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Resumo 

 

Atualmente muitos clubes de futebol investem na criação de estruturas próprias, 

designadas academias de futebol, para a formação de jogadores profissionais, 

dispondo de equipamentos e espaços especializados. Tendo em conta que a gestão 

das academias é um processo complexo e que cada clube tem os seus objetivos, 

diferentes modelos de gestão podem ser adotados para alcançar a meta específica de 

cada academia. 

 O principal objetivo desta dissertação é compreender o funcionamento e a gestão da 

academia do Futebol Clube do Porto, como estudo de caso. Concretamente, pretende-

se avaliar o aproveitamento dos jogadores de formação, a sustentabilidade da 

academia e, por fim, compreender qual o modelo de gestão adotado para a 

manutenção da academia. 

Para este efeito, o estudo baseia-se na realização de uma entrevista ao diretor da 

academia, o professor José Maria Carvalho, e uma observação das instalações da 

academia para um conhecimento mais aprofundado das infraestruturas. 

Com este estudo foi possível concluir que a formação efetuada na academia do FC 

Porto não está a ser bem aproveitada visto poucos jogadores da academia entrarem 

na equipa principal e sendo que necessita do apoio do clube, não é autossustentável. 

Por fim, demonstra-se que a gestão mista é o modelo adotado para a manutenção da 

academia. 

 

Palavras-chaves: Futebol, Academia de Futebol, FC Porto, Gestão Desportiva. 
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Abstract  

 

Recently, several professional football clubs are investing in specialized sport 

development of youth players by the creation of specific facilities with a proper 

environment, denominated football academies. Due to the complexity of the 

management program that an academy require and the specific objectives of each 

team, different management categories can be adopted to better achieve the specific 

goal of a given professional football club. 

The main goal of this thesis is to understand the organization and the management of 

the academy of the professional club Futebol Clube do Porto, as a case study. More 

specifically, it is intended to evaluate the productivity of academy´s youth players, the 

sustainability of the academy and, finally, to understand the management system 

implemented for the maintenance of the academy. 

For this, the study is based on an interview to the academy´s director, the Professor 

José Maria Carvalho, as well as an observation to the facilities to a more detailed 

information of the infrastructures. 

In the present study, it was possible to conclude that the development of youth players 

in the academy of FC Porto is not successful since only some players integrate the first 

team. In addition, the academy is not self-sustainable since it needs the financial 

support from the football club. Finally, it is shown that the academy is following a 

combined management program. 

 

Key-words: Football, Football Academy, FC Porto, Sport Management. 
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Capítulo I – Introdução 

 

1. Apresentação do Estudo 

Segundo Pires (1993) o desporto é, cada vez mais, um instrumento estratégico em 

termos de organização e gestão, que tenderá a crescer no futuro. O autor refere que 

as questões de desenvolvimento são globais e que o desporto é um fator de educação 

e de cultura da maior importância, devendo ser considerado, também, como um 

instrumento de proporções económicas dos países, das regiões e das próprias 

cidades. 

Garganta & Pinto (1994) afirmam ainda que “o futebol é inequivocamente um 

fenómeno de maior magnitude no quadro da cultura desportiva contemporânea.” Neste 

sentido, Sousa (1996) destaca três características importantes acerca do futebol 

contemporâneo, nomeadamente, a competição, o espetáculo e o investimento. 

Ao longo dos últimos anos temos assistido a uma perda de poder de competitividade 

de clubes de futebol portugueses em relação a clubes de países mais desenvolvidos 

da Europa, tendo como causa óbvia, a fragilidade económica dos nossos clubes em 

relação aos últimos. A evolução rápida deste fenómeno social acabou por fortalecer os 

clubes mais ricos e, pelo contrário, obrigou aqueles com menor capacidade económica 

a verem partir a maioria dos seus talentos, ficando, como é lógico, mais enfraquecidos 

em relação aos seus opositores.  

Desta forma, e em virtude da atual situação de crise económica instaurada a nível 

internacional e, particularmente a nível nacional, torna-se necessário que cada vez 

mais os clubes formem jogadores de qualidade no sentido de os integrarem nas suas 

equipas principais evitando, assim, o pagamento de quantias elevadas na aquisição de 

jogadores a outros clubes. Por outro lado, ao investirem na formação de jogadores 

aumentam a possibilidade de obterem no futuro dividendos desse investimento numa 

possível venda para outros clubes e têm a vantagem de os jogadores jovens já 

conhecerem o clube onde trabalham, evitando a necessidade de períodos de 

adaptação à nova realidade que um jogador contratado teria de enfrentar.  

Nesta linha de pensamento, alguns clubes foram além do recrutamento e formação de 

jogadores investindo na criação de estruturas próprias, dando-lhe o nome de 

academias de futebol. Uma academia é caracterizada por equipamentos específicos 

para a prática do treino e por espaços complementares à atividade futebolística, sendo 
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um local onde se concentram todas as instalações necessárias à prática diária de 

treinos de todos os escalões de formação do clube. 

Estas infraestruturas além de serem uma ferramenta fulcral para o desenvolvimento do 

futebol de formação do clube, podendo este obter grandes lucros com esta política, 

fornecem ainda aos clubes a capacidade para diferenciar e separar o desporto 

profissional do desporto amador em toda a sua estrutura organizacional. Deste modo, 

o profissionalismo desenvolveu-se com tal dinamismo no futebol que as equipas 

profissionais do clube “exigem” boas infraestruturas desportivas providas de todas as 

comodidades e todas condições para trabalhar com qualidade. 

Neste sentido, verifica-se a importância deste estudo, na medida em que no universo 

do desporto, a informação científica disponível com enfoque na gestão de academias 

de futebol é escassa. Assim, neste trabalho descreve-se e avalia-se o funcionamento 

e gestão da academia do Futebol Clube do Porto (FC Porto), como um estudo de 

caso. 

 

2. Objetivos do Estudo 

O principal objetivo que se pretende atingir com esta dissertação é de compreender o 

funcionamento e a gestão da academia do FC Porto de uma forma abrangente. Para 

tal, o estudo foi direcionado para três vertentes:  

 Saber se os jogadores de formação da academia estão a ser bem aproveitados 

por parte do clube; 

 Compreender se a academia é autossustentável; 

 Conhecer o modelo de gestão adotado para a manutenção da academia. 

 

3. Organização do Estudo  

O estudo está estruturado nos seguintes capítulos:  

1. Introdução: pretende justificar a pertinência do estudo, delimitar a problemática, 

definir os objetivos e a organização do estudo; 

2. Revisão da Literatura: consiste numa revisão da literatura relacionada com o tema 

em estudo, dos quais destaco o conceito de gestão desportiva e de academia; 
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3. Metodologia de investigação: descrição da metodologia e procedimentos a seguir 

que inclui: estratégia da investigação, caraterização da amostra e análise e recolha 

dos dados; 

4. Análise de Resultados: analisa-se e discute-se o conteúdo dos dados recolhidos, 

cruzando com a informação decorrente da revisão bibliográfica e comparando-a com 

outros artigos;  

5. Conclusões: apresentação das principais conclusões, limitações do estudo e 

sugestões para estudos futuros;  

6. Referências Bibliográficas: indexação das referências bibliográficas mencionadas 

ao longo do estudo; 

7. Anexos: anexação da entrevista. 



4 
 



II. Revisão da Literatura 

5 
 

Capítulo II - Revisão da Literatura  

 

A aposta na formação desportiva por parte dos clubes portugueses tem vindo a mudar 

nos últimos anos, passando de um tema sem importância para uma necessidade. Um 

dos principais impulsionadores foi, sem dúvida, as dificuldades económicas sentidas 

pelos clubes que limitavam a compra de jogadores profissionais. Os clubes começam 

assim a desenvolver estratégias para a formação de jovens jogadores que para além 

de serem uma fonte direta para a equipa principal, traz muitas outras vantagens, como 

o aumento do poder económico pela venda dos jogadores de formação, a identificação 

do jogador com a identidade do clube ou ainda a ausência da compra de jogadores 

estrangeiros muitas vezes de qualidade duvidosa. 

Desta forma, os clubes viram-se obrigados a melhorar as condições de trabalho para 

os seus jovens jogadores, criando academias de futebol caracterizadas por um 

ambiente que privilegia o desenvolvimento dos jogadores de uma forma harmoniosa e 

sempre garantindo que os jogadores tenham tudo o que necessitam para 

desempenhar um bom trabalho, como descrito mais à frente neste capítulo. De forma 

a rentabilizar o investimento, as academias além de serem a “casa da formação” 

começaram também a ser o local onde as equipas principais dos clubes treinam. 

Ao contrário de Portugal, no estrangeiro já existe uma grande aposta nas academias 

de futebol, muitas vezes incentivada pela própria Federação de Futebol do país como 

no caso de Inglaterra ou Alemanha, como se pode constatar nos artigos EPPP (2011) 

e 10 Years of Academies (2011), respetivamente. Em Portugal é diferente, visto 

apenas o Sporting Clube de Portugal (Sporting CP), o Sport Lisboa e Benfica (SL 

Benfica), o FC Porto, a Associação Académica de Coimbra e o Vitória Sport Clube 

possuírem academias de futebol, o que demostra uma grande diferença entre Portugal 

e os outros países neste capítulo. 

Sendo as academias de futebol um espaço de alguma complexidade visto englobar 

diversos setores, entre elas, a manutenção, o alojamento, o scouting, o treino, etc., o 

seu processo de gestão é também complexo, sendo necessário haver uma modelo de 

gestão definido e eficaz que melhor se enquadre nos objetivos de cada clube. 
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1. Lei Bosman  

Com a implementação da circulação livre de jogadores na Comunidade Europeia, 

aquando da instituição da Lei Bosman em 1995, a realidade futebolística alterou-se 

por completo. De acordo com o Diretor Executivo da UEFA, Lars-Christer Olsson 

(2005), desde que a Lei Bosman foi instaurada “as transferências têm-se multiplicado 

e as quantias monetárias que circulam no mundo do futebol têm acentuado tal 

tendência, deixando os clubes quase sem identidade.” O aparecimento desta lei fez 

com que o valor dos jogadores inflacionasse e as transferências atingissem valores 

gigantescos e exagerados. Gerou-se então uma diferença enorme entre os clubes 

mais e menos fortes, verificando-se uma vantagem natural dos clubes de maior poder 

económico na compra de jogadores. Constantino (2002) partilha da mesma opinião 

afirmando que a circulação livre dos praticantes num mercado aberto introduziu uma 

dinâmica em que a lógica dos países economicamente mais fortes prevalece sobre os 

mais fracos, criando uma situação onde normalmente os melhores praticantes se 

concentram nos mercados com maior poder de compra. No nosso país, essa diferença 

também foi sentida, na medida em que Portugal passou a ser um “albergue” de 

jogadores estrangeiros e por vezes de baixa qualidade, fechando as portas a muitos 

jovens promissores oriundos dos escalões de formação dos clubes. Segundo Franks 

et al. (1999) esse panorama tem vindo a mudar e o futebol de formação parece 

assumir cada vez mais importância, pois tem sido alvo de interesse crescente por 

parte de vários clubes. 

No dia 21 de Abril de 2005 a UEFA aprovou uma proposta “que obriga os clubes a 

criar metas de formação”. Segundo a UEFA (2005) esta medida previa que em 

2008/2009 cada equipa possuísse nos seus quadros quatro jogadores formados pela 

própria academia do clube e outros quatro formados em clubes nacionais, tendo como 

objetivo o desenvolvimento da formação e a redução do mercado de transferências 

exagerado que surgiu com a Lei Bosman.  

Neste sentido, diferentes autores reforçam a importância e as mais-valias que a 

formação de jovens jogadores pode trazer a um clube de futebol. 

Esta aposta séria e organizada na formação de jovens jogadores por parte dos clubes 

de futebol pode representar um aspeto decisivo para o sucesso dos mesmos não só 

no plano desportivo, mas também no plano financeiro. Tendo em conta a possibilidade 

de se poderem vir a tornar futuros jogadores do plantel principal, isso resultará numa 

poupança ao nível financeiro por parte do clube, que não precisará de contratar 
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jogadores a outros clubes. Por outro lado, a venda futura dos jogadores de formação 

poderá proporcionar ganhos financeiros para o clube (Moita, 2008). 

De acordo com Constantino (2002), a formação desportiva deixou de ser apenas um 

processo com o objetivo de assegurar a qualidade desportiva dos clubes, mas também 

um meio ideal para otimizar os recursos humanos com o objetivo de uma 

rentabilização económica futura.  

Oliveira (2001) refere que a aposta na formação é uma das grandes soluções para 

resolver os problemas económicos dos clubes. Para esse efeito, o autor sugere a 

criação de estruturas, a alteração de conceitos e metodologias, para que “o número de 

jovens com talento seja maior do que o da realidade atual.” 

Também Camacho (em Alves, 2004) afirma que “o lançamento de jovens futebolistas 

está muitas vezes relacionado com os condicionalismos económicos de cada clube. 

Equipas que não têm grande capacidade financeira a nível internacional têm nos 

jogadores formados das suas escolas a oportunidade de reforçarem os seus plantéis e 

de, ocasionalmente, venderem jogadores, o que lhes pode trazer importantes 

contrapartidas financeiras.” 

 

2. Estratégia da Organização 

Com as diversas e rápidas alterações que a envolvência do futebol tem sofrido, muitos 

clubes foram obrigados a desenvolver novas estratégias que lhes conferissem 

vantagens competitivas sustentadas em relação aos seus competidores no mesmo 

mercado. Haverá portanto que definir uma estratégia qualificada de formação para 

permitir aos clubes aumentar a quantidade e qualidade dos jogadores. A necessidade 

de uma estratégia surge na medida em que qualquer organização precisa de uma 

orientação para o futuro, um caminho a percorrer de forma a atingir os objetivos a que 

se propõe.  

A palavra estratégia remota à Grécia Antiga ligada ao conjunto de atitudes e 

habilidades que produziam o sucesso dos exércitos. Daí evoluiu e progressivamente 

foi transposta como necessidade emergente das organizações na perspetiva da sua 

adaptação a um ciclo de mudanças rápidas, surpreendentes e descontínuas. Mais 

ainda, a evolução do conceito de estratégica permitiu deixar para trás organizações 

centralizadas, lentas, dispendiosas e ineficientes.  
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Hoje em dia, pode dizer-se que não há qualquer organização que não aplique a sua 

estratégia. Já no seu tempo, Porter (1998) afirma que mais do que nunca, a definição 

de estratégias bem fundamentadas deixou de ser luxo passando a ser uma 

necessidade. Da mesma forma, para Drucker (1997), a melhor forma de prever o 

futuro é criá-lo. O que a estratégia nos vai permitir fazer é traçar um caminho que leva 

a organização a atingir os seus objetivos, fazendo com que o futuro aconteça. 

Em termos históricos, Chandler (1962) foi dos primeiros autores a definir estratégia 

como sendo a determinação das metas a longo prazo e dos objetivos da organização. 

Defende que quando se equaciona a estratégia é necessário, também, analisar os 

aspetos internos da organização, como sejam a estrutura, os processos produtivos, a 

tecnologia e o ambiente onde se opera. 

Segundo Andrews (1971) a estratégia é o padrão dos principais objetivos, propósitos 

ou metas e as políticas ou planos essenciais para conseguir tais metas, estabelecidos 

de tal forma que definam em que classe de negócio a organização está ou pretende 

estar, e qual o tipo de organização que pretende ser. 

Mais tarde, Hax & Majluf (1988) descrevem a estratégia como o conjunto de decisões 

coerentes, unificadoras e integradoras que determinam e revelam a vontade da 

organização em termos de objetivos de longo prazo, programa de ações e prioridade 

na afetação de recursos. 

Por sua vez, o conceito de estratégia para Mintzberg (1994), assenta sobre cinco 

definições, as quais ele denomina de os cinco Ps da estratégia:  

 Plan (Plano); 

 Ploy (Manobra); 

 Pattern (Modelo); 

 Positioning (Posicionamento);  

 Perspective (Perspetiva). 

A estratégia envolve tudo e requer todo o comprometimento e dedicação por parte de 

toda a organização. A estratégia explora a oportunidade. A estratégia não é apenas o 

que a organização pretende fazer, mas também o que a organização decide não fazer 

(Drucker 1997, Porter 1998). 

De referir que é necessário ter em atenção os limites da estratégia a implementar. Um 

dos limites da estratégia é o contexto onde estamos inseridos, ou seja, a própria 

organização. Ao criarmos uma estratégia que exija uma estrutura organizacional que a 
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organização não consiga suportar estamos a comprometer a própria organização. 

Neste sentido, deve ser a estratégia a ajustar-se à organização e não a organização a 

ajustar-se à estratégia, na medida em que isso pode comprometer a existência da 

organização. 

A identificação da missão e dos objetivos é o primeiro passo aquando da formulação 

da estratégia. Estes elementos vão não só ajudar o gestor a formular e a implementar 

a estratégia como também condicioná-lo nas suas escolhas e decisões. O 

desrespeitar destes elementos aquando da formulação da estratégia poderá levar a 

dois cenários, nomeadamente, a perca de identidade da organização e/ou a 

estagnação ou inviabilidade da organização. 

 

2.1. Missão 

A missão reflete um propósito genérico, que caracteriza o alcance das atividades, o 

que a organização pode proporcionar aos diferentes interessados e de que forma se 

propõe a cumprir a vocação da organização. A missão de uma organização deve 

revelar a sua identidade e personalidade. 

Para Drucker (1980) a organização não se define pelo seu nome, estatuto ou produto 

que faz, ela define-se pela sua missão. Somente uma definição clara da missão, ou 

seja, a razão de existir da organização, torna os objetivos claros e realistas. Do 

mesmo modo, Teixeira (1998) identifica a missão como sendo um cenário desejável 

para o futuro da organização, que possa constituir-se como referência, ideal comum, 

orientando os comportamentos e decisões e motivando a ação. Cardoso (1997) afirma 

que a missão corresponde ao que a organização se propõe fazer ou, por outras 

palavras, em que área específica é que a organização atua. O mesmo autor afirma 

mais concretamente que a “missão de uma organização é explicitar qual a razão de 

ser da sua existência e legitima a sua função na sociedade. Esclarece a ligação entre 

as funções sociais que cumpre e os seus objetivos mais concretos. A missão deve ser 

uma afirmação do sentido, imagem e carácter da organização. Resulta da interação 

entre fatores externos e internos à organização e das necessidades e valores dos 

seus gestores”.  

A organização que tem uma missão bem definida e enraizada na cultura da 

organização tem mais probabilidades de atingir os seus objetivos de uma forma mais 

consistente e sustentada do que aquelas que a não têm. Restringida a missão, a 
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organização precisa de designar um conjunto de objetivos que lhe confira um caminho 

de orientação para as suas decisões. 

 

2.2. Objetivos  

A definição dos objetivos está relacionada com o que a organização pretende atingir 

através das suas atividades, funcionando como metas a que se propõe atingir. Os 

objetivos constituem um elemento importante na gestão estratégica pois indicam quais 

as metas a alcançar e assim torna-se mais fácil avaliação do desempenho.  

Pires (1998) realça que a definição de objetivos tem vantagens muito significativas na 

gestão de uma organização, uma vez que permite definir a organização face ao 

ambiente, apoia na coordenação das decisões, centrando a atenção de todos no que 

se pretende alcançar, diminui a conflitualidade na tomada de decisões e permite uma 

avaliação constante do desempenho da organização. Para Mintzberg (1992) os 

objetivos principais são aqueles que influenciam a direção e a viabilidade da 

organização, em que denomina como objetivos estratégicos, visto que vão permitir 

uma reflexão sobre a estratégia global, estabelecendo assim uma hierarquia ao nível 

dos objetivos.  

Os objetivos podem ser definidos como resultados quantitativos e/ou qualitativos que a 

organização precisa alcançar, em prazo determinado, no contexto do seu ambiente, de 

modo a cumprir sua missão. 

Esquematizando de forma geral, Chiavenato & Matos (1999) afirmam que os objetivos 

devem ser: 

 Hierarquizados – por níveis e prioridades; 

 Consistentes – coerentes e harmonizados; 

 Desafiantes mas atingíveis – incentivam os colaboradores; 

 Mensuráveis e verificáveis; 

 Com mecanismos de controlo definidos; 

 Datáveis; 

 Negociados. 
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3. Organização e Gestão Desportiva 

3.1. Organizações Desportivas 

Diversas definições sobre as organizações desportivas podem ser encontradas na 

literatura. No entanto, de uma forma geral pode dizer-se que uma organização é 

constituída por duas ou mais pessoas que realizam tarefas em grupo ou 

individualmente, de forma coordenada e controlada, atuando em um determinado 

contexto ou ambiente, com vista a atingir objetivos pré-determinados através da 

atribuição de meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com as 

funções de planear, organizar, liderar e controlar. 

Uma organização é uma combinação de esforços individuais que têm por finalidade 

realizar propósitos coletivos, onde é possível alcançar objetivos que seriam 

inatingíveis a uma única pessoa. Sendo assim, podemos pensar que uma organização 

é o conjunto de pessoas que exercem funções orientadas e lideradas (Maximiano, 

1992). Mais tarde, Bilhim (2008) reforça esta definição sugerindo que a organização é 

uma entidade social conscientemente coordenada, com uma fronteira relativamente 

identificável, que funciona numa base relativamente contínua, tendo em vista a 

realização de objetivos comuns. As relações entre as pessoas devem ser de 

cooperação, com ações formalmente coordenadas, com funções diferenciadas e com 

uma hierarquia bem definida. 

Segundo Mintzberg (2010), no topo da estrutura de uma organização está o seu 

vértice estratégico, onde se encontram os principais gestores. É aqui que são tomadas 

as principais decisões que fazem cumprir a missão da organização. Na base, 

encontra-se o centro operacional que é constituído por profissionais que fazem as 

prestações de serviços e realizam a produção. A existência de uma linha hierárquica 

permite a ligação entre estes dois extremos permitindo o correto funcionamento da 

organização. Para complementar esta estrutura, existem ainda profissionais 

responsáveis pelo planeamento, organização e estandardização dos métodos 

(Tecnoestrutura) e por serviços de apoio (Logística). Mais especificamente, Slack & 

Parent (2006) afirmam que organização desportiva é uma entidade social, com 

objetivos claros e limites bem definidos, envolvida na indústria do desporto. 

A dimensão da organização desportiva pode ser relevante para a diferenciação dos 

seus gestores. Em clubes com dimensões consideráveis já é comum verificar que 

possuem em funcionamento uma estrutura que lhes permite separar a “direção” da 

“gestão” sendo cada um independente mas trabalhando em conjunto. 
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3.2. Gestão Desportiva 

No decorrer da história sempre houve a necessidade de planear, organizar e gerir as 

organizações. A origem da gestão aconteceu há mais de cem anos, na tentativa de 

organizar e produzir bens materiais, embora, possivelmente os gestores daquela 

época não tivessem claro que estavam a gerir. Durante este período, o modelo 

utilizado baseou-se, quase sempre, numa pequena direção, no topo, a gerir e dar 

ordens, e muitos funcionários, na base, efetuando as tarefas que lhes eram exigidas. 

Para Drucker (1999), raramente na história humana alguma área emergiu tão 

depressa como a gestão. Em menos de 150 anos, a gestão transformou o tecido 

social e económico dos países desenvolvidos do mundo. Criou uma economia global e 

fixou novas regras para os países que quisessem participar como iguais nessa 

economia. E ela própria se transformou. Segundo o mesmo autor, já naquela época, a 

tarefa fundamental da gestão era tornar as pessoas capazes de desempenho conjunto 

dando-lhes objetivos comuns, valores comuns, a estrutura certa e formação e 

desenvolvimento contínuos de que precisam para o seu desempenho e para 

corresponderam à mudança. No mesmo ano, Robbins & Coulter (1999) definem 

gestão como a coordenação e supervisão do trabalho de outros para que as suas 

atividades sejam desempenhadas eficiente e eficazmente. Teixeira (2005) define 

gestão como um processo de se conseguir obter resultados (bens e serviços) com o 

esforço dos outros. Pressupõe a existência de uma organização, isto é, várias pessoas 

que desenvolvem uma atividade em conjunto para melhor atingirem objetivos comuns. 

Por sua vez, Fayol (2000) acrescenta que a gestão nada mais é que um aglomerado 

de quatro fatores circundados em busca da determinação dos objetivos, 

nomeadamente, planeamento, organização, liderança e controlo. 

Nos últimos 20 anos, o desporto entrou num processo de acelerada complexificação, 

que obrigou a integrar no ato de gerir um cada vez maior número de conhecimentos e 

técnicas das mais diversas áreas científicas dando, assim, origem à gestão desportiva 

(Pires, 2005). Segundo Pires & Sarmento (2001), a gestão desportiva tem a sua 

origem nos paradigmas relacionados com o desenvolvimento específico do desporto. 

A partir deste momento, devido à sua reconhecida importância, diferentes definições 

de gestão desportiva têm vindo a ser descritas por diferentes autores. 

Para Mullin et al. (1993), a gestão desportiva tem como primeiro objetivo promover as 

atividades desportivas, produtos e serviços, com ênfase nas funções de planeamento, 

organização, direção e controlo. De acordo com Nolasco (2005), a gestão desportiva 

diz respeito à organização e direção racional e sistemática de atividades desportivas e 
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físicas em geral. Para além disto, integra também entidades e grupos que fazem 

acontecer estas atividades quer orientadas para competições de alto nível ou regular, 

e práticas de lazer e de saúde. Segundo Bateman & Snell (1996), gestão desportiva é 

o processo de trabalhar com pessoas e recursos materiais para realizar objetivos de 

organizações desportivas, de maneira eficaz.  

Nos EUA, a gestão do desporto desenvolveu-se centrada na base do desporto 

universitário e numa lógica de negócio. Neste sentido, Pires & Sarmento (2001), 

referem que na realidade, a gestão do desporto nos EUA esteve, desde sempre, 

ligada à necessidade de “fazer dinheiro” e que aconteceu a partir da ação de promover 

negócios no âmbito do desporto. No entanto, a North American Society for Sport 

Management (NASSM) define a gestão desportiva como um corpo de conhecimentos 

interdisciplinares que se relaciona com a direção, liderança e organização do desporto, 

incluindo dimensões comportamentais, ética, marketing, comunicação, finanças, 

economia, negócios em contextos sociais, legislação e preparação profissional.  

No que diz respeito à Europa, a gestão do desporto surge em meados da década de 

sessenta na Europa Ocidental em função do desenvolvimento do conceito “Desporto 

para Todos”. Para estruturar este conceito e abrangência para toda população, seria 

necessário adquirir processos de gestão desde as grandes decisões estratégicas, 

tomadas a nível de governos, até ao planeamento operacional dos diversos 

organismos públicos ou privados que acabaram por ter de as implementar (Pires & 

Sarmento 2001). 

 

4. Instalações Desportivas e sua Gestão  

O desporto tem vindo a ocupar um crescente espaço na sociedade. Nesta linha de 

pensamento, Cunha (1997) refere que o desporto define espaços de civilização, na 

medida em que expressa espacialmente no território as manifestações humanas que o 

integram dando, por isso, identidade e significado ao espaço. Pelo conjunto de 

atividades, espetáculos, clubes desportivos, pela sua localização e organização, o 

desporto identifica um espaço próprio, revelador do tecido social e respetivos 

equilíbrios e tensões, reproduz os valores que lhe estão subjacentes pelo 

estabelecimento de regras, da institucionalização de leis e comportamentos, e da 

constituição das instituições-norma necessárias ao seu funcionamento e regulação. 

Devido á evolução do desporto com o passar dos anos, as organizações desportivas 

foram melhorando as suas instalações desportivas, apetrechando-as com 
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equipamentos específicos para a prática do treino e por espaços complementares 

dando aos praticantes a possibilidade de desenvolverem melhor as suas capacidades 

e habilidades.  

Da mesma opinião são Beech & Chadwick (2004) dizendo que ao longo das últimas 

duas décadas têm aumentado as exigências na construção de instalações 

desportivas, havendo uma maior necessidade de eficiência das instalações do que 

antes. 

 

4.1. Instalações Desportivas 

As instalações desportivas podem ser definidas como um espaço artificial, em locais 

urbanos, específicos da prática de atividades desportivas em espaços delimitados 

(Cunha, 2007). Este autor diz ainda que a função fundamental das instalações 

desportivas é a de oferecer de forma continuada a possibilidade de realizar a prática 

desportiva, de forma a ultrapassar as condições impostas pelos rigores do clima. 

Segundo Gallardo & Jiménez (2004), as instalações desportivas e os seus 

equipamentos, são o elo central e um dos suportes principais para a prática 

desportiva. O êxito de uma instalação desportiva estará condicionado pelo seu projeto 

e construção. Para Parlebas (1981), as instalações desportivas sistematizam as 

práticas desportivas num determinado espaço, bem como os comportamentos dos 

seus intervenientes e densificam as relações entre participantes no fenómeno 

desportivo através das respetivas práticas. Cunha (2007) vai mais além referindo 

também que as instalações desportivas revelam a expressão desportiva de uma 

comunidade no espaço ou território, de forma institucionalizada e permanente. 

Para além disso, segundo Paz (1973) as instalações desportivas são também um 

instrumento de política desportiva, na medida em que o autor define a política 

desportiva como sendo o conjunto de decisões que têm por objetivo desenvolver o 

desporto, e em sequência a modalidade em causa. Dentro da perspetiva apresentada, 

realizar uma política de instalações desportivas significará codificar desportivamente o 

espaço, organizá-lo, impondo-lhe regras. “Este processo de imposição de disciplina e 

regras chama-se racionalização, que identifica dois processos: a organização do 

tempo e a organização do espaço.” (Cunha, 2007). A regra é imposta ao espaço pela 

implantação de um código que organiza as atividades que decorrem espacial e 

temporalmente dentro das instalações desportivas. Desta forma, possuir uma política 

de instalações desportivas significa ter uma política de codificação e de qualificação do 
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espaço, criando condições materiais efetivas que estabilizem a prática, aumentando o 

nível de eficiência e fornecendo conforto desportivo continuado (Cunha, 2007). 

  

4.2. Gestão de Instalações Desportivas 

Constantino (1999) afirma que, independentemente do modelo de gestão adotado, a 

gestão das instalações desportivas deve procurar estabelecer um equilíbrio entre as 

receitas e as despesas e adotar uma política de gestão ajustada à realidade 

socioeconómica da organização, tendo em atenção as necessidades dos utilizadores e 

atividades a oferecer. Deve ainda garantir um serviço de qualidade cumprindo os 

parâmetros de eficiência, eficácia e economia (Gallardo & Jiménez, 2004). De acordo 

com Constantino (1999), a opção por um determinado modelo de gestão é uma 

atividade complexa, dependendo de abundantes variáveis (tipologia das instalações, 

dos utilizadores e das práticas e ainda das taxas de utilização) que irão repercutir-se 

nas estratégias de gestão em função da propriedade da instalação desportiva e 

sobretudo, em função dos respetivos objetivos. Lopes (2012) acredita que a primeira 

decisão das organizações desportivas passa por escolher o modelo de gestão a 

adotar, segundo as perspetivas de rentabilidade económica ou desportiva que vier a 

privilegiar. 

Atualmente, os modelos de gestão definidos para as academias de futebol são 

bastante consensuais entre autores. Desta forma, e de acordo com o sugerido por 

Constantino (1999) e Gallardo & Jiménez, (2004), os três modelos de gestão 

conhecidos são:  

 Gestão Direta - a entidade proprietária da instalação desportiva garante um 

regime de exclusividade e controlo sobre a gestão da mesma. Através do 

modelo de gestão direta os proprietários das instalações têm total controlo 

sobre as atividades e sobre a gestão das instalações, agilização e flexibilidade 

nos métodos de gestão, total autonomia na definição de estratégias de 

atividade, maior capacidade de gerar receita e maior flexibilidade na estratégia. 

 

 Gestão Concessionada - a entidade proprietária transfere para outra entidade 

a responsabilidade de gestão e manutenção do equipamento. Neste modelo, 

existe a vantagem de aliviar a administração local de encargos e tarefas 

suplementares, mas há também as desvantagens dos elevados custos dos 

serviços prestados. Neste tipo de gestão é indispensável protocolar a cedência, 
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a qual deve estar rigorosamente definida, quer ao nível das condições de 

transferência, quer nas obrigações de cada uma das partes. 

 

 Gestão Mista - neste modelo de gestão, verifica-se um compromisso entre a 

gestão direta e gestão concessionada. A entidade proprietária partilha com 

outra entidade a gestão da instalação desportiva. 

 

5. Definição de Academia 

A formação pessoal acontece sempre em determinados espaços ou locais e no caso 

específico do futebol, o clube desportivo é um dos locais tradicionais onde a formação 

acontece, pelo que importa entendê-lo como “entidade cultural insubstituível no papel 

de agregador das diferenças, como local de cultivo de valores humanos e sociais, 

educativa e pedagogicamente relevantes.” (Bento et al., 1999). De acordo com esta 

perspetiva alguns clubes foram além da formação de jogadores enquanto 

complemento de uma estratégia mais abrangente do clube, tendo optado pelo 

investimento na criação de estruturas próprias, designadas por academias, sinónimo 

de espaço de instrução, conhecimento, valores e saberes desenvolvidos ao longo de 

vários anos por um conjunto de colaboradores e praticantes. Estas academias estão 

preparadas para maximizar ao limite a deteção, a formação ao nível pessoal e 

profissional e a integração harmoniosa de jovens talentos na equipa principal capazes 

de competir ao mais alto nível.  

Academias de futebol, definidas em termos mais amplos, são instalações ou 

programas de treino destinados a produzir talentos. A academia de futebol é um 

investimento de um clube de futebol, para desenvolver talento com a visão de usar 

esses jogadores talentosos para jogar na equipa principal (Kuijer, 2007). A tarefa 

comum de uma academia de futebol é de criar um ambiente adequado para o 

desenvolvimento de jogadores completos. Por sua vez, Stratton et al. (2004) refere 

que a grande missão de uma academia de futebol é criar um ambiente que privilegie o 

desenvolvimento de jogadores completos, para que possam ter condições para serem 

integrados na equipa principal do clube.  

Segundo Castro (em Magalhães, 2011), a academia é uma estrutura de excelência 

dividida em duas componentes, a física e a humana, com o intuito de formar jogadores 

e treinadores capazes de exercer a sua atividade enquanto profissionais de futebol. 

Neste contexto, a instituição academia no universo de um clube é o reconhecimento 

da necessidade em investir no capital humano, apostando no desenvolvimento do 
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talento individual e no conhecimento dos princípios do jogo coletivo. Para além da 

vertente da educação escolar e cívica, o objetivo de uma academia passa por formar 

os futuros atletas profissionais do clube. Lobo (2007) afirma que as academias devem 

procurar, “reproduzir em laboratório o futebol de rua (…) e cruzá-lo, depois, com 

melhores condições de lapidar o talento, a nível físico (nutrição, coordenação corporal, 

etc). Tudo porém sem beliscar os instintos naturais dos jovens”.  

Mil-Homens (2003) diz que “uma academia não serve só para descobrir talentos, 

precisa de ser essencialmente uma preparação para a vida”. Da mesma opinião é 

Moita (2008) afirmando que uma academia de futebol é um local onde, para além do 

desenvolvimento desportivo, existe também um grande apoio e desenvolvimento no 

que diz respeito à parte académica e formação individual. Mil-Homens (2003) refere 

ainda que uma academia de futebol “é uma escola dentro de um clube”. 

Segundo Stratton et al. (2004), “hoje em dia os jovens que integram uma academia de 

futebol estão expostos a um variadíssimo leque de componentes que lhes proporciona 

uma excelente formação. Este leque de opções está relacionado com o 

desenvolvimento das seguintes áreas: técnico-táticas, físicas, comportamentais, 

psicológicas, educacionais, nutricionais.” (Fig.1). Cada componente é definida da 

seguinte forma: 

Componentes Técnico-táticas - O desenvolvimento técnico e tático de um jogador é 

fundamental para alcançar desempenho elevado no futuro. A relevância desta 

componente cresce cada vez mais e começa-se a observar que alguns treinadores 

trabalham essas capacidades em idades cada vez mais baixas; 

Componente Nutricional - Em primeiro lugar é necessário que os jovens jogadores 

entendam que para terem bons desempenhos, necessitam também de realizar uma 

alimentação equilibrada e apropriada. Algumas academias já educam os seus jovens 

jogadores nesse sentido. No entanto, os pais dos jogadores têm um papel 

fundamental na sua alimentação através da escolha e quantidade dos alimentos que 

devem ingerir; 

Componente Física - A componente física existente numa academia está relacionada 

com o desenvolvimento e otimização fisiológica dos jovens jogadores, incluindo o 

desenvolvimento da flexibilidade, força, potência e velocidade. Por norma, os testes 

realizados são rigorosos e realizados a todos os jovens da academia de forma a 

transmitirem informação acerca da capacidade física de cada jovem em vários aspetos 
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e dessa forma realizar planos individualizados de melhoria ou reabilitação do 

desempenho; 

Componente Psicológica - Os clubes começam a reconhecer a importância do 

desenvolvimento psicológico e emocional em jovens jogadores. Sabe-se que o 

desenvolvimento desta capacidade está muito relacionado com a importância dada à 

reflexão e consolidação pelo jovem e, por isso, os jovens são encorajados a ser mais 

responsáveis com o seu próprio desenvolvimento. Devido à complexidade existente no 

desenvolvimento da capacidade emocional e psicológica, é necessário dar-lhes mais 

atenção. Desta feita, elementos como o estabelecimento e ajuste de objetivos, bem 

como a avaliação da performance, estão cada vez mais presentes nas academias; 

 

Fig. 1 – Componentes integrantes de uma academia de futebol. Modelo adaptado 

de Stratton et al. (2004). 

 

Componente Académica - Durante muitos anos, esta componente do 

desenvolvimento de um jogador de futebol foi considerada irrelevante. No entanto, a 

crescente informação dos benefícios de produzir jovens mais completos e com várias 

competências, assegurou que a educação tem que fazer parte de todo o processo de 

desenvolvimento dos jovens existentes numa academia. O suporte educacional é 

muitas vezes fornecido pela academia; 

Competências Comportamentais - Os jogadores da academia estão também 

sujeitos a um conjunto de competências e habilidades comportamentais do dia-a-dia. 

Nesse sentido, quem fica responsável por instruir os jovens são normalmente 
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psicólogos desportivos através de programas que proporcionam aos jogadores uma 

diversidade de competências (sociais e comportamentais), que podem ambas ser 

utilizadas dentro ou fora da academia e/ou clube. 

Por outro lado, Bilton (1999) salienta que existem outras áreas na academia (Fig.2) 

que são necessárias para o desenvolvimento de um jogador moderno e completo, 

nomeadamente a formação de treinadores, a identificação de talento, a análise 

individual e em equipa, o desenvolvimento físico, fisiológico e psicossocial e o 

programa nutricional.  

Bilton (1999) define cada área da seguinte forma: 

Formação dos Treinadores - É da responsabilidade da academia garantir que os 

treinadores tenham formação contínua em determinadas áreas, sendo que para tal 

efeito existem disponíveis uma série de organizações que podem auxiliar a academia 

com formações. No entanto, cada clube deve ser responsável por identificar e fornecer 

a formação interna adequada às necessidades específicas dentro de cada área. Por 

exemplo, se a academia é eficaz em desenvolver jogadores com excelentes 

capacidades técnicas juntamente com grande capacidade tática, os treinadores 

precisam de ser mais qualificados em como treinar e não simplesmente o que treinar.  

Identificação de Talento - Devem ser efetuados testes específicos e relevantes para 

permitir o recrutamento e retenção dos jogadores que irão integrar a academia. A 

formação dos perfis dos jogadores deve ser estruturada de acordo com as seguintes 

áreas: médica, física, fisiológica, psicológica e técnica; 

Análise Individual e de Equipa – As academias devem oferecer aos treinadores a 

possibilidade de analisar a performance dos jogadores a nível individual e coletivo; 

Desenvolvimento Físico - A altura, o peso e a composição corporal devem ser 

testados semanalmente em todos os jogadores da academia. Os escalões inferiores 

devem ser testados mensalmente. Estes dados juntamente com a informação 

psicológica, permite à academia monitorizar o jogador e quando necessário regular um 

programa de treino individual; 

Desenvolvimento Fisiológico – Esta área, que inclui a Frequência Cardíaca, VO2 

Máximo, Limiar Lático ou Limiar Anaeróbio e Limiar Ventilatório, deve ser adaptada a 

cada grupo de idades e se necessário ao jogador individual quer em termos de época, 

mês, semana ou sessão;  
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Desenvolvimento Psicológico - Há uma série de qualidades psicológicas que 

necessitam de ser desenvolvidas nos jogadores da academia. O fortalecimento da 

resistência mental e uma mentalidade vencedora são qualidades essenciais. É 

também importante assegurar que os jogadores sejam constantemente desafiados 

pelos treinadores contribuindo para manter os jogadores fora da sua zona de conforto. 

Consequentemente, o treinador tem que desenvolver constantemente a motivação 

intrínseca do jogador e o fortalecimento para o seu próprio desenvolvimento. Por fim, e 

uma vez que muitos jogadores deixam a sua casa para se juntar à academia de 

futebol, eles por si só já têm que possuir características relevantes que lhes permitam 

amadurecer rapidamente; 

 

Fig. 2 – Áreas de uma academia de futebol. Modelo adaptado de Bilton (1999). 

 

Programa Nutricional - Do mesmo modo que no modelo anterior, a dieta alimentar de 

jogadores de elite é um determinante crítico da sua performance e habilidade para 

competir tanto física como mentalmente. No entanto, o seu horário exigente de treinos 

e viagens associado à falta de conhecimento nutricional pode interferir na manutenção 

de uma dieta adequada. Claramente, uma alimentação ideal equivale, juntamente com 

um programa de treino correto, a um pico de forma e sendo assim é vital que este 

assunto seja abordado na academia em todas as idades; 
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Desenvolvimento Psicossocial - O modo como os futebolistas desenvolvem 

relacionamentos com outras pessoas é uma área importante para a academia. 

Compreender como os jogadores jovens desenvolvem a visão de si próprios e 

estabelecem relações pode ajudar o treinador a tornar-se um ”comunicador” mais 

sensível e eficaz. O desenvolvimento da visão que os jovens jogadores têm de si 

próprios, a influência que outros têm na sua autoestima, as fases da adolescência, as 

relações sociais, o trabalho de equipa, as regras de aprendizagem e o 

desenvolvimento emocional são áreas que o “staff” da academia precisa fortemente de 

ter conhecimento. 

Neste seguimento, diferentes autores corroboram a importância da academia como 

um instrumento de aprendizagem em diferentes áreas. Mil-Homens (2003) reforça esta 

ideia afirmando que “uma academia faz um trabalho de longo prazo. É uma 

construção, um percurso que se faz passo a passo. Temos a obrigação de cuidar do 

futuro dos jovens que passam pela academia”. Segundo Magalhães (2011), as 

academias de futebol constituem instrumentos estratégicos que visam melhorar os 

resultados desportivos no médio/longo prazo dos clubes através do desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das competências humanas, técnicas e táticas dos jogadores. Mais 

ainda, como afirma Stratton et al. (2004), os jovens pertencentes a uma academia de 

futebol pensam em ser jogadores profissionais de futebol, e é-lhes muito fácil descurar 

a parte académica e intelectual. Por isso a academia tem a responsabilidade de 

enfatizar não só o seu desenvolvimento futebolístico, mas também a sua formação 

académica. 

 

6. Talento 

Para Maia (1996), ao longo do tempo, a expressão talento apresentou evolução na 

sua semântica. Segundo este autor, passou-se a adotar um significado de algo raro e 

valioso, tanto a nível intelectual e artístico, quanto relacionado a uma aptidão natural 

ou habilidade adquirida. De acordo com Brady et al. (2008), o talento individual resulta 

da conjugação de dois efeitos: talento natural e talento contextual. Por talento natural 

entende-se o conjunto de qualidades e aptidões inatas de um indivíduo. Por outro 

lado, o talento contextual é a capacidade de um indivíduo em se adaptar e operar num 

ambiente específico. Segundo Oliveira (2005), talentos não são génios nem 

possuidores de dons especiais. São apenas pessoas comuns, dotadas das mesmas 

ferramentas mentais da maioria da humanidade, porém com algo mais, que é quase 

intocável. Comuns no sentido humano, biológico, mas especiais no sentido particular. 
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Especiais não porque são diferentes, mas porque são dotadas de algo que todos 

podem ter: a perceção do que realmente deve ser feito e o senso de responsabilidade 

que obriga à realização de uma obra cada vez melhor. Marques (1993) considera 

como talento todo o indivíduo com determinadas características bio-psico-sociais que, 

perante determinadas condições, deixa antever, com segurança, a possibilidade de 

obtenção de elevados rendimentos, nas etapas de prestações elevadas. Hebbelinck 

(1989) afirma que os talentos são as crianças e jovens entre os 8 e os 18 anos de 

idade, que são reconhecidos nas organizações como portadores de capacidades 

intelectuais superiores em diferentes domínios ou que evidenciem desenvolvimento 

superior e de estabilidade elevada em níveis diferenciados de performance. 

Marques (1993) considera que o talento deverá possuir um conjunto de características 

importantes independentemente da área em causa, nomeadamente:  

 Interesse e empenho no campo escolhido; 

 Vontade de realizar trabalho intenso para obter elevada expressão na 

atividade escolhida; 

 Elevada motivação e elevado interesse; 

 Capacidade e facilidade de aprendizagem. 

Tschiene (1986) define um talento para o desporto em geral como a reunião de 

capacidades ao nível da personalidade, nível tático, nível técnico e ainda, das 

capacidades de aprendizagem e uso de técnicas e comportamentos específicos com 

sucesso e rapidez. O mesmo é sugerido por Paoli (2007), afirmando que talentoso é 

aquele atleta que possui habilidades motoras, técnicas, físicas, intelectuais e 

emocionais, acima da média num determinado grupo. Gaber & Ruoff (1979) dizem que 

um talento desportivo caracteriza-se por determinadas condições e pressupostos 

físicos como também psíquicos, que lhe permitem com muita probabilidade alcançar 

prestações de alto nível num determinado desporto. Segundo Grinvald (1998), os 

dotados de talento desportivo são pessoas com condições superiores, com alta 

adaptabilidade de recursos e criatividade. 

Howe et al. (1998) identificam quatro características do talento desportivo:  

 É originado em estruturas geneticamente transmitidas, sendo parcialmente 

inato;  

 Os seus efeitos podem não ser evidentes em idade jovens, porém haverá 

algumas indicações que permitam aos especialistas detetar este talento antes 

que algum padrão excecional de desempenho tenha sido demonstrado;  
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 Estas indicações precoces do talento dão base para a previsão dos que irão 

progredir no desporto e que terão uma predisposição para o sucesso 

desportivo;  

 Apenas uma minoria possui esse talento, pois caso contrário não haveria 

maneira para explicar qualquer tipo de sucesso, pois todos seriam do mesmo 

nível. 

Garganta (2004) defende que para ser jogador de “top” não é suficiente nascer com 

talento, treinar torna-se imprescindível. A genética predispõe para algo, mas só por 

meio da modificação das atitudes e dos comportamentos se consegue, efetivamente, 

sê-lo. Assim, o talento possibilita e potência a aprendizagem, mas não pode substituí-

la, o que significa que o capital biológico do atleta precisa de validação posterior. 

Deste modo, pode existir um talento antes de se submeter a um processo de treino, 

mas só existe jogador depois disso. Da mesma linha de pensamento é Paoli (2007), 

afirmando que apenas o talento desportivo não é determinante para o sucesso num 

determinado desporto. Para o autor, há necessidade de treino intenso e duradouro 

para se formar um atleta de alto rendimento. O desenvolvimento e a lapidação do 

talento serão consequências de um trabalho com bom tempo de prática, com esforço e 

dedicação nos treinos e competições. 

 

 

7. Deteção, Identificação, Seleção, Recrutamento e 

Desenvolvimento  

Atualmente é enorme a quantidade de crianças e jovens que ambicionam um dia 

chegar ao topo do futebol, implicando que por parte dos clubes haja um processo e 

uma preocupação em descobrir e levar para as suas instalações desportivas os 

indivíduos com maior talento e características que o possam tornar um profissional 

dentro da modalidade. Este processo a que o individuo está sujeito, é caracterizado 

por cinco etapas fundamentais (deteção, identificação, seleção, recrutamento e 

desenvolvimento) que seguem uma ordem cronológica, como referido na Fig. 3. 
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Fig. 3 – Cinco fatores fundamentais para a integração de um jogador na academia. O 

processo de deteção, identificação, seleção e posterior recrutamento poderá ser feito dentro ou 

fora da academia enquanto o processo de desenvolvimento será sempre feito dentro da 

academia. Modelo adaptado de Williams & Reilly (2000). 

 

7.1. Deteção  

Para Colantonio (2007), a deteção de atletas está ligada ao identificar, numa grande 

quantidade de atletas, aqueles que estão aptos a participar ao mais alto nível de um 

programa desportivo. Paoli (2007) acrescenta que a deteção de talentos tem como 

finalidade a identificação de atletas que possam atingir um elevado nível de 

desempenho e, independente da modalidade desportiva, está relacionado a fatores 

sociais, culturais, económicos, éticos, pedagógicos, etc. Segundo Régnier et al. 

(1993), a deteção de talentos refere-se à descoberta de potenciais executantes que 

ainda não são praticantes de uma modalidade em questão. A deteção de talentos 

refere-se, fundamentalmente, à tentativa para encontrar uma correspondência entre 

uma variedade de características de performance que podem ser inatas ou sujeitas 

aos efeitos da aprendizagem ou treino, e as exigências de um determinado desporto, 

de forma a garantir uma alta probabilidade de máximo rendimento. Trata-se de um 

processo que permite efetuar um prognóstico a longo prazo acerca de um sujeito que 

evidencia atributos e capacidades características dos atletas completos e que 

permitirão integrar uma população de atletas de excelência desportiva (Salmela & 

Régnier, 1983). 
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Segundo Garganta (1995), de uma forma geral, na deteção de talentos é fundamental 

estar atento a pressupostos que indiciem o talento, que podem ser os seguintes: 

 Habilidade técnica em velocidade; 

 Disponibilidade tática (criatividade); 

 Eficiência orgânica e muscular: agilidade, velocidade, reação rápida, rápidas 

mudanças de sentido e direção; 

 Valor moral elevado: autocontrolo, coragem, autoconfiança, combatividade, 

carácter. 

 

7.2. Identificação 

Segundo Williams & Reilly (2000), a identificação de talentos refere-se ao processo de 

reconhecimento dos indivíduos com potencial para se tornarem jogadores de alto 

nível, implicando a previsão da performance ao longo de vários períodos de tempo, 

medindo atributos físicos, psicológicos e sociológicos, assim como habilidades 

técnicas, quer isoladas ou combinadas (Régnier et al., 1993). Normalmente, a 

identificação de talentos é entendida como parte do desenvolvimento do talento em 

que a identificação pode acorrer em vários estádios do processo (Williams & Reilly, 

2000), sendo crucial determinar se o indivíduo tem potencial para beneficiar de um 

programa sistemático de apoio e de treino (Williams et al., 1999). Reconhece-se que o 

grande objetivo da identificação de talentos é a de aumentar a probabilidade de 

selecionar jogadores de alto nível no futuro, em idades mais baixas (Franks et al., 

1999). Deste modo é importante identificar os melhores atletas para uma determinada 

especialidade ou modalidade desportiva, de modo a promover os mais aptos, 

reduzindo os riscos de exclusão de potenciais campeões ou de promoção errada de 

jovens praticantes. 

 

7.3. Seleção  

A seleção de talentos envolve um processo de identificação de jogadores em várias 

fases do seu desenvolvimento, que demonstram ou revelam níveis de performance e 

pré-requisitos para a inclusão em um determinado grupo ou equipa. Esta seleção de 

atletas deverá procurar identificar aqueles que revelam potencial para integrar as suas 

equipas, e, constituir-se naturalmente como a escolha mais acertada possível. 

Segundo Borms (1996), seleção envolve a escolha mais apropriada de um indivíduo 

ou grupo de indivíduos para levar a cabo uma tarefa dentro de um contexto específico. 

Mais especificamente, seleção de talentos é a denominação dada aos meios utilizados 
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para a determinação dos indivíduos que têm condições de serem admitidos num nível 

superior de treino sistematizado numa especialidade desportiva (Böhme, 1995). Para 

Colantonio (2007), a seleção está diretamente ligada a determinação de um grupo de 

participantes previamente já detetados a passarem por um programa de treinos 

específicos, em nível superior. 

Um critério de seleção cada vez mais predominante é o desempenho em competições, 

no qual é possível verificar o nível de desenvolvimento desportivo físico, técnico e 

tático, em interação com a personalidade (aspetos psicológicos) do atleta, podendo 

dessa forma ser observado o resultado individual dentro do perfil de exigências 

requerido para a modalidade. 

Já para Queiroz (1989), alguns dos seguintes princípios poderiam ser entendidos 

como indicadores de seleção no futebol:  

 Análise da velocidade como fator específico; 

 Análise da mobilidade como fator determinante; 

 Concentração na formação: técnico-tática, princípios de ataque e defesa, 

combinações táticas (automatismos coletivos); 

 Concentração na educação: comportamentos autónomos (aptidão de 

decisão), comportamento eficiente (aptidão de execução), comportamento 

personalizado (aptidão volitiva), comportamento criativo (aptidão cognitiva). 

Por outro lado, na seleção de talentos é efetuado um prognóstico a curto prazo para 

um indivíduo situado num grupo de atletas. Este prognóstico baseia-se no postulado 

segundo o qual o indivíduo em causa possui atributos nomeadamente a nível de 

aprendizagem, a capacidade de treino e a maturidade necessários para evidenciar 

uma performance superior aos outros membros do grupo (Salmela & Régnier, 1983). 

Trata-se de uma tarefa que, segundo Régnier et al. (1993), tem como finalidade 

escolher os indivíduos mais apropriados para resolver as tarefas específicas de um 

determinado contexto. 

Leal e Quinta (2001) acreditam que a criação de um departamento de deteção, 

identificação e seleção de talentos num clube é uma das premissas fundamentais na 

potenciação de todo o processo de formação. 

Apesar de já existirem métodos científicos e tecnológicos bastante avançados para a 

deteção, identificação e seleção de futuros atletas, o método mais utilizado ainda é a 
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intuição dos “olheiros”, que por experiência fazem a análise e o diagnóstico das 

qualidades do atleta observado.  

 

7.4. Recrutamento  

O processo de recrutamento envolve a integração dos indivíduos selecionados numa 

academia proporcionando-lhes um ambiente favorável e estável com todas as 

condições para desenvolver as suas capacidades e potencialidades ao máximo. 

Segundo Stratton et al. (2004), o processo de recrutamento de talentos, na maior parte 

dos clubes, incide essencialmente em jovens com sete ou mais anos de idade, o que 

nos leva a pensar que quanto mais cedo forem recrutados talentos com determinadas 

características, maior será o seu processo de evolução no clube. Nessa altura, a 

ênfase deve ser colocada na provisão de treinadores e treinos apropriados e, também, 

de estruturas de suporte, que possibilitarão aos jovens jogadores uma maior 

potenciação das suas qualidades. Franks et al. (1999) é da mesma opinião e refere 

que recrutar um potencial jogador em idades mais baixas garante que esse jogador 

receba posteriormente no clube treino especializado, de forma a poder evoluir 

progressivamente e a potenciar mais ainda o seu talento. 

 

7.5. Desenvolvimento  

Por último, o desenvolvimento do talento desportivo, segundo Böhme (1995), consiste 

na utilização de medidas objetivas e procedimentos de treino que possibilitem o 

desenvolvimento de capacidades e habilidades desportivas levando o atleta ao seu 

desempenho desportivo máximo, a longo prazo, de acordo com a modalidade 

desportiva. Nesta etapa tem de se levar em consideração o desempenho do jogador 

nos aspetos físicos, técnicos, táticos, psicológicos, os resultados da participação nas 

competições, estado de saúde e qualidades pessoais que determinam as relações 

sociais na equipa. Aliado a estes aspetos, o desenvolvimento de talentos está 

diretamente relacionado com o desempenho dos atletas em cada uma das etapas da 

periodização do treino. Sustenta Tschiene (1985), citado por Marques (1993), que em 

cada etapa do processo de preparação a longo prazo só pode, com segurança, 

detetar-se a aptidão do jovem desportista para o estágio seguinte da preparação, 

“porque cada etapa ou estágio apenas desenvolve os pressupostos para o estágio 

seguinte”. A preparação do talento desportivo para o desenvolvimento a níveis mais 

elevados deverá ser realizada por meio de treino sistematizado de longo prazo. Um 

estudo cuidadoso do atleta nas várias etapas do treino determinará com segurança a 

possibilidade de alto desempenho desportivo na modalidade determinada. 
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No desenvolvimento de talentos impõe-se que aos jogadores seja disponibilizado um 

bom ambiente no local de aprendizagem para que tenham a oportunidade de explorar 

todo o seu potencial (Williams & Reilly, 2000). A trajetória de desenvolvimento de um 

talento pode apresentar uma sequência progressiva de objetivos, que inicialmente 

devem ser adequados aos níveis de desenvolvimento da criança e, posteriormente, do 

atleta. Os atributos psicológicos e pessoais do atleta, como determinação, 

concentração, dedicação e motivação para prática desportiva possivelmente serão 

características evidenciadas desde a infância até a vida adulta. De facto, o processo 

de desenvolvimento desportivo do talento sustenta-se fundamentalmente na sua 

vontade e motivação para o trabalho. No entanto, o apoio familiar, da escola, dos 

amigos, são fatores preponderantes, que o atleta deve ter em conta na sua tomada de 

decisão. 
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Capítulo III - Metodologia da Investigação 

 

1. Estratégia de Investigação – Estudo de Caso 

Um estudo de caso “é a estratégia de investigação mais adequada quando queremos 

saber o “como” e o “porquê” de acontecimentos atuais sobre os quais o investigador 

tem pouco ou nenhum controlo” (Yin, 1994). Como o próprio nome sugere, o estudo de 

caso é caracterizado pela investigação pormenorizada e aprofundada de uma entidade 

bem definida, como por exemplo, famílias, grupos ou organizações (Yin, 1994). Deste 

modo, esta metodologia foi escolhida par o desenvolvimento do estudo. 

Para a concretização dos objetivos definidos para o estudo, foram utilizados os 

seguintes instrumentos de recolha de informação: 

 Pesquisa documental - No que diz respeito à parte teórica foi efetuada uma 

revisão bibliográfica, selecionando-se a informação disponível que melhor se 

enquadra com o tema em questão, através da respetiva análise do conteúdo. 

 Entrevista de estrutura semiaberta - Com base na revisão bibliográfica 

efetuada e de acordo com os objetivos definidos, foram elaboradas questões 

que serviram de suporte à entrevista realizada. 

 Observação da academia - Para um conhecimento mais aprofundado das 

infraestruturas que a academia possui foi elaborada uma visita à academia 

sempre devidamente acompanhada pelo diretor responsável. 

 

2. Caracterização da Amostra 

A amostra do estudo é a academia do FC Porto cuja caraterização é apresentada de 

seguida. 

A academia de futebol do FC Porto, designada como Centro de Treinos e Formação 

Desportiva Porto Gaia, foi inaugurada em 2002 e abrange cerca de 11 hectares. 

Localiza-se em Crestuma-Olival (Vila Nova de Gaia) a cerca de 15 km da cidade do 

Porto, sendo propriedade da câmara municipal de Gaia que cede a exploração ao FC 

Porto. A nível de infraestruturas, o centro de treino é constituído por:  

 Quatro campos de relva natural, um deles com bancada para 3500 pessoas; 

 Campo de relva sintética com bancada para 400 pessoas; 

 Minicampo de relva sintética para trabalho intensivo;  
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 Edifício da portaria que contempla instalações para conferências de imprensa, 

auditório e uma sala de reuniões; 

 Edifício de apoio ao futebol de formação; 

 Edifício de apoio ao futebol profissional (equipa A e B); 

 Edifício técnico que contem caldeiras, gerador, e material de manutenção; 

 Mini-hotel para refeições, descanso e lazer. 

 

3. Recolha e Análise dos Dados  

Para a recolha de dados elaborou-se uma entrevista, com base na revisão 

bibliográfica efetuada, que foi apresentada ao diretor da academia. No início da 

entrevista, o entrevistado foi informado dos objetivos do estudo e que a entrevista 

apenas seria utilizada para a elaboração do estudo académico e para mais nenhum 

fim. A entrevista foi realizada no Centro Treinos e Formação Desportiva Porto Gaia no 

dia 15 de Julho, às 15 horas, ao Diretor José Maria Carvalho. Teve a duração de uma 

hora e foi seguida de uma visita guiada ao centro.  

Para explorar devida e corretamente o seu conteúdo, foi utilizado um gravador Sony 

Xpéria Miro com o conhecimento e autorização do entrevistado. Posteriormente a 

entrevista foi transcrita para o programa Microsoft Word. 
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Capítulo IV - Análise de Resultados 
 

Antes de analisar e explorar a entrevista, convém referir dois aspetos: 

 O nome dado pelo FC Porto à academia é Centro de Treino e Formação 

Desportiva (por motivos que serão explicados mais a frente), mas a designação 

usada será academia para estar em concordância com a revisão da literatura 

anteriormente referida. 

  A análise dos resultados irá ser dividida em 4 subtemas (Academia, Jogadores 

e Recrutamento, Formação e Treinadores e por fim a Gestão) para mais fácil 

interpretação.  

1. Academia 

A academia do FC Porto começou a ser construída em 2000 sendo inaugurada em 

2002. Tem cerca de 11 hectares de área de forma idêntica a muitas academias 

europeias, como por exemplo a do Arsenal FC que é constituída por 10 hectares, 

como referido no artigo ECA Report on Youth Academies In Europe (2012). No 

entanto, esta dimensão é inferior à dos seus rivais SL Benfica e do Sporting CP que 

tem, respetivamente, 19 e 25 hectares.  

A construção da academia teve um custo de 10 milhões de euros, que quando 

comparado com outras academias europeias, parece ser um valor relativamente 

inferior. O custo da academia do clube francês RC Lens, por exemplo, foi de 13 

milhões de euros (segundo o artigo ECA Report on Youth Academies In Europe 2012). 

Mesmo em relação aos seus rivais o custo de construção foi inferior visto que a 

academia do Sporting CP custou 17.5 milhões de euros e a do SL Benfica 15 milhões 

de euros.  

Como referido anteriormente, a academia é constituída por: 4 campos de relva natural, 

um deles com bancada para 3500 pessoas (Fig.4A), um campo de relva sintética com 

bancada para 400 pessoas (Fig.4B), um minicampo de relva sintética para trabalho 

intensivo, um edifício da portaria que contempla instalações para conferências de 

imprensa, um auditório e uma sala de reuniões, um edifício de apoio ao futebol de 

formação, um edifício de apoio ao futebol profissional (equipa A e B) (Fig.4B), um 

edifício técnico que contem caldeiras, gerador, e material de manutenção, um mini-

hotel para refeições, descanso e lazer. De referir que a nível de número de campos a 

academia está abaixo do número de campos que as principais academias europeias 

têm, que normalmente abrange entre 7 a 8 campos, como é referido no artigo ECA 
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Report on Youth Academies In Europe (2012). Novamente quando comparada com as 

academias rivais, observa-se uma inferioridade visto que existem 7 campos na 

academia do Sporting CP e 9 campos na do SL Benfica. Em relação a este assunto, 

quando foi questionado o que poderia ser melhorado no futuro na academia a resposta 

foi precisamente o aumento do número de campos de treino. 

 

Fig. 4 – Instalações desportivas da academia do FC Porto. (A) Campo de relva natural com 

bancada para 3500 pessoas. (B) Campo de relva natural (1), campo de relva sintética com 

bancada para 400 pessoas (2) e edifício de apoio ao futebol profissional (3). 

 

A manutenção anual da academia é de 1 milhão de euros que advêm, principalmente, 

da manutenção de relvado que é a sua principal despesa. O custo da manutenção da 

academia está abaixo do custo de manutenção das principais academias europeias 
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como se pode observar no artigo ECA Report on Youth Academies In Europe (2012). 

Por exemplo, o custo de manutenção da academia do AFC Ajax é de 6 Milhões/Ano e 

do Arsenal FC é de 3 Milhões/Ano. As fontes de receitas da academia são inexistentes 

ao contrário de várias academias europeias, incluindo o Sporting CP e SL Benfica, que 

através da venda dos seus “Naming Rights”1, da exploração de patrocínios e do 

aluguer das infraestruturas a outras organizações conseguem gerar receita. De referir 

que o FC Porto não pode vender o “Naming Rights” da academia visto não ser o 

verdadeiro detentor da mesma como irá ser explicado á frente. Sendo assim a 

academia necessita do apoio do clube pois perante estas condições não é 

autossustentável.  

Perguntado sobre como surgiu a academia (Fig. 5), foi explicado que inicialmente foi 

constituída uma fundação, a Fundação Porto Gaia, que é a verdadeira detentora da 

academia, e que conta com o apoio de vários parceiros. Esta fundação teve a 

capacidade para solicitar verbas à Comunidade Económica Europeia para a 

construção de uma infraestrutura desportiva, com a justificação que iria alavancar uma 

zona empobrecida, ao permitir a residência de uma equipa de alta competição e abrir 

as portas para que alguma população de Gaia usufruísse desta infraestrutura. A 

Fundação Porto Gaia, uma vez que não tinha na sua génese a função e experiência 

de gestão de uma infraestrutura deste género, cedeu a exploração e manutenção da 

academia ao FC Porto por 50 anos. Por sua vez, o FC Porto aluga às equipas do FC 

Porto-SAD a utilização da academia. Este aluguer tem um custo para o FC Porto-SAD 

de 1100 euros por cada utilização independentemente de ser treino ou jogo. É 

importante mencionar que o FC Porto não gastou qualquer tipo de verba na 

construção da academia visto pertencer à Fundação Porto Gaia, assim sendo não 

existiu a contração de uma divida por parte do FC Porto.  

A escolha para a localização da academia no município de Gaia prende-se com 

diversos fatores. Primeiramente, a falta de locais na cidade do Porto e a proximidade a 

Gaia, um município vizinho, tornou esta localidade uma opção estratégica. Uma vez 

que a zona escolhida é afastada do centro de Gaia e apresenta um ambiente muito 

rural, uma infraestrutura desportiva deste género poderia ser uma alavanca para o 

desenvolvimento da zona. Para além disto, a localização da academia está em linha 

com a localização de outras academias europeias que também optaram por se instalar 

em localidades privilegiadas pela tranquilidade e o sossego, bem como os bons 

acessos para os seus estádios.  

                                                           
1
 Naming Rights: é a prática da conceção de direitos de nome que o clube dá para uma determinada 

marca.  
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Fig. 5 – Processo de constituição da academia. 

 

Perguntado sobre o porquê de construir a academia, foi respondido que a sua 

construção deve-se a um défice de condições existentes para uma equipa de alta 

competição, sendo que o espaço utilizado anteriormente para os treinos era muito 

devassado, havendo pouca tranquilidade para os jogadores trabalharem. Já sobre 

qual era o objetivo da academia foi dito que formar jogadores para a equipa principal 

era o essencial, sem nunca descuidar também o objetivo de ganhar visto ser da 

cultura do clube. Em igual concordância com a primeira parte dos objetivos estão as 

academias do AFC Ajax, Arsenal FC e GNK Dínamo de Zagreb afirmando que as suas 

ideologias são a academia ser a fonte de jogadores para a equipa principal, como se 

pode constatar no artigo ECA Report on Youth Academies In Europe (2012). Já no que 

respeita aos seus rivais diretos, o SL Benfica afirma que o principal objetivo é garantir 

a excelência da formação técnica e enriquecimento pedagógico dos seus atletas em 

todos os escalões, visando sempre a sua integração no futebol sénior, enquanto no 

caso do Sporting CP, o principal objetivo é produzir jogadores para o mais alto nível 

competitivo, capazes de integrar a equipa profissional, promovendo uma sólida 

formação baseada em valores desportivos, pessoais e sociais. De referir que o 

objetivo “ganhar”, mencionado na segunda parte dos objetivos da academia, nem 

sempre é visto como algo positivo por alguns autores da qual podemos destacar as 

afirmações de Garganta (2007) “na formação jogar sempre para ganhar é mais 
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importante do que ganhar sempre” e de Pacheco (2001) “a vontade de ganhar faz com 

que variadíssimas vezes se utilizem formas de ensinar e treinar incorretas, 

favorecendo a assimilação de “erros” técnico-táticos que posteriormente custam muito 

a corrigir e que se vão refletir na competição”.  

Questionado sobre a existência de alguma academia de referência, a resposta foi 

clara dizendo que a do FC Barcelona era a academia de referência, nomeadamente, 

em relação à formação de jogadores. No entanto, não podia ser diretamente 

comparada por ter o seu projeto próprio, específico, por estar noutro país e ter uma 

estrutura financeira de suporte que é absolutamente incomportável para os clubes 

portugueses. 

 

2. Jogadores e Recrutamento 

Como se pode constatar no artigo ECA Report on Youth Academies In Europe (2012), 

grande parte das academias europeias abrangem uma área de recrutamento global 

(nacional e internacional). Da mesma forma atua a academia do FC Porto. O 

recrutamento nacional é constituído por mais de 70 olheiros que recrutam para os 

diversos escalões de formação, não havendo uma idade preferencial. A nível de 

olheiros nacionais a academia tem um número superior a algumas academias 

europeias como por exemplo o FC Bayern München que tem 25 olheiros nacionais 

enquanto o AFC Ajax tem 50 olheiros nacionais (ECA Report on Youth Academies In 

Europe 2012).  

Questionado sobre como funcionava o sistema de deteção, identificação e seleção de 

talentos para a academia ou quais as características dos jogadores pretendidas, foi 

respondido que existe um modelo de aquisição de jogadores que corresponde a uma 

política interna de recolha de informação e observação direta e consequentemente 

elaboração de relatórios. Estando também instituído no clube uma determinada forma 

de jogar, a observação que se faz dos jogadores vai, preferencialmente, no encontro 

dessa forma de jogar. Observando um jogador que se encaixa nesse perfil é enviado 

um relatório ao scouting interno e ao treinador desse escalão para que possam fazer 

uma observação direta. Este processo de deteção, identificação e seleção tem 

grandes semelhanças com o mencionado no artigo Elite Player Performance Plan 

(EPPP, 2011), em que as academias têm que ter grande objetividade na abordagem 

aos talentos, recrutando de acordo com filosofia de futebol do clube. Segundo o artigo 

ECA Report on Youth Academies In Europe (2012), também o RC Lens tem um 

critério bastante objetivo para o recrutamento de jovens jogadores. Visto ser um clube 
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que joga com grande vocação ofensiva, um dos critérios primários no recrutamento 

são jogadores de ataque.  

Perguntado sobre o porquê de o regime de internato não ser dentro da academia a 

resposta foi clara afirmando que deste o início foi política do clube não ter dentro da 

academia o regime de internato. O clube sempre defendeu que os jovens jogadores 

que viessem de fora deviam estar o mais possível integrados na sociedade, por isso 

acharam que era importante que, para a sua própria sociabilização e crescimento, 

deviam estar mais integrados na cidade. Esta forma de pensar do FC Porto vai ao 

encontro do modelo de Bilton (1999), referido na revisão bibliográfica, onde se afirma 

que o desenvolvimento psicossocial dos jovens é uma área com que as academias se 

devem preocupar. Neste sentido, o FC Porto tem duas casas no centro do Porto 

chamadas de Casa do Dragão com capacidade para 30/35 miúdos. Pelo facto de o 

regime de internato não ser dentro da academia, advém, precisamente, a 

denominação de Centro de Treino e Formação Desportiva. Esta política de regime de 

internato diferencia-se da grande maioria das academias europeias como por exemplo 

a do FC Bayern München e do RC Lens, como descrito no artigo ECA Report on Youth 

Academies In Europe (2012). Inclusive os seus rivais portugueses Sporting CP e SL 

Benfica, têm o regime de internato dentro das academias. Já sobre o critério utilizado 

para que um jogador fique em regime de internato na academia, foi afirmado que os 

critérios são: fatores de distância (jovens estrangeiros ou nacionais que estão longe de 

casa), fator monetário (jovens carenciados) e o fator idade, visto que até aos 14 anos 

não têm jovens em regime de internato. De referir que não existe qualquer limitação de 

estrangeiros na academia. 

Em relação aos contratos dos jogadores da academia, o entrevistado afirmou que os 

jogadores a partir dos sub-14 podem estar ligados contratualmente ao clube sendo a 

estrutura (equipa técnica e direção) que determina quais os jogadores que vale a pena 

fazer contratos de formação. Já sobre a renumeração foi dito que, no passado, os 

jogadores foram renumerados mas que agora apenas existe uma atribuição de 

subsídios. Estes apoios dependem de várias normas existentes, nomeadamente, se o 

jogador é contratado para escalões superiores, onde já implica uma determinada 

verba e uma mudança de vida, se existem problemas socioeconómicos, sendo que 

neste caso os jovens são ajudados com subsídios escolares e de transporte, e por fim 

os aspetos de progressão na carreira onde se tem em conta a progressão da idade e o 

número de internacionalizações.  
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3. Formação e Treinadores 

Par iniciar este subtema foi fundamental definir quantos escalões existem no clube, 

quais treinam na academia e por quantos jogadores é constituído cada escalão. 

Relativamente aos escalões de formação, a academia suporta 19 equipas: equipa A, 

equipa B, sub19, sub17, sub16, sub15, sub14 (2 equipas), sub13 (2 equipas), sub12 (2 

equipas), sub11 (3 equipas), sub10 (2 equipas), sub9 (2 equipas), como sumarizado 

na Tabela 1. Os escalões sub17 e sub14 treinam no Vitalis Park e a equipa de sub16 é 

residente num clube da periferia do Porto, pelo que não treina na academia.  

O número de 15 equipas a treinarem na academia está ao nível da maior parte das 

academias europeias, de acordo com o artigo ECA Report on Youth Academies In 

Europe (2012), como no caso do RC Lens e do RS Liège, ambos com 15 equipas na 

academia. De referir que no momento em que a academia foi concebida pensava-se 

que os campos à volta do estádio das Antas iriam absorver grande parte da formação. 

Para a academia, apenas passariam os escalões que naquela altura pertenciam à 

SAD, no caso, a equipa A, equipa B, juniores e juvenis, sendo a academia concebida 

essencialmente para 4 equipas de pré alta competição e alta competição. Mas com o 

surgimento do novo estádio do FC Porto, o estádio do Dragão, toda a área circundante 

teve um arranjo urbanístico onde os campos de treino desapareceram e a academia 

teve de absorver toda a formação. Neste momento pode dizer-se que a academia está 

superlotada, visto suportar mais equipas do que o previsto.  

Já em relação ao número de jogadores por escalão, verifica-se a existência de 12/15 

jogadores nas equipas de 7 (equipas até sub11) e 20/24 jogadores nas equipas de 11 

perfazendo um total de cerca de 250 jogadores que treinam na academia. Este valor 

está em concordância com alguns números de jogadores presentes nas outras 

academias europeias, como por exemplo o FC Barcelona e o RS Liège que também 

têm cerca de 250 jogadores nas suas academias (ECA Report on Youth Academies In 

Europe 2012).  

Perguntado se existia um trabalho de interligação com todos os escalões ou se cada 

escalão trabalhava individualizado, foi respondido que no departamento de formação 

há um diretor técnico que é responsável por manter um desenvolvimento contínuo do 

jogo desde os escalões mais baixos até aos escalões mais altos. O FC Barcelona é 

um claro exemplo deste trabalho de interligação entre escalões, havendo uma sintonia 

do sistema tático e forma de jogar dos mais jovens até a equipa principal, como se 

pode constatar no artigo ECA Report on Youth Academies In Europe (2012). De referir 
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que neste caso são os escalões mais jovens que ditam o sistema tático da equipa 

principal e não vice-versa, como ocorre na maioria das academias.   

Tabela 1 – Constituição e localização dos escalões de formação. 

Escalões Nº equipas Local de treinos Jogadores por equipa 
 

A 
 

1 
 

Academia 
 

20/24 

B 1 Academia 20/24 

Sub19 1 Academia 20/24 

Sub17 1 Vitalis Park 20/24 

Sub16 1 Clube na periferia do Porto 20/24 

Sub15 1 Academia 20/24 

Sub14 2 Vitalis Park 20/24 

Sub13 2 Academia 20/24 

Sub12 2 Academia 20/24 

Sub11 3 Academia 12/15 

Sub10 2 Academia 12/15 

Sub9 2 Academia 12/15 

 

Questionado sobre um programa de trabalho individual e/ou coletivo com cada jogador 

da academia, foi possível perceber que na academia trabalha-se fundamentalmente 

em torno do que é a equipa mas também faz parte do projeto de formação o trabalho 

individual, chamado de DCAPI (Departamento de Desenvolvimento de Capacidades 

Individuais). Este departamento procura dar uma atenção mais individualizada a 

detalhes técnico-táticos que permitem a cada jogador melhorar e aumentar o seu 

leque de soluções, de modo a responder a cada problema que o jogo lhe coloque. 

Esta forma de trabalhar está em linha com maior parte das academias europeias, 

segundo o artigo ECA Report on Youth Academies In Europe (2012). Como exemplo, 

o Arsenal FC efetua treinos individuais e coletivos com os seus jogadores nos vários 

escalões existentes. Também na revisão bibliográfica é descrito que as academias 

devem trabalhar e analisar os jogadores individualmente e coletivamente (Bilton, 

1999). 

A avaliação do trabalho desenvolvido é um ponto importante na estrutura de uma 

academia. Neste sentido, o entrevistado explicou que existem diferentes critérios para 

avaliar se está a ser desenvolvido um bom trabalho na academia sendo que o primeiro 

parâmetro é a entrada dos jogadores na equipa A e em seguida na equipa B. Depois, 

na transição entre os escalões, se existe uma passagem de um grande número de 

jogadores de escalão para escalão é sinal que o processo é rico. Se em determinado 
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momento há necessidade de contratar vários jogadores de fora para um determinado 

escalão é sinal que algo falhou no processo, ou o scouting ou o processo de 

maturação e desenvolvimento dos jogadores. Os resultados e o crescimento dos 

jogadores em relação ao programa de jogo que foi instituído também têm relevo uma 

vez que há jogadores que se percebem que evoluíram e outros não. Estes critérios 

utilizados para se saber se está a desenvolver um bom trabalho na academia a nível 

da formação são os mesmos utilizados por outras academias europeias. O AFC Ajax 

mede a passagem de jogadores da academia para a equipa principal como um dos 

seus critérios de sucesso. Como referido no artigo ECA Report on Youth Academies In 

Europe (2012), outro dos critérios que muitas academias têm em conta são os seus 

resultados desportivos, dando muita enfâse aos títulos conquistados. 

Já sobre se a formação esta a ser bem aproveitada, na opinião do entrevistado a 

política do clube nos últimos 30 anos não tem sido apostar na formação da casa, mas 

sim comprar jovens a baixo custo e depois vender. É uma política que o clube adotou 

e que se tem revelado vencedora. Enquanto for sustentável ninguém irá abdicar dessa 

política que dá vitórias. Esta política de aproveitamento da formação vem em total 

discordância com algumas academias europeias como se pode ver no artigo ECA 

Report on Youth Academies In Europe (2012), em que por exemplo a equipa do GNK 

Dínamo Zagreb é constituída por 50% de jogadores descendentes da academia, ou 

mesmo a equipa do FC Barcelona é constituída por muitos jogadores vindos de “La 

Masia”.  

Conhecido que o FC Porto não possui mais nenhuma academia, foi perguntado sobre 

qual era a ligação entre a academia e as escolas de futebol do FC Porto. Foi 

respondido que as escolas de futebol foram criadas para jovens que desistiam da 

prática do jogo por não terem muita capacidade e habilidade. Neste momento a 

grande ligação é serem uma base de recrutamento de jogadores para a academia. 

Cerca de 83 jogadores das 16 escolas Dragon Force já transitaram para os escalões 

jovens da academia. Esta relação entre escolas de futebol e academias como fonte de 

recrutamento é também utilizada por muitas academias europeias como no caso do 

FC Inter Milano, que tem 29 escolas espalhadas pela Lombardia e 21 espalhadas pelo 

resto de Itália. Inclusive em Portugal, o Sporting CP e o SL Benfica utilizam o mesmo 

método de escolas de futebol para recrutamento.  

Para finalizar este subtema foi questionado sobre como eram escolhidos os 

treinadores para a academia, sendo dito que não há um critério absolutamente 

definido do perfil do treinador havendo na academia treinadores com habilitação 
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académica e também ex-jogadores. Em ambos os casos, são pessoas ligadas ao 

clube há muitos anos. Estes perfis de treinadores estão em concordância com os 

perfis de treinadores da grande parte das academias europeias, segundo o artigo ECA 

Report on Youth Academies In Europe (2012). O FC Bayer de Munique exige que os 

seus treinadores da academia sejam ex-jogadores e que tenham o certificado UEFA 

Pro Licence, enquanto o AFC Ajax e o Arsenal FC escolhem preferencialmente ex-

jogadores e requerem muita experiência como treinadores. 

 

4. Gestão 

Em termos de gestão da academia, foi perguntado se a gestão era feita a partir do 

clube ou tinha a sua gestão independente, sendo respondido que a estrutura do clube 

tem uma forma bem definida de gestão da instalação. A gestão é feita a partir da FC 

Porto-SAD que engloba várias empresas: Porto Desporto, Porto Comercial e Porto 

Estádio. A Porto Estádio é responsável pela manutenção e funcionamento das 

infraestruturas desportivas da SAD, incluindo a academia (Fig.6). Por sua vez, a 

academia tem dois funcionários “da casa”, um diretor e um engenheiro acompanhados 

de várias empresas de outsourcing que prestam serviços, entre elas, as empresas de 

segurança, de limpeza, de tratamentos de relvados e jardins, a empresa de 

manutenção e a empresa de fornecimento de catering.  

Visto haver pessoal da casa e empresas que prestam serviços, foi afirmado que o 

modelo de gestão adotado para a manutenção da academia é uma gestão mista. Este 

tipo de gestão é o mais utilizado por parte das academias, visto ser o que acarreta 

menos complicações uma vez que quando algo não corre bem, é possível proceder-se 

à substituição de uma das partes quando cessa o contrato. Por outro lado, é 

importante perceber se quem gere a academia é quem gere também a formação. Em 

relação a este assunto, o diretor respondeu que não, sendo a gestão efetuada por 

departamentos diferentes.  

Perguntado se havia algum tipo de avaliação do trabalho desenvolvido na academia, a 

resposta foi que a Porto Estádio é uma empresa com certificação de qualidade e 

segurança e devido a esse aspeto tem uma série de modelos de avaliação do seu 

desempenho. Essa avaliação é feita a todos os departamentos várias vezes ao longo 

da época. Este tipo de avaliação através da certificação de qualidade e segurança é 

utilizada por várias academias europeias, como por exemplo a academia do Sporting 

CP que foi a primeira a ter o certificado de qualidade atribuído pela Empresa 

Internacional de Certificação (EIC). 
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Fig. 6 – Organograma do FC Porto-SAD. 

 

Para finalizar este subcapítulo, foi questionado sobre se ao longo da época desportiva 

era realizado algum tipo de formações para o Staff da academia, sendo respondido 

que não é da estrutura da academia a responsabilidade da organização de formações. 

Esta política de não haver formações diferencia-se das academias inglesas, como se 

pode observar no artigo EPPP (2011), em que as academias têm que fornecer 

atualizações e formações contínuas, por exemplo, aos treinadores da academia. 

Também na revisão bibliográfica é feita referência ao modelo de Bilton (1999) que 

afirma que é da responsabilidade da academia garantir que os treinadores tenham 

formação contínua em determinadas áreas, e que cada clube deve ser responsável 

por identificar e fornecer a formação interna adequada às necessidades específicas 

dentro de cada área.  
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Capítulo V - Conclusões  

 
O presente estudo constituiu-se como uma descrição do funcionamento e gestão da 

academia de futebol do FC Porto. Deste modo, com a informação recolhida e o 

trabalho desenvolvido foi possível responder aos objetivos propostos. 

Tendo em conta o primeiro objetivo desta dissertação, é necessário referir a falta de 

estratégia do FC Porto para a sua formação. O principal objetivo da academia é formar 

jogadores para a equipa principal, algo que não está a ser cumprindo neste momento 

devido à falta de oportunidades dadas aos jovens. No nosso ponto de vista, não faz 

sentido que perante este objetivo, e juntamente com o facto de o principal critério de 

avaliação da formação ser precisamente a entrada na equipa A, que o clube não dê 

oportunidade aos jovens jogadores. Deste modo, pode-se dizer de uma forma clara 

que a formação não está a ser bem aproveitada por parte do clube visto haver poucos 

jogadores vindos da academia a entrar na equipa principal.  

A área de recrutamento para a academia é global (nacional e internacional), sendo o 

recrutamento nacional efetuado por mais de 70 olheiros. Apesar da formação não 

estar a ser bem aproveitada, o facto de haver uma grande ligação entre a academia e 

as escolas de Futebol do FC Porto, na nossa opinião, trás grandes vantagens à 

academia. Esta ligação permite alargar de grande modo a base de recrutamento de 

jogadores, o que pode trazer grandes benefícios a médio/longo prazo para o clube. 

Referente ao custo de construção da academia do FC Porto que, como referido, foi de 

“apenas” 10 milhões de euros, podemos constatar que representa um valor mais baixo 

do que a maioria das academias existentes em Portugal e na Europa. Para além disto, 

o clube não precisou de despender essa verba, visto, na realidade, a academia 

pertencer à Fundação Porto Gaia. Do nosso ponto de vista foi uma grande “jogada” 

por parte do FC Porto, que fica com uma academia nova, não tendo despendido 

qualquer verba para a sua construção e assim não ter contraído qualquer tipo de 

dívida. Contudo, a sua manutenção anual é de 1 milhão de euros, que advém 

principalmente da manutenção de relvado, e as fontes de receitas da academia são 

inexistentes. Assim sendo, a academia necessita do apoio do clube pois perante estas 

condições não é autossustentável. Este é sem dúvida um dos pormenores que pode 

ser melhorado. Uma academia não se pode limitar à formação de jogadores e a ser o 

espaço físico de treinos das equipas principais do clube, mesmo que sejam esses os 

seus principais objetivos. Na nossa opinião, qualquer academia deve conseguir gerar 

receitas. Por exemplo, através da venda do seu “Naming Rights”, da exploração de 
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patrocínios ou do aluguer das infraestruturas a outras organizações. Sabemos que o 

caso da academia do FC Porto é um caso diferente e singular visto não ser o clube o 

verdadeiro detentor da mesma, mas tem que existir uma estratégia para inverter a 

situação. 

Pela análise das infraestruturas da academia, foi também possível concluir que existe 

um grande défice de campos de treino. Atualmente existem 15 equipas a treinar na 

academia englobando 250 jogadores e, dadas as condições, pode dizer-se que a 

academia está superlotada. Uma estrutura profissional e um clube de nome mundial 

como o FC Porto tem que ter um número de campos suficientes que permita o treino 

regular de todas as equipas de formação, sem haver necessidade das equipas 

dispersarem para outros locais.  

Por fim, podemos dizer que a gestão da academia está bem definida no que respeita à 

sua hierarquização e à sua forma de gestão. Uma vez que é feita a partir da FC Porto-

SAD pela Porto Estádio, uma empresa com certificação de qualidade e segurança 

como referido, o modelo de gestão adotado para a manutenção da academia é uma 

gestão mista. Desta forma, o staff da academia é composto por pessoal da casa e 

empresas que prestam serviços. Esta forma de gestão parece-nos a mais adequada 

visto haver gente de confiança da casa que pode avaliar os serviços prestados pelas 

empresas outsourcing e, assim, decidir a continuação ou não das mesmas 

dependendo do seu desempenho. De realçar que quem gere a academia não é quem 

gere a formação. 

A gestão da academia do FC Porto constitui um exemplo, a alguns níveis, da realidade 

de outras academias portuguesas, sendo que muito do trabalho efetuado na academia 

já está em sintonia com o trabalho produzido nas diversas academias europeias. No 

entanto, há ainda alguns aspetos a melhorar para se tornarem mais competitivas e 

mais eficazes na formação e no aproveitamento de jovens jogadores e, assim, reduzir 

a décalage existente.  
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Limitações do Estudo 

 

Durante todo o processo do estudo foi possível verificar diversos obstáculos e 

limitações à investigação, das quais destaco as seguintes: 

Escassez de existência de artigos e bibliografia relevante ao tema, quer a nível 

nacional quer internacional; 

 Dificuldade em encontrar estudos idênticos que nos permitissem realizar uma 

comparação mais precisa dos resultados; 

 A não abertura total do clube a questões relevantes sobre a sua gestão (o que 

se compreende, visto ser um clube profissional); 

 A falta de disponibilidade de outros clubes para participarem em estudos de 

investigação.  

Como em qualquer estudo, as limitações podem e devem ser olhadas como 

oportunidades para melhorar o trabalho efetuado, pelo que devem ser encaradas 

como possíveis caminhos para investigações futuras.   
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Sugestões para Estudos Futuros 

 

A realização de qualquer estudo esclarece inúmeras questões ao mesmo tempo que 

acrescenta outras. Para além disto, face à falta de estudos realizados nesta área, seria 

importante dar continuidade a esta linha de investigação, não só clarificando os 

aspetos apresentados, como também levantar e refletir sobre outras questões com ele 

relacionadas. Neste sentido, seria interessante desenvolver outros estudos, como por 

exemplo: 

 Realizar um estudo comparativo entre os modelos de gestão de todas as 

academias existentes em Portugal para observar as suas principais diferenças; 

 Realizar um estudo comparativo entre o modelo de gestão das academias de 

um clube português e um clube estrangeiro para observar as suas principais 

diferenças; 

 Realizar um estudo sobre o modelo de gestão de academias estrangeiras mais 

concretamente em Inglaterra, França e Alemanha onde as academias são mais 

antigas.  
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Anexos – Entrevista 

 

Nome da Instituição Futebol Clube do Porto   
 

Academia 

 

Em que ano foi construída a academia? 

 

A academia começou a ser construída em 2000 e foi inaugurada em 2002.  

 

 

Como foi escolhida a localização para a construção da academia? Quais os 

fatores? 

 

A primeira hipótese foi encontrar dentro da cidade um sítio onde se pudesse construir o 

centro de treinos. Não sendo possível, foi realizada uma sondagem aos conselhos 

limites (Matosinhos, Maia, Gondomar e Gaia) para acolherem um centro desta 

natureza e a situação mais favorável acabou por ser a do município de Gaia, por várias 

razões. Primeiro, por ser um município vizinho e pela zona ser afastada do centro de 

Gaia. Por outro lado, esta área era muito pouco desenvolvida, muito rural, e a nível das 

conversações que houve, tanto da parte do clube com da parte da Câmara Municipal 

de Gaia (CMG), pensou-se que uma infraestrutura desportiva deste género poderia ser 

uma alavanca para o desenvolvimento de uma zona que estava relativamente 

empobrecida.  

 

 

Como surgiu a academia? 

 

Inicialmente foi constituída uma fundação, a fundação Porto Gaia, que é a verdadeira 

detentora do centro de treino e formação desportiva (CTFD) e, posteriormente, 

estabelecidas algumas parcerias importantes, nomeadamente com a CMG, o Futebol 

Clube do Porto (FC Porto), o FC Porto-Sociedade Anónima Desportiva (SAD) e várias 

entidades da zona de Gaia (Fundação Gaia Cidade de Douro e União dos clubes de 

Gaia). Esta fundação é que teve, então, a capacidade para solicitar verbas à 

Comunidade Económica Europeia para a construção de uma infraestrutura desportiva 

que, como referi, iria alavancar uma zona empobrecida e permitir a residência de uma 

equipa de alta competição abrindo portas para que alguma população de Gaia 

usufruísse desta infraestrutura. No global, a fundação é responsável pelo estudo 

financeiro, pela concessão e construção do CTFD. No entanto, como a fundação não 

tem na sua génese a função e experiência de gestão de uma infraestrutura deste 

género, cede a exploração do CTFD ao FC Porto por 50 anos e, por sua vez, o FC 

Porto aluga às equipas da FC Porto-SAD a utilização do CTFD. Deste modo, 

estipulou-se uma determinada verba por cada utilização do CTFD de tal modo que 
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cada equipa que treina ou joga paga 1100 € por utilização. Esta verba foi encontrada 

para que a soma anual correspondesse ao custo de exploração e manutenção do 

CTFD, que corresponde a 1 milhão de euros.  

 

 
Qual a Área/m2 que ocupa a academia? 
 
Ocupa 11 hectares.   
 

 
Como é constituída a academia a nível de instalações? 
 
Em termos de infraestruturas gerais temos 3 campos de relva natural, 1 campo de 
relva natural com bancada para 3500 expectadores, 1 campo de relva sintética com 
bancada para 400 espectadores, um mini sintético para trabalho intensivo e uma 
gaiola de sá. Em termos de edifícios, temos o edifício da portaria, o edifício de 
imprensa, o edifício de apoio à formação, o edifício de apoio ao futebol profissional, o 
edifício técnico que contem caldeiras, gerador, e material de manutenção, e um mini-
hotel para refeições, descanso e lazer.   
 

 
Porquê fazer uma academia?  
 
Havia falta de condições no estádio das Antas. O espaço era muito devassado e não 
reunia as condições ideias para a preparação de uma equipa de alta competição, 
principalmente pela falta de tranquilidade para trabalhar. Inclusive os jogadores 
tinham que passar no meio das pessoas para ir treinar porque havia uma rua entre o 
estádio e os campos de treino.  
 

 
Qual é o objetivo principal da academia? 
 
O principal objetivo é formar jogadores para a equipa principal, o que não quer dizer 
que esteja a ser alcançado, mas o objetivo que se pretende é sempre esse. E claro, 
ganhar é sempre uma prioridade porque está na nossa cultura, e não há formação 
sem a procura da vitória. 
 

 
Existe alguma academia que serviu ou ainda serve de referência para a vossa? 
 
Claro que o FC Barcelona é uma academia de referência, mas tem o seu projeto 
próprio, específico, que tem a ver com o próprio país, com a própria dinâmica social, 
com a própria organização politica, com a própria organização socio-desportiva, e 
todos nós sabemos que Portugal também tem as suas características próprias. 
Devido a isso, o FC Porto traçou o seu próprio caminho procurando uma série de 
referências mas não tendo um modelo definido. Não pode servir de referência para 
um clube português a estrutura de uma academia como a La Masia uma vez que tem 
uma estrutura financeira que é absolutamente incomportável para os clubes 
portugueses. Sendo assim, essas referências procuram-se em relação à formação de 
jogadores para algumas caraterísticas mas é impossível fazer cópias a não ser que 
haja dinheiro. 
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O que pode ser melhorado na academia no futuro? 
 
O aumento do número de campos de treino, mas estará sempre dependente das 
duas entidades: FC Porto e CMG. 
 

 
Quanto foi o investimento para a construção da academia? 
 
 O investimento, em termos gerais, foi de 10 milhões de euros. 
 

 
Quanto custa anualmente a manutenção da academia? 
 
O custo anual de manutenção é de 1 milhão de euros.  
 

 
Quais são as principais fontes de receita da academia? 
  
Não tem.  
 

 
Quais são as principais despesas da academia? 
 
As principais despesas têm a ver fundamentalmente com a manutenção, e a fatia 
maior refere-se à manutenção de relvados que corresponde a um terço da 
manutenção anual, mais de 300 mil euros. 
 

 
A academia é autossustentável ou necessita do apoio do clube? 
 
Claro que necessita do apoio do clube. A academia não é autossustentável. 
 

 

Jogadores e Recrutamento 

 

 
Qual é a área de recrutamento para a academia (Regional, Nacional, 
Internacional)?  
 
Existe scouting no país todo e também no estrangeiro.  
 

 
Como funciona o sistema de deteção, identificação e seleção de talentos para a 
academia? Quais as características dos jogadores? 
 
A academia tem um modelo de aquisição de jogadores que corresponde a uma 
política interna de recolha de informação, de observação direta e de elaboração de 
relatórios. Aquela velha metodologia de abrir as captações a quem quer vir treinar já 
não faz parte. Está instituída uma determinada forma de jogar e a observação dos 
jogadores vai ao encontro dessa forma de jogar. Os observadores referenciam um 
jogador através de um relatório que é analisado pelo scouting interno, que 
posteriormente se dirige ao local para fazer uma observação direta. A informação é 
transmitida ao treinador mais direcionado para esse escalão que, por sua vez, também 
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faz uma observação direta. A análise do jogador é efetuada sucessivamente por 
relatórios descritivos entre os observadores e o treinador. 
 

 
Quantos olheiros existem para a academia?  
 
Umas dezenas. Mais de 70.  
 

 
Há recrutamento para todos os escalões anualmente? 
 
Há recrutamento para todos os escalões.  
 

 
Qual é a idade preferencial para recrutarem jogadores para a academia? 
 
Não há idade preferencial. 
 

 
Há limites de estrangeiros na academia?  
 
Não há nenhum limite. 
 

 
Qual o critério para um jogador ficar em “regime de internato” na academia?  
 
Principalmente fatores de distância e monetários (jovens estrangeiros, jovens que 
estão longe de casa ou jovens carenciados). O fator idade também tem alguma 
importância porque até aos 14 anos não temos jovens em regime de internato. 
 

 
Porque é que o regime de internato não é aqui na academia?   
 
Desde o início foi política do clube não ter aqui o regime de internato. O FC Porto tem 
esse regime mas por uma questão de princípio, de filosofia, o clube sempre defendeu 
que os jovens que vêm de fora deviam estar o mais integrados possível na sociedade. 
Assim, achámos que era importante que os jovens, para a sua própria socialização, 
para o seu próprio crescimento, deviam estar mais integrados na cidade, de maneira 
que quando se avançou para o CTFD não optámos por incluir no projeto um internato 
para os jogadores jovens. Entretanto a situação foi evoluindo e neste momento temos 
2 casas geminadas no centro do Porto, designadas de Casa do Dragão. 
 

 
Quantos jogadores há em regime de internato? 
 
Cerca de 30 a 35. 

 
Como são feitos os contratos com os jovens jogadores da academia? 
 
A partir dos sub-14, os jovens podem estar ligados contratualmente ao clube. Com os 
relatórios que os treinadores vão fazendo ao longo da época, a estrutura vai 
determinando quais os jogadores que é importante manter e então com esses fazem 
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contratos de formação de alguns anos que permite alguma estabilidade ao jogador e 
ao clube. 
 

 
Os jogadores da academia são remunerados? Em que escalão? 
 
Já foram. Neste momento há uma atribuição de subsídios relacionado com o facto de 
serem contratados para escalões superiores onde já implica uma determinada verba e 
uma mudança de vida. Depois os aspetos ligados aos problemas socioeconómicos 
que os jovens possam ter sendo, neste caso, atribuídos subsídios escolares ou 
subsídio de transporte. Por fim, ainda há os aspetos de progressão na carreira uma 
vez que à medida que vão tendo internacionalizações e à medida que avançam na 
idade, vão tendo hipótese de serem “apanhados” pelos empresários. É necessário 
jogar com esses aspetos todos. 
 

 

Formação e treinadores 
 

 
Quantos jogadores em média há em cada escalão? 
 
É conforme o número de equipas, mas normalmente entre 20 a 24, para as equipas 
de 11, e entre 12 a 15 nas equipas de 7.   
 

 
Existe trabalho individual ou só coletivo com cada jogador da academia? 
 
Aqui trabalha-se fundamentalmente em torno do que é a equipa mas também faz 
parte do projeto da formação o trabalho individual, que é chamado de DCAPI 
(Departamento de Desenvolvimento de Capacidades Individuais). Este projeto 
procura dar uma atenção mais individualizada a detalhes técnico-táticos que permitem 
a cada jogador melhorar e aumentar o seu leque de soluções, para responder a cada 
problema que o jogo lhe coloque. Focado essencialmente nos aspetos ofensivos do 
jogo, estes treinos, como complemento dos treinos coletivos de equipa, contribuirão 
para a formação de jogadores mais completos, mais criativos e ainda mais uteis à sua 
equipa.  
 

 
Quais são os critérios que utilizam para avaliar o trabalho desenvolvido na 
academia a nível da formação? 
 
O primeiro parâmetro que nós pretendemos sempre atingir é a entrada dos jogadores 
na equipa A e, logo se seguida, na equipa B. Para além disto, a transição entre os 
escalões é também um fator importante. Se o maior número possível de jogadores 
transita de escalão para escalão é sinal que o processo é rico. Se em determinado 
momento num escalão há necessidade de contratar 15 jogadores, por exemplo, 
houve alguma coisa no processo que falhou. Ou foi no scouting ou foi o próprio 
processo de maturação e desenvolvimento de jogadores que não ocorreu. Claro que 
os resultados contam, no entanto, o crescimento dos jogadores em relação ao 
programa de jogo que foi instituído é fundamental. Há jogadores que se consegue 
perceber que evoluíram e outros não. 
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A formação tem sido bem aproveitada?  
 
O FC Porto tem feito muitas vendas de jogadores que compra mais jovens e baratos 
e depois consegue valorizar e vender mais caro, mas em relação à formação não têm 
havido nomes sonantes relativamente a vendas. É uma política que o clube adotou 
que se tem revelado vencedora nestes últimos 30 anos. Eu por princípio gostava que 
saíssem mais jogadores daqui da academia para a equipa principal, mas o certo é 
que nos últimos 30 anos o FC Porto tem ganho de uma forma significativa em 
Portugal e até na Europa com muito menos recursos do que os grandes clubes 
europeus. Eu não vou adjetivar a política do clube porque se ela é vencedora, 
ninguém abdica de uma política vencedora para ir investir numa política que não se 
sabe que resultados vai ter. Enquanto isto der resultados, enquanto isto for 
sustentável quem é que vai abdicar de uma política que dá vitórias? 
 

 
De que forma a academia está associada às escolas de futebol do FC Porto?  
 
A 6 de Setembro de 2008 nasceu um projeto designado de Dragon Force (que 
recebeu em 2011 a certificação de qualidade da APCER) que constitui uma escola de 
futebol paga. Este projeto foi pensado fundamentalmente para os jovens (rapazes e 
raparigas) dos 4 aos 14 anos que não tendo muita habilidade, desistiam da prática do 
jogo porque não jogavam nas equipas de competição. O certo é que depois de dois 
ou três anos de treinos o processo pediu competição e agora o Dragon Force tem 
cerca de 7 equipas a competir nos quadros da Associação de Futebol do Porto. Na 
sua sede, o Vitalis Park, tem cerca de 600 jovens, e depois tem outras 15 escolas nas 
várias zonas do país com cerca de 3000 jovens. Para além de termos jovens que 
normalmente não estavam enquadrados nas equipas de competição mas que 
gostavam de jogar futebol, este projeto tem também uma vertente de angariação de 
simpatizantes. Mais ainda, tem como objetivo a captação de jogadores para as 
equipas de competição. Isto porque, enquanto o escalão de formação da academia 
começa nos sub 9, os jovens entram no Dragon Force com 4 anos de idade e com 1,2 
ou 3 treinos semanais começam a gostar de praticar o jogo, começam a familiarizar-
se com o estilo de jogo do clube e é natural que cheguem aos 9/10 anos com 
algumas aptidões que poderão dar resposta às exigências das competições dos 
escalões mais novos. Neste momento temos várias equipas do Dragon Force a 
competir nos campeonatos distritais e que evoluem de tal maneira que passam por 
ser uma base de recrutamento das equipas de competição do FC Porto. Cerca de 83 
jogadores do Dragon Force já passaram para os escalões da academia. 
  

 
Quantos escalões há na academia? 
 
Na academia existe a equipa A, equipa B, sub 19, sub 15, sub 13 (2 equipas), sub 12 
(2 equipas), sub 11 (3 equipas), sub 10 (2 equipas) e sub 9 (2 equipas). Depois 
treinam no Vitalis Park os sub 17 e os sub 14 (2 equipas) e ainda existe uma equipa 
de sub 16 que é residente num clube da preferia do Porto. 
 

 
Porque é que a formação nao treina toda na academia?  
 
No momento em que foi concebida, pensava-se que a sede em termos de trabalho iria 
ser o estádio das Antas. Os campos à volta do estádio iam ser usados pelos escalões 
de formação e para a academia apenas passariam os escalões que naquela altura 
pertenciam à SAD, que eram equipa A, a equipa B, os juniores e os juvenis. Deste 
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modo, a academia foi concebida essencialmente para 4 equipas de pré-alta 
competição e alta competição, de maneira que os equipamentos e infraestruturas que 
estão aqui criadas eram para essas equipas. Acontece que com o surgimento do euro 
2004 em Portugal, coloca-se a hipótese de construir um novo estádio para o FC Porto 
em moldes completamente diferentes daquilo que estava instituído. É construído o 
Estádio do Dragão perto do Estádio das Antas e toda a área circundante tem um 
arranjo urbanístico onde os campos de treino desapareceram, ou seja, tudo aquilo que 
foi pensado de uma determinada forma ficou totalmente subvertido e a academia de 
um momento para o outro teve de absorver toda a formação do FC Porto. Podemos 
dizer neste momento, atendendo à dinâmica do dia-a-dia, que este centro de treinos 
está superlotado. 
 

 
Existe um trabalho em conjunto com todos os escalões de formação ou cada 
escalão é individualizado? 

 
O departamento de formação tem um diretor técnico que é o responsável para que 
haja um contínuo desenvolvimento do jogo dos mais pequenos até aos maiores.  
 

 
Como são escolhidos os treinadores para a academia? 
  
Não há um critério absolutamente definido do perfil do treinador. Nós sabemos que ao 
longo do processo são permitidos diversos tipos de treinadores. Neste momento, 
temos aqui uma situação mista de haver ex-jogadores e treinadores com habilitação 
académica, sendo que, em ambos os casos são pessoas que estão aqui à uma serie 
de anos.  
 

 

Gestão 
 

 
A gestão é feita a partir do clube ou tem a sua gestão independente? 
 
A gestão é independente mas está ligada ao clube.  
 

 
Qual é a estrutura da academia?  
 
A academia é dirigida pela FC Porto SAD. Por sua vez, esta possui diferentes 
empresas, nomeadamente a Porto Desporto, a Porto Comercial e a Porto Estádio. A 
Porto Estádio é a responsável pela manutenção das infraestruturas desportivas da 
SAD entre elas a academia, que tem dois funcionários “da casa”, um diretor e um 
engenheiro. Para além disto, tem outras empresas de outsourcing que prestam 
serviços que são: empresa de segurança, empresa de limpeza, empresa de 
tratamentos de relvados e jardins, empresa de manutenção e empresa de 
fornecimento de catering. 
 

 
Quem gere a academia é quem gere também a formação? 
 
Não. São departamentos completamente diferentes. 
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Existe algum modelo de gestão adotado para a manutenção da academia? 
Gestão Direta, Gestão Concessionada ou Gestão Mista? 
 
Funcionamos numa gestão mista, existe pessoal da casa mas também existem 
empresas que prestam serviços, como já referi. 
 

 
Existe algum tipo de avaliação do trabalho desenvolvido na academia? Como é 
feita essa avaliação? Qual a sua periodicidade? A que setores é feita essa 
avaliação? 
 
A Porto Estádio é uma empresa com certificação de qualidade e segurança e, por 
isso, tem uma série de modelos de avaliação do seu desempenho. Por esta razão é 
que conseguimos monitorizar todos os aspetos da academia e fazer uma avaliação 
regular do desempenho das pessoas que aqui trabalham. Por vezes é necessário 
fazer concursos para substituição das empresas. Essa avaliação é feita a todos os 
departamentos, várias vezes ao longo da época.  
 

 
Ao longo da época desportiva é realizado algum tipo de atualização ou 
formação continua para o Staff da academia? 
 
Não é da estrutura da academia a responsabilidade da organização da formação. A 
estrutura da academia acolhe, sim, pedidos para a realização das formações. Há 
muita preocupação de haver formações consoante os grupos profissionais, 
principalmente o departamento médico. 
 

 


