
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 

Setor de Atividade: DESPORTO 

Organização: Federação Portuguesa de Futebol – Associação de Futebol de Lisboa – Observador 

 

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

Relações formais com outras áreas funcionais 

Áreas funcionais Conteúdos das relações 
Observadores  Avaliação (contacto indirecto) 
Preparador Físico  Treinos físicos e recuperação 
Comissão Apoio Técnico/Formadores  Formação; melhoria das performances 
Serviços Administrativos CA Nomeações; pagamentos; gestão diária 
Dirigentes da arbitragem Relação institucional (cara da organização) 
Psicólogos  Preparação para o jogo; apoio/orientação da carreira 
Fisioterapeuta (nos cursos) Prevenção e recuperação de lesões/fadiga 
Técnicos/Médicos Centro Medicina Controlo anual das condições de saúde para exercer 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual: treino físico; peparação para o jogo; treino mental; estudo 

[x] Grupo: todas as actividades, mas a níveis distintos, considerando a actividade de grupo como 

aquela que é desenvolvida com os AA (equipa), colegas, formadores, ou mesmo com a família. 

O indivíduo tem progressão singular, mas a dependência do grupo é sempre elevada. 

 

Horário de Trabalho 

[x] Variável  

 

Duração do tempo de actividade: 42h/semana 

Treino físico: 10h  Núcleos: 4h Reuniões equipa (2): 2h Preparação jogos: 2h 

Jogo: 24h 

 

Designação da Atividade: Árbitro de Futebol 11 

 

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

É o elemento chave para que um jogo de futebol 11 seja disputado na legalidade, uma vez que é ele 

que faz a gestão de todos os intervenientes, garantindo que os seus comportamentos estão e acordo 

com as leis e regulamentos. 

 

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

 



2. ATIVIDADES 

Não abordado. 

 

 

3. COMPONENTES DAS COMPETÊNCIAS 
Saberes - conhecimentos relativos a um domínio disciplinar científico, técnico ou tecno-lógico 

Saberes-fazer sociais e relacionais - atitudes e qualidades pessoais e relacionais, relativas à disposição para agir, reagir e interagir com os outros  

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

 

SABERES Táctica Futebol 11 (nível 1 do curso de treinadores) 

Primeiros socorros 

Leis de Jogo 

Nutrição 

Traumatologia 

Etiqueta/Protocolo  

SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

Aplica as leis do jogo e regulamentos na direcção de jogos de futebol 11; 

Lê o jogo, adequando os seus comportamentos aos dos jogadores; 

Actua corretamente face a doenças súbitas ou episódios de lesão, seus ou dos outros; 

Controla a qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos, de forma a garantir níveis 

adequados de saúde e condição física. 

SABERES-

FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

Adequa-se comportalmente aos locais onde se encontra, respeitando regras, rituais e 

procedimentos culturais e sociais; 

Transmite serenidade e auto-controlo; 

Age com a noção de que o seu comportamento leva a comportamentos idênticos da parte 

dos outros (não é agressivo por exemplo); 

Demonstra calma, mesmo em situações de stress; 

Não comete excessos; 

Revela características no tratamento dos outros, tais como: diplomacia, ponderação, 

cordialidade. 

 

 



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:  

Exemplo de comportamento (saber estar) dentro e fora de campo; gande parte da sua actividade 

reside na capacidade de gerir conflitos; exigência física muito marcada pela necessidade de manter 

esforços durante muito tempo, mantendo simultaneamente a capacidade de decidir de forma isenta e 

acertada sob esse esforço físico.  

 

Exigências em termos de aptidões: Auto-domínio; honestidade; boa condição física; capacidade de 

gestão de conflitos; boa relação inter-pessoal; capacidade de comunicação (verbal e não-verbal); 

boa imagem e porte atlético. 

 

Condições de trabalho específicas penosas ou de risco: Menos prespectivas de progressão na 

actividade profissional; tempo dedicado à arbitragem leva a menor convivência e disponibilidade para 

a família e amigos (taxa de divórcios alta); abdicar de comportamentos que não são favoráveis à 

performance física de excelência (alimentação, tabaco, saídas nocturnas,...); menos tempo livre para 

lazer (fins de semana dedicados à arbitragem); lesões desportivas; exposição a agressões físicas e 

verbais.  

 

Dentro deste ponto foram igualmente colocadas as seguintes questões: 

 

O que é que um árbitro tem de ter? 

Personalidade que o ajude na gestão de jogo (como enfrenta as situações difíceis, mas também as 

fáceis); boa capacidade física (leva a menos erro); forma correcta e cuidade de se dirigir a todos os 

intervenientes; correcta leitura de jogo; capacidade de diferenciar comportamentos, identificando os 

que são tidos “a quente” e gerir isso para proveito do jogo; capacidade de relação inter-pessoal mais 

desenvolvidas e exigentes do que as académicas. 

 

Quais os erros comuns no desempenho dos árbitros? 

Colocação e movimentação deficientes, principalmente nos 1ºs minutos de jogo, por dificuldade na 

leitura de jogo (esta é a base de quase todas as decisões incorrectas); 

Dificuldade em distinguir uma falta imprudente de uma falta grosseira; 



Falta de critério nas decisões tomadas no mesmo jogo, o que leva a que quem observa não 

consegue perceber o porquê da decisão do árbitro; 

Deixarem-se envolver com os jogadores/serem atingidos pela bola (estar muito perto da jogada leva 

a maior dificuldade em ver os lances, devido à pouca amplitude da visão e implica interferência 

desnecessária no jogo); 

Falta de trabalho de equipa (desencontros nas decisões, falta de apoio para uma decisão); 

Dificuldades na gestão do conflito, ou seja, personalidade fraca para saber ter o comportamento 

certo no momento certo; 

Incapacidade de gerir o jogo (permitir ou não certos lances): critério muito apertado ou muito largo, 

com prejuízo no fluir do jogo; 

Problemas físicos são cada vez menos comuns. 

 

O que é que torna um árbitro num árbitro excessionalmente bom? 

A capacidade de gerir o jogo (técnica e disciplinarmente) pela aplicação criteriosa e contextualizada 

das leis do jogo, necessariamente aliada a uma boa leitura do jogo e a uma condição física que lhe 

permita estar no sítio certo até ao último minuto. 

 

Onde é que um árbitro não pode mesmo errar? 

No seu comportamento. Um árbitro tem de ser o exemplo. 

 

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

Observador; Dirigente (CA, APAF, núcleos, clubes); Técnico de arbitragem; Formador de árbitros ou 

de outras entidades (formador/técnico das leis do jogo); administrativo (dentro da estrutura da 

arbitragem). 

 

 

6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE ? 

Organização 

Alterar limite máximo de idade para exercer a actividade (possibilita maior mobilidade profissional 

entre jogadores /árbitros ou outras actividades – um jogador que decida seguir a arbtragem terá mais 

facilidade na percepção da estrutura em que está envolvido e dos contornos do seu papel). O 

término da actividade deve ocorrer por incapacidade de cumprimento dos pressupostos físicos (ou 

outros) e não apenas por atingir determinada idade. Os testes para verificação da condição física e 

condições de saúde deveriam ser específicos a partir, por exemplo, dos 45 anos. 

Formação 



Para que o Observador tenha um papel mais efectivo na formação, ele deve poder ir à cabine e dar 

indicações concretas directamente ao árbitro (muito importante nas categorias mais altas dos 

quadros distritais, para poder haver ganho em qualidade que permita obter sucesso no momento da 

transição para o nacional). Esta conversa na cabine deverá ser estandardizada/regulamentada e 

obedecer a uma lógica sequencial (check-list de assuntos a serem debatidos). 

O relatório técnico deve ser alterado de forma a ser mais formativo e menos penalizante, pelo menos 

até à 2ª Categoria distrital, de forma aos Observadores poderem efectivamente descrever todas as 

situações que consideram dignas de registo (mais informação), sem que para isso tenham de 

castigar os árbitros com classificações muito baixas (uma vez que, actualmente, há indicações que 

se forem escritas têm penalização obrigatória e isso, muitas vezes, não é justo face aos 

acontecimentos do jogo e desempenho do árbitro, o que leva o Observador a não escrever – mas 

assim também não consegue que determinados pormenores sejam corrigidos, porque não pôde 

escrevê-los e não fala com o árbitro pessoalmente). 

Constituição das equipas 

Ao nível da 1ª Categoria as equipas devem passar a ser fixas (1A + 3AA). 

Tecnologia 

Alargamento da utilização do SCA a outras categorias, não só pela função, mas também pela 

habituação para obter melhores desempenhos nos jogos mais exigentes (ligas profissionais); 

Manutenção da utilização das bandeirolas bip; 

Visualização de imagens em situações técnicas concretas (fora de jogo, golo/não golo) e 

disciplinares consideradas graves. 4º Árbitro com nova função de analisar essas imagens. 

Profissionalização 

É uma situação necessária, mas tem de ser estruturada para que, para além da direcção de jogos, 

seja da incumbência dos árbitros situações como dar formação em escolas e outras a bem da 

arbitragem. 

 

 


