
GUIÃO DE ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 

Setor de Atividade: DESPORTO 

Organização: Federação Portuguesa de Futebol – Conselho de Arbitragem – Presidente 

 

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

Relações formais com outras áreas funcionais 

Áreas funcionais Conteúdos das relações 
Serviços Administrativos CA Nomeações; logística 
Técnico de arbitragem  Preparação técnica 
Preparador Físico  Treinos físicos 
Comissão Apoio Técnico/Formadores  Formação específica  
Outros Formadores Formação complementar (Sociologia, Nutrição, Segurança, 

Saúde,...) 
Observadores  Avaliação de desempenho 
Dirigentes da arbitragem Resolução de problemas (pessoais e da actividade) 
Psicólogos  Acompanhamento pessoal e preparação mental (no treino) 
Exteriores à estrutura de arbitragem: 
Jogadores, Treinadores e Outros Técnicos, Dirigentes, Jornalistas 

 

Tipo de Trabalho 

[x] Individual 

[x] Grupo 

 

Horário de Trabalho 

[x] Variável  

 

Duração do tempo de actividade:  

Embora sem uma determinação objectiva da distribuição (preparação física, técnica, mental), afirma 

que a perícia só é atingida ao fim de 10 anos de prática, considerando uma dedicação de 3h/dia. 

 

Designação da Atividade: Árbitro de Futebol 11 

 

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

Elemento que se constitui como a força da autoridade num campo de futebol 11, controlando o 

desenrolar do jogo e punindo as ocorrências que fogem ao previsto nas leis. 

 

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 Gerais (cidadão comum): 

Informática (na óptica do utilizador) 

Línguas estrangeiras (Inglês)  

Específicos: 

Leis do jogo e regulamento das competições 

Interpretação das Leis e regulamentos 

Psicologia 

Nutrição 

Metodologia de treino (capacidades motoras) 

Fisiologia do Esforço (carga, fadiga, repouso) 

Prevenção e lesões 

SABERES-

FAZER 

TÉCNICOS 

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

SABERES-

FAZER SOCIAIS 

E RELACIONAIS 

Resolve conflitos em situações de tensão (grande relação com auto-conhecimento); 

Gere stress e ansiedade; 

Lidera o processo de arbitragem (face a todos os intervenientes); 

Trabalha em equipa para o alcance dos objectivos pessoais, de grupo e dos colegas de 

equipa; 

Relaciona-se de forma assertiva nas diversas situações, dentro e fora de campo; 

Demonstra empatia. 

 

ESTE QUADRO ESTÁ COMPLEMENTADO EM 4. “ APTIDÕES” 

 



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: - 

 

Exigências em termos de aptidões  

Aptidões pessoais: 

a) Ser Íntegro 

b) Respeitar a Confidencialidade 

c) Ser Imparcial 

d) Ter Sentido de Justiça e de Equidade 

e) Ser Pró-ativo e Prudente 

f) Ser Determinado e Corajoso (em especial para tomar decisões difíceis) 

  

Aptidões técnicas e teóricas (teóricas, práticas - observa, decide, comunica - e táticas): 

a) Conhecer as Leis do Jogo 

b) Interpretar a teoria sobre arbitragem 

c) Aplicar a teoria sobre arbitragem 

d) Dominar e passar nos testes s/ as Leis 

e) Capaz de ensinar e informar os leigos acerca das Leis do Jogo (os treinadores, jogadores, 

jornalistas, público em geral) 

  

Aptidões físicas (resistência, potência e velocidade): 

a) Ultrapassar os testes físicos oficiais com facilidade 

b) Mostrar excelente forma física durante os jogos (soupless e agilidade) 

c) Ter uma relação peso/altura adequada (imagem de atleta)  

  

Aptidões psicológicas (concentração, atenção e equilíbrio emocional): 

a) Liderar com eficácia 

b) Trabalhar em equipa 

c) Ser assertivo 

d) Conseguir elevados estados de Atenção e Concentração 

e) Estar Comprometido e Motivado 

f) Ser Autoconfiante 



  

Aptidões sociais (cultura, integridade e senso comum): 

a) Viver conforme os padrões e exigências da atividade 

b) Cooperar com árbitros jovens e com a Associação 

c) Autoestimular-se para a competição, para o Sucesso e a Superação 

d) Ser Solidário e Leal para os colegas e apoiá-los 

e) Ser bom exemplo para jovens árbitros 

f) Estabelecer Empatia 

g) Saber Gerir e resolver conflitos (capacidade de alterar o estilo pessoal e adaptar-se às 

situações) 

h) Ter Sentido de humor 

i) Ter Capacidade de gestão pessoal 

j) Comunicar verbal e não verbal de forma congruente, clara e esclarecida 

k) Conhecer a fundo a língua portuguesa (escrita ou oral) 

l) Comunicar facilmente em língua inglesa por escrito ou oralmente 

 

 

Condições de trabalho específicas penosas ou de risco:  

Segurança física (agressões em jogo e fora dele); perdas familiares (ausências permanentes, 

principalmente ao fim de semana); Problemas profissionais (pelo desvio do tempo/energia para a 

arbitragem); estatuto negativo na sociedade e lesões desportivas.  

 

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

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

de árbitros ou de outras entidades (formador/técnico das leis do jogo); Comentador da Comunicação 

Social. 

Preparador físico; Psicólogo; Advogado; Médico,... – dedicados à arbitragem, se já tiverem formação 

na área respectiva. 

 

 

6. QUAIS AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE ? 

Profissionalização 

É um meio de se aumentar a qualidade das arbitragens, aumentar a sua eficácia e a margem de 

acerto, contribuir para credibilizar o setor. É um meio para se atingir um fim. 

Serve igualmente para equiparar o árbitro profissional a todos os demais intervenientes do 

espetáculo desportivo. 



Meios tecnológicos 

Introdução de tecnologia ao nível da tomada de decisão (falcon eye na linha de golo, chip na bola, 

visualização de imagens como apoio a algumas decisões,...); 

Maior componente tecnológica nos treinos (cardiofrequencímetros, treino científico, análise de 

jogos). 

Organização 

Separação cada vez mais marcada da arbitragem de alto nível em relação à arbitragem amadora 

(correspondente ao desporto espectáculo/negócio e desporto); 

Alargamento dos AAA a outras competições; 

Utilização de 2 árbitros principais. 

Formação 

Menos teórica e mais prática (no terreno de jogo); 

Uso de novas tecnologias (ensino à distância); 

Divisão segundo 3 níveis formais (básico, nacional, profissional) 

Perfil 

Maior exigência feita aos árbitros quer ao nível dos conhecimentos, quer ao nível do desempenho;  

Mais atleta; 

Exemplo social. 

 

 

 


