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RESUMO 

Esta dissertação tem como objectivo perceber qual é o 

caminho que os clubes de futebol devem seguir, no futuro, 

para que consigam apresentar uma auto-sustentabilidade tanto 

a nível financeiro como desportivo. Nos dias de hoje e com 

o surgimento de bastantes magnatas que, devido ao seu enorme 

poderio financeiro, olharam para o futebol como uma 

importante fonte económica o que veio a transformar por 

completo o negócio futebol. Ainda assim é de todo imperioso 

perceber qual o lugar da formação de atletas nestes novos 

modelos organizacionais e se realmente uma aposta efectiva 

nos atletas formados nos clubes e o seu aproveitamento para 

as equipas principais consegue ser um meio de 

sustentabilidade dos clubes tanto a nível financeiro como 

desportivo. 

Foi elaborado um guião de entrevista que foi aplicado 

a 4 agentes desportivos (2 gestores e 2 treinadores) de um 

clube da primeira liga portuguesa, com as mesmas perguntas 

para todos para se tentar perceber onde a opinião divergia 

ou convergia. 

A opinião geral é que pode ser possível existir uma 

aposta na formação e ainda assim obter resultados financeiros 

e desportivos de bom nível, contudo os entrevistados optaram 

todos pelo mesmo diapasão e afirmaram que para se obterem 

resultados de excelência uma aposta apenas na formação não 

será o suficiente. Terá que existir um equilíbrio entre uma 

aposta em jogadores formados na casa e contratações de 

jogadores já feitos e com qualidade reconhecida para que se 

mantenha um bom equilíbrio entre a parte financeira e 

desportiva.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO, FUTEBOL, ORGANIZAÇÃO, 

SUSTENTABILIDADE, FORMAÇÃO. 



 

XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 
 

ABSTRACT 

This dissertation aims to understand the path football 

clubs should follow in the future so that they can achieve 

self-sustainability, both financially and sportively. 

Nowadays, and with the appearance of many magnates, who, due 

to their enormous financial power, look at football as an 

important economic source that has completely transformed 

the football business. Nevertheless, it is imperative to 

understand where the clubs athletes’ formation stands in 

these new organizational models and if a real bet on the 

athletes trained in the clubs and their use for the main 

teams can be a way of sustainability of the clubs, both at 

a financial as well as at a sportive level. 

An interview script was drawn up and it was applied to 4 

sports agents (2 managers and 2 coaches) from a club in the 

first Portuguese league, with the same questions for 

everyone, to try to understand where the opinion diverged or 

converged. 

The general opinion is that it may be possible to have 

a bet on the formation and still obtain good financial and 

sports results, but the interviewees opted for the same pitch 

and stated that in order to obtain excellent results, a bet 

on formation alone will not be enough. There must be a 

balance between the investment on players trained in the 

house and the hiring of already made players and with 

recognized quality to maintain a good balance between the 

financial and the sportive area. 
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A utopia de um “cego” é um trabalho de investigação que 

pretende aquilatar a importância da formação na gestão actual 

dos clubes. Com o caminhar a passos largos do futebol 

desporto para um futebol negócio é imperativo o surgimento 

de novos modelos de organização das associações desportivas 

que aponte para uma vertente de um futebol mais 

profissionalizado. (Gasparetto, 2013) Os problemas 

financeiros dos clubes e este caminhar para o 

profissionalismo e as quantidades gigantescas de dinheiro 

que hoje se movimentam no futebol, leva a que seja um 

imperativo que, as estruturas que hoje gerem os clubes, 

caminhem na direcção de um modelo mais empresarial. (Russo, 

2018) Por este motivo e para que existisse um controlo mais 

eficaz dos clubes surge por imperativo legal a substituição 

do antigo modelo associativo pelos modelos de sociedade 

anónimas desportivas (SAD) ou as Sociedades únicas por quotas 

(SDUQ), que são os modelos obrigatórios para os clubes que 

competem em competições profissionais. (Cavaleiro, 2013; 

Soriano, 2009) 

Estes novos modelos de gestão que se aproximam mais de um 

método empresarial exigem que se perceba como irá agora ser 

o modelo de negócio do futebol e qual o lugar da formação de 

atletas nesse novo modelo. (Magalhães, 2011) Existem clubes 

que no seu longo historial sempre assentaram a sua história, 

sobrevivência e sucesso numa política baseada nas suas 

academias e com isso obtiveram muito sucesso tanto a nível 

desportivo como financeiro. À cabeça temos o caso do Futebol 

Clube de Barcelona (FCB), do Ajax de Amesterdão, do Atlético 

de Bilbao (ATB) e, em Portugal, o Sporting Clube de Portugal 

(SCP). (Fotheringham, 2011; Rocco Júnior, 2014; Wright, 

2017) Temos também o exemplo de países que adoptaram um 

método de gestão baseada na formação global de atletas com 

políticas que permitissem o seu desenvolvimento sob a 

orientação das federações e com enorme sucesso como são os 
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casos da Alemanha e da Bélgica. (James, 2014) Mas com a 

inversão do caminho e sendo o futebol em grande parte uma 

actividade económica será que este modelo de formação de 

atletas tem futuro? Surgiu então a nossa pergunta de partida 

para elaborarmos esta dissertação:  

 A formação de jogadores pode ser um meio de 

sustentabilidade para o crescimento financeiro e 

desportivo dos clubes de futebol? 

Após a elaboração da pergunta de partida começou-se a 

pensar nos caminhos que queríamos percorrer e surgiram 

outras perguntas que completavam a nossa pergunta de 

partida. 

 Qual a influência que tem o conhecimento dos valores do 

desporto sobre os agentes desportivos? 

 Os agentes desportivos têm a perfeita noção da 

importância do desporto para a sociedade? 

 Que influência tem a política no desporto? 

 O conhecimento das duas grandes formas de organização 

desportivas mundiais (MED e MAD) tem influência na 

gestão dos agentes desportivos? 

 A forma organizacional dos clubes tem influência nos 

métodos de gestão dos clubes? 

 Existe a noção da importância da formação de atletas 

para os clubes? 

 Qual o peso que a formação de atletas tem nas estruturas 

dos clubes a nível desportivo e financeiro? 

 Qual a importância da formação no sucesso desportivo dos 

clubes? 

 Que métodos poderão utilizar para retirar um melhor 

aproveitamento da formação? 

Após a pergunta de partida e as perguntas secundárias 

definimos aquilo que será o objectivo para esta pesquisa: 
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 Melhorar o desempenho desportivo com menos custos e 

mais eficiência, e destacar a importância e benefícios, 

financeiros e desportivos, de uma aposta na formação de 

jogadores. 

Foram definidas 2 hipóteses para tentarmos responder á 

nossa pergunta de partida e percebermos se o objectivo seria 

cumprido. 

 A aposta na formação trás benefícios financeiros que 

permitem a sustentabilidade e crescimento dos clubes. 

 A aposta na formação permite aos clubes apresentarem um 

crescimento ao nível de resultados desportivos. 

O objecto de estudo escolhido foi um clube da primeira 

liga portuguesa com forte tradição na formação e com 

aspirações aos 5 primeiros lugares do campeonato.  

Definiu-se um guião de entrevista que foi aplicado a 4 

agentes desportivos (2 gestores e 2 técnicos) numa entrevista 

padronizada ou estruturada, que sendo igual para todos, nos 

permite perceber qual a diferença e convergência de opinião 

nos diversos momentos.  

Dividimos esta dissertação em 5 capítulos para tentarmos 

atingir os objectivos. 

O primeiro, a introdução, apresentamos o trabalho, a 

questão de partida, o objectivo e as hipóteses, assim como, 

toda a estrutura do trabalho.  

A segunda parte refere-se à revisão da literatura e está 

dividida em 3 grandes partes: 

 Enquadramento geral – que tem como objectivo dar a 

conhecer de uma forma ambígua temas de interesse geral 

para as modalidades desportivas como a definição de 

desporto, a importância do desporto na sociedade, a 

relação politica com o desporto e os grandes modelos de 

organização desportiva mundial. 

 Organização desportiva empresarial – pretende fazer uma 

revisão pelos métodos de organização desportiva que 
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existem pelas associações e clubes a nível global e 

perceber como se organização essas instituições. 

Procura também tentar perceber qual a opinião de 

diversos autores sobre a importância da formação nos 

clubes. 

 Método de formação – Lançamos um olhar na literatura 

para vermos o que opinam os diversos autores sobre o 

funcionamento da formação e como deve interagir com 

outros departamentos para que possa ter um papel 

importante na gestão e sustentabilidade das 

instituições desportivas. 

Na terceira parte da dissertação apresentamos a 

metodologia utilizada para este trabalho, que neste caso foi 

baseada na recolha de dados que fizemos através de uma 

entrevista aos 4 agentes desportivos e na forma que 

utilizamos para a análise dos dados.  

A quarta parte refere-se á análise e discussão dos 

resultados onde apresentamos os dados recolhidos e os 

discutimos, cruzando opiniões e definindo onde aquilo que é 

dito pelos entrevistados converge ou diverge. 

A última parte, é reservada para as conclusões, onde 

emitimos a nossa conclusão, respondemos às questões, 

definimos se atingimos ou não o objectivo, se respondemos ou 

não às hipóteses colocadas e as nossas sugestões sobre o 

tema.   
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2.1. Enquadramento Geral 

2.1.1. Definição de Desporto 

Segundo o dicionário de língua portuguesa Priberam, 

desporto é “uma actividade que se faz por diversão ou 

entretenimento” ou “de forma amadora, por gosto ou distracção 

ou ainda “prática regular de uma actividade que requer 

exercício corporal e que obedece a determinadas regras, para 

lazer, para desenvolvimento físico ou para demonstrar 

agilidade, destreza ou força”.  

Em Maio de 1992, na cidade de Rhodes, na 7ª conferência 

dos ministros dos desportos Europeus estiveram presentes, 

pela primeira vez, os ministros de todos os países Europeus. 

Dessa histórica reunião produziu-se uma carta com 

directrizes para a promoção do desporto a nível europeu e 

mundial. Nessa carta europeia do desporto apresenta-se 

também a definição de desporto como sendo um conjunto de 

actividades físicas organizadas ou não que possam 

proporcionar ao indivíduo um melhoramento da sua condição 

física, psíquica e social ou a obtenção de resultados na 

competição a todos os níveis.  

A partir desta reunião histórica e com a elaboração da 

primeira carta europeia do desporto percebeu-se a 

importância que o desporto começava a ter e que poderia 

trazer muitos benefícios económicos, financeiros, sociais e 

de saúde. (Desporto, 1992) 

Em 2007, a Comissão Europeia elabora o livro branco 

sobre o desporto, um upgrade feito em relação à carta 

europeia do desporto lançada em 1992. Procura de uma forma 

mais exaustiva oferecer directrizes que acompanhem o 

desenvolvimento do desporto e aquilo em que se está a 

transformar de dia para dia, vendo-o como um bem essencial 

para o desenvolvimento da sociedade.  

O Livro Branco sobre o desporto apresenta-nos também a 

definição de desporto que foi estabelecida pelo conselho da 
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europa. “Todas as formas de actividade física que através da 

participação ocasional ou organizada, visam exprimir ou 

melhorar a condição física e o bem-estar mental, constituindo 

relações sociais ou obtendo resultados nas competições a 

todos os níveis”. (Europeia, 2008)  

O desporto, desde a sua criação, nunca foi uno sendo 

sempre mais abrangente respeitando idiossincrasias próprias, 

histórias e ritmos diferenciados. (Carvalho, 2009)  

O desporto terá que ser cada vez mais um conceito lato, 

ultrapassando o desporto organizado, dispensando uma 

definição comum, prescindindo de uma unidade de sentidos e 

conceder a algumas formas uma independência dos valores 

clássicos do desporto. (Bento) 

Não se consegue ainda encontrar uma definição de 

desporto que possa incluir todas as formas desta actividade 

e excluir aquilo, que embora parecendo, não seja desporto. 

Quando procura essa definição há um denominador comum em 

todas elas: o Homem. O ser humano é uma constante em todas 

as formas de desporto. O desporto é um produto da liberdade 

dos cidadãos, que resulta do processo de desenvolvimento do 

capitalismo devido á redução do tempo de trabalho e do 

aumento do tempo livre. (Garcia, 2009) 

2.1.2. A ligação do Desporto com a Sociedade 

Parafraseando Pierre de Coubertin, na nota introdutória 

do Livro Branco sobre o desporto, “O desporto faz parte da 

herança de todos os homens e mulheres e a sua ausência nunca 

poderá ser compensada”. Na mesma nota introdutória refere-

se o ideal olímpico como sendo o guia para o desenvolvimento 

desportivo que irá permitir o fomento da paz e a compreensão 

entre culturas, assim como a educação dos jovens. (Europeia, 

2008)O desporto é actualmente, assim como outros processos 

de afirmação humana colectiva, um amplo fenómeno social, 

económico e cultural, que caminha sobre o mundo global e que 
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apresenta alguns problemas de entendimento na sua 

contribuição real ou potencial para os processos de 

desenvolvimento da humanidade. O desenvolvimento do desporto 

para além de proporcionar, um crescimento territorial 

harmonioso, uma equidade e coesão onde qualquer cidadão 

deverá ter acesso, deverá permitir um conjunto de condições 

básicas de bem-estar e rendimento que promovam a prática 

regular do desporto pelo meio social. (Correia, 2009)  

Deve ser visto como uma espécie de ética universal que 

ultrapassa todo tipo de fronteiras físicas, culturais, 

religiosas… Pode ser visto como uma forma de integração, 

onde a diferença acaba por ser vista como diversidade. O 

desporto assume em todas as suas vertentes um enorme 

contributo para o desenvolvimento social. Não é por acaso 

que nos dias de hoje a sua importância nos currículos 

escolares e na formação de crianças e jovens, desde a sua 

tenra idade, estão na génese do desporto. O desenvolvimento 

das qualidades físicas e morais são a mais elementar base do 

desporto. (Garcia & Cunha, 2016) 

O desporto moderno sempre foi visto como um agregador 

social na prática desportiva organizada. Esta prática ajuda 

ao saber viver em comunidade, ao respeito pelas regras, ao 

trabalho em equipa, ao voluntariado, à superação, ao apoio 

aos menos favorecidos, à luta por um nível de vida mais 

evoluído e uma saúde pública cada vez mais efectiva. (Lopes, 

2009) 

É um instrumento essencial para a formação da identidade 

nacional. A sua influência em áreas como a pedagogia, saúde 

e na ajuda da integração social são essenciais para a vida 

das pessoas, dos municípios, regiões e até dos estados. (A. 

Silva, 2009) 

Serve como um meio para educar os nossos jovens através 

de um espirito de compreensão e amizade o que contribui para 

serem os pilares de um mundo melhor e mais pacifico. (Moura) 
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A imagem social e de vitalidade individual do desporto 

tem sido cada vez mais apagada e tem vindo a ser substituída 

por um desporto espectáculo que contribui para a 

uniformização dos espíritos. (A. Marques, 2009) 

O desporto tem que ser visto como um modelo de 

pensamento e acção representativo dos princípios e valores 

sociais de rendimento industrial, visto que, o seu 

desenvolvimento esteve sempre ligado á evolução e expansão 

da sociedade industrial, como um campo privilegiado da 

socialização e exercitação para uma vida nela. (Bento) 

Não admitir a importância do desporto profissional no 

dia-a-dia dos cidadãos, assim como a sua interferência com 

outras manifestações desportivas, traduz um pensamento 

obsoleto, que na realidade actual se deverá evitar. 

(Carvalho, 2009) 

No livro branco sobre o desporto, elaborado pela UE, o 

desporto profissional acaba por assumir também uma 

importância cada vez maior, contribuindo para a função social 

do desporto. Não só o facto de melhorar a saúde dos cidadãos 

europeus mas também pelo facto de ter uma dimensão educativa 

e uma função social. Sabemos hoje que a falta de actividade 

física está umbilicalmente ligada ao excesso de peso, à 

obesidade e algumas patologias crónicas, como as doenças 

cardiovasculares e a diabetes, que diminuem a qualidade de 

vida e, por consequência, põem em risco de vida os indivíduos 

e sobrecarregam os orçamentos da saúde e economia. O desporto 

pela sua dimensão social e visibilidade tem grande influência 

no aumento social das actividades físicas benéficas para a 

saúde. A importância do desporto na escola e o tempo que 

despendemos nessas actividades físicas tem repercussões na 

saúde e na educação algo que tem que ser muito valorizado.  

Existe uma ligação clara entre a generalização da 

prática desportiva e as despesas de saúde, sobretudo no 

tratamento de doenças ligadas ao absentismo. Pode afirmar-
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se que o desporto pode ser um excelente meio para a prevenção 

de doenças devido ao facto de uma maior actividade desportiva 

permitir aos cidadãos maior actividade, saúde e 

produtividade. (Santos) 

O desporto é uma actividade humana singular, que é 

planetária. Rege-se por um código universal que é aceite por 

todos. Estabelece sistemas de comunicação entre os variados 

segmentos da população em qualquer um dos quatro cantos do 

mundo. O desporto de hoje o ambiente criado é caracterizado 

por uma cultura de massas, que por vezes corrompe as práticas 

desportivas criando uma situação de crise. (G. Pires) 

No livro branco do desporto, publicado pela UE, é 

referido que o desporto pode e deve contribuir para a criação 

de emprego, crescimento económico e revitalização. Devem ser 

definidos objectivos ambientais e de protecção do meio 

ambiente para que as organizações responsáveis pelos eventos 

desportivos possam obter benefícios económicos devidos à 

utilização mais racional dos recursos naturais. Sendo um 

sector dinâmico de rápido crescimento cujo impacto 

macroeconómico está a ser subestimado, pode contribuir para 

os objectivos do tratado de Lisboa em matéria de crescimento 

e de criação de emprego. Pode também contribuir para o 

desenvolvimento local e regional e a sua respectiva evolução 

urbana e rural. Acaba por ter uma ligação umbilical com o 

turismo e estimula a modernização de infra-estruturas e a 

necessidade de novas parcerias para o financiamento de 

instalações desportivas e de lazer. (Europeia, 2008) 

A discussão da subordinação do desporto ao valor 

económico, onde o homo ludens dá lugar à emergência, também 

aqui, do homo economicus, sendo esta transformação uma forma 

de transgressão aos valores desportivos. Os autores referem 

que a sociedade de hoje tem como deus o dinheiro, como 

apóstolos os grandes nomes das finanças mundiais e como 

locais de culto as bolsas de valores, os bancos e as agências 
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internacionais de notação. O desporto deixou de ser uma 

prática desenvolvida no silêncio da solidão para ser 

projectada a nível planetário. A imagem do desporto hoje é 

global, muito por culpa da televisão, e os grandes eventos 

desportivos mercantilizam-se e, naturalmente, os atletas 

profissionalizam-se, podendo criar-se um confronto entre o 

negócio e a ética desportiva. Para alguns, o desporto não 

pode ser visto pelo lado económico elevando a ideia romântica 

desportiva, repudiando o capitalismo que está associado ao 

que mais negativo há na sociedade capitalista, vendo o 

praticante como alguém que trocou a sua liberdade por um 

contracto. Por outro lado, existem pessoas que olham para o 

desporto como uma oportunidade de negócio olhando para os 

atletas como activos e não para a sua parte humana, um clube 

como uma empresa e os seus sócios e adeptos como consumidores 

de um produto que tem que ser apresentado como sendo algo 

bom, belo e de bem, mesmo que estes valores estejam ausentes.  

Como em muitas manifestações artísticas, o desporto pode ter 

um valor económico sem que isso deturpe os seus fundamentos. 

(Garcia & Cunha, 2016) 

É indiscutível a relevância económica e social do desporto 

profissional, do qual organizações e agentes retiram 

proveitos, quer sejam do sector público, quer sejam do sector 

privado. (Carvalho, 2009) 

 

2.1.3. O Desporto e o Estado 

A ligação entre o estado e o sistema desportivo acaba por 

ser umbilical. O desporto é hoje visto como um bem comum que 

potencia diversas áreas sociais e traz benefícios a toda a 

população e aos diferentes sistemas políticos. 

O desporto será aquilo que dele fizermos, o que as 

sociedades quiserem. Em inúmeras situações, ajudou a 

construir um mundo melhor e já foi utilizado como elemento 

de propaganda politica. A título de exemplos temos a forma 



 

28 
 

como o desporto serviu para unificar a África do Sul e acabar 

com o apartheid e o papel simbólico que o Futebol Clube de 

Barcelona teve no combate à ditadura franquista. Os 

detractores do desporto dizem que ele apenas serve para a 

“desagregação social” e esquecer que em muitas coisas o 

próprio desporto substituiu os estados nas funções que lhes 

deveriam ser imputadas, como a aprendizagem de regras, no 

processo de sociabilização ou no fomento do espirito de 

solidariedade que é feito pelas associações. Ou então 

esquecer os clubes que assumem em muitos casos as funções de 

reabilitação de estratos sociais estigmatizados ou 

abandonados. (A. Marques, 2009) 

Nos últimos 50 anos o desporto assume uma importância 

significativa nas políticas públicas europeias, oferecendo 

um carácter inovador a essas mesmas políticas. A partir do 

último quartel do século XIX, o desporto organizou-se com 

estruturas nacionais próprias no segmento europeu através de 

uma base voluntária num conjunto de órgãos desportivos. 

Durante os anos 30 do século XX, a importância do desporto 

cresceu através da organização das competições 

internacionais. Em meados dos anos 60, foi progressivamente 

globalizando-se, possibilitando o aparecimento das 

transmissões televisivas por satélite. Devido a esta enorme 

expansão, os governos nacionais intervieram de uma forma 

mais considerável no desporto, devido ao facto de se ter 

transformado num factor de significância económica, cultural 

e politica a que os políticos se associaram. (Correia, 2009) 

Talvez o desporto tenha sido convocado desde sempre pelo 

poder politico para dar visibilidade a determinadas visões 

do homem e do mundo, referindo que a superioridade registada 

no campo desportivo era – e por vezes ainda é – visto como 

uma forma de superioridade de uma civilização sobre a outra. 

(Garcia, 2009) 
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As sociedades democráticas apresentam um desenvolvimento 

através da cidadania, constituindo um corpo de direitos e 

deveres que estabelece a relação entre cidadão e estado. Os 

cidadãos cedem parte dos seus bens para que o estado responda 

às suas necessidades através de políticas públicas 

executadas por estruturas administrativas. Hoje essa ligação 

entre sociedade e estado está vincada na facilitação de meios 

e na regulação jurídica através de consensos que possam criar 

mais valor ao cidadão. (Almeida, 2009) 

Caberia ao estado moderno um papel de soberania, regulador 

social e garante dos direitos humanos. Este modelo de estado 

evoluiu ao longo dos tempos. Á vocação inicial foi adicionada 

a necessidade do estado garantir novos direitos sociais que 

resultam de um duplo movimento: a pressão do movimento 

operário e sindical e o desenvolvimento do sistema económico 

e politico que precisava de conseguir a estabilidade social 

devido á industrialização. Este processo de mais obrigações, 

que culminou com o chamado estado-providência, foi 

acompanhado, no plano da sociedade, pela passagem de uma 

sociedade de deveres para uma sociedade de direitos. 

(Constantino, 2009) 

Os mercados dos bens públicos, em que o sector privado 

não apresenta potencial de oferta, obriga a aparecerem aqui 

a iniciativa e intervenção do estado ou a iniciativa 

voluntária e não lucrativa. O estado garante à sociedade e 

aos seus cidadãos bens, que pelas características 

específicas de bem público, aparece o desporto de base ou 

social. A intervenção do estado e a iniciativa voluntária e 

não lucrativa oferece benefícios aos indivíduos como à 

sociedade em geral, qualificando o desporto como uma 

actividade económica e intangível em termos de investimento. 

(Correia, 2009)  

Falar-se hoje de Desporto e de Estado é difícil, dado que 

a noção de Estado acaba por se diluir neste mundo 
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globalizado. O monopólio empresarial apresenta hoje algumas 

funções que deveriam ser destinadas ao Estado. Não é fácil, 

hoje, conhecer-se onde começa e acaba um país. O mundo é 

global, o que pode criar um sentimento de incerteza às 

populações sem compreenderem os mecanismos de poder. 

(Garcia, 2009) 

O desporto tem grandes referências sociais e culturais 

que ajudam o cidadão na sua formação. A história reconhece 

o seu interesse público acolhido pelo estado, distinguindo 

as diferentes concepções de gestão desportiva através de 

orientações sociopolíticas que formaram novos modelos 

desportivos nos países da UE, através da correcção de 

imperfeições do mercado desportivo e da sua regulação, bem 

como na relação entre as autoridades públicas e as 

instituições desportivas. (Almeida, 2009)   

As políticas desportivas não sobrevivem sem políticas 

públicas adequadas, sendo o estado a entidade capaz de 

garantir essa tarefa. O desporto nasceu e afirmou-se numa 

lógica exterior ao estado. O desporto é algo recente, no que 

concerne aos direitos sociais. Devido a este facto existe 

ainda uma enorme precariedade nas políticas desportivas, o 

que por vezes faz deparar com problemas para os quais não 

consegue ainda apresentar as melhores soluções. 

(Constantino, 2009) 

O desporto nem sempre foi desenvolvido no conceito de 

amadorismo e sob o manto protector de incentivo ou vigilância 

do estado. (Carvalho, 2009) 

Desenvolveu-se mais rápido que os seus enquadramentos 

normativos e modelos institucionais. Por este facto, a 

política encontra-se atrasada em relação ao desporto. Mas 

existe outro facto importante para este desenvolvimento: o 

desporto alterou-se porque a sociedade também o fez e a 

política, por consequência. Para se perceber o papel do 

estado no desporto, é indispensável olhar-se para a história 



 

31 
 

do desporto e das suas organizações, mas também para o 

desenvolvimento da arquitectura do estado moderno. 

(Constantino, 2009) 

O estado intervém na provisão dos bens desportivos, 

olhando para eles como bens públicos insusceptíveis de serem 

providos adequadamente pela iniciativa privada. O desporto, 

de uma forma não competitiva, foi considerado um gerador 

importante de externalidades positivas para a o meio social 

devido aos seus benefícios para a saúde e economia e 

integração social que o desporto comporta. (Correia, 2009) 

A produção massiva de legislação que caracteriza a maioria 

dos governos aumentou irreflectidamente as actividades e 

funções do estado e que, por inerência, foi executada pela 

administração pública. Especificamente no desporto, este 

alargamento potenciou a criação de novas estruturas 

organizacionais autónomas que pudessem oferecer uma resposta 

mais eficaz às novas actividades que vão surgindo. (A. Silva, 

2009)  

O papel do estado perante o desporto deve ser repensado 

e clarificado. O desporto de hoje acompanhou a evolução da 

complexidade social, apresentando uma maior diversidade de 

práticas desportivas em detrimento de um único modelo, 

surgindo novas modalidades e diferentes formas de prática do 

desporto. A sociedade reconhece que o estado não cumpre com 

aquilo que se espera dele perante o desporto, mas por outro 

lado que o desporto ainda não percebeu que benefícios pode, 

por sua vez, retirar do estado. Deve ser claro aquilo em que 

o estado deve ter exclusividade em termos de políticas 

publicas, o que deve partilhar ou delegar e definir o que 

deve ser do domínio exclusivo associativo e privado. 

(Constantino, 2009) 

Em termos constitucionais as competências dos estados 

passam por executar um conjunto de incumbências que promovam 

e difundam o desporto. É da competência do estado, em 
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parceria com outros agentes e organizações fundamentais, 

promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão 

da cultura física e do desporto. É necessário um estado 

diferente com capacidade para promover a cooperação e atenção 

dedicada à sustentabilidade e compatível com os agentes e 

parceiros desportivos. Preocupar-se em regular sem 

domesticar e aceitar a fragmentação social e desportiva que 

levam ao surgimento de nova regulamentação desportiva. 

Contudo é inquestionável que a regulação e a normativa do 

sistema desportivo têm de ser da competência do estado. 

Também da competência do estado devem ser as ligações 

desportivas decorrentes do sistema educativo, assim como é 

fundamental, a presença do estado no desenvolvimento de 

infra-estruturas essenciais para a prática do desporto como, 

as vias de acesso e de equipamentos desportivos. Deve ser 

também competência do estado o garante de uma concorrência 

leal entre as entidades públicas, privadas e associativas. 

É necessário criar mais responsabilidades no sector não-

governamental, apoiar o seu dinamismo e espírito de 

iniciativa, não cortando a sua criatividade e 

empreendedorismo revalorizando-se assim o papel da sociedade 

civil libertando o estado para as funções onde deve ser 

essencial. (A. Silva, 2009) 

A mediação das políticas públicas no pacto social entre 

o estado e os organismos desportivos não se limita apenas à 

delimitação de competências dos actores e afinação da 

supervisão e controlo externo dos mecanismos reguladores. 

Insere também uma análise atenta dos hábitos e consumos da 

população. (Almeida, 2009) 

A legitimidade dos governos lhes permite definir as 

prioridades e linhas de intervenção, assim como os objectivos 

a atingir através das linhas programáticas dos seus 

programas. Tanto nos programas de governo como nas grandes 

opções do plano não são apresentadas as metas a alcançar, 
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nem se fixam objectivos mensuráveis, apenas se formulam 

propostas e exercícios que nunca se saberá o real resultado. 

Cabe ao governo definir e consolidar o seu papel, definindo 

objectivos, resultados a alcançar e controlar a sua 

concretização deixando e interferir na sua administração. A 

instabilidade politica que normalmente se sente gera 

obstáculos intransponíveis para a aplicação de planos e 

medidas concretas no desenvolvimento de políticas públicas. 

(A. Silva, 2009) 

A carta europeia do desporto, elaborada em 1992 pelos 

ministros do desporto europeus, refere nos seguintes artigos 

a relação entre o sistema desportivo e político bem como as 

suas competências: 

 

Artigo 3.º - O movimento desportivo 

1. Segundo o papel dos poderes públicos, essencialmente complementar 

à acção dos movimentos desportivos, a cooperação estreita com as 

organizações desportivas não-governamentais é indispensável à 

realização dos objectivos da presente Carta, assim como, se for o 

caso, à instalação de mecanismos para o desenvolvimento e a 

coordenação do desporto. 

2. As organizações desportivas benévolas podem estabelecer mecanismos 

de decisão autónomos no âmbito da lei. Tanto os Governos como as 

organizações desportivas devem reconhecer a necessidade de 

respeitarem mutuamente as suas decisões. 

3. As organizações desportivas serão estimuladas a estabelecerem 

relações mutuamente vantajosas entre elas e com parceiros 

potenciais, tais como o sector comercial, os meios de comunicação, 

etc., sem que disto resulte uma exploração do desporto ou dos 

desportistas. 

Artigo 4.º - Instalações e actividades 

Dado que a prática do desporto depende, em parte, do número, da 

diversidade das instalações e da sua acessibilidade, cabe aos poderes 

públicos fazer a sua planificação global, tendo em conta as exigências 

nacionais, regionais e locais assim como as instalações públicas, 

privadas e comerciais já existentes. Os responsáveis tomarão medidas 

para permitir a boa gestão e a utilização plena das instalações, em toda 

a segurança. 
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Artigo 5.º - Lançar as bases 

Tomar-se-ão as medidas apropriadas para desenvolver a capacidade física 

dos jovens, para permitir-lhes a aquisição de competências desportivas 

e físicas de base, e para os estimular à prática do desporto, 

nomeadamente: 

I. Vigiando para que todos os alunos beneficiem de programas de 

desporto, de actividades recreativas e de educação física, assim 

como das instalações necessárias e que sejam previstos horários 

apropriados para estes efeitos; 

II. Assegurando a formação de professores qualificados, em todas as 

escolas; 

III. Oferecendo, após o período de escolaridade obrigatória, 

possibilidades que permitam a continuação da prática do desporto; 

IV. Encorajando o estabelecimento de ligações apropriadas entre as 

escolas ou outros estabelecimentos de ensino, os clubes desportivos 

escolares e os clubes desportivos locais; 

V. Facilitando e desenvolvendo o acesso às instalações desportivas 

para os alunos das escolas e os habitantes da colectividade local; 

VI. Suscitando uma corrente de opinião no seio da qual os pais, os 

professores, os treinadores e os dirigentes estimulariam a juventude 

para que pratique desporto com regularidade; 

VII. Vigiando para que seja dispensada uma iniciação à ética desportiva 

a todos os alunos desde o ensino básico. (Desporto, 1992) 

Na nota de abertura do livro branco sobre o desporto, 

Jan Fidel, comissário europeu para o desporto em 2007, refere 

que a função da UE deve ser enquadrar o desporto nas 

políticas actuais da UE, ressalvando a importância que o 

desporto tem na sociedade e os benefícios que estão inerentes 

à prática desportiva regular e o reforço que traz para o 

capital humano da UE. Embora reconhecendo a autonomia das 

estruturas desportivas, o comissário refere que a UE deve 

instituir um conjunto de princípios que devem reger o 

desporto europeu, contribuindo assim para um bom governo do 

mesmo. A intervenção do poder político deve sobretudo 

contribuir para que o desporto seja um bem comunitário 

acessível a todos e combater as questões do racismo e da 

violência, entre outras. (Europeia, 2007) 
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A assinatura do tratado de Lisboa é um catalisador para 

o futuro político da UE. É com este tratado que o desporto 

surge considerado como uma área com intervenção política, 

sendo atribuído uma base legal às instituições europeias 

para que possam agir directamente nas políticas desportivas. 

(Almeida, 2009) 

As políticas europeias relativas ao desporto têm por 

génese os diversos paradigmas culturais predominantes de 

cada país, influenciadas pelas culturas político-

administrativas e pelas respectivas comunidades de 

pensamento desportivo. A globalização do desporto assume uma 

maior tendência para a europeização das políticas 

desportivas, no contexto de um espaço europeu comum 

económico, político e social e, por inerência, também 

desportivo. (Correia, 2009) 

Nos países do Norte da Europa a intervenção do estado 

na regulação do sistema desportivo é nula. No sentido 

inverso, nos países do sul, o estado desempenha um papel 

importante na sua regulação. O peso político que as 

organizações reguladores do desporto, como a FIFA, a UEFA ou 

o Comité Olímpico Internacional, junto das instituições 

comunitárias e a atenção que é dada a estas entidades 

desportivas revelam a importância da agenda desportiva 

europeia. 

 

“É notório que a politica desportiva no seio da EU tem vindo a ser 

fortemente marcada por momentos chave onde as instituições europeias 

chamam a si uma intervenção mais relevante na regulação do desporto, 

nomeadamente quando os assuntos do desporto invadem domínios relevantes 

de competência comunitária e põem em risco normas comunitárias 

estruturantes do mercado europeu, como ocorreu no caso Bosman, 

catapultando a discussão da organização, governação e regulação do 

desporto na agenda politica europeia ao por em jogo o ténue equilíbrio 

entre a especificidade do desporto, auto-regulado pelas federações 

desportivas, e o respeito pelo regime não discriminatório das normas 

comunitárias.” 
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O aumento da mediatização e industrialização do desporto 

acresceu a sua vertente económica e começaram a surgir nos 

tribunais europeus os conflitos judiciais entre agentes 

desportivos cuja jurisprudência fez com que as suas leis se 

fossem aproximando das leis comunitárias, nomeadamente nos 

campos da concorrência, direitos comerciais e liberdades de 

circulação. Devido a este facto, tem vindo a ser mais intensa 

uma definição de política desportiva na UE e uma definição 

de agenda desportiva nos estados nacionais para que o 

desporto defenda o seu lado social e comunitário, 

apresentando a sua especificidade e modelos organizacionais 

mas sem atropelos das regras gerais. O caso Bosman foi um 

choque no desporto Europeu, devido a um largo espaço de 

autonomia das federações desportivas que começaram a ter 

noção do impacto que as políticas europeias passariam a ter 

na gestão das suas actividades. Após a declaração de 

Amesterdão, apareceu como um actor importante a Unidade de 

Desporto da Direcção Geral de Educação e Cultura da Comissão 

que equilibrou a parte comercial e económica do desporto. O 

Tribunal e a comissão procuram uma regulação mais na vertente 

económica do desporto através de decisões vinculativas, 

respeitando sempre a sua especificidade. Por outro lado, as 

federações procuram mais o suporte das instituições 

políticas europeias dando um lado mais politizado ao 

desporto, valorizando o seu lado social procurando 

orientações não vinculativas, para que possam ter mais 

autonomia e menor supervisão reguladora. (Almeida, 2009) 

2.1.4. Modelo Europeu de Desporto vs Modelo Americano de 

Desporto 

O sistema desportivo federado sempre se definiu como auto-

regulado, independente dos governos, verticalizado e 

monopolista, sendo estas as suas características 

diferenciadoras em relação ao modelo americano, modelo 
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liberalizado e eminentemente lucrativo das ligas fechadas. 

Nas sociedades europeias, é reconhecida pelo estado a 

independência organizativa do subsistema federado, contudo 

também acaba por ser o seu financiador e patrono dando-lhe 

as respectivas cauções legislativas. (Correia, 2009) 

As características que diferenciam o MED do MAD: 

 

 “As suas estruturas são em pirâmide com hierarquias que parte com 

os clubes na base até às federações europeias no topo.  

 As suas organizações estão formadas sob a forma associativa, que 

geralmente é dirigida por amadores e voluntários, com uma forte 

ligação á identidade local, regional e nacional. 

 Sistema de organização e de competição, com base no critério aberto 

de promoção-despromoção, com vista a promover a igualdade de 

oportunidades, incerteza nos resultados e valorizar o mérito 

desportivo, com distribuição solidária das receitas das 

competições mais lucrativas pelas de menor âmbito, através do papel 

central atribuído às federações desportivas. 

 Tradição de unicidade desportiva, isto é, uma modalidade 

desportiva apenas é organizada por uma federação desportiva por 

unidade territorial, e uma federação desportiva (salvo as 

excepções de federações multidesportivas) engloba apenas a tutela 

de uma modalidade desportiva.” (Almeida, 2009) 

 

A partir dos meados dos anos 90 do Século XX, os clubes 

de topo começaram a transformar-se em organizações 

lucrativas, contrariando assim o espírito do MED. O desporto 

Europeu abre-se assim a uma nova perspectiva convergindo com 

o MAD. (Tenreiro, 2012) 

Até nas emoções como é vivido existem diferenças 

significativas. Enquanto na Europa os adeptos se deslocam 

para os locais dos jogos horas antes do seu início e ocupam 

os seus lugares no estádio com muita antecedência, na América 

já um jogo está a começar e as pessoas ainda estão na fila 

para comprarem o seu snack para assistirem ao jogo. Mesmo ao 

nível de directores, o desporto na América é vivido de uma 
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forma muito mais calma quando comparado com a Europa. 

(Soriano, 2009)  

O modelo americano de desporto edifica-se a partir do 

desporto escolar, enquanto o modelo europeu de desporto parte 

de uma base de associativismo desportivo. (M. Silva, 2015) 

Existem 12 pontos a regular a organização das ligas, a 

nível mundial e que podem ser vistos como as grandes 

diferenças entre o MAD e o MED 

 As ligas norte americanas são ligas fechadas, onde só é 

permitida a entrada a franchisings que correspondam a 

certos requisitos. Só com a venda de franchisings é que 

se podem abrir as portas a outras equipas. As ligas 

europeias são regidas pelas federações de cada país, 

dependentes de uma federação internacional, numa 

organização piramidal, com subidas e descidas das 

equipas. No caso americano, pode acontecer a criação de 

uma outra liga fechada do mesmo desporto, enquanto na 

Europa isso é impossível, porque acaba por ser barrado 

pela federação internacional.  

 Numa liga fechada o número de equipas é fixo enquanto nas 

ligas abertas é baseado num sistema de 

promoção/relegação. Os mais bem classificados de uma 

divisão são promovidos e os mais mal classificados são 

despromovidos. 

 Nas ligas fechadas, as equipas detêm o monopólio de uma 

área urbana, contudo podem pedir a sua relocalização. Nas 

ligas abertas, existem várias equipas na mesma zona 

urbana. 

 Em ambas as ligas, a competitividade é o objectivo final. 

As regras do mercado e das competições são o meio 

utilizado para o conseguirem nas ligas fechadas, enquanto 

nas ligas abertas o sistema de subidas/descidas concede 

por si só esse equilíbrio, com a despromoção das piores 

equipas e a promoção das melhores.  
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 As ligas fechadas podem restringir as regras de 

recrutamento de jogadores, enquanto nas ligas abertas e 

sobretudo na Europa até 1995, altura em que entrou em 

vigor a lei Bosman, os jogadores estavam limitados na sua 

mobilidade profissional. Depois da lei Bosman essas 

restrições desapareceram e hoje em dia os jogadores têm 

os mesmos direitos que qualquer trabalhador na UE.  

 Nas ligas fechadas, a forma de contratação é regulada 

para que exista equilíbrio entre as equipas. O exemplo 

que se pode utilizar é o draft, com regras bem definidas 

para que se equilibre a competição e as equipas. Na 

Europa, a lei Bosman provocou uma grande mobilidade de 

jogadores, sobretudo das grandes estrelas.  

 Nas ligas fechadas, as transferências de jogadores por 

dinheiro é limitada ou até mesmo proibida, sobretudo das 

grandes estrelas. Nas ligas abertas esse tipo de negócios 

é permitido e habitual.  

 Nas ligas fechadas, os salários dos jogadores são 

definidos através de uma negociação entre os donos dos 

clubes e o sindicato dos jogadores. Nas ligas abertas e 

depois da lei Bosman não existe qualquer negociação nem 

nenhuma lei que estabeleça limites ou equilíbrios 

salariais.  

 Nas ligas fechadas, a centralização dos direitos 

televisivos, merchandising, patrocínios e venda de 

bilhetes com uma divisão igual pelos clubes é um método 

comum. Os direitos televisivos nas ligas abertas também 

são centralizados, ainda que existam algumas excepções 

onde os clubes vendem esses direitos. Contudo, as 

receitas provenientes do merchandising, patrocínios e 

venda de bilhetes não são centralizados.  

 Nas ligas fechadas, não é comum os detentores dos 

franchisings venderem as suas acções em bolsa. Na 

National Football League (NFL) é até proibido. Nas ligas 
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abertas, os clubes estão cotados em bolsa sendo possível 

qualquer pessoa adquirir acções. 

 Numa liga fechada, os lucros são maximizados e 

redistribuídos por todas as equipas. Numa liga aberta, 

uma equipa que está a lutar pela promoção ou ameaçada 

pela despromoção, geralmente adopta um objectivo de 

maximização do lucro, possivelmente sujeito e muitas 

vezes assumido, através de uma restrição orçamental 

equilibrada. 

 Devido à maximização do lucro nas ligas fechadas, o 

investimento em talentos desportivos só é realizado se 

existir um aumento das receitas em relação aos custos. 

Nas ligas abertas, e com o sistema de subidas/descidas, 

existe uma luta feroz pela contratação dos melhores 

talentos desportivos para que as equipas possam obter os 

melhores resultados possíveis. (Andreff, 2011) 

 

2.1.4.1. Modelo Europeu do Desporto 

A UE criou o MED para se compreender o mercado do 

desporto. O MED é composto por uma base associativa, em forma 

piramidal, onde existem subidas e descidas verticais por 

níveis de qualificação, existindo também mecanismos de 

solidariedade financeira para com as organizações de nível 

inferior. (Tenreiro, 2012) 

Vai existindo uma contradição entre o modelo europeu do 

desporto, assente numa unificação desportiva liderada pelos 

monopólios federativos, existindo cada vez mais uma maior 

procura por públicos desportivos de actividades, que embora 

sejam desporto, são realizadas de forma casual e não 

institucionalizada. As sociedades europeias têm apresentado 

uma maior liberdade nas práticas desportivas, que vai de 

encontro a uma grande franja de população, ajudando a uma 
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maior liberalização do modelo desportivo europeu na sua 

essência. (Almeida, 2009) 

Na Europa o desporto aparece associado ao estado 

providência ou estado de bem-estar, legitimando assim a sua 

intervenção tanto a nível da sua provisão, como a promoção 

e financiamento. O modelo europeu de desporto implicou ou 

implicará, até constitucionalmente enquadrada, uma 

intervenção do estado na definição de políticas públicas 

desportivas que incentivem a prática desportiva de base e 

comunitária quer a de elite, objectivando níveis de 

desempenho competitivo adequados e internacionalmente 

comparado e aferido. (Correia, 2009) 

Não existe um modelo único de governação desportiva na 

Europa. Este facto torna-se mais evidente com a entrada dos 

países do leste europeu na UE onde o desporto teve uma grande 

influência ideológica dos sistemas políticos. Contudo, esta 

diversidade que se observa no espaço europeu não impediu a 

União Europeia de criar linhas transversais na organização 

do desporto que dão corpo ao modelo europeu do desporto, 

tentando assim preservar e integrar nas suas políticas as 

raízes socioculturais do desporto, distinguindo-o assim do 

Modelo Americano do desporto, mais virado para a parte 

comercial. A principal função do MED é a de um modelo social 

que utiliza o desporto como um instrumento inclusivo na 

construção da cidadania europeia. (Almeida, 2009) 

Na Europa, a gestão do desporto teve sempre uma visão 

mais social, jurídica e até económico-política. (G. V. d. S. 

Pires & Lopes, 2001) 

Tradicionalmente o desporto europeu está organizado em 

federações. Normalmente apresenta uma federação por país que 

estão ligadas a federações europeias e internacionais. O 

desporto europeu acaba por apresentar uma estrutura 

organizacional em pirâmide hierárquica. Os princípios 

basilares do MED têm os seguintes pontos:  



 

42 
 

 

I. Estrutura piramidal e federativa;  

II. Unicidade regulatória (um desporto, uma federação); 

III. Solidariedade (horizontal – entre participantes; e vertical – 

entre diferentes camadas da pirâmide);  

IV. Promoção e despromoção;  

V. Formação; 

VI. Identidade nacional;  

VII. Gestão orientada por princípios de utilidade. (M. Silva, 

2015) 

O MED, na sua concepção inicial, regia-se pelos seguintes 

pontos: 

 

1. Social, porque se dirigia à generalidade da população de potenciais 

praticantes; 

2. Corporativo, no sentido em que os praticantes, os técnicos e os 

dirigentes comungavam dos mesmos interesses; 

3. Pedagógico, na medida em que, no seu fundamental, era considerado 

um instrumento de educação e cultura; 

4. Inclusivo, pois, a partir do conceito de nível desportivo, 

privilegiava políticas que visam uma relação óptima entre a massa 

de praticantes e a elite; 

5. Piramidal de base aberta, porque o acesso aos quadros competitivos, 

obedecia a critérios exclusivamente desportivos. 

 

Hoje o MED já não é nada daquilo para que foi projectado: 

I. Já não é social, porque engloba uma componente 

económica muito forte.  

II. Já não é só corporativo, porque existe um afastamento 

de interesses entre atletas, treinadores e dirigente. 

III. Já não é só pedagógico, porque apresenta uma forte 

ligação ao sistema político e aos seus processos. 

IV. Já não é só inclusivo, mas também exclusivo, porque 

acaba por venerar atletas tornando-os ídolos.  

V. Já não é só piramidal, visto que envolve uma teia de 

interesses em diversas camadas sociais, devido ao seu 

grande impacto económico e social. (G. Pires, 2014) 
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2.1.4.2. Modelo Americano 

O MAD baseia-se em ligas fechadas exclusivamente como 

objectivo de maximização do lucro em organizações puramente 

com fins lucrativos. (Tenreiro, 2012) 

Nos Estados Unidos o papel cada vez mais residual das 

federações desportivas é resultado da intensidade da 

comercialização e da duradoura fragmentação e suspeição 

mutua entre as federações e as entidades que organizam as 

actividades desportivas. Nos EUA, assim como na Europa, as 

intervenções governamentais têm sido mais efectivas, o que 

implica uma insegurança para as entidades federativas no 

governo do seu desporto. (Correia, 2009) 

O MAD desenvolveu-se sob uma perspectiva de puro negócio. 

Todo o sistema de gestão de desporto nos Estados Unidos 

esteve sempre umbilicalmente ligado á questão de fazer 

dinheiro. (G. V. d. S. Pires & Lopes, 2001) 

A organização do desporto americano é baseada na teoria 

do equilíbrio competitivo. Havendo um equilíbrio na 

competição, e por inerência mais incerteza no resultado, faz 

com que o interesse do adepto seja maior e por consequência 

maior o retorno financeiro. Para isso, o regulador da 

competição apenas tem como função arranjar mecanismos que 

equilibrem o mais possível a competição. Existem 3 mecanismos 

básicos: 

 

 O draft. A política de contratação dos clubes está submetida a 

critérios muito restritos que favorecem, a cada temporada, as equipas 

com piores resultados na temporada anterior. Primeiro, estabelece-se 

uma lista dos novos jogadores susceptíveis de poderem integrar o 

desporto profissional, classificados por ordem de qualidade ou 

preferências. E o primeiro a escolher é o último classificado, até 

chegar ao campeão da última temporada, que é o último a poder 

contratar. 

 O limite salarial. Todos os clubes, por mais fortes economicamente 

que sejam, têm limitado o total de salários que podem pagar aos seus 
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jogadores (na MLS, 1,3 milhão de dólares anuais para todo o quadro 

de jogadores, com excepção de um jogador, que tem salário livre). 

Dessa maneira, coloca-se um travão às contratações de jogadores entre 

clubes ou à inflação de salários baseados nas diferenças de capacidade 

económica entre uns e outros. Ainda que não se consiga evitar isso 

completamente, é uma prática que dá resultado. 

 Igualdade na participação da renda. Muitos dos direitos que geram a 

competição estão centralizados e são administrados pela MLS. É o caso 

dos direitos de televisão, o merchandising ou a marca (Adidas, por 

exemplo) das camisas das equipas. (Soriano, 2009) 

 

2.2. Organização Desportiva Empresarial 

2.2.1. A gestão desportiva 

Para se criar a área da gestão desportiva existem seis 

factores decisivos para o seu aparecimento. Em primeiro 

lugar, o estado de crise em que se encontra o desporto e a 

necessidade de existirem novas mentalidades para que o seu 

desenvolvimento seja mais profícuo. Em segundo lugar, a 

crescente complexidade e o grande número de práticas 

desportivas que cada vez mais proliferam e que exige uma 

enorme sistematização e contextualização das teorias 

desportivas. Em terceiro lugar, surge o nascimento de 

múltiplas organizações que se inserem na área da gestão 

desportiva e que nascem devido ao grande aumento de “novos 

desportos”. Em quarto lugar, a constante investigação 

científica a que o desporto se encontra actualmente 

associado. Em quinto lugar, as oportunidades profissionais 

que derivam da evolução que o desporto está a ter. Em sexto 

lugar, a formação dos recursos humanos em gestão do desporto 

que irá atribuir o selo de qualidade às futuras gerações na 

área da gestão de desporto. (G. V. d. S. Pires & Lopes, 2001) 

O desporto, tendo crescido através de um regime de 

voluntariado, hoje é um fenómeno global com uma enorme 

dimensão comercial, o que fez com que fossem introduzidos 

parâmetros de profissionalismo na construção da arquitectura 
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do sistema desportivo e dos seus processos governativos 

requerendo competências de gestão e perspectivas 

organizacionais que não incidem apenas a uma abordagem 

assistencial e de base associativa voluntária. (Almeida, 

2009) 

Tradicionalmente, o percurso dos dirigentes desportivos é 

marcado por um lento caminhar ao longo de todo o sistema 

desportivo, começando por levar botas e carregar balizas até 

aos mais altos cargos do sistema internacional desportivo. 

Por experiência pessoal, é extremamente difícil a gestão de 

uma entidade federativa devido ao vasto número de limitações 

que encontramos, onde acabam sempre por sobressair as 

materiais e humanas, que são as mais difíceis de superar. As 

decisões que tomamos estão inseridas em múltiplas teias de 

afectos que condicionam qualquer tipo de iniciativa ou tomada 

de decisão. No discurso da sua tomada de posse na Federação 

Portuguesa de Hóquei, José Pedro Sarmento Lopes refere: 

 

“Apostaremos numa intervenção baseada na distribuição de funções e 

responsabilidades por todos os agentes e esperaremos que os atletas 

joguem, os árbitros arbitrem, os treinadores treinem e os dirigentes 

dirijam, para que todos possamos ser avaliados por aquilo que fizemos e 

não fizemos e todos nos sintamos sempre devidamente enquadrados num 

projecto de todos e de nenhum em particular.” (Lopes, 2009) 

 

O desporto actual encontra-se em crise, dando uma 

perspectiva de alteração dos actuais modelos tradicionais 

governativos devido à degradação do modelo corporativo que 

já não corresponde às novas exigências sociais e económicas 

devido às suas novas formas de comunicação e do aparecimento 

das tecnologias associadas ao desporto. O falso amadorismo 

dos dirigentes tem que dar lugar a um sistema claro, dando 

o exemplo do olimpismo como património da humanidade, para 

que possa continuar a ter algum sentido para a sociedade em 

geral. (G. V. d. S. Pires & Lopes, 2001) 
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A gestão desportiva para ser eficiente deve equilibrar os 

resultados económicos, financeiros e desportivos de qualquer 

instituição. A comunicação organizacional quando estruturada 

e organizada estrategicamente com a devida antecipação é 

essencial na obtenção de resultados desportivos, assim como 

na construção de uma identidade de um clube, posicionando a 

sua marca no mercado e obtendo também resultados financeiros 

e económicos. (Rocco Júnior, 2014) 

Actualmente já não chega só o fazer, mas sim perceber o 

porquê e o como se vão realizar as coisas. Este facto é de 

extrema importância para que o desporto não se assemelhe a 

um espectáculo circense gerido por pessoas sem ideias e 

apenas interessados no proveito próprio, alicerçados por uma 

massa violenta ou por regionalismos exacerbados, atraindo 

para o desporto pessoas cujo interesse é apenas pessoal, 

como políticos e empresários que se irão aproveitar do 

desporto da pior maneira. A gestão desportiva existe para 

resolver problemas, será a gestão que apelidam de chaves na 

mão gerindo as rotinas de uma organização e resolvendo os 

seus problemas. Outra forma de ver a gestão do desporto é a 

visão académica, em que os licenciados procuram perguntas, 

problemas e respostas para encontrarem soluções originais 

para os problemas que o desporto comporta. (G. V. d. S. Pires 

& Lopes, 2001) 

2.2.2. Os clubes na organização mundial desportiva 

O desporto é uma parte importante da vida dos cidadãos. 

Os mais de cem milhões de europeus que praticam desporto têm 

ao seu dispor milhares de clubes desportivos organizados. A 

realidade nacional mostra que 400 mil cidadãos praticam uma 

actividade desportiva, enquadrados nas federações, e cerca 

de 1 milhão e 900 mil enquadram-se noutras estruturas ou a 

título individual. (A. Silva, 2009)  
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Enquanto cidadãos, os praticantes de modalidades 

desportivas devem assumir, no seu nível de intervenção, 

responsabilidades na organização e gestão do desporto. Quer 

seja o nível de clube, que são a base do sistema desportivo, 

ou nos outros patamares da pirâmide desportiva 

internacional.  

No discurso da sua tomada de posse na Federação Portuguesa 

de Hóquei, José Pedro Sarmento afirma: 

 

“O papel fulcral dos clubes, enquanto células base de todo o 

desenvolvimento desportivo, e das associações regionais como centros de 

decisão de grande capacidade operacional e proximidade relativamente aos 

clubes. Para a federação devem ficar o pensamento estratégico de toda a 

modalidade, a elaboração e implementação de toda uma política de formação 

para todos os agentes, a constituição e coordenação das selecções 

nacionais, o intercâmbio interinstitucional e a representação nacional 

e internacional." (Lopes, 2009) 

 

Os clubes estão na base de todo o sistema piramidal 

desportivo. São os clubes que possibilitam que a população 

em geral pratique desporto, sendo a base do conceito de 

“desporto para todos”. (M. Silva, 2015) 

As selecções de outrora eram o alicerce do desporto, mas 

essa base passaram a ser determinadas pelos clubes, devido 

ao seu grande desenvolvimento e crescimento. (Rocco Júnior, 

2014) 

As federações e confederações são muitas vezes 

concorrentes desleais para os clubes, no que toca aos 

direitos televisivos e à venda de publicidade. A sua 

imunidade e situação de vantagem nas competições das 

selecções nacionais e na organização de competições permite-

-lhes, muitas vezes, terem a vantagem de “roubar” apoios que 

estavam à partida destinados aos clubes. Devido a esse facto, 

surgiu o G-14 (associação dos maiores clubes da Europa), 

actualmente designada por ECA (European Clubs Association), 
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na defesa dos clubes e com o intuito de terem uma voz activa 

nas decisões do futebol mundial. (Soriano, 2009) 

2.2.3. SAD, SDUQ e Democracia Representativa 

A primeira forma de organização desportiva em Portugal, 

surge em 1856 com a fundação do clube lisboeta que se chamava 

Real Associação Naval de Lisboa. As primeiras formas de 

organização desportivas tinham por objectivo organizar as 

práticas desportivas que eram um hábito nas classes altas da 

sociedade, sobretudo aquelas que se praticavam no mar, 

equitação, tiro ou esgrima. A partir de 1926, com a 

implantação da ditadura, o desporto passou a ser usado como 

um elemento de propaganda política pelo estado. Ainda assim 

o desporto era pouco interessante para o estado, o que 

forneceu à sociedade uma válvula de escape e até um meio de 

contestação ao governo. Devido a este facto, o desporto, 

sobretudo o futebol, começou a crescer exponencialmente e 

muitos clubes desportivos começaram a surgir por todo o país, 

ainda que muito controlados pelo governo. Ainda assim, o 

desporto acabou por ter uma enorme influência na 

democratização do sistema político e na construção de um 

sistema associativo descentralizado. (Constantino, 2015) 

A crise instalou-se na altura do caso Bosman, em que o 

mercado passou a ser livre, com os jogadores a terem os 

direitos de qualquer cidadão Europeu, o que fez com que o 

mercado de repente ficasse muito mais abrangente. Esta 

situação coincidiu com o aparecimento das novas fontes de 

receitas provenientes das televisões privadas, surgidas 

então, o que fez com que os clubes se atirassem ao mercado 

de uma forma feroz, inflacionando o preço dos passes e dos 

salários. Essa luta pelos lugares de topo do futebol gerou 

graves problemas económicos e financeiros para os clubes. O 

Governo teve que intervir, o que provocou uma mudança no 

modelo associativo com o início da transformação das equipas 
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em sociedades anónimas desportivas. A partir deste momento, 

na liga espanhola, foram imputadas às direcções vigentes as 

dívidas contraídas pelos clubes. (Soriano, 2009) 

Em conformidade com outros sectores da área empresarial 

ou do entretenimento, o desporto profissional tem no 

espectáculo a sua fonte de existência e de sobrevivência. 

Existe uma simbiose perfeita entre o desporto profissional, 

os Media e os patrocinadores. O progresso do desporto 

profissional e o seu impacto actual proporcionam condições 

de excelência para o investimento dos outros dois parceiros 

acima citados. A relação umbilical entre este triângulo gera 

lucros devido ao espectáculo desportivo. As diversas 

práticas desportivas que existem e se expressam através de 

competições com mediatismo e economicamente expressivas, 

onde a profissionalização dos seus agentes desportivos já é 

uma realidade e existe uma organização federativa e extra 

federativa que organizam escrupulosamente essas competições, 

onde as sociedades anónimas desportivas também têm o seu 

lugar e não se limitam ao âmbito do desporto profissional 

reconhecido no nosso panorama legislativo. (Carvalho, 2009) 

Os clubes de cariz associativo necessitavam de um 

ajustamento na sua estrutura e funcionamento, mais emotivo 

e racional, para uma forma mais profissionalizada e que 

fizesse face à realidade actual. A missão destas novas formas 

de sociedades desportivas estava definida. Implementar no 

desporto profissional estruturas mais qualificadas, 

transparentes, voltadas para a vertente económico-

financeira, deixando um pouco de lado a gestão pautada pela 

emoção e orientada para os êxitos desportivos, que são 

características das entidades geridas pelos seus associados. 

(Capelo, 2014)  

No futebol europeu existiu um reforço enorme da sua 

posição relativa já que muitos clubes de matriz tradicional 

se transformaram em empresas e negócios, e alguns dos mais 
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importantes passaram a ser sociedades comerciais cotadas em 

bolsas de valores. O aumento da comercialização do desporto 

teve como grande repercussão não só o aumento do rendimento 

de muitos desportos ao nível de elite, mas conduziu a um 

fosso entre clubes de elite e as federações desportivas e 

entre o desporto de elite e o desporto de massas. (Correia, 

2009) 

A transformação dos clubes em SAD ou SDUQ comporta uma 

forte componente associativa, o que torna este modelo um 

caso ímpar. Os clubes em Portugal são sobretudo associações 

populares e só depois vem o aspecto competitivo. Contudo, em 

Itália, apesar da forte importância que os clubes têm na 

identidade local, existem muitos casos em que os seus 

associados não têm direito a uma participação democrática 

nos destinos do clube. Esta dimensão associativa deixou de 

condizer com o futebol moderno surgindo a necessidade de uma 

evolução para as sociedades de capitais. Com esta evolução, 

os clubes ficaram repartidos em duas vertentes: o clube que 

continua a representar a sua dimensão associativa e as 

sociedades (SAD ou SDUQ) que representam a parte económico-

financeira. A perda de “poder” do clube sobre o negócio 

futebol acaba por levar a uma moldagem do antigo modelo aos 

novos tempos, com uma postura muito mais de supervisão para 

com as novas sociedades, para que as tradições e a história 

do clube sejam salvaguardadas. Em Itália, os clubes não têm 

qualquer peso nas SAD e nem sequer os seus associados têm 

qualquer poder de intervenção. São apenas vistos pela sua 

ligação afectiva ao clube e nada mais. (Russo, 2018) 

No Brasil, existem clubes que são administrados de uma 

forma mais associativa e outros de uma forma mais 

empresarial, sobretudo o futebol que é gerido por uma 

empresa, com o seu capital aberto a investidores. Contudo, 

e para evitar práticas oportunistas, o Santos apenas dá o 

direito de voto a um associado que tenha pelo menos 3 anos 
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de contribuição associativa ininterrupta. (D. S. P. Marques 

& Costa, 2009)  

O regime jurídico das Sociedades Desportivas advém do 

decreto-lei nº10/2013, que começou a ser obrigatório na época 

2013-2014. Este regime jurídico tem como grande objectivo 

impor a todas as entidades que participam em competições 

profissionais obrigações e deveres idênticos. As entidades 

podem escolher entre duas formas jurídicas de sociedade: 

Sociedade anónima desportiva (SAD) ou Sociedade Desportiva 

Unipessoal por Quotas (SDUQ). (Ribeiro, 2016) 

Nas SADs o capital é dividido em acções e distribuído por 

vários accionistas em que o clube fundador terá que ter 

sempre uma participação mínima de 10% do capital social da 

SAD. A SDUQ é representada por uma quota única indivisível 

que pertence inteiramente ao clube fundador. (Cavaleiro, 

2013) 

2.2.4. Organização Estrutural dos Clubes 

Segundo Mintzberg, definem-se em seis pontos as partes 

básicas de uma organização que comunicam constantemente 

entre si: 

 

1. Vértice Estratégico – constituído pelos gestores de topo, onde se 

incluem, os conselhos de administração, de gerência e o seu pessoal 

de apoio. Tendo como objectivo proporcionar a todos os colaboradores 

as necessidades necessárias para que a organização atinja os seus 

objectivos. 

2. Linha Hierárquica Média – constituída pelos gestores intermédios, 

directores funcionais e operacionais, chefes de serviço, etc., que 

têm como principal função fazer a ligação entre o vértice estratégico 

e o centro operacional, através de uma hierarquia. 

3. Centro Operacional – constituído por todos os operacionais que 

executam os trabalhos de base relacionados com a produção de bens ou 

serviços. Dos quais se incluem a transformação de input`s em output`s, 

a respectiva distribuição e venda de output`s, e ainda, o controlo 

de stock`s. 



 

52 
 

4. Tecnoestrutura – constituída por analistas, engenheiros, 

contabilistas, responsáveis pelo planeamento e pela organização de 

métodos, os quais visam obter sistemas de trabalho que permitam a 

estandardização da organização. 

5. Logística – constituída por pessoas que têm a seu cargo serviços de 

apoio, serviços jurídicos, relações públicas e laborais, 

investigação, etc. 

6. Ideologia – que engloba os valores, as crenças e as tradições que 

distinguem as diferentes organizações e originam uma certa vida no 

esqueleto da sua estrutura. (Duarte, 2006) 

 

O psicólogo Bruce Tuckman, que em 1965 formulou uma teoria 

de desenvolvimento de equipas para a obtenção do sucesso, 

sendo elas: Forming (Formação/Constituição), Storming 

(Tempestade/Agitação), Norming (Normalização) e Performing 

(Rendimento/consolidação). Entender a lógica de uma 

indústria ou de qualquer actividade humana é imprescindível 

para termos o mínimo de sucesso na respectiva área. Muitas 

das vezes não conseguimos escolher o campo em que iremos 

desenvolver o negócio, logo teremos que arranjar estratégias 

para que possamos explorar e conhecer o melhor possível o 

nosso tereno de jogo. A escolha da “floresta” onde iremos 

fazer a exploração do negócio é o passo mais decisivo para 

o seu sucesso. Ainda que depois o trabalho da “expedição” 

seja feito por pessoas que se querem competentes, o maior 

passo será sempre a linha condutora de todo o processo. Com 

isto devemos compreender os potenciais clientes, as 

necessidades que temos, os nossos concorrentes, o tamanho da 

“floresta” que queremos explorar, os nossos fornecedores e 

as normas legais que teremos de enfrentar. Depois de 

definirmos qual o nosso mercado e qual o nosso produto, é 

necessário um conhecimento profundo do tamanho, modelos de 

negócio actuais, evolução e perspectivas de crescimento do 

mercado onde nos queremos instalar. As grandes inovações e 

avanços nas indústrias ocorrem quando existe uma análise 

inovadora e são apresentados novas formas de negócio ou novos 
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produtos que respondam a uma nova visão da realidade. 

Basicamente, existe a necessidade de adaptação constante à 

volatilidade do mercado e dos seus clientes. Daí nasce a 

necessidade profunda de termos um conhecimento vasto do 

segmento da sociedade para quem se dirige o nosso produto. 

(Soriano, 2009) 

As práticas de uma boa governação estão ligadas a assuntos 

que dizem respeito à direcção e ao controlo da organização, 

como a utilização do seu poder e a gestão de todos os 

stakeholders. A administração de um clube, profissional ou 

amador, insere-se num contexto complexo interagindo com 

diferentes segmentos da sociedade. Jensen & Meckling (1976), 

referindo a teoria de agência, afirmam que os proprietários 

dos clubes tendem a contratar agentes com poder de decisão 

para gerirem as suas organizações. Este tipo de prática pode 

em alguns casos causar situações de conflito, onde o 

interesse dos agentes pode entrar em conflito com os 

interesses dos proprietários. Para que este tipo de conflito 

possa ser evitado, deveriam ser adoptadas medidas de 

monitorização e incentivo para que os interesses de ambos 

estejam devidamente alinhados. Deverá existir também 

internamente uma reorganização com a constituição de 

conselhos de administração, o monitoramento compartilhado e 

a profissionalização dos administradores. Devem ocorrer 

melhorias administrativas nos clubes e nos campeonatos, 

mesmo existindo interesses pessoais contrários. Existe uma 

situação difícil para as administrações dos clubes. Por um 

lado, o clube quer vencer sempre para obter resultados 

desportivos e financeiros vantajosos, por outro lado, as 

administrações das ligas querem uma maior volatilidade nos 

vencedores das ligas para que atraia um maior interesse dos 

consumidores. (D. S. P. Marques & Costa, 2009) 
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Pode esquecer-se o senso comum empresarial e há que 

reconhecer que o futebol é diferente. Para se perceber a 

diferença, o autor define cinco pontos distintos: 

 

1. É preciso ganhar no campo. E é preciso ganhar sempre, porém nem sempre 

se pode ganhar. Além disso, não há matriz possível: se um ganha, o 

outro perde. Na maioria das outras indústrias o jogo não é sempre “Se 

ganho, tu perdes” e o resultado não é tão evidente. Pode-se ter uma 

semana de vendas boa ou má, porém nem sempre haverá que qualificá-la 

como vitória ou derrota. 

2. A avaliação é semanal. Em uma empresa privada, a avaliação costuma 

ser no final do ano. Em uma de capital aberto, o acompanhamento é 

trimestral perante o conselho de administração e o mercado da bolsa 

de valores, com todo tipo de informação e detalhe. No futebol, 

entretanto, o acompanhamento é feito partida a partida, de modo tal 

que ou se ganha ou se perde a cada semana. 

3. A avaliação é pública. Em inglês dizem governar dentro do aquário. 

Ou seja, trabalhar sob o olho inquisidor de milhares de pessoas que, 

em muitos casos, consideram que têm o direito, a obrigação e o 

conhecimento suficiente para emitir juízo de valor constante sobre o 

trabalho realizado. 

4. Os trabalhadores. Os jogadores são jovens, muito caros e têm um 

salário exorbitante, circunstâncias que os tornam muito difíceis de 

serem geridos. São o activo principal dos clubes e precisam ser 

geridos ao mesmo tempo como pessoas e também como activos que podem 

ser vendidos ou comprados, que têm um valor no mercado susceptível 

de se valorizar ou depreciar.  

5. A medida do sucesso. Ou dito de outra forma, qual o interesse dos 

proprietários ou administradores. Numa empresa, em geral, esse 

interesse concretiza-se na avaliação de resultados, quando se ganha 

ou não dinheiro. No futebol não é bem assim. Geralmente, a medida do 

sucesso é dada pelos resultados desportivos. Porém, é preciso 

acrescentar os resultados financeiros e, em alguns casos, os 

resultados políticos, no sentido de que muitos directores administram 

o clube como se fossem políticos preocupados com os votos que ganham 

ou perdem. (Soriano, 2009) 

 

O que atrai um maior número de investidores é o tamanho 

da massa adepta de um clube. Quanto maior for essa massa 

maior é o potencial de atracção de investimentos, devendo, 



 

55 
 

contudo, esses adeptos transformarem-se em clientes para que 

o investimento tenha retorno. Na maior parte dos clubes 

europeus, as administrações são eleitas pelos seus 

associados em eleições livres, o que denota a importância do 

tamanho da massa adepta e do necessário conhecimento que 

devemos ter da mesma. Os autores exemplificam como funcionam 

as práticas de boa governação, dando o exemplo do Brasil. 

 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é o 

responsável pela elaboração do Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa, que actualmente está na sua terceira edição. Essa versão 

do Código (IBGC, 2004), dividida em seis capítulos, aborda os temas:  

1. Propriedade — leva em conta aspectos relacionados a direitos e poderes 

dos accionistas, bem como o modo como esses são exercidos; 

2. Conselho de administração — avalia se a organização possui conselho 

de administração (ou órgão semelhante), bem como seu funcionamento e 

seu desempenho; 

3. Gestão — analisa como a direcção da organização exerce seus papéis; 

4. Auditoria independente — avalia a presença e a actuação da auditoria 

independente; 

5. Conselho fiscal — verifica a existência desse órgão, sua composição, 

actuação, funcionamento e relacionamentos; 

6. Conduta e conflitos de interesses — tratam da maneira como a 

organização lida com a presença de eventuais conflitos de interesse. 

7. O Código tem princípios que nortearam sua elaboração e são a base 

para sua aplicação. São eles (IBGC, 2004):  

8. Transparência — significando que a comunicação deve incluir, além de 

aspectos económico-financeiros, outros factores que conduzem à 

criação de valor e direccionam a acção empresarial; 

9. Equidade — cujo princípio define que todos os grupos minoritários, 

sejam eles proprietários, seja alguma outra parte interessada 

(stakeholders), devem receber tratamento justo e igualitário; 

10. Prestações de contas (accountability) — os gestores devem prestar 

contas de sua actuação àqueles que os elegeram; 

11. Responsabilidade organizacional — contempla todos os 

relacionamentos da empresa com a comunidade na qual actua. 

https://www.ibgc.org.br/
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Quanto mais claras forem as regras da competição e da 

administração dos clubes mais valor acresce ao produto final: 

o futebol. (D. S. P. Marques & Costa, 2009) 

Na altura da inauguração da academia do Sporting e com o 

crescimento das infra-estruturas dedicadas à formação, era 

essencial pensar-se na profissionalização de todo o 

departamento para que o seu funcionamento fizesse face aquilo 

que eram os objectivos formadores do clube. (Pereira, 2017) 

Assistiu-se a um movimento de forte comercialismo no 

desporto europeu, aparecendo um conjunto de novas entidades 

e agentes, com as empresas de comunicação com papel de 

destaque. Nos clubes de futebol europeus esse tipo de 

receitas passaram a ser fundamentais para os clubes, 

assumindo uma posição privilegiada nos orçamentos anuais, 

superando mesmo as receitas de bilheteira e cotização dos 

espectadores que assistem ao vivo ao espectáculo. (Correia, 

2009) 

Geralmente os clubes não ganham dinheiro, o que faz com 

que muitos deles sejam organizações sem fins lucrativos. No 

início dos anos 80, com o aparecimento da televisão, o 

desporto começou-se a tornar global e os clubes começaram a 

demonstrar a sua intenção de expandir o seu mercado. Contudo, 

nessa altura, ainda era uma fase muito inicial pelo que a 

maior parte da receita dos clubes provinha da quotização dos 

associados e da venda de bilhetes ao público em geral. 

Encontrando um paralelismo com outro modelo de negócio, podem 

encontrar-se muitas semelhanças com o espectáculo circense, 

onde a receita provém dos espectadores que vão ver o 

espectáculo. 

Com o aparecimento das televisões privadas, os clubes 

passaram a ter uma enorme fonte de receita. Com o passar do 

tempo e já no Século XXI, surge outra importante fonte de 

receita, o marketing. Basicamente, consiste na receita que 

os clubes ganham com a venda de publicidade, merchandising 
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e das tournées amigáveis que fazem pelo estrangeiro. 

Actualmente, podem dividir-se as fontes de receita em três: 

A quotização e venda de bilhetes, os direitos televisivos e 

o marketing. É a partir deste ponto que os clubes deixam de 

se parecer com um circo e passam a ser uma empresa tipo Walt 

Disney. O Manchester United, por exemplo, tinha o David 

Beckham que vendeu milhões de merchandising e jogos de 

futebol e transformou o seu estádio (Old Trafford) num 

verdadeiro parque temático. Com a globalização do futebol, 

os clubes tiveram que arranjar outras formas de gestão, sendo 

necessário utilizar técnicas de gestão das grandes empresas 

multinacionais e estruturarem-se como essas empresas. Mesmo 

assim, ainda existem clubes que são geridos de forma amadora 

e que se olha para o progresso de uma forma muito 

desconfiada, sem perceberem a importância das novas técnicas 

de gestão. Devido a esse facto, é cada vez mais necessário 

que os clubes sejam geridos por profissionais qualificados 

que conheçam as estratégias de gestão que os engrandeçam.  

Existem três tipos de estratégias para os clubes: 

 

1. Os clubes que aspiram ser líderes e marcas mundiais. Na Inglaterra, 

encontramos o Manchester United, o Chelsea, o Liverpool e o Arsenal; 

na Itália, a Juventus, o Milan e o Inter; na liga espanhola, o 

Barcelona e o Real Madrid; na Alemanha, o Bayern de Munique. Todos 

eles ganham mais de 200 milhões de euros por ano, têm marcas 

reconhecidas em todas as partes, possuem uma história centenária, 

concorrem no mercado pelos direitos dos melhores jogadores a cada 

momento e aspiram ganhar não só os respectivos campeonatos nacionais, 

mas também a Liga dos Campeões. 

2. Os clubes que pretendem ser bem-sucedidos e rentáveis em seus países, 

ganhando dinheiro. Podem ser clubes que estão localizados em mercados 

relativamente menores, como o português, o francês ou o holandês. 

Nesses países há equipes que podem aspirar ganhar os seus campeonatos 

locais com orçamentos menores do que o dos líderes mundiais. 

3. Os clubes que procuram manter-se nas respectivas primeiras divisões. 

Em todas as ligas encontramos exemplos: um deles poderia ser o Racing 

de Santander, uma equipe modesta, com orçamento que está ao redor dos 
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30 milhões de euros, geridos criteriosamente. A chave dessas equipes 

é não ultrapassar o orçamento. De vez em quando, transferem um jogador 

para obter financiamento extra para as temporadas seguintes. Um caso 

mais heróico poderia ser o do Numancia, equipa da primeira divisão 

espanhola, com orçamento de 14 milhões de euros. 

 

Numa análise ao longo do tempo, as equipas que ganham mais 

são aquelas que pagam melhores salários e contratam os 

melhores jogadores ao preço do mercado, embora 

esporadicamente existam equipas que contrariam esta lógica. 

Afirma que se queremos ter equipas vencedoras teremos que 

ter uma gestão que gere lucro suficiente para contratarmos 

os melhores jogadores. O Manchester United (Man Utd) é uma 

excelente referência na gestão de clubes.  

Para isso, basta olharmos para a evolução das suas 

receitas. Em 1992-93, o Man Utd tinha praticamente a mesma 

renda que o Tottenham. Dez anos depois, as receitas do Man 

Utd eram 2,5 vezes maiores que a dos londrinos. Estes 

resultados traduziram-se, como é óbvio, em títulos 

conquistados por parte dos red devils. A mesma comparação 

pode ser feita em relação ao Barcelona (FCB). Em 1995-96, a 

receita do M.U. era de 62 Milhões e a do FCB 58 Milhões, 

muito semelhantes. Sete anos depois, o Man Utd apresentou 

251 Milhões de receitas contra 123 Milhões do FCB. O Man Utd 

conseguiu relacionar o seu potencial económico e desportivo 

como ninguém, explorando fontes de receita que naquela altura 

eram desconhecidas como o marketing e a exploração dos 

espaços do seu estádio. (Soriano, 2009) 

Os clubes, apesar da globalização do desporto, começaram 

a perceber que a criação de uma cultura identitária baseada 

em valores clubistas, no geral, trazia sempre bons resultados 

desportivos e, por osmose, financeiros e económicos. (Rocco 

Júnior, 2014) 

O modelo de gestão dos clubes em Portugal é sobretudo 

presidencialista, com muitas semelhanças a um modelo 
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ditatorial. Foi criado por dirigentes que ainda se mantêm no 

futebol e que tiraram por completo a voz aos sócios na 

condução dos destinos dos clubes. (Simões, 2018) 

2.2.5. Modelos de organização do departamento de futebol 

A maior mudança no futebol actual foi o mercado de 

transferências em Dezembro, que permite aos jogadores 

mudarem de clube a meio da temporada e que acaba por 

subverter um bocado a verdade desportiva. Além disso, a 

proliferação massiva dos Media, realçando sempre o que mais 

de negativo há no futebol em detrimento dos aspectos 

positivos, para além do aparecimento massivo de empresários 

de futebol, acabam por ser factores que condicionaram e 

ajudaram o desenvolvimento do futebol. Devido à 

volatilização do mercado, hoje em dia os clubes já não 

conseguem, como antigamente, manter aquela base de jogadores 

que se mantinham nos clubes durante 6 ou 7 anos, o que cria 

dificuldades na coesão dos grupos e na identidade dos clubes. 

(Oliveira, 2017) 

2.2.6. A formação no modelo organizacional dos clubes 

O Sporting Clube de Portugal (SCP) define como seu grande 

objectivo ser reconhecido como um clube formador de elite. 

Tem como missão a formação de atletas para o futebol 

profissional. Baseia essa formação em valores desportivos, 

sociais e pessoais sólidos. Pretende ser o clube com o maior 

número de atletas formados na sua academia na sua primeira 

equipa. (Rocco Júnior, 2014) 

Segundo a European Clubs Association (ECA) no seu Report 

on Youth Academies, o SCP é o único clube do mundo que já 

formou dois jogadores galardoados com a bola de ouro (Luis 

Figo e Cristiano Ronaldo), prémio de melhor jogador do mundo. 

Além disso, a selecção nacional conta com a sua maior fatia 

de jogadores formados no clube. A título de exemplo, no 
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europeu de 2012, 8 dos jogadores que faziam parte da selecção 

eram formados pelo Sporting.(Association, 2012) 

Em conversa com uma pessoa do Atlético de Bilbao (ACB) 

foi dito a Fernando Soriano que a indústria do futebol se 

apresenta de uma forma que não é a maneira deles pensarem. 

Para o Atlético, o importante é o fortalecimento da 

identidade Basca. O que eles querem é que as crianças que 

treinam em Ledesma (academia do ACB) falem basco e que sejam 

uma representação pura do povo que eles são. Refere ainda o 

autor que numa conversa com Andoni Zubizarreta, na altura 

director desportivo do ACB, que os bascos eram 

antiglobalização e que não gostavam muito das corridas 

desenfreadas para ganhar dinheiro. Achavam atraente aquela 

imagem de aldeia irredutível que luta contra os todos 

poderosos. Para o antigo director desportivo, é importante 

que os atletas formados em Ledesma deveriam ser formados com 

os valores deles e a sua forma de entender a vida. O ACB não 

usava publicidade nas camisolas e os seus equipamentos eram 

de uma marca do próprio clube. O seu mercado cinge-se às 

três províncias bascas, não sendo necessário grande 

publicidade para além dessas fronteiras.  

Outro caso paradigmático é o do FCB. O FCB, na sua matriz, 

é muito idêntico ao ACB. O seu significado político e o que 

representa para a região autónoma da Catalunha são pontos em 

comum com o clube do país Basco. O que diferencia um do outro 

é que no caso do FCB nunca será apenas um clube virado 

exclusivamente para uma região, mas pretende ser um clube 

global reconhecido no mundo todo e capaz de lutar pelos 

maiores troféus do futebol mundial. Para se construir um 

clube à imagem dos seus associados, o FCB tem que ser um 

clube capaz de lutar por todos os títulos de todas as 

modalidades que o compõe. 

Para a construção desse produto é necessário recrutar 

talento, que no caso do FCB acaba por ser relativamente 
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fácil. Pode-se adquirir talento de duas formas: através da 

contratação de bons jogadores ou descobrindo atletas em idade 

precoce e formá-los dentro das paredes do cento de formação 

do FCB. No segundo caso, o custo é menor, mas comporta um 

risco maior, embora a percentagem de sucesso seja 

elevadíssima. A escolha de talento é importantíssima, porque 

é necessário definir qual aquele que se encaixa na forma de 

pensar e jogar. Existem equipas que apostam em jogadores já 

meio formados, correndo riscos menores na sua contratação. 

Outros, como o FCB, optam por ter camadas jovens bastante 

alargadas e formam os seus jogadores desde a base até ao 

futebol sénior. (Soriano, 2009) 

A filosofia para que “La Masia” (nome dado ao centro de 

formação do FCB) produza tanto talento deve-se numa primeira 

estância, ao recrutamento de jovens atletas onde se prioriza 

o talento em detrimento das capacidades físicas. Num segundo 

ponto, a forma de trabalhar da academia, que foca o seu plano 

de desenvolvimento não só no aspecto desportivo mas também 

na formação integral do ser humano, visto que existe a 

consciência que no máximo apenas 10% dos atletas que integram 

as camadas de formação do FCB chegarão ao futebol 

profissional. Carles Folguera, director da academia, 

confirma no artigo que Guardiola e os seus assistentes foram 

todos educados em “La Masia” e que isso foi fulcral para o 

trabalho que foi desenvolvido. (Fotheringham, 2011) 

A qualidade dos jogadores tem um grande impacto para que 

se possa atingir o sucesso, mas que o modelo utilizado pelo 

FCB, mantendo o mesmo estilo de jogo da base até ao futebol 

profissional é também fundamental para que se possa continuar 

a produzir atletas de grande nível. A ideia de se utilizar 

a formação como pilar do futebol profissional não é 

inovadora, contudo há clubes que a aperfeiçoaram, sobretudo 

na parte da integração das equipas e na forma como trabalham 
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os atletas, não se preocupando só com a sua progressão dentro 

do campo, mas também fora dele.  

Albert Soler, director do desporto profissional, refere 

que no clube quer potencializar o talento das crianças mas 

ao mesmo tempo formar pessoas capazes para a sociedade. O 

Barcelona é uma fábrica de sonhos e que não querem que esse 

sonho se transforme em pesadelo.  

Carles Folguera elucida que o objectivo do clube é criar 

uma marca de excelência educativa e que as pessoas possam 

reconhecer essa marca de qualidade na forma como as pessoas 

formadas no clube interagem diariamente. (Alexandre, 2016) 

Mas o sucesso atingido pelo FCB através da sua formação 

será muito difícil de se repetir devido à mudança de política 

no clube. A saída de Guardiola é um dos factores principais, 

pelo facto de ele ter vindo da base do FCB e sendo catalão 

conseguiu criar uma simbiose quase perfeita entre clube e 

sociedade, futebol profissional e de formação. (Oliva, 2017) 

Existe a consciência que o factor emocional do futebol e 

os aspectos de identidade que vinculam o clube com a 

Catalunha são essenciais para o seu crescimento. Mas para se 

chegar a este ponto, é sempre necessário construir um bom 

produto, um produto campeão. (Soriano, 2009) 

Outro exemplo do impacto que a formação tem na organização 

dos clubes é o Ajax. Devido à crise que se fazia sentir no 

clube optaram por construir a sua academia, De Toekomst, em 

1990.  

Desde que entram no clube, os jovens atletas são ensinados 

através de uma metodologia única que percorre todos os 

escalões e formação e futebol profissional, baseado no 

futebol total criado por Rinus Mitchell. Esta filosofia de 

jogo constitui a cultura organizacional do Ajax e que 

influenciou em muito o futebol holandês. Tudo é monitorizado 

ao pormenor na vida dos jovens atletas. Ao longo da sua 

formação, os valores e filosofia do Ajax são constantemente 
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passados para os atletas. O clube desenvolveu também a 

metodologia TIPS (Technic, Intelligence, Personality, Speed) 

que tem por objectivo desenvolver habilidades que permitam 

que se desenvolvam no sentido da filosofia do clube. O TIPS 

permite desenvolver a técnica, inteligência, personalidade 

e velocidade. O clube pretende formar grandes artistas que 

estejam preparados para pisar os grandes palcos do futebol 

mundial, de preferência com a camisola do Ajax. (Rocco 

Júnior, 2014) 

A política dos clubes é muito importante na formação dos 

atletas. Não é através do desporto pago que se consegue um 

desporto mais saudável. Aliás, esse pressuposto está logo 

errado porque se os pais pagam logo têm o direito a exigir. 

No desporto, os melhores devem jogar mais tempo privilegiando 

sempre a meritocracia. Outros dos factores prende-se com a 

questão das competências e ambições dos treinadores. Os 

treinadores devem treinar onde são melhores e serem muito 

bem remunerados em função do seu desempenho e não do escalão 

em que treinam. A formação de treinadores acaba por ser muito 

importante e deveriam ser proporcionadas condições para que 

a formação fosse contínua, sobretudo através da criação de 

pólos de formação pelo país fora. Deve-se olhar as várias 

vertentes do desporto com bastante cuidado, sobretudo para 

o desporto escolar que é a base de tudo. (Castro, 2018) 

2.2.7. O impacto financeiro da formação nos clubes de 

futebol 

O desenvolvimento daquilo a que se pode chamar de cultura 

organizacional começa sobretudo no modelo de gestão dos 

escalões de formação dos clubes. A construção dessa cultura 

é de extrema importância na ligação dos clubes com os seus 

adeptos em todo o mundo e na forma como se captam novos 

simpatizantes através da identificação com a cultura do 

clube. Assim, os clubes assumem um excelente posicionamento 
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no mercado, o que lhes permite obter excelentes resultados 

económicos e financeiros. A construção de uma cultura 

organizacional proporciona às pessoas formas consensuais de 

aprender a realidade, integrando significados e formas de 

comunicação entre adeptos. (Rocco Júnior, 2014) 

O FCB possui todas as condições para se transformar num 

clube global mesmo mantendo a sua identidade e ligação à 

região, nunca esquecendo os seus associados que foram aqueles 

que ajudaram o clube a atingir esta dimensão. Hoje, o FCB é 

uma vitrina do futebol mundial. Bem gerido, gerando dinheiro, 

que permite melhorias significativos na qualidade do clube. 

(Soriano, 2009) 

O SCP definiu uma estratégia de desenvolvimento baseada 

na qualidade da gestão e organização. Desde de 2002. Os 

atletas formados no clube já renderam aos seus cofres 95 

milhões de euros, para um investimento do clube na academia 

de 5 milhões por ano. (Rocco Júnior, 2014) 

Outro exemplo é o ACB que tem na venda de jogadores a sua 

maior fonte de receita, sendo que a maior parte dos seus 

proveitos são investidos na sua academia. (Wright, 2017) 

Os clubes holandeses como o Ajax, Feynoord e PSV 

funcionavam como vitrina para os atletas que provinham da 

sua formação. Tendo uma base de grande qualidade, a equipa 

principal era utilizada para a sua promoção para depois serem 

vendidos por valores que permitiam sustentar os clubes. São 

clubes que lutam pela conquista da sua liga. (Soriano, 2009)  

O Ajax de Amsterdão para contrariar o maior poderio 

económico de outros clubes e de outras ligas, pretende todos 

os anos passar pelo menos três atletas da formação para o 

plantel principal e, alguns vendê-los para outros clubes de 

maior dimensão internacional por valores que lhe permita uma 

melhoria económica e financeira. (Rocco Júnior, 2014) 

Jean Kindermans refere que dos 220 atletas do Anderlecht 

apenas 10%, no máximo, conseguirão chegar ao futebol 
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profissional. Contudo, os treinadores têm que se preocupar 

com todos, porque mesmo que não sejam profissionais, terão 

que os preparar para aquilo que vão encontrar na vida e 

facilitar-lhes a sua integração social. O maior problema que 

encontra é conseguir manter os atletas nos quadros do clube 

para que possam compensá-los, tanto em termos desportivos 

como financeiros, embora isso hoje seja extremamente 

difícil.  

Roland Breugelmans, responsável durante 25 anos pela 

formação do Genk, corrobora com a opinião de Kindermans, 

ressalvando as diferenças financeiras entre os diversos 

países e ligas europeias, o que faz com que seja impossível 

segurar jogadores que recebem propostas muito mais altas, a 

maior parte das vezes com apenas 16 ou 17 anos. (James, 2014) 

2.3. Métodos de Formação 

2.3.1. Formação vs Investimento 

Os clubes têm cada vez mais necessidade de serem 

formadores. Mas não basta só dizerem que o querem ser, é 

necessário passar das palavras aos actos e começar realmente 

a apostar na formação. Os clubes precisam dessa componente 

formativa porque necessitam de gerar mais-valias. (Cardoso, 

2018)  

O ACB apresenta no seu plantel principal 20 jogadores 

formados na sua própria academia, sendo o clube com maior 

taxa de aproveitamento de atletas da sua formação entre as 

cinco ligas mais importantes do mundo. (Wright, 2017) 

O FCB adoptou uma política muito parecida com a do Atlético 

de Bilbao tendo em 2012 feito história. Já sem Guardiola ao 

leme mas com Tito Vilanova, fiel adjunto de Guardiola durante 

os anos de FCB e seu substituto no comando técnico da equipa 

principal, a equipa do FCB apresentou 11 jogadores formados 

na sua “cantera” (termo utilizado pelos espanhóis para 

designarem a sua formação) após Montoya ter substituído 
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Daniel Alves logo no início do jogo frente ao Levante. 

Contudo, a mudança técnica no comando da equipa principal 

mudou radicalmente o aproveitamento dos jogadores 

provenientes das escolas do FCB, apostando o clube mais na 

contratação de talento já formado do que desenvolver o seu 

próprio talento. (Oliva, 2017) 

O Futebol Clube do Porto (FCP) tem uma estratégia de gestão 

baseada na compra de activos de segunda linha, promovendo-

os para uma venda posterior. O clube não obtém lucros, pelo 

contrário, tem perdas orçamentais na ordem dos 10 milhões de 

euros, mas esta estratégia tem permitido obter resultados 

bastantes positivos. Em 2003-2004, como o treinador José 

Mourinho, e com uma boa gestão na aquisição de talentos, o 

FCP chegou mesmo a conquistar a Liga dos Campeões.  

O Olympique Lyon (OL) é um caso extremamente interessante, 

visto que baseia a sua política de gestão pensando apenas no 

sucesso interno. Contrata os melhores jogadores do 

campeonato francês, o que lhes chega para conseguirem ganhar 

o campeonato para depois os venderem, obtendo assim uma boa 

receita que pode depois ser aplicada na equipa. O Lyon 

apresenta um orçamento de 150 Milhões de Euros o que lhe 

permitiu durante alguns anos vencer confortavelmente e de 

forma consecutiva, o seu campeonato.  

Após uma grave crise financeira, Roman Abramovich (RA), 

um magnata russo, adquiriu o Chelsea Football Club (CFC) que 

não era propriamente conhecido pelos seus títulos. RA 

adquiriu o clube por 60 Milhões e assumiu outros 80 em 

dívidas. Ao mesmo tempo investiu 100 Milhões em jogadores de 

alta qualidade. O salto qualitativo foi enorme, ficando nesse 

ano em segundo na liga inglesa e foi semi-finalista da 

Champions League. Ainda assim, o magnata não ficou contente, 

o que o levou a demitir o treinador, Claudio Ranieri, e a 

contratar José Mourinho, investindo mais 166 Milhões em 

jogadores. A melhoria desportiva foi imediata com diversos 
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títulos ingleses conquistados e uma Champions League. 

Contudo, os prejuízos eram enormes, pelo que, passado uns 

anos, a política desportiva do Chelsea passou a ser muito 

mais moderada.  

O Real Madrid (RM) detinha uma parcela de terreno onde 

estavam inseridos os seus campos de treino, nas imediações 

do estado Santiago Barnabéu. Num acordo com a Câmara de 

Madrid, a venda desses terrenos rendeu ao clube 480 Milhões 

extras. Nesse ano, o clube tinha auferido uma receita de 135 

Milhões, para se ter a noção do valor que um clube adquiriu 

de forma extraordinária. O RM investiu esse valor numa nova 

cidade desportiva, fora de Madrid, e portanto bem mais 

barata, e na contratação de jogadores em que se inclui o 

português Luís Figo por 60 Milhões. Era o início da era dos 

galácticos onde se bateram recordes atrás de recordes no 

valor dos passes dos jogadores. Só se consegue obter uma 

explicação lógica para os valores que foram pagos na época 

por jogadores com a entrada de dinheiro no circuito do 

futebol que vinha de fora desse mesmo circuito. Recentemente, 

e novamente com Florentino Perez a presidente, o RM voltou 

a abanar o mercado futebolístico na sua busca incessante 

pelos títulos desportivos. O presidente do RM na sua segunda 

passagem pela presidência do clube, investiu 250 milhões de 

Euros, batendo novamente recordes nas transferências de 

jogadores. Como maior exemplo temos os 95 Milhões que o RM 

pagou para contratar o Português Cristiano Ronaldo ao 

Manchester United.  

Em 2009, o Manchester City (MC) foi adquirido por um grupo 

de investidores árabes, onde o mais conhecido era o magnata 

imobiliário do Dubai Sulaiman al-Fahim, com o objectivo de 

transformar o MC numa potência do futebol. Como primeira 

grande contratação, e que pretendia demonstrar as intenções 

dos novos donos, o MC contrata ao RM o jogador Robinho por 

42 Milhões de Euros. Contudo as contratações que vieram a 
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seguir, embora sonantes, fizeram-se mais ou menos ao preço 

de mercado dos jogadores. (Soriano, 2009) 

2.3.2. Ligação entre futebol profissional e de formação 

Amorrotu, director desportivo do clube, explica que é 

muito importante a proximidade entre os jogadores 

profissionais e os da academia e ter mente aberta e sentido 

de oportunidade para que os jovens possam despontar. A 

proximidade entre público e jogadores também é considerada 

muito importante no desenvolvimento dos atletas, sendo que 

existe uma filosofia de proximidade estando as portas da 

academia sempre abertas a visitantes. (Wright, 2017) 

O desenvolvimento do futebol belga, para Michel Sablon, 

director técnico da federação belga de futebol, que elaborou, 

em 2006, o primeiro programa de desenvolvimento de atletas 

na Bélgica que se intitulava “La vision de formation de 

l’URBSFA” e que levou a Bélgica a ser considerada a quinta 

selecção favorita a vencer o mundial de 2018, algo em que 

Sablon não acreditava ser possível, refere que a Bélgica é 

um país com 11 milhões de habitantes e 34 clubes 

profissionais repartidos por duas ligas e, mesmo assim, foi 

capaz de formar uma geração de ouro. A primeira mudança 

aconteceu no sistema de jogo. A federação implementou em 

todas as camadas jovens dos clubes o sistema de jogo 4-3-3, 

em detrimento dos anteriores sistemas mais defensivos, e 

baseou o estilo de jogo nos seus vizinhos holandeses e 

franceses, assim como em equipas modelo como o Barcelona e 

o Ajax. Outra das medidas tomadas por Sablon foi conseguir 

que o nível básico de treinadores fosse grátis para os 

cidadãos. Ao mesmo tempo, em parceria com a universidade de 

Louvain, potenciou estudos exaustivos sobre o estado do 

futebol belga, buscando na ciência a justificação de tudo 

aquilo que queria fazer. Para Sablon, este foi o ponto de 

viragem na mudança que queria ver implantada no futebol 
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belga. Sablon fez mais de 100 apresentações com treinadores 

e clubes para que a metodologia fosse entendida e aplicada. 

(James, 2014) 

2.3.3. Concepção de planteis com vista á rentabilização 

da formação 

Seguindo ainda o exemplo do ACB, o seu director desportivo 

diz que o clube não compra atletas antes de dar oportunidade 

aos seus atletas.  

Ernesto Valverde, actual treinador do FCB e antigo 

treinador do ACB, refere que no último ano que lá esteve não 

foi contratado nenhum jogador. Noutros clubes, existe um 

trabalho suplementar para que o balneário funcione devido às 

diferentes nacionalidades e culturas que hoje em dia 

comportam a maioria dos plantéis da maioria das equipas. Em 

Bilbao, isso não acontece porque todos os atletas são apenas 

e só de uma região e de uma nacionalidade.  

Mikel San José, actual jogador do Atlético, refere que os 

jogadores gostam de jogar no clube e que o defendem por 

aquilo que ele representa para as pessoas e para a região.  

Josu Urrutia afirma que a filosofia passa por transmitir 

os valores do clube de geração em geração, de pai para filho. 

Seria mais fácil nos dia de hoje comprar jogadores mas a 

ideia do ACB é mais romântica. Defender as suas ideias com 

a sua gente, desenvolvendo os jogadores em detrimento de 

investir milhões na compra de passes de outros jogadores. 

(Wright, 2017) 

O recrutamento no SCP já tem 30 anos e a aposta na formação 

do clube é por convicção. Os adversários hoje já copiam o 

que foi feito no SCP porque reconheceram o sucesso dessa 

aposta. Hoje já não é necessário comprar jogadores caros 

porque a maior parte do plantel do clube é formado dentro de 

portas. (Pereira, 2016) 
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2.3.4. As escolas de futebol como base estratégica de 

desenvolvimento 

O desenvolvimento social fez com que se perdesse um dos 

mais importantes métodos de desenvolvimento de atletas, o 

futebol de rua. Contudo, com o seu trabalho na federação 

holandesa de futebol, o treinador holandês procurou colmatar 

essa falha no desenvolvimento com a criação de estratégias 

que permitissem às crianças voltarem a usufruir de um espaço 

de liberdade e criação artística futebolística. Através de 

reuniões com os representantes de todos os clubes holandeses, 

começou-se a pensar em alternativas para que se resolvesse 

essa falha. Uma das primeiras conclusões foi o tempo de 

treino que os miúdos tinham e que têm agora. Na rua, jogavam 

o dia todo, nas escolas de futebol, apenas treinam duas a 

três vezes por semana. (Michels, 2001) 

Tudo começa na rua. É onde se descobre o futebol e a paixão 

pelo jogo. Defende o autor que, durante os meses de verão, 

os campos dos clubes deveriam estar abertos à sociedade para 

proporcionarem melhores condições da prática do futebol a 

todos os membros da comunidade. Também seria importante para 

a aproximação do clube à sociedade e, como consequência, 

haver uma captação de novos associados. (Cruyff, 2012) 

Para existir uma evolução é necessário um bom trabalho de 

base e que todos os intervenientes no processo estejam 

devidamente alinhados e saibam qual o caminho a percorrer 

para que se consiga atingir o sucesso. (Neto, 2017) 

Trabalha-se muito bem na formação em Portugal. Embora o 

número de horas que se treina em Portugal seja de 7 horas 

semanais, enquanto em Inglaterra, por exemplo, o tempo de 

treino é de mais de 30 horas semanais, os resultados 

apresentados pelos clubes e selecções portuguesas nas 

diferentes competições evidencia a qualidade do trabalho em 

Portugal e do treinador português. Muito mais quando na maior 
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parte das vezes se treinam crianças sem qualquer educação 

física e é preciso ensinar-lhes tudo de base. (Castro, 2017) 

Existe uma meta bem definida no SCP. 75% Dos atletas que 

estão na academia do SCP têm que ser provenientes do espaço 

que funciona no estádio universitário e que acolhe atletas 

dos 6 aos 12 anos. O estádio universitário é muito importante 

porque é o local onde os atletas bebem o leite materno. A 

formação por si só não chega para ganhar, é necessário trazer 

jogadores de grande qualidade para que os «da casa» possam 

continuar o seu desenvolvimento. É também importante pensar-

se no desenvolvimento humano dos atletas pelo que a parte 

académica e o seu comportamento tem que ser exemplar. Existe 

um contacto permanente entre clube e escola. (Pereira, 2017) 

O recrutamento de jogadores, nos escalões mais baixos do 

clube, é uma das áreas mais importantes para o ACB. Segundo 

Santi Urquiaga, técnico das camadas jovens do ACB, o clube 

tem olhos em todo o lado. (Wright, 2017) 
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3. METODOLOGIA 

 



 

74 
 

O presente estudo, como foi abordado na revisão da 

literatura, contempla um olhar sobre a formação de atletas 

de futebol e a sua importância no futuro dos clubes tanto a 

nível desportivo como financeiro. Existe um desconhecimento 

do impacto que a formação tem hoje em dia na gestão dos 

clubes de futebol e a falta de informação científica leva a 

que se procurasse uma resposta mais efectiva sobre o peso 

que a formação tem na obtenção de resultados desportivos e 

financeiros significativos. Para este efeito optou-se por 

fazer uma pesquisa com base numa análise de conteúdo, a 

partir da aplicação de uma entrevista a 4 agentes desportivos 

(2 dirigentes e 2 treinadores) de um clube da primeira liga 

portuguesa. 

O quadro apresentado de seguida apresenta a estrutura da 

reflexão que me permitiu a elaboração da dissertação.  

Revisão Teórica 

 Enquadramento geral 

(Conhecimento sobre a 

actualidade desportiva e 

conceitos latos de desporto) 

 Organização Desportiva 

(Conhecimento sobre as 

diferentes formas de 

organização e gestão de clubes) 

 Métodos de Formação 

(Conhecimento sobre os 

departamentos de formação e 

métodos utilizados na sua 

gestão) 

Referencial Teórico 

 Organização desportiva mundial 

 Organização dos clubes de 

futebol 

 Organização dos departamentos 

de formação 
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 Importância da formação na 

gestão dos clubes 

Método 

 Aplicada 

 Exploratória/Descritiva 

 Bibliografia 

 Qualitativa 

Sujeitos da Pesquisa 

 Gestores de um clube da primeira 

liga portuguesa 

 Treinadores de um clube da 

primeira liga portuguesa 

Recolha de dados 

 Fontes Primárias (Entrevistas 

padronizadas ou estruturadas) 

 Fontes Secundárias (Informações 

via Internet ou fornecidas 

pelos entrevistados) 

Análise de Dados  Análise de Conteúdo 

Considerações Finais 

Tabela 1 – Metodologia 

 

3.1. Caracterização da Pesquisa 

“A pesquisa científica é uma actividade humana, cujo 

objectivo é conhecer e explicar os fenómenos, fornecendo 

respostas às questões significativas para a compreensão da 

natureza.” (Prodanov & Freitas, 2013) 

Quanto á sua natureza utilizou-se uma pesquisa aplicada 

que que pode ser definida com o objectivo de gerar 

conhecimento que possa ser aplicado na resolução de 

problemas.  

Sob o ponto de vista dos objectivos optou-se por uma 

pesquisa exploratória que se resume á pesquisa que nos 

proporciona mais informação sobre o tema que queremos 

estudar, facilitando assim a formulação de objectivos e das 
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hipóteses do estudo. Na maioria dos casos, essas pesquisas 

envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a 

compreensão". Também tem uma componente descritiva já que se 

recolheu os dados sem qualquer interferência do pesquisador. 

São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objectivo 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. 

(Gil, 2002; Prodanov & Freitas, 2013) 

Os procedimentos técnicos utilizados basearam-se na 

pesquisa bibliográfica já que foi a base da elaboração da 

nossa pesquisa. A pesquisa da bibliografia centrou-se em 

material escrito constituído principalmente por livros e 

artigos científicos. (Gil, 2002; Prodanov & Freitas, 2013)  

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema 

utilizou-se uma pesquisa qualitativa onde a interpretação 

dos acontecimentos e a atribuição de significados são a base 

do processo deste tipo de pesquisa. No nosso caso Esta não 

requer o uso de métodos e de técnicas estatísticas. O 

ambiente natural é a fonte directa para recolhermos os dados 

e o pesquisador é o instrumento-chave. A pesquisa é 

descritiva, Os pesquisadores tendem a analisar os seus dados 

indutivamente. O processo e o seu significado são os focos 

principais de abordagem. 

Para recolhermos os dados podemos utilizar técnicas 

especificas como a entrevista, o formulário, questionário, 

o teste e a observação. No nosso caso específico optamos 

pela entrevista. (Prodanov & Freitas, 2013)  

3.2. Participantes 

Numa primeira fase a intenção era recolher informação 

através da aplicação da entrevista que elaboramos a elementos 

de diversos clubes do panorama nacional e internacional para 

que tivéssemos a percepção de quais são as reais diferenças 
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entre o que acontece no nosso país e no estrangeiro. Esta 

hipótese foi descartada devido á logística e dificuldade que 

se encontrou para aceder aos actores que queríamos 

entrevistar. Numa segunda fase queria fazer exactamente o 

mesmo mas dentro do nosso país para percebermos as diferenças 

que existem na visão da gestão dos clubes em Portugal. A 

dificuldade em aceder às pessoas que queríamos entrevistar 

foi grande e por isso optamos, no final, por seleccionar um 

clube português e ouvir a diferença de opinião que existe 

entre pessoas da parte administrativa e da parte técnica.  

 O Presidente 

É a figura central na gestão de um clube, tendo que estar 

por dentro de todas as áreas. É a pessoa que define a política 

e estratégia que o clube adopta. Está no cargo á cerca de 8 

anos, estando agora a iniciar o seu terceiro mandato.  

 O Director Técnico da Academia 

É o responsável técnico de todo o funcionamento do 

departamento de formação. É a pessoa que recebe as 

orientações da direcção e define a política e estratégia de 

funcionamento do departamento de formação. O entrevistado 

apresenta experiência em Portugal, Arábia Saudita e Hungria. 

 Treinador da equipa principal 

É o responsável pelo comando técnico da equipa principal, 

contribuindo com a sua experiência em alguns campos da gestão 

diária. O entrevistado tem uma vasta experiência na gestão 

de departamentos de formação, tendo sido director geral do 

departamento de formação de um dos grandes clubes nacionais 

durante largos anos. 

 Treinador da Formação 

É o responsável pelo comando de uma equipa do departamento 

de formação. Contudo o entrevistado também apresenta 
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experiência de coordenação em Portugal, na Arábia Saudita e 

na China. 

3.3. Entrevista 

Optamos pela entrevista para este trabalho devido ao facto 

de ser essencial ouvir a opinião dos agentes que hoje em dia 

gerem os clubes, que são a parte mais importante na formação 

de atletas. A entrevista é um meio de recolha de dados que 

se caracteriza pelo encontro entre duas pessoas para que uma 

delas obtenha informações sobre determinado assunto através 

de uma conversação profissional. Alguns autores consideram 

a entrevista como o instrumento por excelência da 

investigação social. (Gil, 2002; Marconi & Lakatos, 2003) 

A entrevista apresenta sempre como grande objectivo a 

obtenção da maior quantidade possível de informação do 

entrevistado.  

Em termos de conteúdo, são apresentados 6 tipos de 

objectivos: 

 

a. Averiguação de "factos". Descobrir se as pessoas que estão na posse 

de certas informações são capazes de compreendê-las. 

b. Determinação das opiniões sobre os "fatos". Conhecer o que as pessoas 

pensam ou acreditam que os factos sejam. 

c. Determinação de sentimentos. Compreender a conduta de alguém através 

dos seus sentimentos e anseios. 

d. Descoberta de planos de acção. Descobrir, por meio das definições 

individuai, qual a conduta adequada em determinadas situações, a fim 

de prever qual seria a sua. As definições adequadas da acção 

apresentam no geral dois componentes: os padrões éticos do que deveria 

ter sido feito e considerações práticas do que é possível fazer. 

e. Conduta actual ou do passado. Inferir que conduta a pessoa terá no 

futuro, conhecendo a maneira pela qual ela se comportou no passado 

ou se comporta no presente, em determinadas situações. 

f. Motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas. 

Descobrir quais os factores que podem influenciar as opiniões, 

sentimentos e conduta e porquê.” (Marconi & Lakatos, 2003) 
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Existem 3 métodos de entrevista que dependem do objectivo 

que o entrevistador quer atingir. Os 3 tipos de entrevista 

são: 

 Padronizada ou estruturada: Este tipo de entrevista é 

caracterizado por o entrevistador pré definir um guião e 

pré determinar as perguntas. O objectivo é obter respostas 

de todos os entrevistados ás mesmas perguntas e conseguir 

detectar onde as opiniões se tocam ou se afastam. 

 Despadronizada ou não estruturada: Dá total liberdade ao 

entrevistador para que desenvolva cada situação como bem 

entender e assim explorar de forma mais ampla uma questão. 

Por norma as perguntas são abertas e podem ser respondidas 

durante uma conversação informal. 

 Painel: A entrevista é repetida de tempo em tempo ás mesmas 

pessoas para se perceber se existe ou não alteração na 

opinião dos entrevistados.  

Neste caso optou-se por utilizar o método padronizado ou 

estruturado. Elaborou-se um guião com um conjunto de 

perguntas que foram as mesmas para todos os entrevistados e 

apresentou-se como objectivo perceber quais os pontos em que 

as opiniões de diferentes membros da estrutura de um clube 

se tocam e se afastam.  

3.4. Guião da entrevista 

Quando escolhemos a entrevista assumimos que iremos ter 

sempre alguma coisa pré determinada que nos serve de guião. 

Mesmo que não existam tipos de resposta pré-determinados o 

entrevistador terá que criar algo que o guie atempadamente 

seguindo depois esse guião de forma mais rígida ou mais 

aberta. (Gil, 2002) 

Teremos depois que escolher a estratégia que queremos 

adoptar para a entrevista. Podemos considerar duas etapas: 

 A especificação dos dados que se pretende obter. 

Basicamente é quando se especifica o máximo possível o 
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tema que queremos abordar e não colocar questões muito 

amplas que permitam diversas interpretações que possam 

conduzir o entrevistado para onde não queremos.  

 A escolha e formulação das perguntas. Nesta segunda etapa 

devemos considerar diversos aspectos, como: 

o As questões podem ser directas ou indirectas; 

o Podemos formular as respostas previamente ou deixar que 

sejam livres; 

o O tema da pergunta deve ser realmente importante; 

o Deve existir grau de conhecimento suficiente para a 

resposta á pergunta; 

o Na pergunta não deve estar implícita a resposta; 

o As perguntas não devem sugerir respostas num contexto 

demasiado pessoal; 

o As perguntas não devem provocar sentimentos negativos; 

o As palavras devem ser claras e precisas; 

o Não se deve elaborar perguntas que orientem as respostas 

em determinadas direcções; 

o Não devemos colocar questões que obriguem os 

entrevistados a fazerem um grande esforço mental. (Gil, 

2002) 

Temos que ter em consideração que na entrevista o 

entrevistador está presente e que muito do sucesso da 

entrevista depende da forma de como a entrevista é conduzida, 

contudo uma boa preparação e uma boa elaboração de um guião 

são elementos essenciais para que a entrevista tenha o 

sucesso desejado. (Gil, 2002) 

Com estes pressupostos como base, elaboramos o guião para 

a entrevista. Antes de o colocarmos em prática optamos por 

fazer um teste para avaliar o tempo de duração da entrevista 

e a percepção do entrevistado sobre todas as perguntas. Após 

o teste houve uma reunião com o entrevistado-teste para 

aquilatarmos se existiu dificuldade na compreensão das 

perguntas. Após a sua opinião e o reajuste de algumas 
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questões elaboramos um re-teste para confirmamos que o guião 

estava pronto para ser aplicado e para termos a noção do 

tempo que poderia demorar a entrevista.  

Na entrevista propriamente dita, começamos por 

identificar o entrevistado com base no clube que representa, 

o tempo que exerce funções no clube, função actual, a sua 

formação académica e idade. Demos liberdade ao entrevistado 

para se não quisesse responder a alguma questão que estaria 

á vontade reforçando contudo que a entrevista é anónima e 

apenas para fins científicos e que se existissem alguns dados 

que pudessem revelar a sua identidade seriam ocultados.  

A entrevista foi dividida em 3 grandes blocos onde foram 

agrupadas questões acerca de temas semelhantes. Esta divisão 

foi baseada na revisão bibliográfica e na forma como 

pretendemos fazer a apresentação e discussão dos resultados 

para que as informações pudessem ser agrupadas e analisadas 

mais facilmente.   

No final da entrevista permitimos ao entrevistado que se 

quisesse poderia acrescentar alguma informação útil que 

pudesse esclarecer alguma dúvida na entrevista. Enviamos 

posteriormente uma cópia para que o entrevistado pudesse 

fazer alguma correcção que fosse conveniente para ele.  

O Guião da entrevista foi validado pelo orientador e por 

um grupo de 2 investigadores académicos, ambos doutorados 

que sugeriram pequenas alterações que nos ajudaram a melhorar 

a construção final do guião. 

3.5. Procedimentos e colecta de dados 

Acaba por ser uma tarefa cansativa e normalmente consome 

mais tempo do que aquele que estamos á espera. Tem exigências 

para o pesquisador como a paciência, perseverança, esforço 

pessoal, um cuidadoso registo dos dados e uma boa preparação. 

Quanto mais prepararmos a colecta de dados, existirá menos 

desperdício de tempo no trabalho de campo facilitando a etapa 
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seguinte. O rigoroso controlo no uso dos instrumentos de 

pesquisa é um factor fundamental para que se evite erros e 

defeitos resultantes de entrevistadores inexperientes ou de 

informantes tendenciosos. (Marconi & Lakatos, 2003)2 

No nosso caso a colecta de dados foi utilizada com a 

elaboração de um guião de entrevista, através da marcação de 

uma entrevista pessoal com a duração de aproximadamente 45 

minutos e foi utlizado um gravador para se recolher as 

respostas dos entrevistados. Após o registo das respostas em 

áudio foi feita a transcrição de forma exacta para que não 

existissem desvios entre aquilo que foi dito e aquilo que 

foi escrito. 

3.6. Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo teve a sua origem em 1640 na Suécia 

mas foi no fim do século XIX que começou a ser utilizada com 

maior frequência e a ser devidamente desenvolvida, mas neste 

últimos 50 anos é que foi alvo de um maior desenvolvimento 

na sua técnica. É definida como uma metodologia de pesquisa 

que é usada para descrever e interpretar conteúdos como 

documentos e textos de todas as áreas que se possam imaginar. 

A análise de conteúdo é usada nas mais diversificadas 

áreas de estudo. (Bardin, 1977; Moraes, 1999) 

Para este processo de análise de conteúdo foram definidos 

os seguintes passos: 

3.6.1. Preparação das informações 

A preparação das informações é importantíssima no início 

da nossa análise porque nos permite criar os alicerces 

necessários para que possamos construir uma análise segura 

e concisa. É a fase em que preparamos tudo para que possamos 

iniciar a análise com um caminho já definido. Devemos 

identificar as diferentes amostras de informação a serem 

analisadas. Devemos ler aquilo que temos disponível e 

seleccionar o que nos irá ser útil para a nossa análise e 
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para atingirmos os nossos objectivos. Neste estudo aplicamos 

esta etapa após a leitura dos documentos que achamos 

pertinentes e após a transcrição das entrevistas o que nos 

permitiu ter mais clareza na análise do conteúdo. 

De seguida devemos criar um código que nos indique 

rapidamente onde estão os documentos que serão necessários 

e identificar bem a parte que tem interesse para o estudo. 

Tudo tem que ser preparado porque no início os dados não são 

inteiramente dados e é necessário que sejam preparados para 

serem efectivados como tal. Foi necessário para proteger a 

identidade dos entrevistados utilizar uma codificação para 

existir uma distinção entre eles. Para cada cargo no clube 

foram utilizadas letras como código. A título e exemplo o 

presidente tem como código para a sua posição a letra P. 

(Moraes, 1999) 

3.6.2. Unitarização 

Após a etapa anterior é necessário submeter os dados ao 

processo de unitarização. É necessário reler todo o nosso 

conteúdo e definir uma unidade de análise. A unidade de 

análise é obtida por meio dos dados que posteriormente serão 

categorizados. (Moraes, 1999) 

Podemos dividir em dois tipos de unidades de análise. As 

gramaticais que se caracterizam por palavras ou frases e as 

semânticas que têm como característica a análise de temas. 

(Bardin, 1977; Moraes, 1999) 

No caso do nosso estudo foi adoptada a análise semântica 

já que é a análise que estuda as opiniões, atitudes, acções 

e tendências. (Bardin, 1977) 

Após a identificação das unidades de análise devemos 

reescrevê-las isolando-as assim dos restantes dados para que 

sejam compreendidas de forma independente. Se as unidades de 

análise precisarem de referências que ajudem na sua 

compreensão podemos criar unidades de contexto que ao 
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agregarem diversas unidades de análise permitem que as 

consigamos entender. (Moraes, 1999) 

As unidades de análise estão definidas na parte da 

categorização junto das categorias que pertencem.  

3.6.3. Categorização 

Como foi dito anteriormente as unidades de análise estão 

reunidas nas categorias e para serem válidas devem apresentar 

as seguintes características/qualidades: 

 Homogeneidade: cada categoria deve ser organizada apenas 

por um princípio de classificação. 

 Objectividade e fidelidade: Todo o material deve ser 

codificado da mesma forma, sem alterar os dados obtidos e 

com os mesmos critérios de codificação.  

 Produtividade: os resultados gerados pelas categorias 

devem ser uteis, produzir inferências, hipóteses e dados 

exactos.  

A categorização pode ser efectuada em dois momentos 

distintos. Á priori sendo as unidades de análise colocadas 

na sua categoria á medida que vão sendo identificadas ou 

após a identificação e classificação de todas as unidades de 

análise de onde vão surgindo naturalmente as categorias. 

(Bardin, 1977) 

Para este estudo definimos as categorias á priori com base 

no guião da entrevista, objectivos e revisão da literatura. 

O quadro abaixo apresenta todas as categorias e subcategorias 

que foram definidas. 
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Categorias Subcategorias Unidades de Análise 

Enquadramento Geral 

 Desporto e 

Sociedade 

 O desporto e o 

estado 

 Organização 

desportiva 

mundial 

Conhecimento do 

mercado e cultura 

geral do mundo 

desportivo e 

empresarial. 

Organização Desportiva 

Empresarial 

 Importância dos 

clubes 

 SAD, SDUQ e 

Democracia 

Representativa 

 Organização 

estrutural dos 

clubes 

 Modelos de 

organização do 

departamento de 

futebol 

 A importância da 

formação no 

modelo 

organizacional 

dos clubes 

 O impacto 

financeiro da 

formação nos 

clubes de 

futebol 

Conhecimento dos 

modelos de gestão 

utilizados 

actualmente. Que 

modelo organizativo 

deve ter um clube e 

onde se encaixa a 

formação a nível 

desportivo e 

financeiro. 

Métodos de Formação 

 Formação vs Investimento 

 Ligação entre futebol profissional e 

de formação 

 Concepção de planteis com vista á 

rentabilização da formação 

 As escolas de futebol como base 

estratégica de desenvolvimento 

Os modelos de 

negócio actuais, 

métodos 

estratégicos 

utilizados com 

vista a uma aposta 

na formação e as 

estratégias que se 

podem utilizar para 

que exista uma 

maior rentabilidade 

da formação de 

atletas. 

Tabela 2 – Categorias 
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3.6.3.1. Enquadramento Geral 

Esta primeira grande categoria tem como grande objectivo 

enquadrar o estudo na sua generalidade e perceber o que diz 

a literatura em relação a temas macro do desporto mundial e 

a opinião dos entrevistados e o seu respectivo conhecimento 

nesses mesmos temas.  

 A ligação do Desporto com a Sociedade 

Esta subcategoria pretende aquilatar a opinião dos 

entrevistados sobre a importância que o desporto tem na 

sociedade e quais os benefícios que a prática desportiva 

trás para os cidadãos.  

 O Desporto e o Estado 

A ligação entre desporto e estado é quase umbilical. Por 

isso é necessário perceber a opinião dos entrevistados e, na 

sua opinião, para onde se deverá dirigir essa ligação ou se 

até deverá existir. 

 Modelo Europeu de Desporto vs Modelo Americano de Desporto 

Os dois grandes modelos organizativos do desporto mundial 

completamente antagónicos na sua génese. Qual deveria ser o 

modelo mais adequado para o desporto mundial e é possível 

existir essa uniformização na organização desportiva 

mundial? Revela-se importante para a nossa pesquisa porque 

todos os métodos organizativos têm na sua génese a formação 

e os modelos baseiam-se quase sempre nesse pressuposto.  

3.6.3.2. Organização Desportiva Empresarial 

Os clubes vivem nos dias de hoje uma mutação na sua forma 

organizacional. Se no passado o associativismo era o modelo 

que vingava, nos dias de hoje e devido ao desporto em geral 

e ao futebol em especifico se terem transformado numa 

actividade económica com grande impacto na economia mundial 
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foi necessário profissionalizar os clubes e arranjar novas 

formas de organização para que se pudesse de uma forma mais 

efectiva gerir com sucesso os clubes. Essa organização tem 

grande impacto no funcionamento do desporto actual e esta 

segunda grande categoria surge para se perceber que impacto 

tem essa mudança na gestão dos clubes e na formação de 

atletas. 

 Importância dos clubes na organização mundial desportiva 

Os clubes são a base de todo o sistema desportivo e é 

necessário para se compreender a sua dimensão perceber qual 

a importância real que eles têm na organização desportiva 

mundial e sobretudo que importância lhes é atribuída pelos 

agentes ligados ao desporto. 

 SAD, SDUQ e Democracia Representativa 

Com o crescimento económico do desporto encontrou-se, na 

organização dos clubes, novas formas de gestão e que se 

aproximassem mais dos modelos empresariais. As SAD e SDUQ 

são os modelos, que por lei, os clubes que competem em 

competições profissionais foram obrigados a seguir até para 

que existisse um maior controlo financeiro das contas dos 

clubes. Mas com esta alteração na lei e esta obrigação qual 

é o lugar da democracia representativa no actual desporto e 

sobretudo no desporto profissional? 

 Organização Estrutural dos Clubes  

Com a passagem da maior parte dos clubes profissionais 

para SAD e SDUQ que impacto teve na organização estrutural 

dos clubes? Tentamos com esta subcategoria perceber quais os 

modelos de organização estrutural se adequam mais aos clubes 

actualmente e que tipo de organização estrutural é que se 

direcciona mais para a formação de atletas e se essa 
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organização tem impacto na política e estratégia adoptada 

pelo clube. 

 Modelos de organização do departamento de futebol 

O futebol é hoje uma actividade económica que move milhões 

de euros anualmente. Para se tentar perceber a importância 

desta modalidade no panorama do desporto actual é necessário 

compreender a organização de um departamento de futebol desde 

o profissional até á formação e que tipo de organização é 

essa que gere milhões de euros anualmente.  

 A importância da formação no modelo organizacional dos 

clubes 

Hoje existe uma divisão de opiniões sobre os métodos 

estratégicos a adoptar entre os clubes. Devido á busca 

incessante e imediatista pelo resultado que é exigida pelos 

adeptos aos projectos de longa duração com uma aposta 

efectiva em atletas formados na casa existe uma ambiguidade 

de opiniões na discussão do modelo ideal para se atingir o 

sucesso. Contudo a formação tem sempre um papel importante 

em todos os clubes, mais que não seja pelo seu cariz social.  

Qual o grau de importância que é atribuída foi aquilo que 

tentamos perceber com esta subcategoria.  

 O impacto financeiro da formação nos clubes de futebol 

Com esta subcategoria tentamos perceber qual o balanço 

final, em termos financeiros, que a formação tem nos clubes. 

Se realmente a aposta num projecto de formação de atletas 

trás mais vantagens financeiras que outro tipo de projecto 

ou se pelo contrário apenas acarreta custos para os clubes. 

3.6.3.3. Métodos de Formação 

A última grande categoria, das 3 que criamos, é aquela 

que tem um foco mais específico no nosso objecto de estudo. 

Refere-se concretamente á formação de atletas nos clubes de 
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futebol e pretende aquilatar qual o trabalho que é feito 

para que a formação desempenhe um papel determinante na 

gestão dos clubes. 

 Formação vs Investimento 

Existem no futebol vários modelos estratégicos de 

desenvolvimento e de gestão dos clubes. Mas há dois que neste 

momento vigoram mais que os outros. Com a criação das SAD e 

a possibilidade de existirem investidores a fazerem parte do 

capital social dos clubes, apareceu uma onda de magnatas que 

adquiriram vários clubes fazendo investimentos 

estratosféricos para obterem o sucesso nos seus clubes. 

Contudo existe ainda uma franja de clubes que por 

incapacidade financeira ou por convicção aposta em formar 

jovens atletas e tentar assi chegar ao sucesso tanto 

financeiro como desportivo.  

 Ligação entre futebol profissional e de formação 

Em todos os clubes com departamentos de formação terá que 

obrigatoriamente existir uma ligação entre o departamento de 

formação e o do futebol profissional. Essa ligação deverá 

estar conceptualmente ligada á estratégia do clube e ser 

mais ou menos presente consoante uma maior ou menor aposta 

na formação. 

 Concepção de planteis com vista á rentabilização da 

formação 

Para que a aposta na formação seja efectiva é necessário 

que exista forma de os atletas terem o seu espaço nas equipas 

profissionais no final do seu percurso formativo. Para isso 

temos que compreender qual é a importância que tem a forma 

como se concebe, todos os anos, o plantel de um escalão para 

que possa permitir que exista espaço para o crescimento dos 

atletas. 
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 As escolas de futebol como base estratégica de 

desenvolvimento 

É conhecido que, nos dias de hoje, as escolas de futebol 

tiveram um aumento enorme e proliferaram por todo o mundo. 

São vistas pela maior parte dos clubes como uma parte que 

dinamiza muito a economia e dá a conhecer a imagem do clube 

em locais diferentes da sua origem. Muitas das vezes a 

importância que estas escolas podem ter na vertente 

desportiva é simplesmente esquecida em detrimento das outras 

duas que descrevemos em cima. Por isso compreender a sua 

importância em termos de iniciação do processo de 

desenvolvimento desportivo é de extrema importância. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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A análise e discussão de resultados permitem estabelecer 

aquilo que foi retirado de todo o processo de colheita de 

informação através das entrevistas que foram realizadas. 

Iremos focar os aspectos que aproximam as opiniões dos 

entrevistados e aqueles que os afastam, comparando tudo com 

a revisão bibliográfica que foi feita para que se enquadre 

o resultado de toda a pesquisa efectuada tentando encontrar 

formas de consenso alargado para justificarem a pertinência 

do nosso estudo. Utilizaremos para cada entrevistado a 

seguinte terminologia: Presidente (P), Director Técnico da 

Academia (DT), Treinador da equipa principal (TP) e treinador 

da equipa de formação (TF). 

4.1. Enquadramento Geral 

O enquadramento geral é a demonstração de conhecimento dos 

entrevistados em relação ao desporto em geral e a sua ligação 

com a sociedade e o sistema politico. Serve também para 

compreender qual o conhecimento que existe sobre a componente 

geral da organização do desporto a nível mundial e os seus 

modelos organizativos. 

4.1.1. A ligação do Desporto com a Sociedade 

Como referência principal o entrevistado P refere que a 

importância que o desporto tem na sociedade foi progredindo 

consoante o afastamento da relação do homem com a natureza, 

considerando que o desporto é aquilo que, por um lado, mais 

nos aproxima da nossa verdadeira natureza, mas que, por 

outro, tem um lado de construção de valores importantes para 

a convivência em sociedade.  

 

“O desporto foi sendo cada vez mais importante consoante a humanidade 

foi progredindo e foi-se afastando mais da sua relação com a natureza.” 

(P) 
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Já o entrevistado DT aponta como principais ligações do 

desporto à sociedade a sua vertente social e a sua 

importância na prevenção dos problemas de saúde. O desporto 

como espectáculo também é referido por o DT, destacando o 

entretenimento e a ocupação dos tempos livres que proporciona 

enquanto espectáculo na sociedade. Em terceiro lugar é 

referido a vertente negócio e a sua importância no PIB 

nacional. 

 

“Na vertente social, porque cada vez mais está provado que o desporto 

previne algumas doenças e fomenta a saúde nas pessoas e a prática 

desportiva é cada vez mais aconselhada a nível mundial.” (DT) 

 

Para o entrevistado TP o desporto acaba por ser importante 

para que o ser humano tenha um estilo de vida mais saudável, 

numa relação importante entre o corpo e a mente, porque o 

desporto acaba por predispor o ser humano para os aspectos 

positivos dos modos de viver.  

 

“O desporto e a oferta são fundamentais para que nós tenhamos uma vida 

sã, um povo saudável, um povo motivado, limpo da cabeça porque o desporto 

predispõe-nos para tudo o que é de bom na vida.” (TP) 

 

O entrevistado TF tem a opinião que o desporto influência 

a sociedade, numa primeira fase, no aspecto formativo e na 

passagem de valores e de formação do ser humano. Devido ao 

sedentarismo que é cada vez mais provocado pelas novas 

tecnologias, o TF acha que o desporto será muito mais 

importante hoje do que alguma vez foi no enquadramento das 

pessoas na sociedade.  

 

“O enquadramento do desporto em geral na sociedade acaba por ser 

extremamente importante sobretudo numa primeira fase na vertente 

formativa pela passagem de valores ou pela ajuda que o desporto dá na 

formação do homem. E depois temos a esta parte mais do sedentarismo.” 

(TF) 
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Quase todos os entrevistados destacam a importância que o 

desporto tem na construção de valores para o ser humano e a 

sua importância na formação de cidadãos, exceptuando o TP 

que opta por nos dar uma versão mais individual da influência 

do desporto na sociedade. Também quase todos os entrevistados 

referem a importância do desporto na questão da prevenção e 

benefícios para a saúde, exceptuando o entrevistado P que 

opta por ir à essência do ser humano e a sua ligação com a 

natureza para definir a ligação do desporto e da sociedade. 

A própria revisão bibliográfica comprova aquilo que dizem os 

entrevistados. Correia (2009), Sarmento (2009), Silva 

(2009), Garcia e Cunha (2016), Marques (2009), Moura & Bento 

referem a importância do desporto na sociedade referindo 

temas que os entrevistados abordaram, como a importância do 

desporto na construção do ser humano, na transmissão de 

valores e a sua importância em termos de saúde para o ser 

humano e na vertente económica e social. 

4.1.2. O Desporto e o Estado 

Para o P as questões políticas, sociais e culturais de 

cada país têm uma enorme preponderância na influência que o 

estado tem no desporto. O P também refere que o desporto é 

uma afirmação de cidades e territórios e que por esse motivo 

os governos devem assumir uma quota-parte de 

responsabilidade. 

“O desporto também é visto para além da questão da formação de homens 

também como uma forma de afirmação das cidades e dos territórios e nesta 

perspectiva é importante que os estados tenham aqui uma quota-parte de 

uma assunção de responsabilidade.” (P) 

 

A necessidade de investimento do estado na parte do 

desporto deve ser direccionado para infra-estruturas e 

formação de recursos humanos. É nesse sentido que o 

investimento deve ser direccionado. Para o entrevistado DT 

também deve haver uma intervenção do estado no sistema 
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educativo actual para que seja possível os atletas praticarem 

as diversas actividades desportivas a horas decentes e não 

tão tardias como acontece actualmente, podendo ajudar a criar 

horários que possibilitem que sistema educativo e desportivo 

estejam umbilicalmente interligados.  

 

“Penso que deve haver uma intervenção de investimento, mas um 

investimento que permita ao estado ter a certeza que o dinheiro investido 

seja direccionado para aquilo que é necessário. O investimento deve ser 

feito principalmente em infra-estruturas e formação dos recursos humanos 

envolvidos no desporto. Outra coisa que o estado deveria intervir era 

permitir, o que já acontece em outros países, não favorecendo só o 

desporto mas também outras artes, era um ajustamento dos horários 

escolares.” (DT) 

 

A intervenção do estado deveria ser a de nos levar à 

prática desportiva desde a infância, refere o entrevistado 

TP. Mas não é isso que estamos a constatar, já que os jovens 

de hoje cada vez mais se fecham no mundo tecnológico. Mas 

como isso apenas acontece nas palavras e não nos actos. Devem 

ser as instituições mais perto de nós a assumir essa 

responsabilidade como as autarquias e as escolas para que 

elas possam dinamizar o desporto a um nível mais local, 

conclui TP. 

  

“E essa intervenção do estado deveria ser de nos levar á prática de 

modalidades desportivas desde de muito novos. O que nós vemos não é 

isso. O que nós vemos são os jovens cada vez mais fechados no mundo 

tecnológico e muito menos na actividade física. Deve haver uma 

preocupação que existe nas palavras mas não existe na prática.” (TP) 

 

O entrevistado TF optou por exemplificar a intervenção que 

o estado deve ter, exemplificando com a realidade chinesa 

que conheceu quando esteve lá a trabalhar como coordenador 

e treinador dos escalões de formação. O TF explica que o 

estado intervém no desporto com a construção de mega infra-

estruturas com uma base olímpica em todas as cidades, 
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oferecendo a toda a comunidade o seu uso de forma gratuita, 

potenciando assim a prática desportiva nas camadas mais 

jovens da sociedade.  

 

“E claro está se nós tivermos essas infra-estruturas ao serviço da 

comunidade, a iniciação desportiva dos jovens chineses neste momento tem 

uma ajuda fenomenal por parte do estado porque fornece essas infra-

estruturas a título gratuito á comunidade e isto é uma ajuda brutal 

naquilo que é a sua iniciação desportiva.” (TF) 

 

Para os entrevistados DT e TF a importância da intervenção 

do estado no desporto baseia-se sobretudo no financiamento 

da construção de infra-estruturas que possam servir para que 

a população mais jovem inicie a sua prática desportiva. O DT 

refere também a importância da formação de recursos humanos 

qualificados e uma maior interligação entre o sistema 

educativo e desportivo como pontos-chave na intervenção do 

estado no sistema desportivo. Já o entrevistado P leva a sua 

abordagem para a questão ideológica e que o estado deve 

intervir porque servindo o desporto para uma afirmação de 

cidades e territórios o estado deve ter a sua cota parte de 

responsabilidade. O entrevistado TP define que o importante 

é que se concretizem as palavras em actos e que a assunção 

da responsabilidade do estado no desporto seja atribuído a 

autarquias e escolas.  

Garcia (2009) diz que o desporto era visto como uma forma 

de superioridade de uma civilização sobre a outra, 

corroborando o que diz Almeida (2009), indo ao encontro da 

opinião dos entrevistados DT e TF, afirmando que a 

intervenção do estado deve ser na facilitação de meios e na 

regulação jurídica que possam criar mais valor ao cidadão. 

Constantino (2009) apoia a opinião do entrevistado TP 

afirmando que o estado deve partilhar ou delegar as suas 

competências. Também Silva (2009) defende que o estado deve 

executar um conjunto de incumbências que difundam o desporto 
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assim como opina o TP. A carta europeia do desporto também 

corrobora nos seus artigos, transcritos na revisão da 

literatura, a opinião dos entrevistados estando definidas 

orientações para o movimento desportivo, as infra-estruturas 

e o lançamento das bases para o desporto.  

4.1.3. Modelo Europeu de Desporto vs Modelo Americano de 

Desporto 

O entrevistado P na sua linha de pensamento acha que a 

organização desportiva mundial tende a ser cada vez mais 

uniforme existindo uma junção do modelo americano com o 

europeu, justificando esta opinião com a globalização 

mundial e o fácil acesso às novas tecnologias que irão ter 

um papel preponderante no esbatimento das diferenças 

existentes entre os dois modelos. 

“Eu acho que nós cada vez caminhamos para uma uniformização. Com um 

mundo fechado e com um advento das redes sociais e da internet, a 

tendência é que se esbatam as diferenças entre aquilo que se faz na 

Europa e na América.” (P) 

 

Para o DT o modelo europeu será aquele que irá prevalecer 

pelo facto de se centrar no sentimento do ser humano em 

relação ao clube que apoia e às rivalidades que gera o 

desporto. 

 

“O Europeu. Pensando no futebol português onde sentimos aquele amor pelo 

clube, as rivalidades penso que o Europeu continuará a prevalecer.” (DT) 

 

O entrevistado TP apresenta uma opinião muito aproximada 

de o DT. Para o TP aquilo que coloque mais sentimento e onde 

se promova as relações afectivas são os modelos que estão 

mais adaptados à realidade contemporânea, sendo que o europeu 

acaba por assumir a importância das emoções como um pilar 

fundamental do desenvolvimento do desporto.  
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“Eu acho que tudo o que coloque mais coração nas coisas, mais 

emotividade, mais relação afectiva será sempre aquele que está mais 

adaptado a nós. Portanto todo o modelo que transporte tudo isso é o mais 

correcto. Sabe que cada sociedade está ancorada em determinados valores 

que nós não podemos desenraizar.” (TP) 

 

Para o entrevistado TF a questão cultural tem uma 

preponderância enorme, afirmando que devido à nossa cultura 

será impossível que o modelo americano tenha sucesso na 

Europa, assim como, o modelo europeu na América. Para TF o 

ideal seria uma mescla dos dois modelos, retirando do 

Americano o modelo económico e do europeu o modelo 

desportivo. 

 

“Para mim o ideal seria a nível desportivo o nosso modelo, e a nível 

económico o modelo americano. Acho que a junção dos dois criaria o modelo 

ideal.” (TF) 

 

Existe uma clara divergência entre os entrevistados. Os 

entrevistados P e TF optam por uma opinião de convergência 

entre os dois modelos em que as diferenças se irão esbater 

e os entrevistados DT e TP optam por uma opinião baseada em 

contextos culturais que irão manter cada um seu modelo. 

Tenreiro (2012) tem uma convergência de opinião com os 

entrevistados P e TF devido aos clubes estarem a transformar-

se em organizações lucrativas, contrariando o espirito do 

modelo europeu, havendo assim uma convergência com o modelo 

americano. Soriano (2009) refere as diferenças culturais 

como características de cada um dos modelos ressalvando as 

diferenças significativas como cada um é vivido no seio da 

sua sociedade. Almeida (2009) tem a opinião que já não existe 

um modelo europeu de desporto devido às diferenças existentes 

nos modelos de vários países, sobretudo desde a entrada dos 

países de leste na UE. Ainda assim a UE definiu linhas 

orientadoras para manter o modelo europeu com uma base 

social, afastando-se do modelo americano mais centrado na 
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vertente comercial, corroborando assim a opinião do DT e do 

TP. 

4.2. Organização Desportiva Empresarial 

O capítulo que se refere à organização desportiva 

empresarial visa entender a forma como estão organizadas 

hoje em dia as organizações desportivas e que tipos de 

modelos empresariais existem para que possam ser adaptados 

a esta realidade. Pretende, também, dar-nos a conhecer qual 

o posicionamento dos clubes no panorama mundial desportivo 

e qual a importância dos seus departamentos nessas 

organizações, sobretudo o departamento de formação, que é o 

objecto de estudo deste trabalho de investigação. 

4.2.1. Importância dos clubes na organização mundial 

desportiva 

O entrevistado P não tem uma opinião muito elaborada sobre 

esta questão, contudo considera os clubes como pedras 

angulares de toda a organização desportiva. 

 

“Eu acho que os clubes são as pedras angulares na organização do 

desporto.” (P) 

 

Para o entrevistado DT os clubes são muito importantes na 

organização mundial desportiva porque, segundo o 

entrevistado, são a voz activa na forma como se organizam as 

competições, na criação de infra-estruturas para a prática 

desportiva, na diversidade de actividades que oferecem ao 

meio social onde se inserem e por ser também uma enorme 

bandeira cultural do território onde está sediado.  

“São importantes porque são a voz activa da forma como são organizadas 

as competições, são importantes porque são eles que criam as infra-

estruturas que permitem a muitos jovens praticar desporto desde de 

pequeno, são importantes porque são eclécticos.” (DT) 
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Na mesma linha de pensamento, o entrevistado TP também 

tem a opinião que os clubes são a parte prática e são eles 

os responsáveis pelo elevado número de praticantes de 

desporto, substituindo as competências do estado. Contudo, 

o entrevistado deixa um alerta afirmando que atribuir essa 

responsabilidade de dinamização do desporto poderá ser um 

pouco perigoso devido ao facto do modelo de negócio de um 

clube centrar-se, em primeiro lugar, no lucro, enquanto as 

instituições públicas (como as autarquias) devem 

proporcionar condições para que os seus cidadãos pratiquem 

desporto gratuitamente, com qualidade e com segurança. Para 

TP era importante haver um modelo hibrido em que clubes e 

autarquias estivessem em sintonia na promoção do desporto. 

 

“Os clubes são a parte prática. São os clubes que proporcionam que uma 

grande franja da sociedade pratique desporto. Muitas vezes os clubes 

substituem aquilo que deviam ser os deveres do estado.” (TP) 

 

O entrevistado TF opta por fazer uma distinção entre o 

modelo europeu e americano para justificar a importância do 

clube na organização desportiva mundial. Para TF os clubes 

assumem uma importância muito maior na organização 

desportiva mundial no modelo europeu devido à promoção do 

desporto ter uma grande base sustentada nos clubes. Em 

contraponto no modelo americano os clubes já não têm tanta 

importância porque o desenvolvimento e promoção do desporto 

é baseado numa interligação entre o sistema desportivo e 

educacional sendo atribuída às escolas e universidades a 

responsabilidade de promoção e desenvolvimento dos atletas. 

 

“Aqui não temos isso mas numa percentagem muito menor e aqui entra se 

calhar no contexto europeu o clube que assume essa cota de 

responsabilidade que se calhar nos estados unidos não temos. Aí, se 

calhar, o modelo americano acaba por ser mais importante até pela 

formação que eu já tinha falado, porque todos são formados nas escolas.” 

(TF) 
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Existe um consenso entre os quatro entrevistados que os 

clubes são extremamente importantes no sistema desportivo 

mundial. Mesmo nas razões apresentadas todos os 

entrevistados convergem na opinião de que os clubes são a 

base do sistema desportivo e que promovem as diversas 

modalidades e as oferecem à população, sendo por isso os 

principais actores na promoção do desporto e facilitando o 

acesso à prática de uma grande franja da sociedade, sobretudo 

a mais jovem. Contudo o entrevistado TF refere que no modelo 

americano, devido à sua base estar centrada no sistema 

educativo, os clubes já não assumem tanta preponderância 

como noutras partes do mundo. Sarmento (2009) refere no seu 

discurso de tomada de posse como presidente da Federação de 

Hóquei o papel fulcral dos clubes enquanto células base de 

todo o desenvolvimento desportivo. Silva (2015) também 

corrobora esta opinião dizendo que são os clubes que 

possibilitam que a população em geral pratique desporto sendo 

a base do conceito de desporto para todos.   

4.2.2. SAD, SDUQ e Democracia Representativa 

Os modelos hoje aplicados no futebol são todos válidos 

na perspectiva do entrevistado P. Mas para o P, sendo o 

futebol uma actividade cada vez mais económica, se o modelo 

empresarial (SAD ou SDUQ) for bem construído em termos 

legais, tornando-se mais transparente, considera ser o 

modelo que permite uma maior alavancagem do negócio. Hoje em 

dia, por imperativos legais, julga ser o modelo mais adoptado 

pelos clubes que frequentam as competições profissionais. 

Num modelo associativo, os associados da organização têm uma 

intervenção maior na gestão do clube, embora muitas vezes 

isso não é mais que uma ilusão. Para o P, o modelo empresarial 

puro nunca vingará no futebol porque temos que ter sempre em 

conta o factor emocional e de agregação de massas que o 

desporto acarreta por si só. 
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“O modelo empresarial puro nunca vai existir no futebol porque o futebol 

é um fenómeno popular. Não pode ser gerido de uma forma egoísta mas sim 

de uma forma que integrem todos aqueles que rodeiam o clube.” (P) 

O entrevistado DT afirma que devido ao facto de o futebol 

se ter transformado numa indústria com grande poder 

financeiro, obriga a uma gestão mais empresarial e 

profissional, sobretudo devido aos enormes custos e á 

complexidade organizacional que um clube hoje em dia 

comporta. Por este facto, o DT afirma que o futuro passará 

sempre pelas SADs, mas que terá de ter sempre em conta o não 

afastamento dos adeptos do clube, porque são eles a essência 

do desporto. 

 

“O futuro penso que passará por SAD, uma organização mais industrial, 

com pessoas com capacidade de gestão empresarial porque neste momento o 

futebol tornou-se numa indústria com muito poder financeiro. Se isso for 

única e simplesmente olhado pela parte do amor ao clube, do sócio e do 

adepto não vai ser fácil gerir como uma empresa. Não se deve afastar os 

adeptos do futebol porque eles são a essência do jogo e o que nos move 

para estarmos no futebol é a paixão e existe a necessidade de não se 

quebrar esse elo de ligação mas, cada vez mais os clubes são empresas e 

têm muitos funcionários.” (DT) 

 

O entrevistado TP indica as SADs ou SDUQs como o futuro 

do desporto profissional. Para o TP o modelo de negócio das 

instituições é a compra e venda de atletas e isso requer um 

compromisso e uma dedicação a tempo inteiro de quem está a 

gerir os clubes, afastando-se do modelo associativo. Hoje 

isso já não é possível e é preciso haver um nível de 

profissionalismo nos clubes que só é possível com uma 

organização empresarial.  

 

“O modelo de negócio das instituições das SADs e SDUQs é a compra e 

venda de jogadores. Portanto todo o outro que estava muito elencado no 

associativismo e no amadorismo no não vínculo de forma permanente ao 
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clube não será o ideal. Uma dinâmica destas exige um vínculo permanente 

ao clube.” (TP) 

 

O entrevistado TF é o único que acaba por ter algumas 

reticências em relação aos modelos de SAD e SDUQ. Os adeptos 

são a alma de um clube, contudo tem a perfeita noção de que 

hoje os clubes caminham para essa organização mais 

empresarial denotando algumas dúvidas se será sempre assim. 

O contexto social actual leva a que as pessoas hoje em dia 

olhem sempre para estes assuntos numa vertente económica, 

atraindo os clubes para estes modelos empresariais, mas 

esquecendo-se daquilo que é a verdadeira essência dos clubes. 

  

“Neste momento vai ser esse o caminho, mas não sei se vai ser sempre 

assim. Não nos esqueçamos que os adeptos são a alma de um clube.” (TF) 

 

Dos 4 entrevistados o P, o DT e o TP, apontam como futuro 

do desporto profissional, devido à sua preponderância cada 

vez mais económica, a criação de modelos de gestão 

empresariais. O P refere que isso até acontece devido a 

imperativos legais. Contudo, o P e o DT referem que não se 

pode olhar para a gestão de forma puramente empresarial e 

nunca nos podemos esquecer dos adeptos dos clubes que são a 

sua alma. O TF tem a mesma opinião em relação aos adeptos, 

mas apresenta algumas reticências em relação aos modelos 

empresariais como futuro na gestão do desporto profissional, 

pois o desporto está cada vez estruturado como modelo 

económico afastando-se da essência do jogo. Correia (2009) 

explica que muitos clubes europeus de matriz tradicional 

transformaram-se em empresas e negócios, algumas até foram 

cotadas em bolsa. Esta transformação ocorre devido ao grande 

aumento de rendimentos de alguns clubes, corroborando o que 

diz o entrevistado TP. Soriano (2009) afirma que a 

transformação do desporto com a lei Bosman e o aparecimento 

de novas fontes de receita fez com que a luta pelos lugares 
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de topo do futebol acabasse por gerar graves problemas 

financeiros em muitos clubes, levando à intervenção do 

estado. Outra das consequências é o aparecimento de novas 

formas de gestão, transitando de um modelo associativo para 

as SADs, reforçando o pensamento do entrevistado P abordando 

a origem dos imperativos legais para a criação destes modelos 

de gestão. Russo (2018) tem uma visão abrangente da criação 

destes novos modelos de gestão, sobretudo em Portugal, visto 

que, mesmo com a criação das SADs e SDUQs elas continuam a 

ter uma forte componente associativa. Capelo (2014) afirma 

que os clubes de cariz associativo necessitavam de um 

ajustamento na sua estrutura e funcionamento, mais emotivo 

e racional para uma forma mais profissionalizada e que 

fizesse face à realidade actual. A missão destas novas formas 

de sociedades desportivas estava definida. Implementar no 

desporto profissional estruturas mais qualificadas e 

transparentes, voltadas para a vertente económico-

financeira, deixando um pouco de lado a gestão pautada pela 

emoção e orientada para os êxitos desportivos que são 

características das entidades geridas pelos seus associados. 

Estas posições dos dois últimos autores vão de encontro à 

linha de pensamento dos entrevistados P, DT e TF em que se 

deve olhar para a gestão de clubes de uma forma dual. O 

negócio e a filiação dos adeptos.  

4.2.3. Organização Estrutural dos Clubes  

Para o entrevistado P, a maior parte dos clubes de futebol 

rege-se por um modelo presidencialista baseando este facto 

no sigilo que os negócios devem ter e nas potenciais fugas 

de informação que podem ser prejudiciais. Outro dos factos 

apresentados é a personalidade de quem gere os clubes que 

normalmente chama a si toda a responsabilidade. Mas o P dá 

o exemplo do seu clube e da sua forma de liderança, 

destacando que não é um modelo presidencialista e que delega 
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o mais possível em pessoas do seu staff afirmando que o 

sucesso depende da capacidade de se trabalhar em equipa. 

 

“No nosso caso em particular a nossa liderança não é centralista, não é 

presidencialista. Eu delego o mais que posso porque acredito 

verdadeiramente que o sucesso depende da capacidade que nós temos de ser 

capazes de trabalhar em equipa.” (P) 

 

O entrevistado DT defende que a melhor forma de gestão é 

a presidencialista. Mas que para existir um bom funcionamento 

neste modelo de gestão depende muito da pessoa que está à 

frente da estrutura e a sua capacidade de comunicar e 

liderar.  

 

“Presidencialista. Eu penso que é uma boa forma de gestão de um clube. 

Agora depois depende das características do presidente. Se o líder for 

uma pessoa com capacidade de decisão, mas com uma capacidade que antes 

da tomada de decisão ouvir as pessoas para cada caso, eu penso que 

presidencialista é uma boa forma de gestão.” (DT) 

 

A opinião do entrevistado TP vai de encontro à opinião do 

entrevistado DT. Para o TP é bom sentir a liderança de um 

líder a comandar todo o processo, sendo as chefias 

intermédias de grande dinamismo e os braços do líder no 

organograma.  

 

“Eu gosto de sentir o líder a comandar tudo e gosto de sentir as chefias 

intermédias a serem chefias intermédias de grande dinamismo e de grande 

assertividade naquilo que fazem, sendo os braços do líder do organograma 

que neste caso é o presidente.” (TP) 

 

O entrevistado TF cita no início da sua intervenção o 

dualismo que existe entre SAD e clube e em alguns casos as 

diferentes pessoas que gerem um e outro. Para o TF a pessoa 

que preside à SAD deve ser a mesma que preside ao clube para 

não haver conflitos entre ambos. Não quer identificar qual 

a melhor opção, mas reforça que existe sempre alguém que é 



 

106 
 

a cabeça de todo o processo, seja o presidente ou um CEO. 

Com o aparecimento das SADs surgiram também os conselhos de 

administração que são outra forma de gestão, mas que acabam 

por ter sempre alguém que é a cabeça de todo o processo. 

Presidencialista ou não o que importa é que no fundo existe 

sempre alguém que lidera o processo. 

 

“Nós temos clubes em que temos o presidente da SAD e o presidente do 

clube, temos clubes em que a SAD é que tem apenas um representante. Eu 

penso que temos muito a ganhar se for só uma pessoa, porque com duas 

pessoas a gerir o clube e a SAD dá mais azo a que existam muitas mais 

fricções. Eu penso que em todas as sociedades desportivas ou mesmo nos 

clubes, mesmo aqueles mais pequenos e que se regem como uma associação 

existe o chamado CEO.” (TF) 

 

Todos os entrevistados aceitam a gestão presidencialista 

como sendo válida, mas para o P, e dando o exemplo da gestão 

que faz no seu clube, a melhor forma é delegar o máximo 

possível nas pessoas da sua confiança. O DT e o TP corroboram 

da mesma opinião e dão a gestão presidencialista como melhor 

modelo de gestão porque ambos gostam de sentir uma pessoa a 

comandar tudo. Contudo, o DT refere que a gestão 

presidencialista não é uma ditadura e apresenta como ponto 

fundamental para que ela resulte a personalidade de quem 

está na cabeça do organograma. O TF não emite uma opinião 

clara, focando-se em diversos exemplos de modelos de 

organização, mas todos apresentam um ponto em comum: a 

existência de uma pessoa que lidera o processo de gestão. O 

TF também ressalva aquilo que acontece na realidade 

portuguesa, a divisão entre clube e SAD apontando como 

solução que evita conflitos que ambas sejam geridas pela 

mesma pessoa. Soriano (2009) corrobora a opinião do P, do DT 

e do TP referindo que com a globalização do futebol os clubes 

tiveram que arranjar outras formas de gestão, sendo 

necessário utilizar técnicas de gestão das grandes empresas 
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multinacionais e estruturarem-se como essas empresas. Mesmo 

assim ainda existem clubes que são geridos de forma amadora 

e que se olha para o progresso de uma forma muito 

desconfiada, sem perceberem a importância das novas técnicas 

de gestão. Devido a esse facto, é cada vez mais necessário 

que os clubes sejam geridos por profissionais qualificados 

e conhecendo as estratégias de gestão que os engrandeçam. 

Simões (2018) refere que o modelo de gestão dos clubes em 

Portugal é sobretudo presidencialista, com muitas 

semelhanças a um modelo ditatorial. Foi criado por dirigentes 

que ainda se mantêm no futebol e que tiraram por completo a 

voz aos sócios na condução dos destinos dos clubes, 

corroborando assim a opinião do P e do DT. (Simões, 2018) 

4.2.4. Modelos de organização do departamento de futebol 

Para o entrevistado P o departamento de futebol deve ter 

uma degradação da influência da administração e do próprio 

presidente, partilhando o papel de cada um dos 

intervenientes. O P considera que um departamento de futebol 

deve ter um administrador, um director desportivo, 

integrando depois os vários treinadores das várias equipas. 

Em relação ao nível mais técnico, para P, tem que existir 

alguém que esteja mais próximo dos técnicos. O P tem a 

opinião que um departamento de formação deve ter a sua 

própria realidade mas sem nunca estar desligado daquilo que 

é a organização estrutural do restante clube. 

 

“E o que temos é de uma degradação da influência da administração e do 

próprio presidente da partilha do papel que cada um tem aqui dentro da 

organização através da proximidade ao departamento de um administrador 

e que depois numa lógica hierárquica piramidal, tem um director 

desportivo e depois vamos ter que integrar os vários treinadores das 

várias equipas, o departamento de formação entendo que tem que ter uma 

realidade própria mas não pode de modo nenhum estar desligado daquilo 

que é a estratégia politica e de modelos e filosofia do próprio clube.” 

(P) 
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Para o DT a organização depende sempre do meio em que se 

está inserido. Refere o entrevistado que pelos vários clubes 

que já passou nunca adoptaria o mesmo modelo de organização. 

Opta por uma visão mais ampla de organização dizendo que 

para ele é essencial ter um líder que esteja rodeado de 

pessoas da sua confiança em que possa delegar tarefas sabendo 

que elas serão resolvidas.  

 

“Penso que deve haver um líder e penso que esse líder deve ter pessoas 

de sua confiança em determinados pontos-chave do departamento em que 

possa estar á vontade para delegar e ter a total confiança de que os 

assuntos serão resolvidos.” (DT) 

 

O TP assume que um administrador para a área do futebol 

é essencial. Depois considera um team manager ou um director 

desportivo que é a ligação directa ao administrador do 

futebol e ao técnico da equipa A, e um director técnico para 

a formação. Para o TP são as peças chaves na organização de 

um clube. 

 

“Administrador para a área do futebol. É a peça fundamental. Team manager 

ou director desportivo outra peça fundamental com uma ligação muito 

directo ao administrador para a área do futebol e o responsável pela 

equipa A, neste caso o treinador e o director técnico da formação. São 

peças chave para o puzzle que nós achamos que é o ideal.” (TP) 

 

O TF assume que é essencial o presidente ou uma figura 

semelhante como um vice-presidente para o futebol. Será 

também necessário um director desportivo. Para o 

departamento de formação, o TF considera que é necessário um 

director geral para a formação e um ou vários coordenadores 

dependendo das dinâmicas que se quer instituir. Abordando a 

sua experiência no estrangeiro, mais concretamente na China, 

o TF exemplifica como se organiza um clube chinês onde existe 

a figura do General Manager que acaba por ser uma junção 

entre o Vice-Presidente e o Director Desportivo. 
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“Na China temos o presidente do clube e o general manager que eu considero 

que seja, em relação a Portugal, o vice-presidente para o futebol e o 

director desportivo num só. O general manager é que manda no clube a 

nível de todas as decisões. Baixando a pirâmide, temos depois o director 

desportivo. Já no departamento de formação temos um director geral para 

a academia de formação, um ou vários coordenadores técnicos dependendo 

das dinâmicas que as pessoas entendem que devem existir. Para mim são 

estas as figuras centrais de uma organização.” (TF) 

 

Existem novamente 3 entrevistados o P, o TP e o TF, que 

preconizam uma estrutura muito semelhante entre eles 

contemplando um administrador/vice-presidente para a área do 

futebol, um director desportivo e um director para a 

formação. Só o DT não enumera as figuras que devem compor 

esse departamento.  

4.2.5. A importância da formação no modelo organizacional 

dos clubes 

Para o P, a formação tem a sua importância na organização 

de um clube devido ao facto de ser importante para a sua 

contribuição no desenvolvimento social. É possível existirem 

equipas com um recrutamento de jogadores todos feitos fora 

do clube e ter sucesso, mas para o P não faz sentido que um 

clube com uma vertente associativa forte, que representa uma 

cidade ou uma região com uma enorme componente social, não 

comtemple a formação como sendo um dos pilares de toda a 

estrutura do clube. Para o P a formação não pode ser pensada 

de uma forma e o futebol profissional de outra e por esse 

motivo é essencial que os métodos de trabalho sejam muito 

idênticos em ambos os sectores para que as transições sejam 

feitas da forma mais suave possível.  

 

“Mas quando nós integramos aqui esta vertente associativa, esta adesão 

a uma cidade, a um território, esta dimensão social, esta noção de 

responsabilidade social de um clube não faz sentido que a formação não 

seja uma peça basilar de toda esta estrutura.” (P) 
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O DT divide em 3 tópicos a importância da formação para 

os clubes. Para uns clubes é de extrema importância, para 

outros tem apenas uma importância social e para outros apenas 

competitiva. Para o DT o caminho deve passar pelo 

investimento em jovens talentos para depois serem 

trabalhados dentro de portas para terem a possibilidade de 

chegarem aos escalões superiores e trazerem daí bastante 

rentabilidade para o clube.  

 

“Existem clubes que neste momento a nível mundial investem mais dinheiro 

em talentos jovens para depois os trabalharem e os promover á primeira 

equipa. Já existem alguns casos e penso que aí poderá estar o modelo que 

mais concordo.” (DT) 

 

Para o TP, o importante é que a formação seja de qualidade 

e não muito extensa em termos numéricos. Define ainda como 

primordial a qualidade técnica dos recursos humanos. Para o 

TP só num contexto de grande qualidade é que se consegue 

desenvolver atletas de grande qualidade o que não acontece 

se estendermos muito a formação em termos numéricos, até 

porque Portugal nunca conseguirá fornecer talento de forma 

homogénea a uma instituição, porque tem uma grande limitação 

a nível demográfico. (TP) 

 

“Eu sou adepto de uma formação de qualidade mas não com muitos jogadores 

no seu seio, mas com grande qualidade naquilo que são os recursos humanos 

em termos técnicos. E não só em termos numéricos não sou grande adepto, 

porque só um contexto de grande qualidade desenvolve jogadores de 

qualidade e se nós estendermos muito em termos numéricos a formação, 

Portugal não tem capacidade para abastecer uma instituição ao nível da 

qualidade de forma homogéneos.” (TP) 

 

Para o TF a realidade em que está inserido acaba por ser 

um factor decisivo. O TF refere que o facto de ser uma pessoa 

que trabalha na formação acaba por ser um factor que 

influencia a sua visão sobre qual é o melhor modelo de 

desenvolvimento dos clubes. Mas devido à sua experiência, o 
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TF identifica-se muito mais com os modelos utilizados pelo 

Mónaco e pelo Ajax. O Mónaco, pela aposta em jogadores jovens 

que acabam o seu desenvolvimento no clube e que acaba por 

trazer excelentes resultados tanto a nível financeiro como 

desportivo. O Ajax pela sua grande aposta na formação que 

lhes continua a dar óptimos resultados financeiros e 

desportivos a nível interno. Para o TF um clube não pode 

exclusivamente viver da formação, mas pode canalizar mais 

recursos e fazer um plano a médio/longo prazo para que a 

aposta na sua academia seja mais forte e conseguir obter 

resultados de uma forma mais consistente. 

  

“Eu acredito que um clube não pode viver exclusivamente da sua formação 

mas pode direccionar e canalizar grande parte dos recursos financeiros 

em vez de investir em jogadores já feitos porque não fazer um plano a 

médio/longo prazo e apostar forte naquilo que é a sua academia de 

formação.” (TF) 

 

Todos os entrevistados consideram de extrema importância 

a formação nos clubes. Contudo a perspectiva de importância 

acaba por ser um pouco diferenciada entre todos. O P aborda 

muito o factor social que a formação tem num clube. O DT 

opta por diferenciar as diferentes formas de importância que 

a formação tem para os clubes e o investimento que é feito 

em jovens atletas para terminarem o seu processo de 

desenvolvimento no clube. Para o TP, o importante é que a 

formação seja de qualidade porque só nesse contexto é que se 

consegue desenvolver matéria-prima de grande qualidade. Para 

o TF seria importante elaborar-se um plano a médio/longo 

prazo que permitisse aos clubes retirarem mais dividendos da 

sua formação.  

Apesar de todos concordarem com a importância da formação, 

todos os entrevistados apresentam argumentos diferentes para 

essa importância. A diversidade de argumentos confirma que 

a formação tem muita importância nos clubes em áreas 
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distintas, abrangendo assim imensos aspectos importantes 

para os clubes e para o seu desenvolvimento. Soriano (2009) 

apresenta o caso do Atlético de Bilbao como único no mundo 

e um exemplo de como se transmitir a identidade de uma região 

e a importância social da formação num clube. O relatório da 

ECA – European Clubs Association apresenta um Sporting Clube 

de Portugal como um exemplo das melhores academias a nível 

mundial e como sendo o único clube que já formou dois 

jogadores galardoados com o prémio de melhor jogador do mundo 

(Luis Figo e Cristiano Ronaldo) e que tem enorme peso na 

selecção nacional portuguesa já que esta apresenta uma grande 

fatia de jogadores formados no clube. Rocco Júnior (2014) 

refere que este sucesso atingido pelo Sporting Clube de 

Portugal se deve a uma estratégia definida para o 

desenvolvimento que teve como base a qualidade na gestão e 

a sua organização. Soriano (2009) vê duas formas de recrutar 

talento: contratando jogadores já feitos ou descobrindo 

atletas em idade precoce e terminar o seu desenvolvimento 

nas academias dos clubes. No segundo caso o custo é menor 

mas o risco é maior, contudo a percentagem de sucesso é 

elevadíssima. Rocco Junior (2014) apresenta o conceito de 

cultura organizacional e da sua importância num clube. 

Contudo essa cultura tem que começar nos escalões e formação 

porque é assim que se capta novos adeptos através da 

identificação com a cultura do clube. Cardoso (2018) tem a 

opinião que os clubes têm a necessidade de cada vez serem 

mais formadores porque necessitam de gerar mais-valias. Neto 

(2017) afirma que o importante para a evolução é um bom 

trabalho de base e que todos devem estar alinhados nesse 

processo para se atingir o sucesso. Pereira (2017) diz que 

a formação por si só não chega para atingir o sucesso, que 

é preciso trazer jogadores de grande qualidade para que os 

que já se encontram nas academias continuem o seu 

desenvolvimento. Para Pereira também é importante o 
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desenvolvimento humano dos atletas e que a sua parte 

académica e comportamental tem que ser exemplar.  

4.2.6. O impacto financeiro da formação nos clubes de 

futebol 

O P afirma que os clubes que têm mais rendimento investem 

mais na formação do que os que apresentam menos rendimentos. 

Para o P acaba por ser proporcional. Também opina que há 

sempre um investimento na formação por parte dos clubes 

embora o seu impacto acaba por não ser o desejado devido á 

exigência do imediatismo do resultado. Para o P os adeptos 

consideram a formação importante, mas não trocam isso por o 

vencer todos os fins-de-semana. 

 

“Tem a ver com a estratégia de cada um dos clubes, mas apesar de tudo 

sempre se faz algum investimento em formação. O impacto que tem não é, 

na minha perspectiva, o que seria desejado mas isso decorre da própria 

pressão de curto prazo e resultadista que os clubes têm e que lhes é 

colocada pela exigência dos adeptos de terem resultados imediatos.” (P)  

 

Para o DT a percentagem do orçamento global de cada clube 

é que define se a aposta na formação é grande ou não. A 

titulo de exemplo o DT demonstra que se um clube tem 200 

milhões para gastar e apenas investe 200 mil na formação a 

aposta é pouca e se um clube tem 100 mil para gastar e 50 

mil são para a formação o clube, em proporção, está a fazer 

um forte investimento na formação. Mas para o DT o importante 

não é o que se gasta mas o que se ganha com esse investimento 

e em Portugal já existem muitos clubes a fazer muito dinheiro 

devido á sua formação. Pela experiência que tem, o DT, acha 

que o grande investimento deve ser feito na formação, sem 

descurar o futebol profissional, e que esse investimento 

pelo que se tem visto trás sucesso. 

 

“É evidente que eu sendo uma pessoa que já estou há muitos anos na 

formação penso que o investimento deve ser feito na base, sem descurar 



 

114 
 

o futebol profissional, mas pela experiência que tenho e pelos vários 

casos que acompanhei o investimento na formação trás sucesso.” (DT) 

 

O investimento na formação é fundamental para o equilíbrio 

financeiro das instituições, segundo o TP. A compra e venda 

de jogadores requer um investimento muito grande em relação 

ao que se gasta na formação. A título de exemplo, em Portugal 

um clube de grandes dimensões tem como fatia do seu orçamento 

para a formação, em média, 6 milhões e muitas vezes vende-

se jogadores por 15 milhões o que paga logo 3 épocas da 

formação. Hoje em dia ir ao mercado comprar para desenvolver 

começa a ser muito caro pelo que tirar a rentabilidade do 

trabalho interno e vender aquilo que se forma a preço de 

mercado europeu acaba por ser extremamente rentável para os 

clubes.  

 

“O que nós estamos habituados a ver ultimamente os jogadores da formação 

dos clubes de maior dimensão são vendidos quantias que estão de acordo 

com o mercado europeu, que é um mercado com valores superiores. Ir ao 

mercado comprar para desenvolver começa a ser caro. Só há uma forma de 

atingir isso, rentabilizar internamente e vender ao preço do mercado 

europeu e isso é extremamente rentável para os clubes de média/grande 

dimensão de formação.” (TP) 

 

Devia-se fazer uma análise ao que se investe na formação 

e o que se consegue retirar de rendimento e iriamos chegar 

á conclusão que o investimento acaba por ser baixo para 

aquilo que se consegue rentabilizar, refere o TF. Para o 

entrevistado grande parte das mais-valias adquiridas pelas 

vendas de atletas da formação deveria reverter para o 

desenvolvimento dos departamentos de formação e assim 

impulsionar o seu desenvolvimento.  

 

“Eu acho que a formação neste momento, se contabiliza-se-mos a nível de 

proporção o investimento que se faz na formação com o que se tira em 

termos de rendimento financeiro o investimento acaba por ser baixo para 

a rentabilidade que se tem. Devia pegar-se em parte desse dinheiro que 
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se consegue ganhar nessas vendas e reinvestir na formação em todos os 

aspectos.” (TF) 

 

O DT, o TP e o TF consideram que a formação é essencial 

na sustentabilidade dos clubes. Apresentam exemplos de 

clubes portugueses que com essa aposta já retiram grande 

parte do seu rendimento na venda de mais-valias geradas nas 

suas academias. Contudo o P é mais céptico em relação a essa 

aposta. Considera que ela deve existir, mas foca o aspecto 

dos adeptos que querem resultados imediatos e que uma aposta 

efectiva na formação demora o seu tempo o que acaba por se 

afastar desse desejo do resultado imediato. Rocco Junior 

(2014) corrobora esta opinião de rentabilidade da formação. 

O autor refere que desde de 2002 os atletas formados no 

Sporting Clube de Portugal já renderam aos cofres do clube 

95 milhões de euros, para um investimento do clube na 

academia de 5 milhões por ano. Soriano (2009) também refere 

que a opção pela formação comporta um risco maior que a 

compra de jogadores já feitos, mas a sua rentabilidade e 

percentagem de sucesso é muito elevada. Na sua abordagem aos 

clubes Holandeses, Soriano (2009) afirma que os clubes como 

o Ajax, Feynoord e PSV funcionavam como vitrina para os 

atletas que provinham da sua formação. Tendo uma base de 

grande qualidade a equipa principal era utilizada para a sua 

promoção para depois serem vendidos por valores que permitiam 

sustentar os clubes. São clubes que lutam pela conquista da 

sua liga. 

4.3. Métodos de Formação 

Os métodos de formação acaba por ser a parte mais técnica 

do trabalho onde procuramos perceber como funcionam os 

departamentos de formação e qual o melhor método para se 

atingir o sucesso. É onde tentamos compreender a ligação que 

existe com o departamento de futebol profissional e os 
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métodos e estratégias utilizadas para que se atinja o sucesso 

através de uma aposta efectiva na formação e entender qual 

a importância que base tem em todo este processo. 

4.3.1. Formação vs Investimento 

Para o P não existe nenhum modelo que sendo extremista 

possa ter sucesso. A capacidade de dosear as coisas é de 

vital importância para que se atinja níveis de sucesso. A 

mescla entre os dois modelos é para o P o modelo ideal. 

Acreditar que um clube possa viver exclusivamente da formação 

acaba por ser uma utopia, embora existam clubes que pela 

região em que estão inseridos e pela sua massa populacional 

o consigam fazer. A estatística diz que é preciso ter os pés 

bem assentes na terra e perceber que os atletas vindos da 

formação não são suficientes para abastecer as equipas 

profissionais e manter uma senda de sucessos desportivos.  

 

“Não há modelo nenhum que tenha sucesso estando encostado a um extremo. 

Temos que ter sempre a capacidade de dosear as coisas. Temos que saber 

que poderemos ter que recrutar fora, porque isso é uma capacidade que 

os clubes têm que ter cada vez mais de estar abertos ao mundo já que o 

futebol hoje em dia é global, e fazermos melhor que os outros.” (P) 

 

A mescla entre os dois modelos é para o DT o modelo ideal. 

O objectivo é encontrar atletas muito baratos e vende-los 

caros ou então formar e vende-los caros. Existem exemplos de 

ambos os modelos com muito sucesso e essa mescla é para DT 

o modelo ideal. 

  

“Na minha opinião uma mistura dos 2. Deve haver espaço para jogadores 

formados na casa mas também deve haver espaço para esses negócios. Como 

eu falei numa das respostas anteriores, o futebol deve ser um negócio 

onde se consegue comprar uma coisa muito barata e vender muito caro.” 

(DT) 
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Para TP é importante rever o processo formativo. Não se pode 

exigir aos atletas que paguem e que depois não joguem. O TP 

defende que o processo formativo deve incidir na meritocracia 

e só assim se conseguirá retirar os devidos dividendos no 

futuro. É importante que este processo não olhe para o 

rendimento mensal, mas sim para os milhões que se podem 

retirar no futuro com uma aposta efectiva na formação. Só 

apostando no modelo em que a meritocracia impera é que o 

modelo de aposta na formação pode ter o seu devido sucesso.  

 

“Estou a dizer isto por aquilo que oiço falar e que vamos debatendo 

quando há encontros entre treinadores, na altura em que em frequentava 

seminários de formação e alguns congressos de formação de nível 

internacional e isso sempre foi debatido no estrangeiro, a forma como 

deveríamos olhar para a formação e os pré-conceitos existentes na 

formação e que nós deveríamos desviar deles para poder ultrapassar 

problemas e esse do pagar para jogar é um dos problemas mais focados e 

que acaba por destruir um processo formativo. Só por que paga tem que 

ser utilizado tanto como os que têm qualidade. A meritocracia será sempre 

algo que deve presidir a um processo formativo, até mesmo na educação 

dos nossos filhos quanto mais na educação de um atleta.” (TP) 

 

O TF também defende que o modelo ideal seria uma mescla dos 

dois modelos. A maior parte dos clubes procura potenciar 

aquilo que forma, mas o TF não exclui de maneira nenhuma o 

investimento barato para potenciar e vender mais caro. Para 

o TF a principal questão é não se comprar jogadores só por 

comprar quando temos jogadores de idêntica ou mais-valia na 

nossa formação. 

 

“Muitas vezes o que acontece na realidade é que compramos muitos 

jogadores baratos e se formos comparar com o que temos na nossa formação 

em termos de valor ou de potencial acaba por ser idêntico e aí em defendo 

sempre que se aposte no jogador da formação do clube.” (TF) 
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O P, o DT e o TF têm opiniões convergentes sobre o modelo 

a adoptar que poderá trazer uma maior sustentabilidade 

financeira e desportiva. Para os 3 um modelo hibrido com uma 

aposta na formação e investindo em atletas baratos é o modelo 

ideal para o sucesso. O TP centra mais a sua opinião numa 

reformulação do processo formativo na sua forma global, 

apostando-se mais na meritocracia do que no modelo em que os 

atletas pagam para frequentarem os clubes. Soriano (2009) 

através de exemplos de modelos de gestão de diversos clubes 

europeus aborda a questão do investimento dando o exemplo do 

Chelsea que fez um forte investimento no clube que lhe trouxe 

excelentes resultados desportivos mas que fez com que o clube 

tivesse perdas enormes a nível financeiro. Outro exemplo 

referido por Soriano (2009) é o caso do Real Madrid que fez 

uma jogada imobiliária que lhe permitiu investir na sua 

equipa tirando daí grandes dividendos desportivos. O 

Manchester City é outro dos exemplos de forte investimento 

no mercado, mas que depois entrou num equilíbrio sem grande 

retorno desportivo. Soriano (2009) apresenta o caso do FC 

Porto como sendo um caso de equilíbrio e de fazer 

investimentos baratos para depois os potenciar. Embora tenha 

excelentes resultados desportivos apresenta sempre 

resultados financeiros negativos. Rocco Junior (2014) refere 

que o Sporting Clube de Portugal quer ser reconhecido como 

um clube formador de elite. A título de exemplo desde de 

2002 que os atletas formados no clube já renderam ao clube 

95 milhões e no europeu de 2012 8 jogadores que faziam parte 

da selecção eram formados no clube. Nick Wright (2017) aborda 

o exemplo de um clube exclusivamente formador como é o caso 

do Atlético de Bilbao. Demonstra na sua reportagem a 

capacidade que o Atlético de Bilbao tem de recrutar jogadores 

e ter no seu plantel principal 20 jogadores formados na sua 

formação. Foca também que a maior fonte de receita do clube 

é a venda de jogadores e que o dinheiro é investido sobretudo 
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na sua academia. É também referido no artigo a importância 

que a identidade do clube tem na região e a importância que 

apresenta a sua identidade para os seus atletas e adeptos. 

Soriano (2009) dando o exemplo do FC Barcelona refere que 

aquilo que o clube representa para a região e para os seus 

adeptos é um factor decisivo no modelo de gestão que se quer 

implementar. O FC Barcelona é um clube que luta por todos os 

títulos de todas as modalidades. Para Soriano (2009) o 

importante é recrutar talento que pode vir da formação ou 

através da contratação de jogadores. O FC Barcelona é talvez 

o clube que se identifica melhor com o modelo que preconizam 

os entrevistados P, DT e TF. Para Castro (2018) a politica 

dos clubes é muito importante na formação dos atletas. Não 

é através do desporto pago que temos um desporto mais 

saudável. Aliás esse pressuposto está logo errado porque se 

os pais pagam logo têm o direito a exigir. No desporto os 

melhores devem jogar mais tempo privilegiando sempre a 

meritocracia. Esta análise sustenta a opinião do 

entrevistado TP. 

4.3.2. Métodos estratégicos de desenvolvimento 

O entrevistado P diz que é impossível desligar o clube do 

contexto local e do território em que este se insere e que 

isso tem uma preponderância no modelo de gestão que o clube 

deve seguir. Para o P a aposta na formação é algo que o 

adepto gosta de ouvir dizer mas que na realidade o mais 

importante é que se ganhe os jogos no fim-de-semana. Este 

aspecto leva a que os clubes em vez de fazerem apostas a 

longo prazo optem por uma gestão a curto prazo tendo em conta 

o aspecto que mais interessa aos adeptos que é precisamente 

a vitória em todos os jogos.  

 

“É impossível desligar daquilo que é o contexto local e do território 

onde se insere o clube porque o futebol e o espectáculo não existem só 

como um modelo empresarial ou como uma perspectiva de negócio. Dizer que 
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a formação é uma aposta no seu clube é algo que o adepto gosta de dizer 

mas depois eu acabo por constatar que a maior parte está muito mais 

preocupada em ganhar.” (P) 

 

O entrevistado TP foca mais a sua atenção nos métodos de 

desenvolvimento dos jogadores e nas percentagens 

obrigatórias que alguns clubes impõem aos treinadores para 

terem jogadores da formação no plantel da equipa principal. 

O TP exemplifica com aquilo que fez a Alemanha quando se 

apercebeu que estava a perder protagonismo no panorama do 

futebol mundial, fazendo referencia ao plano imposto para 

revitalizar o futebol e criar um novo tipo de jogador e 

chamar mais atletas para a prática da modalidade. Para o TP 

é importante que quando se detecta um talento exista um plano 

para o seu desenvolvimento do clube para potenciar ao máximo 

as suas qualidades e responsabilizar todos aqueles que estão 

nesse processo. 

  

“A Alemanha á uns anos atrás quando deu conta que a prática da modalidade 

de futebol estava no nível que eles não desejavam tomou medidas. Por 

exemplo em Berlim colocou 100 campos de futebol 7 espalhados pela cidade. 

Isso implementou mais a prática da modalidade e teve um plano para que 

cada vez houvesse mais praticantes de futebol e juntamente com a 

federação começaram a marcar miúdos aos 4, aos 8, aos 12, aos 16 e 

fizeram um planeamento com os miúdos. O que deve preocupar a formação é 

criar contextos ideais para formar jogadores universais porque eles assim 

estarão preparados para enfrentar os diferentes modelos e os diferentes 

contextos que lhes irão aparecer.” (TP)   

 

O entrevistado TF opta pela visão de um projecto a longo 

prazo, com uma aposta muito forte na formação do clube. Para 

TF é importante uma aposta muito forte nos escalões de 

formação durante um período de 6 a 10 anos para que o clube 

dentro desse espaço temporal possa ter na equipa principal 

40% de jogadores provenientes da sua formação. 
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“Principalmente teria que ser um projecto pensado a longo prazo. Primeiro 

uma aposta muito forte daquilo que é a formação do clube. Podemos pensar 

num espaço temporal entre os 6 e os 10 anos em que haveria uma potenciação 

muito grande daquilo que é a formação do clube para no final desse 

período temporal termos no mínimo 40% dos jogadores na equipa A formados 

no clube.” (TF) 

 

Apenas 3 entrevistados opinaram sobre a questão dos 

métodos estratégicos de desenvolvimento o P, o TP e o TF. 

Todos apresentam visões distintas e focam mais a sua opinião 

nas suas áreas de influência. O P centra mais a sua visão no 

contexto cultural e naquilo que é importante para os 

associados e adeptos. O TP foca mais a sua opinião no 

desenvolvimento de atletas como foco principal na gestão dos 

clubes e por último o TF tem uma opinião mais focalizada 

para uma aposta a longo prazo na formação do clube com 

objectivos traçados e bem definidos. Rocco Junior (2014) 

apresenta o Sporting Clube de Portugal como um clube formador 

que baseia essa formação em valores desportivos, sociais e 

pessoais sólidos. A estratégia adoptada baseia-se sobretudo 

na qualidade da gestão e organização. Soriano (2009) 

abordando o método estratégico do Atlético de Bilbao vai de 

encontro á opinião do entrevistado P. Segundo o autor para 

o Atlético o importante é o fortalecimento da identidade 

basca. O que eles querem é que as crianças que treinam em 

Ledesma (academia do Atlético de Bilbao) falem basco e que 

sejam uma representação pura do povo que eles são. Wright 

(2017), Soriano (2009) e Fotheringham (2011) dão como exemplo 

os casos do FC Barcelona e do Atético de Bilbao, apontando 

como factor essencial no desenvolvimento destes clubes a sua 

aposta na formação, o recrutamento de talento em idade 

precoce e o seu desenvolvimento e, com o investimento que é 

feito na sua formação aproximando-se muito com a opinião do 

TP e do TF sobre os métodos estratégicos de desenvolvimento. 

Wright (2017) escreve que, segundo Ernesto Valverde, no 
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ultimo ano em que este esteve á frente da equipa principal 

que o clube não contratou nenhum jogador. Isso fez com que 

se resolvesse o problema que a maioria das equipas enfrenta 

hoje em dia, a diferença cultural dos seus atletas. No 

Atlético isso não acontece porque todos os jogadores são da 

mesma região o que valida a opinião do P em relação á questão 

cultural e de inserção do clube num território e sociedade. 

Hayward & Oliva (2017) também realçam a questão cultural dos 

clubes, através do exemplo do FC Barcelona. Para eles um dos 

grandes factores de sucesso do clube foi o facto de terem 

apostado para treinador da equipa principal numa pessoa que 

foi formada no clube e natural do território onde se insere 

o que criou uma simbiose quase perfeita entre clube e 

sociedade. Alexandre (2016) encontra-se com o TP na sua 

opinião. Para o autor a qualidade dos jogadores tem um grande 

impacto para que se possa atingir o sucesso e que o modelo 

utilizado pelo Barcelona mantendo a mesma filosofia da base 

até ao futebol profissional também contribui muito para o 

sucesso do clube. Rocco Junior (2014) abordando o trabalho 

que é feito no Ajax vai de encontro á opinião do TP. O autor 

diz que no Ajax desde a entrada de um talento na sua formação 

existe um acompanhamento personalizado onde tudo é 

monitorizado ao pormenor na vida dos jovens.   

4.3.3. Ligação entre futebol profissional e de formação 

O entrevistado P defende que devem existir modelos de 

trabalho muito próximos entre os departamentos a nível de 

gestão, para que as transições sejam feitas da forma mais 

suave possível. 

 

“Do ponto de vista da gestão eu defendo que os processos devem estar os 

mais próximos possíveis. Para que as transições sejam o mais rápido 

possível sem grandes variações.” (P) 
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Para o DT é muito redutor falar de ligação. Segundo o 

entrevistado deve apenas existir um departamento de futebol, 

com as divisões a serem aquelas naturais do processo 

organizacional. Deve existir apenas um modelo de trabalho e 

o treinador deve ser escolhido mediante esse modelo.  

 

“Nem sequer devemos falar de ligação. Deve existir apenas e só um 

departamento de futebol sem divisões. Mas depois acaba por existir porque 

a organização assim o obriga. O clube deve ter um modelo de trabalho e 

o treinador do clube deve ser escolhido dentro desse modelo de trabalho.” 

(DT) 

O foco do TP centra-se mais no conceito de organização 

técnica, focando a sua opinião no conceito estabelecido em 

termos de modelos de jogo e treino idênticos no futebol 

formação e profissional. O TP acha que muitos tentam 

implementar essa ideia pré-concebida mas que ninguém 

consegue devido aos espaços temporais que cada uma das 

equipas tem para o seu desenvolvimento. As equipas 

profissionais e as de formação têm objectivos completamente 

distintos o que para o TP torna as coisas totalmente 

diferentes umas das outras. Contudo admite que deva existir 

uma linha condutora que dê a devida liberdade ideológica aos 

treinadores mas sem nunca desvirtuar a filosofia do clube. 

 

“Pode haver um trabalho diferente. É impossível um pré-conceito no 

futebol que toda a gente tenta implementar mas ninguém consegue fazer. 

Porque a equipa A não tem nada a ver com aquilo que é o modelo formativo, 

por muito que queiram fazer isso é impossível fazê-lo. Porque a dinâmica 

e o tempo da equipa A não é o tempo nem a dinâmica da formação.” (TP) 

 

A constante mudança de treinadores nos clubes, sobretudo 

em Portugal, acaba por ser um problema para o TF que também 

centra mais a sua opinião na vertente mais técnica da 

organização. Devido a essa volatilidade o TF acha difícil 

construir-se algo que tenha o mesmo modelo de jogo e de 

treino. O TF considera que deve existir um modelo de clube 
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e que quem é contratado para o clube tem que vir identificado 

com as ideias que são impostas á partida pela direcção do 

clube. Para o TF é um erro que seja o treinador da equipa 

principal a enviar as directrizes de todo o processo 

organizativo porque com a constante mudança de treinadores 

corre-se o risco de se mudar de filosofia de 6 em 6 meses ou 

até menos.  

 

“Eu defendo uma visão de clube, um projecto de clube onde o clube escolhe 

para treinadores das suas equipas têm que escolher mediante a cultura 

do clube e a ideia do clube em termos daquilo que quer para a sua 

organização e ideia de jogo. Eu acho que esse é o cenário ideal.” (TF) 

 

Existe uma clara separação na abordagem do tema de 

organização do clube e dos modelos adoptados. Para os dois 

primeiros, o P e o DT, a abordagem centra-se mais no modelo 

organizativo de componente mais directiva e ambos 

concordando que as divisões dentro de um departamento devem 

ser quase nulas e naturais para que as transições sejam 

feitas de uma forma mais suave. O TP e o TF centram a sua 

opinião numa perspectiva mais técnica e de ideologias de 

treino e jogo. Ambos concordam que em Portugal é muito 

difícil implementar um modelo em que tudo seja igual na 

formação e no futebol profissional. Para o TP o tempo e os 

objectivos da formação e do profissional são completamente 

diferentes e para o TF a volatilidade no lugar de treinador 

nos clubes acaba por ser preponderante para que os modelos 

idênticos não funcionem. Ambos defendem que deve existir um 

modelo de clube e que as pessoas que são contratadas devem 

ser escolhidas em função desse modelo.  

Wright (2017) transcreve parte da conversa que manteve com 

Amorrotu, director desportivo do Atlético de Bilbao, onde 

este explica que é muito importante a proximidade entre os 

jogadores profissionais e os da academia. A proximidade entre 

público e jogadores também é considerada muito importante no 
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desenvolvimento de atletas devido á filosofia de proximidade 

que existe entre clube e adeptos. Na mesma reportagem e em 

conversa com Josu Urrutia é explicada a filosofia do Atlético 

de Bilbao, que passa por transmitir os valores do clube de 

geração em geração, defendendo as ideias do clube com a sua 

gente e desenvolver os seus jogadores em detrimento de 

investir milhões. Soriano (2009) apresenta a filosofia do 

Barcelona como muito idêntica à do Atlético de Bilbao, 

contudo o mercado em que o Barcelona quer incidir é muito 

mais global que o do Atlético. Para Soriano o Barcelona é um 

clube que quer ser reconhecido globalmente e que seja capaz 

de lutar por todos os títulos, vincando ainda assim a questão 

da representatividade que o clube tem que ter para com os 

seus adeptos e região. A importância de recrutar talento e 

de o desenvolver dentro das suas portas com os métodos do 

Barcelona é outro dos aspectos apontados por Soriano, indo 

assim de encontro á opinião do TF e contrariando a opinião 

do TP. Fotheringham (2011) corrobora a opinião do TP quando 

este diz que quando é detectado talento é preciso definir um 

plano de desenvolvimento pensado para todas as fases do 

crescimento do atleta. Exemplificando com o Barcelona que 

quando contrata talento elabora um plano de desenvolvimento 

definido pelo clube. No mesmo artigo e descrevendo uma 

conversa com Carles Folguera, director da academia, o autor 

encontra-se com a opinião do TF dando o exemplo de Guardiola, 

na altura treinador da equipa principal, que foi formado na 

academia assim como os seus adjuntos mostrando que o clube 

contrata pessoas que se identificam com o modelo do seu 

clube. Hayward & Oliva (2017) abordam a questão da mudança 

de política no Barcelona no momento em que existiu uma troca 

no comando técnico da equipa principal e hoje é muito mais 

difícil o aproveitamento dos jogadores das camadas jovens, 

corroborando assim a opinião do TF e do TP que dizem que um 

clube não pode ser gerido consoante o treinador que está de 
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momento no comando da equipa principal. Alexandre (2016) 

contraria o TP considerando que o sucesso do Barcelona se 

baseia muito no mesmo modelo de jogo mantido da sua base até 

ao futebol profissional. Junior (2014) contraria a opinião 

do TP dando o exemplo do Ajax que é um clube que apresenta 

uma metodologia única que percorre todos os escalões da sua 

base até ao futebol profissional. Esta filosofia de jogo 

constitui a cultura organizacional do Ajax e influenciou 

muito o futebol Holandês. Contudo o autor também se encontra 

com o TP quando aborda a questão do desenvolvimento dos 

atletas onde diz que o clube monitoriza ao pormenor a vida 

dos jovens atletas. James (2014) no seu artigo no The 

Guardian dando o exemplo da federação Belga e do seu plano 

de desenvolvimento do futebol, aproxima-se do TP quando 

refere que a federação Belga desenvolveu um programa de 

formação de recursos humanos baseado no acesso fácil dos 

cidadãos aos cursos de treinadores e da promoção de estudos 

científicos para o desenvolvimento do futebol. Neto (2017) 

vai de encontro á opinião do DT quando afirma que para haver 

evolução é necessário um bom trabalho de base e que todos os 

intervenientes do processo devem estar alinhados e saibam 

qual o caminho a percorrer para que se atinja o sucesso, 

reforçando aquilo que o DT, o TP e o TF defendem que deve 

existir um modelo de clube e as pessoas que lideram esse 

processo devem ser escolhidas em função das ideias do clube. 

Castro (2018) também opta pelo mesmo diapasão explicando que 

na sua vasta experiência de futebol formação procurou sempre 

contratar treinadores com um determinado perfil para que 

encaixassem na sua forma de pensar.  

4.3.4. Concepção de planteis com vista á rentabilização 

da formação 

O P tem a opinião que não se pode construir um plantel 

baseado em pressupostos numéricos. Na sua opinião o 
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importante é sabermos identificar qual a quantidade de 

jogadores vindos da formação que têm qualidade para que 

possam integrar o futebol profissional sem existir a 

obrigação de termos uma percentagem que tem que 

obrigatoriamente ser formada na academia. O essencial é 

potenciar a formação e tentar tirar o máximo rendimento do 

trabalho efectuado.  

 

“No fundo um plantel não pode ser composto baseado em pressupostos 

numéricos. Por exemplo não podemos dizer que o plantel tem que ter sempre 

20% de jogadores da formação e 80% de outros. Acho que isso é utópico e 

é expor-se ao insucesso. É claro que se a formação for capaz de alimentar 

todo um plantel então é 100%. Se só for 10%, temos que ser lúcidos e 

perceber que esse é o valor.” (P) 

 

O DT considera que um plantel deve ser constituído por 

diferentes níveis baseados na experiencia, promoção do 

talento e espaço para os jogadores da formação. Só com esse 

espaço no plantel e jogando alguns minutos o seu 

desenvolvimento pode ser continuo. Mas o DT deixa um alerta 

afirmando que apesar de defender esta forma de constituição 

de um plantel a qualidade é sempre um factor decisivo na 

escolha final, mas defende que tem que haver sempre espaço 

para que os jogadores da formação possam entrar no plantel 

profissional.  

 

“Um plantel deve ter alguns jogadores experientes que são fundamentais, 

se possível conhecedores da casa, do clube e da sua identidade. Deve ter 

alguns jovens talentos emergentes que possamos contratar e deve ter 

espaço para alguns jogadores formados no clube que lhes permita, devido 

ao elevado número de competições que participamos neste momento e aos 

jogadores experientes, somar minutos e adquirirem a experiência 

necessária ao seu desenvolvimento.” (DT) 

 

Para o TP a solução é muito fácil. É construir-se equipas 

com um número de jogadores mais reduzido que permitam espaço 

para os jogadores das equipas inferiores aparecerem na equipa 
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principal durante a época. Contudo adverte que neste momento 

existem poucos clubes com essa possibilidade porque os 

jogadores que estão nas equipas B e mais abaixo não estão o 

suficientemente preparado para terem um rendimento imediato 

e isso provoca algum desconforto no treinador.  

 

“É ter um plantel com um número mais reduzido de jogadores disponíveis 

para o treinador da equipa A, só que eu acho que só para ai 5/6 clubes 

em Portugal é que conseguem ter isso porque as equipas B não debitam 

jogadores que possam passar para a equipa A e ter um rendimento imediato 

e o treinador não se sente confortável com isso.” (TP) 

 

O TF também considera que as equipas profissionais devem ter 

espaço para que surjam jogadores das camadas jovens. Deixando 

contudo a ressalva que o espaço depende do modelo 

organizacional do clube e se este comporta só uma equipa de 

sub-19 ou tem uma equipa de sub-23 ou B, porque neste ultimo 

caso será sempre melhor o jogador competir num escalão 

inferior e ter mais minutos do que estar em cima com poucos 

minutos.  

 

“Tem que existir sempre lugares em aberto para jogadores da formação no 

plantel principal. Tem que haver sempre espaço para o aparecimento do 

jogador jovem. Se estivermos a falar de uma realidade de um clube que 

apenas tem sub-19 e plantel principal a realidade é completamente 

distinta de um clube que tenha sub-19, sub-23 e equipa B.” (TF) 

 

Para o P e o TP a questão de um plantel definido com base 

em pressuposto numérico para a promoção de jogadores não é 

a solução ideal. O P opta por referir a qualidade dos 

jogadores que aparecem na base como factor decisivo para a 

sua integração e o TP opta por planteis mais curtos que 

permitam o aparecimento de jovens ressalvando, como o P, a 

importância da qualidade dos jogadores que aparecem na 

formação do clube. O DT e o TF optam por uma opinião em que 

deve haver espaço nas equipas principais para jogadores 
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vindos da base, porque só assim se consegue continuar com a 

evolução do atleta. O DT converge na sua opinião com o P e 

o TP porque também ressalva que, apesar de defender esse 

espaço para os jogadores da formação, a qualidade é sempre 

um factor decisivo na promoção de atletas. Wright (2017) 

escreve que o plantel do Atlético de Bilbao apresenta 20 

jogadores formados no clube sendo o clube com maior taxa de 

aproveitamento de atletas da sua formação entre as cinco 

ligas mais importantes do mundo. Na mesma reportagem e 

parafraseando, na altura o técnico da equipa principal, 

Ernesto Valverde em que este afirma que no seu último ano na 

equipa Basca o clube não contratou nenhum jogador. Soriano 

(2009) explica que para se construir um bom produto é preciso 

recrutar talento que pode ser feito de duas formas: através 

da contratação de jogadores já feitos ou através da 

contratação de jovens talentos que depois são acabados de 

desenvolver na academia do clube. Na opinião de Soriano a 

segunda forma acaba por ser aquela que é mais aconselhável 

devido á percentagem de sucesso que tem tido o que contraria 

as opiniões do P e do TP. Hayward & Oliva (2017) relatam um 

episódio ocorrido em 2012 com o Barcelona que num jogo 

apresentou 11 jogadores formados na sua academia. Contudo a 

mudança técnica no clube fez com que a sua política se 

alterasse e se passasse a contratar talento já feito do que 

propriamente continuar a aposta na sua academia. Junior 

(2014) contraria a opinião do P exemplificando com o Ajax 

que tem como objectivo definido passar no mínimo 3 atletas 

da sua formação para o plantel principal todos os anos. 

Pereira (2016) dá o exemplo do clube onde trabalha, o 

Sporting CP, que hoje já não precisa de contratar jogadores 

muito caros porque a maior parte do plantel do clube é 

formado dentro de portas indo de encontro á opinião do DT e 

do TF que dizem que é preciso haver espaço para os jogadores 

formados dentro de casa. Ainda Pereira (2017) afirma que 75% 
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dos atletas que frequentam a academia têm que ser 

provenientes da escola de futebol que funciona no estado 

universitário, contrariando assim a opinião do P.  

4.3.5. As escolas de futebol como base estratégica de 

desenvolvimento 

O P considera as escolas de futebol essenciais para o 

desenvolvimento do clube. Desde de logo pela sua componente 

na observação e recrutamento de atletas, seguido da 

componente social que apresenta ao dar a oportunidade a que 

todos possam jogar futebol e por ultimo o aumento e a 

notoriedade que trás da marca do clube. 

  

“Acho muito importante, desde de logo como um objecto de observação e 

recrutamento. Simultaneamente uma forma de proporcionar a quem queira 

praticar a modalidade logo nas tenras idades poder fazê-lo sem que exista 

uma perspectiva de continuidade de uma carreira profissional desportiva. 

E depois tem o terceiro pilar que é o de aumentar a notoriedade da marca 

do clube, na medida em que as escolinhas podem ser levadas a qualquer 

parte do mundo.” (P) 

 

O DT aborda a questão numa perspectiva mais técnica. Para 

ele as escolinhas são importantes numa perspectiva de 

iniciação de desenvolvimento do talento dos atletas e na 

fidelização dos atletas ao clube. O DT considera que é 

importante que os clubes aproveitem as escolinhas para 

expandirem a sua marca sobretudo nas regiões de maior 

influência do clube, para que os atletas possam ser 

trabalhados com os métodos que o clube acha serem os mais 

indicados para o seu desenvolvimento. 

  

“A importância das escolinhas é fundamental. Porque cada vez mais os 

talentos começam a ser trabalhados mais cedo e cada vez mais o scouting 

acaba por ser feito mais cedo. No nosso caso temos jogadores que 

começaram no clube aos 5/6 anos e são profissionais neste momento e por 

aí já se detecta a importância e temos também jogadores que são 

internacionais em todos os escalões e começaram aqui nas escolinhas. A 
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identidade que lhes é incutida nessas idades, o amor ao clube faz com 

que eles nunca quisessem sair e ainda cá estão apesar de propostas 

financeiras muito mais vantajosas.” (DT) 

 

O TP tem uma visão distinta optando por ressalvar a 

importância das escolinhas no despertar do interesse pelo 

futebol às crianças para que no futuro possamos continuar a 

ter muita gente a praticar o futebol. 

  

“As escolinhas são fundamentais para despertar o interesse pelo futebol 

ou pelo desporto. E despertando esse interesse pelo futebol que acaba 

por ser muito viciante, acaba por ser mais fácil no futuro em termos 

numéricos termos jogadores para a prática da modalidade. Portanto é 

fundamental.” (TP) 

 

O TF começa por exprimir a sua opinião sobre as escolinhas 

com a vertente social que elas têm por proporcionar aos 

jovens a prática desportiva. O segundo ponto de foco do TF 

é a transmissão de valores e identidade do clube que permite 

que os atletas adquiram o gosto pelo clube e depois seja 

mais difícil abandonarem os quadros do clube. Deixa ainda um 

aviso referindo que as escolinhas hoje em dia são 

negligenciadas na forma como são vistas pelas administrações 

ou direcções dos clubes que só olham para a parte económica 

negligenciando todas as outras componentes de extrema 

importância no desenvolvimento de atletas, pessoas e 

fidelização de adeptos. 

  

“As escolas de futebol são essenciais e têm que existir. Primeiro por 

uma questão social para proporcionarem aos jovens a prática desportiva. 

E depois têm um papel muito importante na transmissão de valores e 

identidade do clube porque o desejável é nós termos esses meninos que 

entram aos 5/6/7 anos na escola de futebol e depois sigam o seu percurso 

e quem sabe poderem chegar á equipa A. Penso que os clubes têm de olhar 

para as escolinhas de outra maneira. Na maior parte das vezes as 

escolinhas são completamente negligenciadas, onde os responsáveis dos 
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clubes só pensam na parte económica das escolinhas e as coisas não podem 

ser tão reduzidas e minimizadas a esse ponto.” (TF) 

 

Todos os entrevistados convergem na opinião sobre a 

importância das escolinhas para os clubes. O P, o DT e o TF 

apresentam visões muito idênticas nos pontos que referem 

serem fundamentais e onde as escolinhas são importantes na 

estrutura do clube. O TP opta por uma opinião mais centrada 

na importância das escolinhas na sociedade em geral e na sua 

influência para atrair mais atletas para a prática do 

futebol. O P, o DT e o TF abordam a importância que as 

escolinhas têm no recrutamento de atletas e na importância 

que têm na fidelização de atletas e adeptos ao clube. Pereira 

(2017) diz que as escolinhas são importantes porque é o local 

onde os atletas bebem o leite materno na sua formação como 

jogadores convergindo com a opinião do P, do DT e do TF.   
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Após termos iniciado este processo de estudo sobre uma 

temática, que nos parece de extrema importância para o 

desenvolvimento dos clubes em especifico e do desporto em 

geral, elaborou-se uma pergunta de partida para perceber se 

a formação conseguia ser um meio de sustentabilidade 

desportiva e financeira para os clubes.Ttentamos com outras 

perguntas mais específicas responder a esta problemática. A 

revisão extensa da literatura e a recolha de dados permitem-

nos agora elaborar as respostas a todas essas questões e 

concluir se o objectivo foi atingido assim como a resposta 

às duas hipóteses levantadas. Iniciaremos com a respostas ás 

perguntas secundárias. 

A primeira pergunta refere-se á influência que o 

conhecimento sobre os valores do desporto tem nos agentes 

desportivos. Conhecer as origens e fundamentos da prática 

desportiva deve ser a base de todos aqueles que se sentam em 

posições de gestão e formação de jovens. Existe uma clara 

influência na forma como os agentes desportivos interpretam 

os valores fundamentais do desporto no exercício das suas 

funções. Podemos constatar que essa é a base para a sua linha 

de pensamento e para a elaboração dos princípios orientadores 

que norteiam as suas funções.  

A segunda pergunta prende-se com o facto dos agentes 

desportivos reconhecerem a importância que o desporto tem 

para a sociedade. Ao longo da pesquisa e da recolha de dados 

foi muitas vezes mencionado a importância e benefícios que 

o desporto acarreta para a sociedade, assim como, a 

influência que a própria sociedade tem na forma como se gerem 

as entidades desportivas, sendo a actividade exercida pelos 

agentes sempre pensada para o seu publico alvo de forma muito 

especifica baseado na promoção da prática desportiva e nos 

benefícios que essa prática trás para o ser humano.  

A ligação entre o sistema político e desportivo foi a 

base para a terceira pergunta. Constatamos que existe um 
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esforço governamental para criar melhores condições para a 

prática desportiva e para que todos sem excepção tenham 

acesso á mesma. Contudo é sempre referido ao longo do 

processo que essa intervenção estatal deveria ser mais 

profunda e diferente. Deveria ser mais localizada e mais 

focada em dinamizar o desporto para todos sobretudo ao nível 

escolar. Na recolha de dados é referido que muitas vezes são 

os clubes que adoptam competências que deveriam ser do estado 

e que legislar e construir infra-estruturas para os clubes 

não chega. É preciso dinamizar o desporto na base, sobretudo 

nas escolas, para que a prática desportiva seja uma realidade 

para a toda a população e com isso conseguirmos almejar todos 

os benefícios que essa prática trás para a sociedade e para 

a economia dos países.  

A relação entre MED e MAD e a sua influência na actividade 

dos agentes desportivos representa a quarta questão. Muito 

do que orienta a sua forma de exercer a sua actividade tem 

a ver com aquilo que os agentes desportivos acreditam e a 

forma como olham para o desporto. Se para uns o desporto é 

visto como uma actividade económica e mais como um negócio, 

existe claramente uma aproximação ideológica com o MAD. Se 

por outro lado o desporto é visto como um espectáculo que 

antes de ser um negócio é um entretenimento e que gera 

emoções e uma fidelidade nos entusiastas acaba por estar 

mais aproximado ao MED. Contudo existe uma forte opinião que 

hoje o desporto tem uma grande componente económica que não 

pode ser descartada e que isso exige que quem está ligado 

profissionalmente a este meio não pode ser simplesmente 

amador mas tem que ser profissional. Existem características 

dos dois modelos que estão implícitos em todo o desporto nos 

dias de hoje. O que leva a que os agentes desportivos tenham 

isso em consideração no exercício das suas funções. Mesmo 

aqueles que olham para o desporto com um lado mais romântico 

reconhecem que hoje existe uma importância enorme do desporto 
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na economia e que nunca se pode descurar esse facto. Contudo 

existe uma opinião generalizada que para que o desporto 

continue a ser de facto importante a paixão e fidelidade das 

pessoas nunca pode ser descurada. 

Como quinta pergunta secundária, temos a relação que os 

métodos de gestão adoptados têm com a forma como estão 

organizados os clubes. Normalmente os clubes optam por um 

modelo presidencialista que deixa nas mãos de uma só pessoa 

o poder de decisão. Os entrevistados optaram todos por esta 

forma organizacional, mas ressalvando sempre a personalidade 

de quem está a frente e a sua capacidade de delegar funções. 

Aí reside o maior problema deste tipo de organização e a 

influência que pode ter nos métodos de gestão adoptados. 

Quando as organizações dependem apenas de uma pessoa teremos 

que ter em consideração o perfil dessa pessoa para a função 

que pode ter um lado bom e um lado mau dependendo da 

personalidade de quem comanda. Já tivemos exemplos (e alguns 

bem recentes) do mal que uma pessoa que não esteja habilitada 

ou demonstre algum desequilíbrio emocional pode trazer para 

as organizações. Na revisão da literatura existem autores 

que defendem o modelo de conselho de administração dividindo 

a responsabilidade de gestão por vários intervenientes 

ressalvando as fases por que se passa na constituição desse 

conselho. Contudo existe uma distribuição de 

responsabilidades, não dependendo exclusivamente de uma 

pessoa, salvaguardando o bom funcionamento das instituições.  

A sexta pergunta leva-nos ao entendimento que existe sobre 

o peso que a formação tem nos clubes. Existe de facto uma 

convicção muito forte que a formação é vital para os clubes. 

Se por um lado se defende a vertente social da formação com 

a possibilidade que dá aos jovens de praticar desporto, 

existe também a convicção que é na formação que está o futuro 

da sustentabilidade dos clubes. O maior entrave aos projectos 

baseados na formação acaba por ser a exigência dos adeptos 
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na obtenção de resultados imediatos. Essa exigência muitas 

vezes não oferece o tempo necessário para se implementar um 

projecto baseado na formação que tem que obrigatoriamente 

ter uma duração de médio/longo prazo. 

A sétima pergunta está relacionada com o peso que a 

formação tem nos clubes a nível financeiro. Se olharmos para 

a realidade do futebol actual, sobretudo o nacional, 

observamos que a formação é preponderante para a 

sustentabilidade financeira dos clubes. Com os mercados de 

jogadores completamente vigiados por todos os clubes, é muito 

difícil comprar talento barato e vender mais caro porque a 

concorrência é tanta que os clubes com maior poderio 

financeiro acabam sempre por se ganharem vantagem nesse tipo 

de negócios. Por isso formar os nossos atletas é sempre mais 

seguro e mais rentável. Existem exemplos a nível nacional 

como internacional que corroboram esta opinião. O Ajax, o 

Atlético de Bilbao, o Sporting e o Benfica são exemplos de 

clubes que apostam na sua formação e têm uma enorme 

rentabilidade financeira com a venda de jogadores a preços 

bem mais altos que outro tipo de jogadores. Em alguns casos 

são vendidos mesmo antes de estrearem nas equipas 

profissionais. O caso do atleta Bernardo Silva é um dos 

exemplos mais mediáticos. Um atleta formado no Benfica que 

não chegou á equipa principal e foi vendido ao Mónaco por 

cerca de 15 milhões de euros. Se pensarmos que o Benfica 

investe aproximadamente 5 milhões de euros por ano na 

formação, a venda do Bernardo Silva pagou 3 anos da formação. 

O guarda-redes Kepa, formado nas camadas jovens do Atlético 

de Bilbao, foi vendido este ano ao Chelsea por 80 milhões de 

euros transformando-se no guarda-redes mais caro de sempre 

do futebol mundial. São apenas dois exemplos do quanto pode 

ser rentável a formação. A outro nível aparece o FC Barcelona 

que aposta muito na formação mas que não é um clube vendedor. 

Contudo tem uma enorme rentabilidade com os atletas formados 
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no clube através da venda dos direitos de imagem, marketing 

e sucesso desportivo. Outra forma de rentabilidade do clube 

é a venda da sua imagem de clube formador e da sua filosofia 

de trabalho que faz com que consiga angariar simpatizantes 

por todo o mundo e por inerência valorizar a sua marca. 

Por outro lado temos que considerar se a aposta na 

formação, além da sustentabilidade financeira, também 

sustenta os clubes a nível de resultados desportivos. Esta 

é a nossa oitava pergunta. Existe a convicção dos autores 

que por si só não chega. É necessário que exista um misto 

para que se possa almejar a títulos e competir com os clubes 

que são financeiramente mais poderosos. Antes da lei Bosman 

havia exemplos de clubes, como o Ajax, que com uma aposta 

forte na formação obtinham resultados tanto a nível interno 

como internacional. Mas com a lei Bosman e a livre circulação 

dos jogadores tudo se alterou e embora o Ajax seja sempre um 

candidato e continue a vencer títulos internamente, a nível 

internacional está há muito tempo arredado dos grandes 

palcos. O facto de conseguir competir por títulos internos 

muito se deve á política dos seus concorrentes ser muito 

semelhante á sua o que equilibra muito a competição interna. 

Outro dos exemplos é o Atlético de Bilbao que com a sua 

aposta em jogadores exclusivamente Bascos há muito tempo que 

não vence um título espanhol. Nos últimos anos tem conseguido 

por algumas ocasiões aparecer na disputa de taças internas 

e em finais da liga europa mas acaba por ser redutor para a 

dimensão do clube e aquilo que ele representa. A nível 

nacional, é à muito conhecida a aposta do Sporting na 

formação do clube. Aliás o Sporting é o único clube que 

formou 2 atletas distinguidos com o prémio de melhores do 

mundo (Luis Figo e Cristiano Ronaldo). Mas em termos 

desportivos, embora seja sempre um candidato ao título, já 

vai quase nas 2 dezenas de anos sem ser campeão, vencendo de 

vez em quando uma ou outra Taça interna. Mas existe a 
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excepção á regra. O FC Barcelona conseguiu ter a hegemonia 

mundial durante largos anos com uma aposta muito forte na 

formação. Para isso contribuiu muito a aposta da direcção do 

clube num treinador que foi formado como jogador e treinador 

nas camadas jovens do clube. Criou uma filosofia que integrou 

jogadores, dirigentes e adeptos numa simbiose perfeita que 

permitiu a conquista de inúmeros títulos nacionais e 

internacionais, apresentando um estilo de jogo que encantou 

o mundo futebolístico. Com Guardiola ao leme da equipa o 

Barcelona apresentava quase sempre no seu 11 inicial, 8 

jogadores vindos da academia do clube. Contudo a utopia de 

Pepe Guardiola apenas foi realizada em 2012, já sem o 

espanhol ao leme da equipa mas com o seu fiel adjunto dos 

tempos de Barcelona, Tito Vilanova, como timoneiro 

principal. Num jogo contra o levante a equipa conseguiu após 

a lesão de um jogador ter 11 jogadores formados na sua 

academia em campo. A formação pode ser de facto o grande 

pilar para a sustentabilidade dos clubes. Contudo é 

necessário que exista um plano bem delineado e que exista um 

investimento declarado nas camadas jovens e nas suas 

condições de trabalho, tendo a perfeita consciência que os 

resultados nunca serão imediatos mas que levarão o seu tempo.  

Mas então qual é a fórmula do sucesso? Qual é o método 

que nos fará atingir o sucesso desportivo e financeiro 

apostando na formação? É a nona pergunta e que não existe 

uma resposta concreta. Por um lado os autores dizem que as 

estruturas directivas devem investir na formação, apostar em 

bons formadores, boas infra-estruturas e na captação de 

jovens talentosos para depois os desenvolverem dentro de 

portas, mas que não acreditam que um modelo de trabalho único 

de clube bem especificado seja possível implementar. Pela 

análise que foi feita será, talvez, ultima premissa o 

problema. Quantos clubes temos no mundo com condições de 

excelência, bons formadores e que investem somas 
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exorbitantes de dinheiro nas suas camadas jovens e mesmo 

assim não têm rentabilidade nem sucesso? À cabeça aparece o 

nome do Real Madrid, que investe milhões na formação e tem 

infra-estruturas de excelência mas o seu sucesso desportivo 

é baseado na aquisição por valores astronómicos dos melhores 

jogadores a nível mundial. Não existe a fórmula perfeita, 

mas uma análise mais cuidada daquilo que é a realidade do 

futebol mundial e dos clubes que são formadores e têm sucesso 

encontra-se logo um padrão entre todos eles. Apresentamos 

novamente os 3 exemplos mais paradigmáticos o Barcelona, 

Atlético de Bilbao e o Ajax. Poderemos acrescentar aqui ao 

nível de países a Alemanha e a Bélgica. A semelhança entre 

todos estes clubes e selecções é que existe uma identidade 

e filosofia de trabalho. Existe um plano bem definido de 

desenvolvimento o que faz com que estejam sempre no topo dos 

resultados. Para quem anda no mundo do futebol todos já 

ouvimos falar do método holandês de desenvolvimento de 

jogadores, da filosofia do Barcelona e de La Masia e da 

política desportiva do Atlético de Bilbao. A Alemanha e a 

Bélgica também implementaram projectos de desenvolvimento do 

futebol que têm trazido resultados de excelência a estas 

duas selecções. Se olharmos para os seus quadros técnicos, 

cada vez mais, vemos que surgem sempre novos atletas 

talentosos. A realidade diz-nos que não há uma forma mágica, 

mas que a formação pode ser viável com uma política e plano 

de desenvolvimento bem definidos implementados para que se 

obtenham resultados a médio/longo prazo. 

Após a resposta às perguntas secundárias poderemos então 

validar ou não validar as duas hipóteses colocadas neste 

estudo. Parece-me que embora sendo muito difícil e dependendo 

de muitos factores como o território em que o clube está 

inserido, a personalidade da sua massa adepta, a qualidade 

das suas infra-estruturas e a qualidade dos seus recursos 

humanos poderemos afirmar que é possível que os clubes sejam 



 

141 
 

sustentados com uma aposta muito forte na formação, baseando-

nos no que foi analisado na revisão da literatura e na 

colecta de dados que fizemos. Contudo exige paciência e 

bastante tempo o que condiciona muito a implementação deste 

tipo de projectos. Não nos podemos esquecer que as direcções 

dos clubes são eleitas pelos seus associados e que num espaço 

de tempo têm que enfrentar eleições o que muitas vezes 

condiciona a implementação de projectos de médio/longo 

prazo, pensando muitas vezes em agradar aos associados com 

vitórias momentâneas do que elaborar algo que permita que o 

clube mantenha uma linha mais linear no sucesso desportivo 

e financeiro.  

Parece-me que o objectivo do trabalho foi plenamente 

conseguido através da demonstração de exemplos 

paradigmáticos em que a formação de atletas é de facto uma 

base sustentável para os clubes de futebol. 

A minha opinião é bastante clara sobre este assunto. A 

formação é bastante mais ambígua que apenas a formação de 

atletas. Para mim formar é criar condições para se tirar uma 

rentabilidade de topo de toda a estrutura de um clube. Para 

se conseguir essa rentabilidade não nos podemos focar só na 

formação de atletas. A estrutura de um clube tem a capacidade 

de ser quase uma escola de formação de agentes desportivos. 

De todos sem excepção. Do simples roupeiro ao presidente. 

Sobretudo nos departamentos de formação com programas bem 

delineados poderemos criar as condições ideais para 

ajudarmos a formar agentes desportivos de enorme qualidade 

que nos irão ajudar no desenvolvimento do futebol em 

especifico e do desporto em geral. Esses programas poderão 

também ser adoptados para os métodos de gestão e de 

desenvolvimento de atletas. Está claro, para mim, que só com 

uma política e filosofia de clube poderemos manter a nossa 

linha de sucesso linear e num nível elevado. A aposta na 

formação só terá sucesso se houver esse plano de 
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desenvolvimento que seja conhecido por toda a estrutura e 

por todos o que estão dentro do processo, desde a hierarquia 

mais alta até á mais baixa. Todos eles têm que conhecer o 

que o clube pretende e qual o caminho que vai trilhar. Por 

isso é essencial que ao optarmos por um caminho de gestão de 

um clube esse caminho deva ser apresentado a todos os que 

estão dentro do processo e que devemos com toda a 

transparência manter os associados do clube ao corrente do 

desenvolvimento do projecto. Só com um plano com objectivos 

bem definidos, com planos de desenvolvimento bem traçados e 

planos de gestão bem desenvolvidos é possível que a formação 

seja de facto um meio de sustentabilidade financeira e 

desportiva para os clubes. 
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7. ANEXOS 



 

152 
 

A entrevista foi desenvolvida no âmbito da dissertação 

final de mestrado em gestão desportiva pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto.  

Tem por objectivo a recolha de informação sobre a forma 

como os clubes desenvolvem a sua actividade em termos 

organizacionais e com vista á sua percepção para o valor da 

formação na sua gestão. Todos os dados são exclusivos para 

uso académico.  

A entrevista será gravada para consulta á posteriori.  

Alguns dados que poderão identificar o entrevistado 

poderão ser suprimidos da entrevista.  

 

Perfil do Entrevistado 

Função:  

Há quanto tempo está no clube/na função:  

Formação Académica:  
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1. Enquadramento Geral 

1.1 Para si qual é a importância do desporto na 

sociedade actual?  

1.2 Qual acha que deve ser a intervenção do estado 

no sistema desportivo actual? 

1.3 Que modelo desportivo (Americano ou Europeu) 

será o futuro para o desporto profissional? 

 

2 Organização Desportiva 

2.1 Qual a importância dos clubes na organização 

desportiva Mundial? 

2.2 Sendo que actualmente os clubes profissionais 

estão obrigados por lei a serem uma SAD ou SDUQ, qual o 

lugar da democracia representativa na gestão desportiva 

profissional? Na sua opinião qual o melhor modelo de 

gestão? 

2.3 Sendo que a maior parte dos clubes 

profissionais portugueses se rege por uma organização 

presidencialista, pergunto se esta é a melhor forma de 

organização ou se existem outras que possam no futuro 

serem aplicadas. 

2.4 Qual seria a sua concepção organizativa para 

um departamento de futebol? Quais as suas figuras 

centrais? 

2.5 Qual a importância da formação no modelo 

organizacional de um clube? E qual o grau de importância 

que deve ter? 

2.6 Qual o impacto financeiro que a formação tem 

actualmente nos clubes portugueses? 

 

3 Métodos de Formação  

3.1 Qual o melhor modelo de sustentabilidade 

futura para um clube, a aposta em jogadores formados na 
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casa ou um modelo baseado em comprar barato, promover e 

vender? 

3.2 Quais os pontos fundamentais na concepção de 

um plantel de futebol tendo em vista uma rentabilização 

da formação? 

O número de jogadores no plantel é importante para essa 

aposta na formação? 

3.3 Qual a ligação que deve existir entre o 

departamento de formação e futebol profissional? Devem 

ambos adoptar os mesmos modelos de trabalho ou devem ser 

distintos? 

3.4 Qual a importância das escolinhas de futebol 

no desenvolvimento da formação? E qual o modelo 

organizativo que contempla? 

 

 


