.   

Estas referências remetem à capacidade e ao empenho que os Dirigentes Desportivos 

devem demonstrar para evoluírem e acompanharem o desenvolvimento da sociedade. 

Devem exibir novas dinâmicas, apresentando pessoalmente um “espirito comercial”, 

como é referenciado por um dos elementos entrevistados, e não ficar conformado com 

os mínimos que o clube apresenta. Deve procurar ser sempre melhor e apresentar novas 

ideias que beneficiem a organização que representa.  

 Inquéritos:  

Em relação aos Inquéritos, identificamos um conjunto de características específicas e 

procuramos saber, na opinião dos elementos inquiridos, aquelas que mais se evidenciam 

num DDF não Profissional. Os resultados estão representados na seguinte Tabela 34.  

Tabela 34 - Número de respostas relativas às características pessoais, sociais e formativas do DDF não Profissional - 

Inquéritos 

Quais as características pessoais, sociais e formativas que devem distinguir um Dirigente 

Desportivo de Futebol? 

Resposta Contagem % 

Forte capacidade de Liderança; 33 91,67% 

Capacidade de comunicação e compreensão; 34 94,44% 

Capacidade para lidar com a adversidade/imprevistos e forte controlo emocional; 31 86,11% 

Grande capacidade de motivação pessoal; 29 80,56% 

Experiência como praticante da modalidade/desportivo; 9 25,00% 

Formação específica/académica na área de Desporto, Gestão ou outras áreas 

similares; 
9 25,00% 
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Ser um apaixonado pela modalidade; 23 63,89% 

Ter um forte espirito de sacrifício e dedicação ao clube; 32 88,89% 

Ser capaz de tomar decisões rápidas e assertivas; 29 80,56% 

Capaz de estabelecer diversas relações interpessoais; 26 72,22% 

Espírito de Comercial ("vender" a imagem do Clube); 18 50,00% 

Outro 1 2,78% 

 

Ao observarmos a tabela podemos constatar que existe um enorme consenso em 

relação a uma grande parte das características.  

Destacamos como maior evidência, quase assumindo a totalidade das referências 

(mais de 90%), o facto ser necessário possuir uma personalidade de Líder, assim como 

uma forte capacidade de comunicação e compreensão.  

A capacidade de lidar com adversidades, ter uma forte motivação pessoal para o 

desempenho do cargo, ter presente o espirito de sacrifício e dedicação, ser uma pessoa 

capaz de tomar decisões assertivas e estabelecer relações interpessoais, são 

características que distinguem os DDF não Profissional de acordo com 70% e 80% dos 

elementos que foram inquiridos. Com uma percentagem menor, mas ainda assim, 

superior a 50%, surge a necessidade de ser um apaixonado pela modalidade e a 

capacidade de “vender”/divulgar a imagem do clube.  

Com percentagens inferiores a 50%, a formação específica/académica e a experiência 

desportiva, surgem como duas características que são dispensáveis para quem 

desempenha esta atividade. Este aspeto surge como um facto curiosos, visto que grande 

parte dos DD foram praticantes desportivos (até mesmo no próprio clube) e também 

concordam maioritariamente que a formação pode ser importante para a atividade, no 

entanto indicam que não são características fundamentais para atividade, neste contexto 

realçamos o caracter amador da atividade, no qual os aspetos pessoais e sociais superam 

as experiências desportivas e a formativas.   
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C. Formação e Experiência – Proposta de Modelo de Formação 

 

Sendo a formação um aspeto indeterminável no que diz respeito ao cargo de 

Dirigente Desportivo, decidimos oferecer o nosso contributo e estabelecer a nossa 

opinião relativamente a este assunto.  

Atualmente não estão definidos nenhuns contrapostos formativos que impossibilitem 

qualquer pessoa de ser o principal gestor de um clube desportivo. Qualquer seja a 

formação ou área de intervenção profissional, os clubes estão expostos a gerências onde 

a principal base dos seus gestores passa muitas vezes apenas por uma experiência 

desportiva, não possuindo competências necessárias para assumir essas funções.  

Assim sendo, não é possível distinguir qualquer parâmetro de formação 

relativamente a esta função, apenas referenciar que a experiência como praticante 

desportivo está associada constantemente ao impulsionamento para o desempenho do 

cargo de Dirigente Desportivo, sendo essa a principal base de apoio.   

Relembrando as referências que desenvolvemos anteriormente na revisão 

bibliográfica, podemos estabelecer um parâmetro sobre os principais problemas 

apontados à formação destes agentes desportivos. Enquanto análise dessas referências, é 

importante apresentar alguns dos aspetos da informação recolhida a esse respeito, 

focando-nos apenas nos Dirigentes Desportivos não Profissionais.  

Neste sentido, Oliveira et al. (2004) indica-nos que grande parte dos Dirigentes 

Desportivos demonstra uma enorme dificuldade em responder e adaptar as exigências 

atuais implicadas pela gestão de atividades desportivas. E esse facto é altamente 

agravado pelas poucas habilitações académicas ou pela falta de formação específica 

sobre esta área.   

Nos dias de hoje, qualquer pessoa pode chegar à direção ou a presidência de um 

clube desportivo, e de imediato é o principal responsável por fazer a planificação da 

época, gestão financeira, gestão estratégica, planos de marketing ou outras áreas onde a 

falta de formação ou competências para o cargo podem levar a intervenções desastrosas 

para o clube. Carvalho (1997) indica-nos três variações de Dirigentes Desportivos: os 

Dirigentes Pontuais e Espontâneos (vive do entusiasmos convivial e social), os 

Dirigentes Representativos (eleito pelo cariz democrático) e o Dirigente 
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“Especializado” (procura formações e conhecimentos específicos). Na nossa opinião, 

subsiste uma necessidade concreta de passar a existir menos Dirigentes Pontuais e 

Representativos e formar cada vez mais Dirigentes “Especializados”.  

Contudo, os programas de formação para Dirigentes Desportivos também estão longe 

de se tornarem num modelo organizativo e de referência centrado nas principais 

necessidades que esta atividade confere.   

A partir da informação documental recolhida e com o reforço dos dados obtidos nas 

entrevistas, os principais problemas da formação que identificámos foram:  

- Inexistência de um modelo organizativo de formação - apenas existe formações 

com datas esporádicas e com períodos de tempos imparciais; 

- Despreocupação e falta de apoio dos organismos federativos e associativos face a 

esta temática;   

- Maioritariamente as formações são de caracter global e pouco especializadas em 

modalidades singulares;  

- Ausência de formação continua efetiva e certificada (não existe um modelo que 

possibilite a progressão do Dirigente Desportivo permitindo o enriquecimento da sua 

formação).  

 

Face aos problemas apresentados, e não pretendendo esgotar este assunto, 

apresentamos o nosso contributo no sentido de organizar e sistematizar a formação do 

Dirigente Desportivo, neste caso da modalidade de futebol, uma vez que, como vimos 

na revisão bibliográfica e no desenvolvimento das entrevistas, justifica uma reflexão 

sobre esta temática.  

 

Considerando um modelo de formação comum para todas as modalidades, no nosso 

ponto de vista pode não ser benéfico, pois a eficiência desse mesmo modelo, depende 

muito das características e temáticas que são representativas de cada modalidade 

desportiva, que interpretam expressões e necessidades diferenciadas.  

 

 Neste sentido, pretendemos tornar a formação mais eficiente, possibilitando que 

materiais abordadas em disciplinas como por exemplo Legislação Desportiva, seja mais 
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centrada em torno uma modalidade particular, neste caso o futebol. Por esse motivo, 

consideramos mais proveitosa a criação de um modelo de formação que se adeque 

especificamente aos Dirigentes Desportivos de Futebol. No entanto, não deixam de 

existir matérias e disciplinas que serão abordadas de um ponto de vista global.  

 

Este modelo está representado do seguinte modo:  

1. Existência de três cursos de formação (Curso de Formação Básico, Curso 

de Formação Intermédio e Curos de Formação Avançado);  

2. Aumento gradual da exigência disciplinar de cada curso, assim como o 

número de horas despendidas para o mesmo;  

3. Enquadramento e aumento das temáticas abordadas em cada um dos 

cursos;  

4. Os cursos são da responsabilidade da F.P.F. e das Associações de 

Futebol, com o respetivo apoio e homologação do IPDJ;  

5. Todos os anos existe a organização de cada um dos três cursos, 

apresentando sempre um número limite de inscrições;  

 

 

 

 

Imagem 7 - Modelo de Formação para DDF não Profissional (fonte: elaboração própria) 
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As condições de acesso aos cursos referidos terão que ter uma série de 

condicionantes que devem ser definidas pelas entidades competentes e organizadoras. 

No entanto, com base na revisão de bibliografia, pelos dados recolhidos no terreno e 

pela observação direta da realidade atual, não podemos deixar de dar o nosso contributo 

em relação a esta matéria.  

A Imagem 7 representa a estrutura base do Modelo de Formação definido segundo 

alguns pontos de análise. Neste sentido, determinamos uma relação entre cada um dos 

cursos juntamente com a nossa visão, que engloba o número de dirigentes desportivos 

formados por esses mesmos cursos. Assim sendo destacamos uma forte aposta em 

garantir que a maior parte dos dirigentes, possuam pelo menos um curso de formação, 

seja o básico ou avançado, ficando dotados de ferramentas essenciais para a uma melhor 

gestão institucional.  

Tendo como referencia os saberes identificados na investigação, as observações 

distinguidas na revisão bibliográfica e assumindo os pressupostos que consideramos 

importantes para a composição de um modelo de formação, avançamos com a nossa 

proposta, constituída por uma linha de orientação geral e com a distribuição dos 

conteúdos disciplinares.  

Tabela 35 - Linha de orientação geral relativa ao modelo de formação (fonte: elaboração própria) 

Conteúdos 

Disciplinares 

Curso de Formação Básico Curso de Formação Intermédio Cursos de Formação Avançado 

Legislação e Direito do 

Desporto aplicado à 

modalidade de Futebol - 8 

horas 

Legislação e Direito do Desporto 

aplicado à modalidade de 

Futebol - 10 horas 

 

Legislação e Direito do Desporto 

aplicado à modalidade de 

Futebol - 10 horas 

 

Metodologia de Treino - 

Princípios Básicos do Futebol - 4 

horas Marketing e Comunicação no 

Desporto - 7 horas 

Marketing e Comunicação 

no Desporto - 6 horas 

 

Marketing e Comunicação no 

Desporto - 8 horas 

Imagem e Relações Públicas - 4 

horas 

 

Gestão de Instalações 

Desportivas - 7 horas 

Gestão de Instalações 

Desportivas - 6 horas 

 

Gestão de Recursos Humanos - 8 

horas 
Gestão de Instalações 

Desportivas - 7 horas 
 

Contabilidade e Análise 

Financeira - 10 horas 

Gestão de Recursos 

Humanos no Desporto - 6 

horas 

Gestão de Recursos Humanos no 

Desporto - 8 horas 

 

Organização e Planeamento de 

Projetos no Desporto - 9 horas 
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Contabilidade e Análise 

Financeira - 10 horas 

 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação associadas ao 

Desporto - 8 horas 

Contabilidade e Análise 

Financeira - 8 horas 

 

Imagem e Relações Públicas - 4 

horas 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação associadas ao 

Desporto - 6 horas 

 

Empreendorismo e Organização 

de Eventos Desportivos - 6 horas 

Organização e Planeamento 

de Projetos no Desporto - 6 

horas 

 

Psicologia do Desporto e das 

Organizações - 8 horas 
Organização e Planeamento de 

Projetos no Desporto - 8 horas 
 

Observação no Futebol 

(Scouting) - 2 horas 

Duração 

total 
40 horas - 6 horas/semana 60 horas -6 horas/semana 90 horas- 8 horas/semana 

Nº de vagas 30 20 20 

Requisitos 

de 

Candidatura 

Idade mínima 18 anos; 12º ano de escolaridade; Residência no Distrito referente ao local da 

Formação ou Dirigente Desportivo no Clube inserido no respetivo Distrito; 

Critérios de 

Seleção 

 

1º Maior número de anos como Dirigente Desportivo; 2º Maior número de anos como Praticante 

Desportivo Federado; 3º Formação escolar/académica; 4º Idade; 

Custo Valor monetário baixo Valor monetário similar a outros cursos específicos 

 

Com esta proposta pretendemos garantir a inclusão das principais áreas de saber 

identificadas no nosso trabalho, ficando sempre salvaguardadas e compreendidas tanto 

no curso básico como nos cursos mais avançados.  

Essencialmente este modelo visa dar a liberdade de escolha aos Dirigentes 

Desportivos na opção do curso que desejem frequentar. No entanto as opções de 

variação estão especialmente ligadas ao número de disciplinas científicas existentes e ao 

grau de aprofundamento das várias matérias. Consequentemente o número de horas de 

cada curso, também aumenta consoante o respetivo desenvolvimento.   

Seguindo a orientação da estrutura base do Modelo de Formação definida por nós, ou 

seja, o desejo de garantir que pelo menos os DD possuam um dos cursos de formação 

apresentados, salientamos os seguintes princípios do modelo:  

- Liberdade de escolha – cada DD pode escolher qualquer um dos três cursos de 

formação. Por exemplo, não é obrigatório o DD ter o curso de formação Básico para 

poder frequentar o curso Intermédio ou Avançado. 

- Nº de Vagas – no curso de formação Básico existe um número de vagas superior, 

visto que será o prioritário para grande parte dos DD.  



148 
 

- Custo de Inscrição – varia em função do curso, mais baixo na formação Básica 

garantido a abrangência de um maior número de DD; 

- Cada Associação de Futebol Distrital deverá programar as datas dos respetivos 

cursos, seguindo o modelo e a linha de orientação definida anteriormente;  

- Acompanhamento dos formandos com a utilização da plataforma e-learning 

(refresh do que foi aprendido no curso e acompanhamento de novas formações através 

de uma plataforma online);   

- Promoção de exercícios práticos específicos da própria atividade (conjugar 

aquisição dos “saberes” teóricos com o desenvolvimento de competências práticas 

(“saber-fazer”);  

Todos estes aspetos estão fundamentados nas necessidades referidas pelos elementos 

envolvidos neste estudo e no fundamento das revisões teóricas apresentadas, sendo que, 

alguns elementos no plano de formação foram baseados noutros cursos referentes aos 

diversos agentes desportivos, nomeadamente treinadores e árbitros.  
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D. Especificidades do Mercado de Trabalho 

 

 Entrevistas:  

Percebendo que ao analisarmos um cargo que na sua maioria não é considerado uma 

profissão, é no entanto relevante percebermos (seguindo a normas referidas pelo 

INOFOR) que outras atividades poderão estar agregadas à de Dirigente Desportivo de 

Futebol não Profissional, ou seja, em que outro setor de atividade é possível utilizar os 

conhecimentos e experiências que foram adquiridas através do cumprimento deste 

cargo.  

Tabela 36 - Atividades que podem estar agregadas à do Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional – 

Entrevistas  

1. Atividades Agregadas 

Indivíduos Referências Doc. Especifique 

Ind_1 

Comentador Desportivo; Treinador 

de Futebol; Diretor Desportivo 

(Profissional) 

Comentador Desportivo ao nível das rádios; Um 

dirigente desportivo pode ser Treinador de Futebol; 

Assumir um cargo de Diretor Desportivo ao um nível 

Profissional; 

Ind_2 
Treinador de Futebol; Diretor 

Desportivo (Profissional) 

Treinador Desportivo; Gestor Desportivo 

(Profissional); 

Ind_3 Treinador de Futebol Pode ser Treinador de Futebol; 

Ind_4 Treinador de Futebol 

Podem adquirir competências e experiências que lhe 

permitam fazer outras atividades (treinador por 

exemplo); 

Ind_5 Diretor Desportivo (Profissional) 

Um dirigente desportivo amador pode vir a assumir 

um cargo de Diretor Desportivo a um nível 

Profissional; 

 

Tabela 37 - Número de referências relativas às atividades que podem estar agregadas à do DDF não Profissional - 

Inquéritos 

1. Atividades Agregadas Referências Doc. % 

Comentador Desportivo 1 20% 

Treinador de Futebol 4 80% 

Diretor Desportivo (Profissional) 3 60% 

 

Ao observarmos a Tabela 36, constatamos que foram referenciadas três atividades, 

segundo os elementos entrevistados, no qual, estão associadas à mobilidade da atividade 

do DD de Futebol não Profissional. Essas atividades são: Comentador Desportivo, 

Treinador de Futebol e Diretor Desportivo Profissional.  
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Abordando primeiramente a atividade que os 80% dos entrevistados (4 dos 5 

elementos) consideraram ser uma possibilidade agregada ao cargo de Dirigente 

Desportivo, nomeadamente, o cargo de Treinador de Futebol.  

No entanto, para se exercer a atividade de Treinador de Futebol é preciso estar 

qualificado pelo Curso de Formação Específica credibilizado pela UEFA. Um curso que 

grande percentagem dos Dirigentes Desportivos apresenta no seu currículo, muitos 

deles, antes de se ligarem à vertente do dirigismo, passaram também pelas funções de 

treinador, sendo esse o principal motivo que os leva a afirmar a existência desta possível 

mobilidade técnica.  

Contudo, esta relação representa essencialmente uma especialidade que pode ser 

desenvolvida pelos DD de Futebol não Profissional, podendo vir a enriquecer mais 

ainda as suas competências como Dirigente ou como possível Treinador de Futebol.  

A segunda atividade que apresentou um maior número de referências entre os DD de 

Futebol não Profissional foi o cargo de Diretor Desportivo, mas a nível Profissional, 

representando 60% das referências. Isto indica-nos que, segundo os elementos 

entrevistos, os conhecimentos e as experiências adquiridas a nível amador, poderão ser 

executadas também a um nível profissional, ou seja, nos clubes onde existe a 

profissionalização dos seus atletas e de todo o Staff técnico e diretivo. Alguns dos 

elementos entrevistados, afirmam até que muitos do indivíduos que ingressam na 

vertente do Dirigismo não Profissional, demonstram a ideia de quererem no futuro, após 

potencializarem as suas capacidades, integrar clubes ou organizações que possibilitem a 

iniciação de carreiras profissionais.   

Com menos expressão, apenas com a indicação de 1 elemento entre os 5 

entrevistados (20%), surge a possibilidade de ingressão numa carreira ligada a 

comunicação social, nomeadamente, à atividade de Comentador Desportivo. Esta 

atividade foi indicada fundamentalmente ao nível das rádios, transmissões de jogos ou 

participação em programas desportivos.  

 Inquéritos:  

Em relação à mobilidade profissional, definimos no inquérito um conjunto de áreas 

de atividade relacionadas com o setor desportivo, procurando perceber, de acordo com o 
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DD inquiridos, quais são aquelas que é possível estabelecer uma “ponte” profissional 

através da experiencia adquirida enquanto DDF não Profissional.  

Tabela 38 - Número de respostas relativas à mobilidade profissional que pode estar associada à atividade - Inquéritos 

Qual a mobilidade profissional que pode estar associada à atividade de Dirigente 

Desportivo de Futebol? 

Resposta Contagem % 

Treinador de Futebol (quando qualificado e certificado para as 

funções);  
18 50,00% 

Dirigente nos organismos supremos da modalidade (FPF, 

AFL, etc.); 
31 86,11% 

Empresário de Jogadores; 3 8,33% 

Formador de Dirigentes Desportivos da modalidade; 13 36,11% 

Comentador/Jornalista Desportivo (Comunicação Social); 18 50,00% 

Observador (Scouting); 9 25,00% 

Diretor Técnico (nível profissional); 23 63,89% 

Outro 1 2,78% 

 

Neste sentido destacamos fortemente duas áreas profissionais que podem ser 

vistas como os patamares superiores dentro da própria atividade do dirigismo 

desportivo. A que obteve maior percentagem referências (86.1%) consistiu na relação 

com o Dirigismo dos organismos supremos da modalidade, ou seja, a experiencia 

adquirida com este cargo é suficiente, de acordo com a grande maioria, para fazer parte 

da direção de um organismo federativo. A segunda área profissional com maior 

percentagem obteve 63.9% de referências e consiste na possibilidade de efetuar está 

atividade numa estrutura totalmente profissionalizada (diretores, treinadores e atletas 

profissionais). Esta área de atividade (Diretor Técnico a um nível profissional) foi 

igualmente referenciada nas entrevistas.  

As outras duas áreas de atividade que obtiveram 50% de referências, ou seja, metade 

dos elementos inquiridos referiram que o cargo de Treinador de Futebol e 

Comentador/Jornalista Desportivo podem estar associados às competências obtidas no 

desempenho da atividade de DDF não Profissional. Estas duas áreas também foram 

igualmente referidas pelos elementos entrevistados, sendo que, a correspondência com o 

cargo do Treinador de Futebol não é diretamente relacional, isto porque, como 

explicado anteriormente, consiste num cargo cuja sua efetuação necessita de uma 

certificação própria, sendo assim, apenas os DD que obtém essa certificação é que 

podem declarar as suas competências nessa atividade.   
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E. Elementos de Prospetiva 

 

 Entrevistas:  

Neste capitulo será analisada as crenças e espectativas que os DDF não Profissional 

têm face ao futuro da atividade em Portugal.  

Neste sentido, as indicações sugeridas pelos cinco elementos entrevistados, 

demonstram alguma negatividade face à evolução da atividade. Evidenciam o tremendo 

desgaste que este cargo demonstra e não vêm um futuro promissor em torno do mesmo. 

Acaba por ser algo preocupante, visto que são estas pessoas que mantêm os clubes 

desportivos a funcionar, dedicando grande parte do tempo da sua vida a esta atividade.  

Para facilitar a análise do conteúdo recolhido, foram distinguidas quatro categorias 

que caracterizam e simplificam as respostas dadas pelos elementos entrevistados.   

 

1. Falta de interesse na Gestão dos Clubes 

 

Relativamente à primeira categoria, caracterizada pelos motivos que segundo os 

elementos entrevistados, levam a existência de falta de interesse na Gestão dos Clubes, 

são assinalados quatro motivos/razões para que tal aconteça, sendo: a Modificação da 

Cultura Desportiva, Pouca Disponibilidade, Procura pelas razões erradas e a tendência 

dos mais velhos/sempre as mesmas pessoas a assumirem o cargo.   

Tabela 39- Falta de interesse na Gestão dos clubes - Motivos/Razões segundo os elementos entrevistados 

V. Prospectiva  Motivos/Razões Especifique - Referências Doc. 

1.Falta de 

interesse na 

Gestão dos 

Clubes 

a) Modificação da 

Cultura Desportiva 

 A cultura desportiva já não é a mesma que era há uns anos atrás, 

estamos a viver numa sociedade capitalista; O associativismo 

desportivo está acabar. Cada vez mais existe uma redução de pessoas 

que procuram uma atividade de dirigente desportivo voluntário, isto 

porque a sociedade “está de costas voltadas para nós”; 

b) Pouca 

Disponibilidade 

As pessoas têm cada vez menos tempo da sua vida profissional para 

poder conjugar as duas atividades; É muito difícil que jovens, ou 

mesmo grande parte das pessoas arranquem com um projeto desta 

natureza (como é o caso do clube X), é necessário muita paixão pelo 

desporto, nunca desistir, procurar sempre o melhor para o clube e 

muito tempo livre dedicado a esta atividade, em detrimento de “ficar 

em casa com a família, por exemplo”;  

c) Procura pelas 

razões erradas 

Esta atividade não está em risco de acabar, no entanto, existem 

pessoas que procuram esta atividade por motivos que muitas vezes 

não são os mais apropriados para os clubes, a qualidade baixa e a 

gestão não é a adequada, isso leva muitos clubes a fecharem portas 

passado algum tempo. 
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d) Tendência dos 

mais 

velhos/Sempre as 

mesmas pessoas 

Cada vez mais existe menos pessoas novas à procura desta atividade, 

a tendência são as pessoas mais velhas e que estão ligadas há mais 

tempo no clube para assumirem a sua direção; A um nível amador, 

cada vez há menos pessoas interessadas. Num caso concreto do 

próprio clube, pode vir a fechar portas, quando os dirigentes presentes 

forem embora, pois não existem dirigentes interessados na gestão do 

clube. Cada vez menos existem oposições as direções dos clubes, o 

que leva a que sejam sempre as mesmas pessoas a assumirem o 

controlo do clube. 

 

Em relação à Modificação da Cultura Desportiva, é referenciada que a sociedade já 

não olha para o desporto na mesma maneira que olhava. A cultura desportiva mudou. 

Segundo os elementos entrevistados, o associativismo desportivo está acabar, a ideia do 

clube desportivo servir para dar resposta às necessidades da população, a filiação 

voluntária e apaixonada de quem pertence ao clube, a dinâmica social que apresenta e 

os valores que transmite, são tudo fatores que estão a desaparecer com a evolução de 

uma sociedade cada vez mais capitalista.  

A Pouca Disponibilidade que as pessoas têm para se dedicar a outra atividade a não 

ser a sua profissional, é outro fator demonstrativo da falta de interesse na gestão dos 

Clubes Desportivos. Os horários de trabalho são cada vez mais longos, as empresas são 

cada vez exigentes com os seus colaboradores, levando a que seja cada vez menos 

possível conjugar duas atividades em simultâneo.  

O facto de existir uma procura por esta atividade pelas razões erradas, também leva a 

que o interesse pela gestão do clube não seja o mais adequado. Segundo os elementos 

entrevistados cada vez mais existem os Dirigentes Desportivos que “só estão de 

passagem” pelos clubes. Normalmente apresentam-se com grandes fundos financeiros, 

sendo de fontes duvidosas, ficando apenas alguns meses no clube, o suficiente para 

fazer estragos que poderão ser ruinosos para o mesmo. 

O motivo anteriormente referido poderá ser uma das razões para que a exista a 

tendência de serem sempre as mesmas pessoas a gerir o clube. A preocupação está em 

não deixar que estraguem o trabalho que foi feito ao longo de muitos anos, os exemplos 

de clubes de encerraram as suas atividades por ligações duvidosas, a possibilidade de 

uma profunda alteração estrutural do clube através de “sangue novo”, são algumas das 

barreiras que levam a que os Dirigentes Desportivos dos clubes sejam sempre os 

mesmos e aqueles que estão há mais tempo do clube.  
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No entanto a pouca procura por parte de interessados na gestão dos clubes também 

representa uma possibilidade nesta tendência. Cada vez menos existem oposições 

diretivas e os Dirigentes Desportivos são eleitos apenas com a missão de “não deixar o 

clube acabar”.  

 

2. Profissionalização = Impossibilidade 

  

A segunda categoria é caracterizada pelo facto dos elementos entrevistados não 

acreditarem numa possível profissionalização da atividade de Dirigente Desportivo. 

Essa descredibilização é formalizada por dois motivos: Conjuntura económica atual do 

país e a falta de apoios financeiros às organizações desportivas. 

Tabela 40 - Profissionalização = Impossibilidade - Motivos/Razões segundo os elementos entrevistados 

V. Prospectiva Motivos/Razões 
Especifique - Referências 

Doc. 

2.Profissionalização = 

Impossibilidade 

a) Conjuntura económica do 

país 

Ao nível da profissionalização do 

dirigismo amador, caso não 

existisse todo o retrocesso social, 

económico e financeiro que o país 

está a viver, e caso se mantivesse o 

nível que se vivia anteriormente, 

mesmo os clubes de pequena 

dimensão poderiam ter 

profissionais de desporto na sua 

constituição. 

b) Falta de apoios financeiros 

Esta atividade devia ser 

profissional. “Sendo um Dirigente 

Desportivo responsável por uma 

entidade desportiva (contas do 

clube, arranjar patrocinadores e 

apoios, subsídios aos técnicos, 

responsável por crianças e jovens, 

etc.) e por todos os recursos que a 

organização envolve, porque que 

não pode ser profissional como é 

um presidente de uma firma ou 

junta de freguesia? Existem muitas 

pessoas com conhecimentos 

específicos em gestão do desporto 

que deviam estar nos clubes e não 

estão."; As tendências de evolução 

podem estar viradas para o 

profissionalismo da atividade, no 

entanto existe uma contradição. A 

maior parte dos clubes não possui 

condições para isso, sendo que o 

único caminho será a necessidade 

dos clubes e as instituições 

reguladoras, encontrarem uma 

forma de estabelecer boas 

condições económicas e 

maximizar as respetivas receitas. 

Neste cenário atual e num futuro 
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próximo, com a constante escassez 

de apoios aos clubes é 

completamente impossível 

existirem profissionais nestas 

organizações desportivas.  

 

A conjuntura económica que o país apresenta na atualidade e que irá apresentar nos 

próximos anos, surge como um fator primordial, segundo os elementos entrevistados, 

para a impossibilidade de profissionalização total da atividade de Dirigente Desportivo. 

No entanto, caso se mantivesse o nível social e económico que era assistido antes da 

crise económica que afetar país, os Dirigentes Desportivos afirmam, que seria possível 

discutir essa questão e os clubes terem profissionais a trabalharem nas suas estruturas.  

Neste sentido, a redução de apoios financeiros aos clubes (menos patrocinadores, 

apoios camarários, clubes com menos sócios, etc.) tornam impossível garantir um nível 

de condições para que o profissionalismo sobre o dirigismo desportivo subsista na 

maior parte dos “pequenos” clubes de futebol em Portugal.   

3. Inexistência de apoio na Formação  

 

Tabela 41 - Inexistência de apoio na Formação – Motivos/Razões segundos os elementos entrevistados 

V. Prospectiva Motivos/Razões Especifique - Referências Doc. 

3. Inexistência de 

apoio na 

Formação 

a) Elaboração de 

Cursos Específicos 

Não existem cursos propriamente ditos para dirigentes desportivos, 

existe apenas o conhecimento sobre algumas conferências ou ações de 

formações esporádicas. “O facto é que, os dirigentes desportivos 

lidam com pessoas, jovens e crianças todos os dias, os clubes tem 

cerca de 60 colaboradores, como se gere isto? Um curso de formação 

poderia ser útil para a atividade.”  

b) Apenas 

convenções 

pontuais 

O apoio a formação de dirigentes desportivos são muito escassos e 

não há conhecimento de cursos próprios, apenas algumas reuniões e 

convenções pontuais.     

 

Quando questionados sobre questões futuras ao nível da Formação, os elementos 

entrevistados creem que irá continuar a existir um reduzido apoio referente a esta área. 

As principais referencias que o DD de Futebol não Profissional têm relativamente à 

formação são apenas pequenas conferências ou ações de formação realizadas de forma 

esporádica e pontual.   

No entanto, sentem que existe uma necessidade de explorar melhor esta matéria. 

Afirmam que sendo o Dirigente Desportivo responsável pela gestão de uma organização 

que em média abrange cerca de 60/70 pessoas, um conjunto de “ferramentas” e 
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tecnologias seriam vistas como uma grande utilidade para exercer melhor o respetivo 

cargo.  

No entanto essa formação deverá de ultrapassar a barreira da pontualidade e 

transformar-se numa plataforma de aprendizagem continua e referenciada.   

 

4. Estagnação da Atividade e Clubes 

 

A estagnação da atividade e dos clubes foi outro dos problemas que estão a 

preocupar os DDF não Profissional entrevistados. Segundo os próprios, esta situação já 

ocorre no presente, podendo vir a ser agravada no futuro.  

Tabela 42 - Estagnação da Atividade e Clubes - Estratégias segundo os elementos entrevistados 

V. Prospectiva  

 

Especifique - Referências Doc. 

4. Estagnação da Atividade e Clubes a) Estratégias 

A própria entidade reguladora do nosso Campeonato pouco 

contribui para a modificação dessa tendência. Pelo contrário, a 

sua funcionalidade está mesmo posta em causa. Têm pouca 

intervenção no “terreno”, estão limitados a tarefas de 

regulamentos dos campeonatos, controlar castigos, enviar atas 

de reuniões, é necessário uma maior intervenção. Acompanhar 

os jogos, o dia-a-dia das equipas, contatar os dirigentes dos 

clubes com mais frequência, enviar newsletters com 

informações úteis, no fundo é necessário um contacto mais 

próximo com os clubes que representam essa associação; Esta 

atividade precisa de “mais sangue novo”, pessoas jovens e com 

conhecimento em gestão desportiva, tendo sempre aliado 

alguma experiência no meio; Esta atividade atingiu um ponto, 

já de alguns anos para cá, onde grande parte dos dirigentes 

desportivos ficam conformados com o rendimento mínimo 

necessário que o clube deve ter para subsistir. Não pensam nas 

consequências que isso pode trazer, como é o caso da redução 

do número de sócios e da idade avançada dos mesmos. É 

necessário cativar novos sócios envolvendo todas as faixas 

etárias, nos dias de jogos, as bancadas estão cada vez com 

menos pessoas, limitam-se a ter a fonte de rendimento dos 

escalões de formação e não procuram outras fontes de receitas. 

Estas são tendências que vão ocorrendo nos vários clubes 

desportivos de caráter amador.  

 

Relativamente a este assunto, e contrariamente ao que aconteceu em outros já 

referidos, os Dirigentes Desportivos preferiram definir algumas estratégias para 

desenvolver a atividade e ultrapassar alguns problemas vividos pelos clubes atualmente. 

Neste sentido, apresentamos as possíveis estratégias ou melhorias propostas pelos 

entrevistados:  
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1. Maior intervenção no “terreno” das entidades reguladoras. “Não se 

podem limitar a tarefas de regulamentos dos campeonatos, controlar castigos, 

enviar atas de reuniões, é necessário acompanhar os jogos, o dia-a-dia das 

equipas, contatar os dirigentes dos clubes com mais frequência, enviar 

newsletters com informações úteis, entre outras. No fundo é necessário um 

contacto mais próximo com os clubes;”  

2. Procurar pessoal jovem interessado, formado para integrar e apoiar as 

direções dos Clubes; 

3. É necessário pessoal com conhecimentos em Gestão do Desporto nas 

organizações desportivas;  

4. Desenvolver programas de comunicação para atrair novos sócios e 

simpatizantes;  

5. Procurar outras fontes de receitas e não se limitar ao rendimento mínimo 

necessário.  

Estes foram alguns aspetos referenciados pelos elementos entrevistados, com vista a 

ultrapassar a conformidade que muitos Dirigentes Desportivos vivem atualmente. O 

desenvolvimento do clube é fundamental para a subsistência do mesmo, o mínimo 

exigível, pode não ser suficiente no futuro.   

 Inquéritos:  

Numa perspetiva de futuro, as tendências evolutivas referenciadas pelo DDF não 

Profissional inquiridos vão ao encontro das mesmas que foram indicadas pelos DD 

entrevistados. Esta atividade demonstra um futuro preocupante. As expetativas 

referenciadas com percentagens mais elevadas mencionam problemas que atividade 

enfrenta nos dias de hoje e que no ponto de vista dos DD inquiridos só poderão vir 

agravar.  

Tabela 43 - Tendências de futuro segundo os elementos inquiridos 

Quais as tendências de evolução da atividade de Dirigente Desportivo de Futebol? 

Resposta Contagem % 
Maior número de cursos de formação dirigidos a esta atividade em 

especial; 
22 61,11% 

Aposta na utilização de novos meios tecnológicos para o 

desenvolvimento da atividade; 
18 50,00% 

Existem cada vez menos pessoas (jovens) interessadas em 

desempenar esta atividade;  
25 69,44% 
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Profissionalização da atividade; 8 22,22% 

As pessoas que assumem a Direção dos clubes são as que estão 

ligadas à vários anos ao mesmo;  
24 66,67% 

A principal preocupação dos Dirigentes Desportivos é "não deixar o 

clube acabar"; 
25 69,44% 

Procurar ultrapassar as dificuldades atuais com novos processos de 

inovação nos clubes; 
21 58,33% 

Alterações e revisão do Estatuto do Dirigente Associativo; 15 41,67% 

Outro 0 0,00% 

 

As referências mais destacadas pelos elementos inquiridos estão efetivamente ligadas 

às necessidades de renovação e desenvolvimento que esta atividade deve conferir no 

futuro. Neste sentido, podemos aferir que os DDF não Profissional destacaram 

fortemente as seguintes perspetivas ligadas à atividade:  

- Necessidade de aposta em cursos de formação referente a esta atividade específica;  

- O interesse para desempenho dessa atividade é cada vez menor;  

- Quem assume a direção dos clubes são sempre as mesmas pessoas, estando vários 

anos ligados ao mesmo;  

- Atualmente quem assume a gestão do clube muitas vezes o faz apenas para “não 

deixar o clube acabar”;   
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F. Perfil do Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional 

 

Tabela 44 - Perfil do DDF não Profissional (fonte: elaboração própria) 

I. Referencial de Atividade 

Designação da Atividade Outras Designações 

Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional 

Dirigente Desportivo Voluntário, 

Dirigente Associativo, Dirigente 

Desportivo e Diretor Desportivo 

Missão  Local de Exercício 

Promover o desenvolvimento e crescimento do Clube com 

práticas de gestão eficazes, garantindo a sustentabilidade do 

mesmo, impulsionando uma prática desportiva e formativa no 

sentido de contribuir com a partilha de todos os valores inerentes 

e distinguidos pelo desporto. 

Clubes Desportivos com práticas 

federadas sob a modalidade de 

Futebol que se inserem em 

competições não profissionais.   

Condições de Exercício 
 

As tarefas desenvolvidas na atividade é do tipo misto, ou seja, as tarefas coletivas focam-se 

essencialmente nas reuniões de Direção e as tarefas individuais são definidas consoante o papel que o 

Dirigente Desportivo desempenha no clube. As relações com outras áreas de atividade estão fortemente 

ligadas a este cargo, a interação necessária com os treinadores, serviços administrativos associativos, 

federativos e camarários, patrocinadores e fisioterapeutas, são relações que evidenciam esse mesmo 

aspeto. Esta atividade é vista como sendo desempenhada no horário de tempo parcial (part-time), no 

entanto pode implicar uma ocupação superior a 20 horas/semanais. Torna-se específica pelo desafio 

pessoal que impõe, pois exige uma forte capacidade de superação e planeamento estratégico. O exercício 

da atividade é desenvolvido em vários locais, sendo transversalmente caracterizada pelas diversas 

deslocações efetuadas. A própria modalidade desperta um fascínio singular e característico para a 

atividade. As exigências necessárias estão relacionadas com as aptidões pessoais (espírito de sacrifício, 

cultura desportiva, forte capacidade de relacionamento, controlo psicológico e mental), formação (quando 

mais formação na área melhor desempenho) e experiência no terreno. As condições de risco estão 

associadas à exposição da imagem pessoal e a possíveis agressões físicas ou verbais. As situações 

penosas mais preponderantes nesta atividade consistem no reduzido apoio institucional, não 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, a diminuição do tempo para outras atividades pessoais e o 

constante conflito com a vida profissional.   

 

Atividades 

 

Planeamento e Organização do Clube: Participa na definição dos objetivos da época desportiva com os 

técnicos e com os restantes elementos da direção; Participa em reuniões semanais, quinzenais ou mensais 

do clube; Coordena a preparação dos espaços para a realização dos treinos e dos jogos; Define e elabora 

os regulamentos para aplicar nas várias equipas do clube; Elabora e coordena os horários de treinos e 

competições dos diferentes escalões; Combina e organiza as saídas e viagens das várias equipas com os 

respetivos motoristas e treinadores; Marca e controla os exames médicos dos vários atletas; Responsável 

pelo tratamento de toda a burocracia nos dias de competição; Procede à organização de outras atividades 

desenvolvidas no clube fora dos períodos de competições; Prepara toda a logística necessária para os 

jogos do fim-de-semana (convocatórias, transportes, lanches, equipamentos para os atletas); Confere a 

logística anual para todos os escalões do clube (a nível de material, equipamentos, inscrições de 

jogadores e técnicos);  

Relações Públicas: Procura e negoceia fontes de apoio e patrocínio; Chefia e acompanha as equipas em 

períodos de competição; Representa o clube em eventos ou reuniões com as mais diversas entidades; 

Estabelece contacto com os apoiantes, sócios e patrocinadores, agradecendo todo o apoio ao clube; 

Participa em entrevistas e debates para os vários meios de comunicação a nível regional;  

Gestão de Instalações Desportivas: Verifica todas as estruturas e equipamentos de suporte aos vários 

escalões do clube; Implementa a substituição de todo o material desportivo que esteja em falta ou 

danificado;  

Gestão Financeira: Prepara, elabora e aprova o orçamento do clube para toda a época desportiva; 

Controla e acompanha todas as despesas e receitas geradas na instituição; Efetua o pagamento de salários 
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e subsídios aos colaboradores do clube, treinadores e atletas; 

Gestão de Recursos Humanos: Define os vários planteis nos escalões de competição presentes no clube; 

Negoceia a contratações de novos atletas e técnicos para as várias equipas; Resolve problemas de cariz 

disciplinar relacionados com os atletas ou treinadores; Efetua a seleção e recrutamento de técnicos para as 

várias equipas; Informa os técnicos das equipas sobre as alterações dos jogos ou outros acontecimentos 

similares; Efetua acertos/equilíbrios nos vários planteis caso seja necessário; Define as possíveis 

renovações dos técnicos e jogadores que desejem por ambas as partes, continuar no clube;  

Comunicação e Marketing: Cria materiais promocionais e divulgação dos treinos de captação do clube; 

Transmite e informa os sócios e a comunidade sobre os diversos assuntos relacionados com a instituição, 

assim como, as atividades ou eventos realizados no clube; Dinamiza e desenvolve a comunicação do 

clube através de plataformas informáticas (website e redes sociais);  

Avaliação: Controla e avalia os resultados e classificações semanais das várias equipas; Realiza uma 

avaliação geral sobre o desempenho dos técnicos, jogadores, treinos, entre outros; Efetua o balanço final 

sobre os resultados obtidos na época desportiva; 

 

II. Referencial de Competências Mobilizáveis  

Saberes 
 

Conhecimentos sólidos sobre a modalidade de Futebol;  

Conhecimentos elementares sobre Gestão de Instalações Desportivas;  

Competências sobre negociação e mercado desportivo;  

Noções básicas sobre informática e sistemas de informação; 

Conhecimentos sólidos da Legislação e Regulamentação sobre a modalidade;  

Conhecimentos elementares sobre Análise e Gestão Financeira;  

Noções sobre organização, planeamento e gestão de organizações desportivas;  

Conhecimentos básicos sobre competências na área de Relações-Públicas;  

Conhecimentos elementares sobre Gestão de Recursos Humanos;  

Competências básicas sobre processos de Comunicação e Marketing;  

 

Saberes-Fazer Técnicos 
 

Capaz de assumir todos os processos de tomada decisão relacionados com o clube e com a modalidade; 

Intervém estrategicamente de forma a potencializar todos os recursos que o clube retém;  

Coordena os espaços e os materiais desportivos garantindo uma rentabilização total dos mesmos;  

Controla e inspeciona as condições dos materiais e equipamentos desportivos percebendo se estão ou não 

em condições de serem utilizados;  

Organiza e mobiliza os recursos humanos envolvidos na organização em função dos objetivos 

desportivos e estruturais;  

Controla todas as exigências das equipas desportivas, percebendo as necessidades e os excessos das 

mesmas; 

Analisa e monitoriza as despesas e receitas das atividades do clube, com o intuito de manter a 

estabilidade financeira;  

Identifica e negoceia propostas de apoio e patrocínio;  

Domina todas as vertentes do mercado relacionadas com a modalidade;  

Elabora e concebe materiais de promoção e divulgação do clube;  

Identifica e seleciona recursos humanos (atletas, técnicos, staff) com qualidade para integrarem a 

organização;  

Explora, aproveita e domina as plataformas informáticas disponíveis atualmente; 

Domina os regulamentos e as regras referentes à modalidade. 

 

Saberes-Fazer Sociais e Relacionais 

 

Atitudes Pessoais; Espirito de trabalho e missão; Forte capacidade de motivação pessoal; Apaixonado 

pela modalidade; Capaz de tomar decisões rápidas e assertivas; Apresenta uma atitude de empenho e 

dedicação muito forte em relação à atividade; Demonstra um sentido de apoio e cooperação nas alturas 

mais difíceis; Capaz de gerir conflitos e tomar decisões com bom senso;   

Relações Interpessoais: Capacidade de comunicação e compreensão; Capaz de estabelecer diversas 

relações interpessoais; Experiência e capacidade de liderar com diversas personalidades; Demonstra 



161 
 

sempre a sua presença e garante sempre o apoio às equipas técnicas, atletas e restantes elementos da 

direção; Sabe partilhar e respeita a opinião dos outros;  

 Gestão Emocional: Capacidade de liderar com adversidade e imprevistos; É um exemplo para os 

restantes elementos do clube; Capacidade de manter a calma e a postura correta; 

 Liderança: Forte capacidade de liderança; Toma iniciativas em prol do melhoramento do clube; 

Capacidade de obtenção de apoio dos sócios e dos restantes elementos ligados à organização desportiva;  

Adaptação: Demonstrar um "espírito comercial" (vender bem a imagem do clube); Capacidade de 

adaptação atualização a evolução dos novos meios tecnológicos; Capaz de procurar sempre mais e melhor 

para o desenvolvimento do clube;  

 

III. Formação/ Experiência  

 

O acesso a esta atividade não está regulamentada nem certificado por qualquer entidade pública ou 

privada do desporto. Este cargo é acessível através da experiência e ligação que o respetivo ocupante teve 

com o meio desportivo, ou seja, ex-atletas ou ex-treinadores desportivos, bem como a possibilidade de 

progredir através de atividades ligadas ao clube como por exemplo secretário ou Seccionista. A formação 

inerente a esta área específica enquadra-se em duas formas; a primeira é mais completa e estruturada, 

sendo acessível a partir de uma formação académica, como licenciatura, mestrado ou pós-graduação em 

gestão do desporto. A segunda é uma formação acessível através de ações formativas esporádicas, onde 

são abordadas de uma forma pouco estrutural assuntos e temáticas inerentes a gestão de organizações 

desportivas.  

 

IV. Especificidades do Mercado de Trabalho  

Sendo esta atividade desenvolvida especificamente num âmbito não profissional, o importante é perceber 

as competências e domínios que poderão ser aplicados noutras áreas de atividade. Neste sentido essas 

competências poderão ser agregadas às seguintes atividades: Treinador Principal de Futebol (quando 

certificado para o desempenho de funções), Dirigentes dos organismos reguladores (Associações 

Desportivas, Federações Desportivas, etc.), Comentador/Jornalista Desportivo e Diretor Técnico num 

patamar profissional.  

V. Elementos de Prospectiva 
 

Esta atividade, enquanto quadro não profissional, tem evidenciado um tremendo desgaste e preocupação 

por parte dos seus ocupantes, que põem em causa qualquer tipo de evolução ou desenvolvimento futuro 

da mesma. Este contexto é de facto preocupante visto que esta atividade representa estruturalmente a 

maioria das organizações desportivas do nosso país. Neste sentido existem assuntos que poderão vir 

agravar-se caso não sejam tomadas medidas alternativas ou de recuperação.  

1. A falta de interesse pela gestão dos clubes é um fator em evidência, ocorre essencialmente pela 

modificação da cultura desportiva (a sociedade já não "olha" para o desporto da mesma maneira), a pouca 

disponibilidade por parte de quem dirige os clubes e a tendência de serem sempre as mesmas pessoas 

assumir os clubes, a longo prazo poderá trazer consequências negativas e de estagnação.  

2. A profissionalização da atividade é vista como um impossibilidade futura, isto devido ao facto da 

presente conjuntura económica do país e pelos cada vez mais reduzidos apoios financeiros que são 

atribuídos às organizações desportivas; 

 3. Falta de apoio na Formação, existindo a necessidade de criação de cursos que ultrapassem a barreira 

da pontualidade e se transformem numa plataforma de aprendizagem continua e referenciada. 

Estes pontos levam estagnação e descredito da atividade e dos próprios clubes, sendo necessário definir 

estratégias que alterem esta situação e mentalidade preocupante. Essas estratégias poderão ir ao encontro 

dos seguintes pontos:  

1. Maior intervenção no “terreno” das entidades reguladoras;  

2. Procurar pessoal jovem interessado, formado para integrar e apoiar as direções dos Clubes;  

3. Aproveitar técnicos especializados e com conhecimentos em Gestão do Desporto;  

4. Conceber um curso estruturado e referenciado;  

5. Atualizar a mentalidade e forma de pensar em relação ao funcionamento atual das organizações 

desportivas; 

6. Apostar na utilização de novos meios tecnológicos e informação para o desenvolvimento da atividade;  

7. Procurar ultrapassar as dificuldades atuais com novos processos e estratégias de inovação nos clubes;  

8. Implementar nas organizações desportivas o desejo e vontade melhorar os seus processos de trabalho; 

9. Implementar a vontade de crescer, desenvolver e inovar em prol da instituição.  
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Capítulo V – Conclusão 

 

Neste último capítulo do estudo será apresentado as conclusões finais, bem como as 

perspectivas de futuro relativamente a outros estudos sobre esta temática. Tal como 

definimos inicialmente, o problema deste estudo insere-se na determinação do Perfil do 

Dirigente Desportivo de Futebol não Profissional.  

Neste sentido, pretendemos fazer uma síntese dos principais resultados encontrados, 

respondendo essencialmente a questão de fundo, no qual dividimos nos seguintes sub-

problemas:  

 

 Descrever e enquadrar as tarefas desempenhadas pelos Dirigentes 

Desportivos de Futebol não Profissional no distrito de Lisboa; 

 

  Determinar as competências dos respetivos Dirigentes 

Desportivos;  

 

  Conceção de um modelo de Formação para Dirigentes 

Desportivos da modalidade de Futebol. 

 

Segundo os dados recolhidos chegamos à conclusão que os DDF não Profissional 

encaram a sua missão com a pertinência de serem igualmente visados como 

impulsionadores de boas práticas desportivas e formativas, ultrapassando a ideia de 

serem apenas os responsáveis e representantes de uma instituição desportiva. Ao nível 

de gestão são considerados os principais responsáveis por garantir a dinamização e o 

funcionamento sustentável, procurando garantir uma gestão eficaz e realista face a 

dimensão da respetiva organização desportiva.  

Em relação ao desenvolvimento das atividades referidas, foram incluídas em 7 áreas 

particulares: planeamento e organização, relações públicas, gestão de instalações 

desportivas, gestão de recursos humanos, comunicação e marketing, gestão financeira e 

avaliação. Face a estes pressupostos foram distinguidas três áreas de atividade onde 
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existe uma focalização mais generalizada por parte dos DDF não Profissional. Essas 

atividades estão fundamentalmente ligadas a matérias relacionadas com o Planeamento 

e Organização do clube, a faceta representativa por parte do DD (Relações-públicas) e a 

capacidade de dinamizar e impulsionar os Recursos Humanos existentes numa 

organização desportiva (atletas, treinadores e staff).  

No entanto, estas atividades pressupõem o domínio de um conjunto de 

conhecimentos técnicos e científicos (saberes e saberes-fazer) que deverão ser inteirados 

pelos próprios. De modo geral foram referenciadas as áreas científicas, que de acordo 

com os elementos analisados, devem ser exploradas e compreendidas pelos DD, sendo 

um complemento fundamental para potencializar o desenvolvimento das suas tarefas. 

Os domínios técnicos e científicos registados com mais evidências foram os seguintes: 

legislação desportiva, relações públicas, gestão de recursos humanos, análise financeira, 

gestão de instalações desportivas, organização e planeamento de projetos, psicologia do 

desporto, marketing e tecnologias de informação e comunicação.  

Contudo, esses domínios que são considerados fundamentais, demonstram ter 

algumas lacunas pois estão muitos dependentes dos processos formativos de cada DD e 

da experiência adquirida no desempenho da atividade. A única forma de adquirir essas 

mesmas competências consiste na participação em ações de formação esporádicas sobre 

a respetivas temáticas ou tornarem-se próprios autodidatas e procurarem informação 

sobre essas mesmas matérias.  

Atualmente os processos de formação para estes agentes desportivos encontram-se 

numa fase nula de organização e estruturação, sendo esse um dos pontos mais 

requisitados pelos próprios elementos. Cada vez mais os níveis de exigências são 

maiores e as necessidades de adquirir certas competências formativas são mais visíveis. 

Só com formação específica é que se torna possível desenvolver novos processos de 

gestão do clube, adquirindo novas ferramentas que possibilitem acompanhar o 

desenvolvimento das exigências atuais.  

Apesar das perspectivas futuras não serem muito animadoras a este nível, pensamos 

que está na hora de existir uma mudança orgânica e ideológica face a este problema. 

Uma orientação para o apoio de novos processos de formação, orientados, organizados e 

estruturados de acordo com as necessidades demonstradas por estes agentes desportivos, 

pode ser o caminho certo para a sua resolução.  
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Entretanto este seguimento formativo resulta igualmente de uma aplicação e 

acréscimos de saberes sócio-relacionais que caracterizam a atividade do DDF não 

Profissional. Essa caracterização é demonstrada pela forte clareza nas vertentes 

humanas relacionadas com as atitudes pessoais demonstradas pelos DD, que se 

qualificam essencialmente pelo espírito de trabalho, entreajuda, paixão pela modalidade 

e pela atividade, solidário, assertivo e destemido. A capacidade relacionamento social e 

pessoal, a forte gestão emocional, a capacidade de adaptação e o sentido de liderança, 

são igualmente fatores de saberes sócio-relacionais que classificam o DDF não 

Profissional.   

As perspetivas futuras relacionadas com esta atividade apresentam uma tendência 

não muito favorável para o desenvolvimento e crescimento da mesma. O facto de 

assistirmos cada vez mais a uma modificação da cultura desportiva e do próprio 

associativismo desportivo, resulta na criação de fortes fraturas nas células do desporto 

em Portugal, onde os próprios DD estão desorientados face as tendências apresentadas.  

Neste sentido, achamos que é necessário existir uma intervenção orgânica de modo 

potencializar novos processos de organização e motivar novos interesses em torno da 

atividade. A nossa investigação tende a ser mais do que uma contribuição para o 

conhecimento académico, consideramos ter dado um contributo para o desenvolvimento 

do dirigismo desportivo amador, quer pelo que definimos enquanto perfil de Dirigente 

Desportivo não profissional, no desempenho da suas tarefas, as suas necessidades 

formativas, as condições de trabalho e as perspectivas futuras, pretendendo de igual 

modo sensibilizar outras questões pertinentes relativas a esta temática, potencializando 

novas investigações que possam contribuir para a caracterização e pormenorização de 

um ponto de vista mais global sobre esta realidade desportiva.  

As modificações sociais e económicas e os avanços tecnológicos que assistimos nas 

últimas décadas foram alterando o modo de funcionamento das organizações 

desportivas, sendo obrigatório existir um acompanhamento por parte de todos os 

envolventes sobre esta ação, combatendo a estagnação e o declínio associativo que se 

tem vindo a agravar.   

Deste modo, confiamos que será de interesse geral o desenvolvimento de 

investigações ou trabalhos que enalteçam esta temática, procurando perceber melhor a 

realidade vivida atualmente. Acreditamos que a nossa investigação possa servir de 
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alavancagem para outras propostas a desenvolver no futuro. Assim apresentamos 

algumas ideias e orientações que sejam passivas de novas pesquisas sobre o tema que 

acabamos de investigar, nomeadamente:  

- Aplicação deste tipo de estudo ao nível de DD de organizações desportivas 

impulsionadoras de outros tipos de modalidades (Basquetebol, Andebol, Patinagem, 

Ténis, entre outros);  

- Aumento do universo de estudo para uma abrangência nacional, possibilitando a 

comparação de características e competências pela respetiva região do país.  

- Aprofundamento total em relação à formação sobre estes agentes desportivos, 

somente um estudo que distinga com maior grau de sistematização toda a informação 

recolhida (conteúdos por cada área de conhecimento, organização sequencial dos 

conteúdos, garantir um modelo de formação estruturado e distinto, garantir um sistema 

de formação equitativo a nível nacional);  

- Aplicação da mesma metodologia de estudo para a definição do perfil do DD dos 

órgãos associativos e federativos, procurando perceber qual a essência das suas tarefas e 

as competências necessárias para o seu desempenho;  

- Análise aprofundada sobre as tendências de futuro acerca do associativismo 

desportivo em Portugal, com uma incisão particular sobre os clubes de futebol não 

profissional;  

- Criação de um Observatório sobre Dirigismo Desportivo em Portugal;  

 

  



166 
 

Bibliografia 

 

Almeida, B. (2001). O desempenho dos voluntários e profissionais na organização 

de eventos internacionais: o papel das relações humanas. Dissertação de Mestrado 

apresentada à Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do 

Porto.  

Araújo, J. M. (1984). Clubes Desportivos. Revista Horizonte, Volume 1, nº 2.  

Barr, C.A. Hums, M. Masteralexis, L. (1998). Management principles applied to 

sport.  L.P. Principles and practice of sport management, Gaithersburg. Aspen 

Publishing. 

Cadete, T. (2007). Perfil do Dirigentes Desportivos Voluntários dos Clubes 

Amadores do Concelho de Coimbra. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade 

de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa.  

Carvalho, A. M. (1982). A função social do clube desportivo. Oeiras. Câmara 

Municipal de Oeiras.  

Carvalho, A. M. (1997). O Dirigente Desportivo Voluntário. Livros Horizonte, 

Lisboa. 

Carvalho, A. M. (2001) O clube Desportivo Popular - Função social, inovação, 

cultura e desenvolvimento. Porto: Ed. Campo das Letras. 

Cascio, W. (1998). Managing Human Resources – Productivity, Quality of Work 

Life, Profits, Ed. International, McGraw-Hill.  

CDP – Confederação do Desporto em Portugal. (2001). O Voluntariado no Desporto 

e a Economia Social. Lisboa. 

Chelladurai, P. (1995). Gestão do Desporto. Revista Ludens, Volume 15, nº 14. 

Chiavenato, I. (1990). Recursos Humanos. Ed. São Paulo, Atlas. 

Chiavenato, I. (1991). Recursos Humanos na Empresa, Volume 3, 2º Ed. São Paulo, 

Atlas.  



167 
 

Claudino, R. & Pires, G. (1994). Profissões do Desporto: Perfil de Competências do 

Treinador e Gestor Desportivo: estudo de mercado. Lisboa. FMH – Departamento de 

Ciências do Desporto.  

Correia, A. (2000). Estratégias das Federações Desportivas - Estudo das principais 

federações portuguesas do ciclo olímpico de 1993 a 1996, Lisboa, Edição Centro de 

Estudos e Formação Desportiva. 

CPP – Classificação Portuguesa das Profissões. (2010). Instituto Nacional de 

Estatística. I.P. Lisboa.    

Crespo, J. (1976). O desenvolvimento do desporto em Portugal: um acto político. 

Lisboa: Edição ISEF.  

Cunha, L. (1995). O clube Desportivo numa Dinâmica Autossustentada de 

Desenvolvimento. Revista Horizonte. Volume 15, nº 4.  

Dessler, G. (1997). Human Resources Management, 7ª Edição, New Jersey, Prentice-

Hall. 

 DGD – Direção-Geral dos Desportos. (1988). A importância da formação dos 

agentes desportivos. Lisboa: Direcção-Geral dos Desportos – Ministério da Educação.  

 Duarte. J. (2004). Perfil Funcional do Dirigente Desportivo – Estudo efetuado em 

escalões de formação da modalidade de futebol no distrito de Setúbal. Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. 

Ducker, P.  (1993). The practice of Management. Ed. Harper Business – A division 

of Harper Collins Publishers Inc. 

French, W. (1998). Human Resources Management, 4ª Edição, USA Houghton 

Mifflin Company.  

Heinemann, K. (1998). Os problemas socio-económicos dos clubes desportivos. 

Antologia de textos Desporto e Sociedade, Edições DGD. 

Homem, F.T. (1998). O Sócio do Clube Desportivo, da Caracterização à 

participação na vida do Clube, Revista Horizonte, vol. 14, nº 83.  



168 
 

INOFOR – Instituto para a Inovação na Formação. (2002). Manual Metodológico – 

Estudos Sectoriais Prospectivos, Lisboa, INOFOR – Instituto para a Inovação na 

Formação.   

Lino, T. C. (2002). O futebol através dos tempos. Ed. VIiana & Mosley 

  

Maçãs, V. (2006). O Diretor Desportivo nas Organizações do Futebol em Portugal – 

Caracterização da atividade dos gestores de desporto nos clubes de futebol profissional 

e não profissional. Dissertação de Doutoramento apresentada à Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro.  

 

Marivoet, S. & Malveiro, O. (2002). Um olhar sociológico sobre o Desporto no 

limiar do século XXI. Lisboa: Heska Portuguesa, SA.  

Meirim, J. (2002). A federação desportiva como sujeito público do sistema 

desportivo. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Motricidade 

Humana da Universidade de Lisboa. 

Meirim, J. (2006). Temas do Direito do Desporto. Ed. Coimbra Editora.  

Oliveira, A. Carvalho, M. Dias, F. & Bilhim, J. (2004). Formação de Dirigentes 

Desportivos Voluntários. Revista Portuguesa de Gestão do Desporto. Janeiro de 2004. 

Nº 2.  

Pires, G. (1987). Do Associativismo à Orgânica do Desporto. Col. Desporto e 

Sociedade. Lisboa: MEC-DGD.  

Pires, G. (1998). O Diretor Técnico Nacional. Educação física: contexto e inovação: 

actas. - Porto, Volume 1, p. 219-229. 

Pires, G. & Sarmento, J. (2001). Conceito de Gestão do Desporto. Novos desafios, 

diferentes soluções. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, Volume 1, nº 1.  

Pires, G. (2003). Gestão do Desporto – Desenvolvimento Organizacional. Porto: 

APOGESD.  

Pires, G. (2007). Agôn - Gestão do Desporto - O jogo de Zeus. Porto Editora. 



169 
 

Quivy, R. & Campenhoudt, L. (1992). Manual de Investigação em Ciências Sociais. 

Lisboa. Ed. Gravida.   

Robison, L. & Palmer, D. (2011). Managing voluntary sport organization. Ed. 

Routledge.  

Rugingh, B. (1995). Desenvolver a gestão no Desporto. Revista Ludens, Volume. 15, 

nº 4.  

Sampaio, J. (2001). Gestão de Recursos Humanos, Lisboa, Universidade Autónoma 

de Lisboa. 

Sarmento, J. Pinto, A. & Oliveira, A. (2006). O perfil organizacional e funcional do 

gestor desportivo em Portugal. Revista Educação Física, Volume 20, nº 5.  

SED – Secretaria do Estado do Desporto. (1999). Um rumo para o Desporto em 

Portugal, Edição Centro de Estudos e Formação Desportiva.  

Serrado, R. (2010). História do Futebol Português. Ed. Prime Books, Volume 1 e 2.. 

Sherman, A., Bohlander, G. & Snell, S. (1998). Managing Human Resources, 11ª 

Edição, Cincinnati, South-Western College Publishing. 

 Sousa, G. (1996). Contributo para repensar o Clube Desportivo à luz do Marketing 

Estratégico, Revista Horizonte, Volume 13, nº 74.   

Sousa J. (1998). Contributo para o estudo do Associativismo Desportivo em 

Portugal. Lisboa: ISEF – Servições de Edições. 

Sousa Matos, O. (2001). Motivos, Dificuldades e Formação dos Dirigentes 

Desportivos do Concelho de Santo Tirso. Dissertação de Mestrado apresentada à 

Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto.  

Tomé. C. (2011). Associativismo Desportivo: Uma Abordagem Financeira – Estudo 

de Caso: Análise comparativa entre dois clubes da região de Lisboa. Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. 

 

 



170 
 

 

Legislação consultada:  

 

- Lei nº5 de 16 de Janeiro de 2007- Lei de Bases da Atividade Física e Desporto.  

 

- Carta Europeia do Desporto.  

 

- Estatutos e Regulamento do Movimento Desportivo Voluntário. 

 

- Lei n.º 20/2004, de 5 de Junho - Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário. 

 

- Decreto-Lei nº 407/99 de 15 de Outubro - Regime Jurídico da Formação 

Desportiva.  

 

 

 

  



171 
 

ANEXOS 

 

  



172 
 

1. Guião de Analise de Empregos do INOFOR (2002) 

  



173 
 

2.Guião da Entrevista (adaptado do Guião de Análise de Empregos do 

INOFOR) 

  



174 
 

3. Código trabalhado no software MAXQDA10 

 

  



175 
 

4. Entrevistas aos DDF não Profissional  

 

 

   



176 
 

5. Correio eletrónico enviado para a requisição das Entrevistas  

  



177 
 

6. Correio eletrónico enviado para a requisição do preenchimento dos 

Inquéritos 

  



178 
 

7. Inquérito – Apresentação dos respetivos dados através do software 

LimeSurvey   



179 
 

8. Carta formativa para a solicitação das Entrevistas  


