
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 

Setor de Atividade: DESPORTO 

Organização: APAF – Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol – Vice-Presidente 

Núcleo de Árbitros de Futebol de Lisboa - Presidente 

Federação Portuguesa de Futebol – Associação de Futebol de Lisboa – 3ª Categoria 

 

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

Relações formais com outras áreas funcionais 

Áreas funcionais Conteúdos das relações 

Dirigentes  Esclarecimento de dúvidas; Apoio face a problemas pessoais 
Formadores Formação 
Preparadores Físicos Treino físico 
Massagistas Cursos: recuperação física (fadiga) 
Serviços Administrativos   Esclarecimento de dúvidas; questões administrativas 
Observadores  Classificação 
Assessores Formação 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual: Treino físico; estudo e preparação mental (motivação) 

[x] Grupo: Direção de jogos; trabalho equipa (preparação do jogo e jogo) 

Todas as partes individuais podem e devem ser feitas ou complementadas em grupo, de preferência 

dentro da equipa. Quanto melhor funcionar a distribuição de tarefas e a partilha da preparação, 

melhores serão os resultados 

Horário de Trabalho 

[x] Variável Especifique: varia com as horas de treino, ida a núcleos, categoria do jogo para o 

qual está nomeado, necessidades da categoria do próprio árbitro ou realização de atividades 

dependentes do investimento pessoal do árbitro (estudo,…). 

Duração do tempo de actividade: 16h/semana (excepto 15 dias no Verão) 

Preparação jogo: 2h Núcleo (preparação técnica): 2h Jogos: 6h Treino físico: 6h 

 

Designação da Atividade: Árbitro de Futebol 11 

 

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

Juiz que tem o previlégio de participar no jogo de futebol 11 aplicando as respectivas leis ao decidir 

sobre a existência de infracção ou não e aplicar a sanção adequada ao jogador, ou à equipa.+ 

 

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



2. ATIVIDADES1 

Atividades Específicas (especificar por ordem lógica de execução, sempre que for possível)2 

 

Atividade Específica Documentação 

recebida e 

elaborada 

Ferramentas, 

utensílios e 

equipamentos 

Relações 

estabelecidas 3 

Preparação física    

Organiza horário de treinos 

quinzenalmente 

- - - 

Prepara o saco - Equipamentos e calçado para 

o treino; artigos higiene. 

- 

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Realiza o treino físico 5x/semana Plano de treino / Registo 

FC 

Computador; Internet; relógio 

com cardiofrequencímetro 

Colegas; preparador 

físico; psicólogo e técnico 

(FPF) 

Recebe massagem de recuperação 

(2ª feira) 

- - Massagista 

Controla a alimentação de acordo 

com os objectivos de condição física 

- - - 

Organiza e realiza treinos de equipa -  Telemóvel Equipa 

Realiza actividades físicas 

alternativas (fora de época) 

- Variável (bicicleta; materiala 

para futebol, ski, equitação, 

desportos náuticos,…) 

Amigos e colegas 

Preparação teórica/técnica    

Desloca-se (dependendo das 

necessidades) 

- Carro - 

Assiste a sessões do Núcleo de 

Árbitros de Futebol de Lisboa 

Planeamento mensal / - Computador; Internet Colegas; Formadores; 

convidados 

Participa nas sessões técnicas do 

CA da AFL e cursos da FPF 

Nomeação e programa/ 

Anotações 

Computador; Internet; papel e 

caneta 

Colegas; CAT, Dirigentes, 

administrativos e técnicos 

CA; convidados 

Participa em eventos pontuais 

(Congressos,…) 

Plano e informações / 

Anotações 

Computador; Internet; papel e 

caneta 

Colegas, organizadores e 

convidados 

Estuda leis do jogo, normas e 

regulamentos 

Livro leis; regulamentos; 

Testes; Comunicados; 

conclusões de cursos/ 

Apontamentos 

Computador; Internet; papel e 

caneta 

Sozinho ou com colegas 

Visualiza jogos na TV  - / Anotações de situações 

fora do comum 

TV e TV cabo Sozinho ou com colegas 

e/ou amigos 

Prepara e realiza reuniões de equipa 

(6 ou 7/ano) 

Powerpoint/- Computador Equipa 

Analisa vídeos de lances para 

decisão 

CD’s FIFA/- Computador com DVD Sozinho ou com equipa 

Lê livros sobre futebol Livros/ Apontamentos Papel e caneta - 

 



Preparação dos Jogos    

Recebe a nomeação Sms nomeação/ -  Telemóvel  - 

Avisa a equipa da nomeação 

recebida 

- / SMS Nomeação Telemóvel Equipa 

Fala com a equipa sobre o jogo (à 

noite, no treino) 

- - Equipa 

Planeia o itinerário da viagem (c/ 

restaurantes, se implicar refeição) 

SMS Nomeação/ Plano 

Viagem (Plano jogo) 

Computador; Internet, 

impressora 

Tarefas divididas com a 

equipa – cada elemento 

sabe as suas atribuições 

Faz o countdown SMS Nomeação/ 

Countdown 

Computador; Internet, 

impressora  

Tarefas divididas com a 

equipa – cada elemento 

sabe as suas atribuições 

Envia plano de jogo à equipa - Computador; Internet Equipa 

Prepara documentação para o jogo SMS Nomeação/ Relatório; 

papel porta; papel viatura; 

papéis substituições; 

documento de apoio ao 

relatório; Documento de 

apoio à reunião 

preparatória (doc + pwp) 

Computador; impressora; 

internet 

- 

Prepara o saco para o jogo - Equipamentos; apetrechos; 

artigos higiene; documentos 

- 

Descansa bem no dia anterior (deita-

se cedo) 

- - - 

Prepara-se mentalmente para o jogo 

(revê mentalmente a experiência 

anterior com as equipas em causa) 

- - - 

Jogo    

Desloca-se para e dos jogos (indo 

buscar e deixar os AA aos locais 

combinados) 

- Carro Equipa 

Chega ao campo 1h45 antes do jogo - - Equipa 

Supervisiona cumprimento das 

tarefas distribuídas aos AA 

- Documentos para o jogo 

(AA2) e bandeirolas Bip 

(AA1) 

Equipa 

Realiza vistoria ao terreno de jogo - - Equipa; delegado da 

equipa A 

Confirma com o AA1 quais os 

equipamentos que as equipas vão 

usar 

- - AA1 (este relaciona-se 

com as equipas) 

Realiza a reunião preparatória para o 

jogo 

Documento de apoio à 

reunião preparatória/ - 

Computador Equipa 

Decide a cor da camisola da equipa 

de arbitragem 

- Camisolas de jogo de 3 cores Equipa 

Recebe os Delegados das equipas 

(1 de cada vez) 

Fichas Jogo; cartões dos 

elementos da equipa/ - 

- Equipa; delegados das 

equipas 

Verifica as bolas do jogo - Medidor de pressão Equipa; delegado da 

equipa da casa (ou 

ambos) 



Verifica fichas de jogo e cartões dos 

jogadores e banco dos técnicos 

- / fichas de jogo verificadas 

(assinadas) 

- Equipa; delegados das 

equipas 

Entrega ao delegado os papeis para 

as substituições 

- - Equipa; delegados das 

equipas 

Dá aos delegados as indicações 

para o jogo 

- - Equipa; Delegados das 

equipas 

Realiza aquecimento  - Equipamento de aquecimento 

e calçado adequado para o 

jogo 

Equipa 

Verifica a presença da força policial 

e dá e recebe instruções para o jogo 

- - Equipa e força policial 

Equipa-se para o jogo - Camisola de jogo - 

Supervisiona a identificação de 

jogadores 

- - Equipa e equipa A e B 

Verifica apetrechos para o jogo - Apito; moeda; relógio; cartão 

amarelo; cartão vermelho; 

bloco; caneta ou lapis; 

recetor bip e bandeirolas 

Equipa 

Supervisiona a identificação dos 

jogadores á saída da cabine  

Fichas de jogo; cartões /- - Equipa; jogadores; 

delegados 

Dirige o jogo com a colaboração dos 

AA 

- Apetrechos Intervenientes 

Verifica cartões exibidos ao intervalo - Bloco de notas Equipa 

Fala com a equipa sobre lances 

ocorridos e que possam ocorrer na 

2ª parte, ao intervalo 

- - Equipa 

Hidrata-se - - - 

Pós-Jogo    

Verifica ocorrências para o relatório 

e preenche ficha de apoio ao 

relatório 

- / Ficha de apoio ao 

relatório preenchida 

Caneta Equipa 

Supervisiona o preenchimento das 

fichas de jogo (AA’s) 

-/ Fichas de jogo 

preenchidas 

Caneta Equipa 

Recebe os delegados das equipas  - - Equipa e delegados das 

equipas 

Confirma ocorrências com a força 

policial 

- - Equipa e força policial 

Trata da higiene pessoal - Artigos higiene - 

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

Realiza o debriefing do jogo (na 

viagem de regresso) 

- - Equipa 

Deixa relatório nos CTT - - - 

Recebe e analisa relatório técnico (6ª 

feira) 

Relatório técnico/ - Computador; internet - 

 

(1) O que faz? Com que finalidade? Esta análise deve ser efetuada para as atividades normalmente realizados e para aquelas intervenções profissionais que 

não se incluem no conjunto de atividades específicas.  

(2) As atividades devem ser especificadas em verbos de ação, devem permiti r sublinhar a finalidade e o resultado esperado, devem ser descritas segundo uma sequência 

funcional ou outra que seja mais adequada mas que espelhe a tradução lógica de uma sequência de atividades.  

(3) Refere-se a relações a montante e o jusante que os árbitros devem estabelecer de modo a exercer a atividade. 



3. COMPONENTES DAS COMPETÊNCIAS 

Saberes - conhecimentos relativos a um domínio disciplinar científico, técnico ou tecno-lógico 

Saberes-fazer sociais e relacionais - atitudes e qualidades pessoais e relacionais, relativas à 

disposição para agir, reagir e interagir com os outros  

Saberes-fazer técnicos - operacionalização dos saberes técnicos, tecnológicos ou científicos. 

 

SABERES Leis do jogo e regulamento das competições 

Psicologia 

Sociologia 

Nutrição 

Gestão de Recursos Humanos 

Metodologia de treino 

SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

Dirige um jogo de futebol 11 aplicando as sanções técnicas e disciplinares 

adequadas; 

Relaciona-se de forma correcta e positiva com todos os intervenientes no 

jogo; 

Identifica as características do meio, cultura, grupo (necessidades, 

existências, características) onde se move; 

Adequa a alimentação de forma a optimizar o desempenho físico e a saúde; 

Domina os processos de comunicação online (recepção e envio de 

informação, pesquisa); 

Controla e aplica conceitos que visam a optimização do desempenho 

individual e de equipa (auto-dominio, gestão de emoções e de relações); 

Sabe dosear carga de treino/esforço e períodos de descanso para obter e 

manter níveis de condição física compatíveis com a actividade; 

Compreende e adapta planos de treino à sua condição. 

SABERES-

FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

Gere o grupo/equipa; 

Lidera naturalmente, sem se impor, o processo de arbitragem (dentro da 

equipa e em relação aos outros intervenientes); 

Optimiza a prestação de cada elemento da sua equipa; 

Tem princípios, educação e cultura geral; 

Adapta-se ao meio/local/contexto; 

Demonstra equilíbrio emocional; 

É bem aceite socialmente (boa imagem social). 

 

 



4. CONDIÇÕES GERAIS NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO 4 DA ATIVIDADE  

(4) Entende-se por condições de exercício específicas: necessidade de realizar deslocações frequentes no exercício do emprego, agilidade física, 

capacidade para desenvolver o essencial das atividades em pé, etc… As condições gerais de exercício do emprego podem assumir três conceções, não 

mutuamente exclusivas, e que podem ser identificados e descritas, caso se justifique: (1) representa o que é específico do emprego e o distingue 

independentemente das opções organizacionais e tecnológicas, (2) são especificidades do emprego que se transformam em exigências de aptidões por parte 

dos titulares para poderem exercer o emprego, e (3) são condições de trabalho que constituem fatores de dificuldade ou de risco e que exigem, 

nomeadamente, capacidades de adaptação e cumprimento rigoroso de regras de segurança 

 

Especificidades da atividade:  

Actividade que leva a grande devoção mental e encaminhamento das energias (80% dos 

pensamentos diários passam a direccionar-se para a arbitragem); necessidade de decisões 

constantes e com grande potencial de gerarem polémica/protestos; alteração das noções de 

ganhar/perder pela necessidade de imparcialidade; esforço físico muito marcado; transposição dos 

comportamentos como árbitros, para a vida diária; necessidade de actualização técnica permanente. 

 

Exigências em termos de aptidões:  

Disponibilidade física; robustez mental; sentido de justiça apurado; honestidade; companheirismo 

(disponibilidade para os colegas); capacidade cognitiva (inteligência e esperteza); forte capacidade 

de adaptação (leitura de jogo, meios, culturas,…); capacidade de reconhecer o erro e melhorar a 

partir dele. 

 

Condições de trabalho específicas penosas ou de risco:  

Ocupação muito grande do tempo (retira tempo de lazer; familiar; social); Sentimentos frequentes de 

frustração (não se conseguir atingir determinado objectivo) e tristeza (não deixarem atingir 

determinado objectivo); Lesões desportivas; Exposição a agressões fisicas e verbais; Possibilidade 

de criar inimizades; Exposição à crítica destrutiva (rebaixamento pessoal).  

 

 

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

Observador; Dirigente (arbitragem e clubes); Formador; Assessor; Mentor (apoio à carreira de outros 

– quem está a começar).  

 

 

6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE ? 

O futuro próximo continuará a ser conturbado. O mais provável é avançar-se para a efectivação do 

profissionalismo, com os árbitros de 1ª Cat e esse processo, necessário e inevitável, irá aumentar 

ainda mais as diferenças entre as arbitragens (1ª Cat e restantes). 

Como o acesso à profissionalização será apenas para uma pequena minoria, os processos ilícitos 

para ter acesso a essa possibilidade poderão aumentar. 



Não parece que vá acontecer, mas uma abertura da 2ª Cat a processos de semi-profissionalização 

poderia fazer diminuir este problema, pois iria fazer diminuir ligeiramente a distância entre 

arbitragens e aumentar o número de elementos com acesso ao processo. 

De uma forma geral a profissionalização permitirá a um árbitro dedicar-se a 100% à actividade sem 

prejuízo para a sua vida profissional (que passa a ser essa) e mesmo pessoal/familiar. 

Vai aumentar a responsabilidade atribuída aos árbitros e possibilitar a diminuição do erro, embora 

não o elimine. Os adeptos e intervenientes do futebol em geral terão ainda menos compreensão pelo 

papel do árbitro, porque vão exigir resultados dessa profissionalização, mas como não é possível 

eliminar totalmente o erro, vão aumentar as críticas. 

Tecnologia 

Sistemas de detecção da entrada da bola na baliza (médio prazo); 

Visualização de imagens para lances críticos (grandes penalidades, fora de jogo, disciplina) – feita 

pelo 4º árbitro em campo (longo prazo); 

Expansão do SCA à 2ª Categoria (actualização dos sistemas da 1ª Cat => 2ª Cat herda os actuais); 

Manutenção das bandeirolas Bip; 

Alteração dos equipamentos de forma apermitir cada vez melhores performances (árbitro/atleta), 

nomeadamente na adaptação a pisos sintécticos que serão cada vez mais frequentes. 

Constituição da equipa de arbritagem 

Arbitros Assistentes Adicionais (AAA) devem alargar-se a outras competições. 

 

Em complemento à entrevista, foram igualmente colocadas as seguintes questões: 

 

Qual o ponto de situação do dirigismo da arbitragem em Portugal? 

Ao nível da estrutura central (FPF) existe uma diferença muito significativa e positiva em relação ao 

passado recente. 

Na realidade do país (associações distritais, núcleos,…) existe um “regionalismo” muito marcado que 

impede a arbitragem de evoluir como um todo. Os directores e decisores de arbitragem agem muitas 

vezes em função de nomes (representativos do seu distrito) e não defendem a arbitragem como um 

todo. 

Existe, para além disto um grande amadorismo e uma estagnação evidente pelo envelhecimento dos 

quadros. 

 

Que futuro para o dirigismo da arbitragem em Portugal? 

O pilar da transformação deve estar na renovação dos quadros associado à formação da estrutura 

dirigente. 

Os dirigentes da arbitragem devem ser, por regra, eleitos por árbitros e não por clubes. 



Embora não deva ser pré-requisito, é positivo que um dirigente de arbitragem tenha sido árbitro, pois 

já domina vários aspectos da actividade, pelo que vai ter um processo de aprendizagem mais rápido. 

No entanto, ter sido árbitro não garante que venha a ser bom dirigente de arbitragem, assim como 

pessoas que nunca tenham sido árbitros, podem ter sucesso como dirigentes. 

Importante mesmo é desenvolver métodos de acabar com o regionalismo. Um deles pode ser mexer 

no sistema de recompensas dos Observadores, de forma a ser valorizado o mérito na progressão de 

carreira, fazendo com que não seja vantajoso deturpar avaliações com base em factores 

geográficos. 

 

 


