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RESUMO 

O desporto em geral, e especialmente o futebol, apresentam atualmente uma 

grande evolução nas suas organizações e estruturas. Muito disto, deve-se a ges-

tão desportiva e aos seus gestores, que atualmente assumem um conjunto de 

funções muito importantes e que abrangem diversas áreas. Para podermos ana-

lisar estas alterações e a evolução dentro do futebol, é necessário que procure-

mos entender um pouco mais sobre a profissionalização dentro das instituições 

desportivas, mais precisamente os clubes de futebol. 

A partir disto, o objetivo deste estudo foi demonstrar a importância dos procedi-

mentos administrativos dentro das atividades de uma equipa de futebol profissi-

onal, além de criar um guia orientador de procedimentos administrativos e de 

logística, específico para a equipa B do Sport Lisboa e Benfica, justificando a 

utilização do estudo de caso como metodologia. A criação deste guia deu-se 

através do levantamento de dados feito enquanto detentor da função de gestor 

administrativo desta mesma equipa, durante a época desportiva 2017/2018. Este 

documento vai de encontro com a ideia de padronização de processos, muito 

utilizada no meio empresarial com o intuito de institucionalizar procedimentos e 

aumentar a eficiência e produção. 

Ainda, para verificar a importância e obter opiniões sobre um documento deste 

porte, foram realizadas entrevistas com sete gestores desportivos (seis gestores 

de clubes de futebol e um gestor de uma federação nacional de futebol). A pes-

quisa adotou o formato de análise qualitativa exploratória, utilizando a técnica da 

análise de conteúdo a entrevistas semiestruturadas. Para recolha das informa-

ções, foi utilizada a ferramenta online Google Drive. 

Através das respostas dos entrevistados, concluiu-se que, conforme as tendên-

cias de profissionalização e “empresarização” dos clubes, os procedimentos ad-

ministrativos são de extrema importância dentro das organizações, e que docu-

mentos deste porte podem auxiliar na evolução das instituições. Ainda, refere-

se que a ausência de estudos, a respeito destes temas, limita o referencial teó-

rico da pesquisa.  

Palavras chave: Gestão desportiva, procedimentos administrativos, guia orien-

tador, futebol e Sport Lisboa e Benfica. 
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ABSTRACT 

Sport in general, and especially football, is currently showing great progress in its 

organizations and structures. Much of this is due to sports management and its 

managers, who currently assume a number of very important functions and which 

cover several areas. In order to analyze these changes and the evolution within 

football, it is necessary that we try to understand a little more about the professi-

onalization within the sports institutions, more precisely the football clubs. 

From this, the objective of this study was to demonstrate the importance of admi-

nistrative procedures within the activities of a professional football team, as well 

as to create a guideline for administrative and logistical procedures, specific for 

Sport B and Benfica team B, justifying the use of the case study as methodology. 

The creation of this guide was done through the data collection made while hol-

ding the administrative manager of this same team during the 2017/2018 sports 

season. This document meets the idea of standardization of processes, widely 

used in the business environment with the purpose of institutionalizing procedu-

res and increasing efficiency and production. 

Also, to verify the importance and obtain opinions on a document of this size, 

interviews were conducted with seven sports managers (six managers of soccer 

clubs and one manager of a national soccer federation). The research adopted 

the format of qualitative exploratory analysis, using the technique of content 

analysis to semi-structured interviews. The Google Drive online tool was used to 

collect information. 

Through the interviewees' answers, it was concluded that, according to the pro-

fessionalization and "entrepreneurial" tendencies of the clubs, administrative pro-

cedures are extremely important within organizations, and that documents of this 

size can help in the evolution of institutions. Also, it is mentioned that the absence 

of studies, on these subjects, limits the theoretical reference of the research. 

Key words: Sports management, administrative procedures, guide, soccer and 
Sport Lisboa e Benfica. 
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O mundo globalizado e a sociedade capitalista vivem, segundo Sarkar (2010), uma 

atmosfera marcada por transformações consideráveis das economias e das ativida-

des que impactam contínua e exponencialmente as diferentes esferas da vida con-

temporânea e nisso estão incluídas as pessoas e suas instituições sociais e orga-

nizacionais. 

Esse mesmo clima tende a alcançar e, por consequência, modificar meios e espa-

ços que antes sequer se imaginavam alterados em suas configurações, sobretudo, 

em seus tradicionais modos de agir e pensar. Dentro deste mesmo contexto, por 

um longo período da história, as instituições desportivas mantiveram, em suas or-

ganizações, pessoas não profissionalizadas para gerir e executar as suas ativida-

des. Para tanto, basta lembrar de que o desporto não nasce profissionalizado, ele 

tem sua origem, por assim dizer, numa prática amadora.     

Ocorre que atualmente vivemos, conforme diria o mesmo Sarkar, uma espécie de 

metamorfose, e esse processo tende a promover alterações nas relações que ope-

ram no campo desportivo, e em particular o âmbito do futebol profissional e disto 

nos fala Proni (2000). 

O Futebol profissional - suas instituições e clubes - cada vez mais protagonizam um 

cenário em que o montante das economias que circulam, sobretudo no ambiente 

competitivo do espetáculo, é algo impressionante e, por isso, o jogo se transformou 

num negócio altamente rentável e, talvez, por isso é que alguns autores como: Ma-

ças (2006), Dantas e Boente (2011) e Augusto (2015), só para citar alguns, se mos-

trem preocupados com as questões gerenciais do âmbito desportivo, de modo am-

plo, reafirmando cada um a seu modo que, dada à projeção alcançada pelo futebol, 

importa repensar a lógica organizacional desde as categorias de formação até che-

gar ao âmbito do futebol profissional.  

Em se tratando dessa reflexão requerida, é significativo algo dito por Bárbara, Car-

valho e Batista (2011, p. 256) de que “[...] os profissionais que laboram no domínio 

da gestão desportiva têm de se preocupar com a organização e a coordenação de 

um conjunto de atividades, que se prendem a diferentes âmbitos de intervenção”.   

De acordo com esta e outras reflexões até aqui expostas, ficam evidenciadas as 

importâncias sobre o papel de certas atividades que parecem ainda despertar pou-

cos debates acadêmicos no campo da gestão desportiva, entre elas a construção 
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de instrumentos e protocolos que, ainda que muitos não saibam, são indispensáveis 

ao plano da organização interna das instituições e clubes desportivos. 

É importante salientar que este assunto, mesmo não se encontrando no centro das 

discussões, é de extrema importância para aqueles que se envolvem com a teoria 

e prática da gestão do desporto e em particular do futebol. Já existem muitos ins-

trumentos ligados ao treino desportivo, como nos mostra Lourenço (2016) quando 

trata em seu estudo de mestrado sobre protocolos de observação e análise do jogo, 

que impactam significativamente o próprio desenvolvimento dos jogadores, do 

clube e do futebol em geral. Ora por essas e outras iniciativas, pode-se indagar 

sobre certos instrumentos que lidam com dimensões da organização e que já são 

de algum modo utilizado dentro do cotidiano dos clubes de futebol, mas que por ser 

pouco debatido, pensado e explorado por quem faz a gestão no âmbito acadêmico, 

acabam por não ganhar a dimensão e o olhar apropriado da ciência.  

Nesta conjetura investigativa, ousou-se pensar na construção de protocolos ou pro-

cedimentos de orientações, nos âmbitos administrativos e de organização logística, 

que se bem desenvolvidos e aperfeiçoados, com base nos conhecimentos da ges-

tão, podem subsidiar as práticas organizacionais diversas, que são parte das tare-

fas dos gestores desportivos do futebol.  

Além do que, conforme aponta Augusto (2015, p. 20), “[...] hoje o desporto já não é 

o que costumava ser. O seu padrão organizacional atingiu níveis de exigência que 

ultrapassam a tradicional organização”. Hoje, e cada vez mais, o desporto passou 

a incorporar diferentes conhecimentos que advém da estatística, da sociologia, da 

engenharia, do marketing, da educação física, da gestão desportiva, entre outras 

áreas, e ainda devem existir muitos instrumentos sendo pensados para a melhor 

organização das instituições. Entre estes instrumentos, cabe aos gestores das ins-

tituições dar a devida importância a criação de protocolos para os procedimentos 

executados no dia a dia. Estes protocolos servem, entre outras coisas, para esta-

belecer padrões e comportamentos que são essenciais ao desporto de alto nível, 

posto que em muito podem contribuir na organização profissional do espaço e dos 

sujeitos que ali habitam. Sendo assim, os procedimentos não ficam personificados, 

mas, sim, institucionalizados. 
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E, na cadeia mais alta da modalidade desportiva futebol, enxerga-se um clube do 

porte do Sport Lisboa e Benfica, de Portugal, cuja projeção é tal, a nível europeu e 

mundial, que por meio dele muitos instrumentos e protocolos tendem a se originar 

ou aperfeiçoar, e a partir deste clube se expandir para o mundo futebolístico, afinal, 

no mundo do futebol globalizado a referência dos processos são os grandes clubes 

da Europa (Giulianotti, 2002).  

Ao considerar o desporto futebol, em sua matriz profissional, como um espaço de 

projeção sem par e os clubes como lugares para profundas mudanças organizaci-

onais, o que inclui as transformações dos sujeitos, das conceções e instrumentos 

de trabalho, pretendeu-se investigar a seguinte questão: a importância dos proce-

dimentos administrativos na gestão de uma equipa de futebol profissional e a cria-

ção de um protocolo organizacional de atividades, tendo em vista a construção de 

padrões para a execução dos procedimentos administrativos e de organização lo-

gística da equipa B do Sport Lisboa e Benfica. 

Justificativa do problema 

Como justificativa para realização desta pesquisa, destaca-se as seguintes ques-

tões: a possibilidade de desenvolver um tipo de instrumento sistematizado – o pro-

tocolo de procedimentos administrativos e organização logística – que, segundo se 

tem conhecimento, não é um tanto comum aos clubes de futebol profissional; nesse 

sentido também pode-se destacar a ausência de estudos acadêmicos deste porte 

e abrangência no âmbito da gestão do desporto e, por fim, menciona-se a contribui-

ção desta dissertação para o âmbito das organizações desportivas e para o con-

texto do futebol, o que, sem dúvida, inclui os que lidam com a gestão.  

Do ponto de vista da fundamentação teórica, esta tem por fundamento três núcleos 

principais: inicialmente a discussão que envolve o campo da gestão desportiva e os 

perfis e competências dos gestores desportivos, num contexto mais amplo e que 

por essência constitui a literatura que embasará os conceitos e dará consistência à 

discussão em torno do problema de pesquisa. Depois, as discussões que se voltam 

para a profissionalização do futebol a nível mundial e por fim a análise do próprio 

clube Sport Lisboa e Benfica, algo de sua história e sua dimensão organizacional e 

que abre espaço para pensar-se a partir deste e do conjunto da discussão, no que 

é proposto, tendo como produto final a criação de um documento com protocolos 
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organizacionais para as atividades dos clubes, neste caso a equipa B do Sport Lis-

boa e Benfica. 

Definição dos objetivos 

Objetivo geral 

Expor a importância dos procedimentos administrativos e de organização logística 

dentro de um clube de futebol profissional, além da criação de um protocolo orga-

nizacional com a descrição destes procedimentos, relativos ao funcionamento da 

equipa B do Sport Lisboa e Benfica, tendo em vista regulamentar as atividades or-

ganizacionais previstas.   

Objetivos específicos 

De modo mais específico, os objetivos desta pesquisa são:  

1- Levantar informações a respeito da gestão desportiva no futebol e as com-

petências atribuídas aos gestores desportivos; 

2- Analisar a evolução e profissionalização do futebol. 

3- Discorrer sobre a importância da criação de protocolos para a execução de 

tarefas nas estruturas dos clubes de futebol; 

4- Coletar informações sobre a estrutura e as diversas tarefas, administrativas 

e de logística, referentes a equipa B do Sport Lisboa e Benfica; 

5- Apresentar um documento com a criação de protocolos para os procedimen-

tos específicos desta equipa. 

  



1. Revisão de Literatura
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1.1. Gestão Desportiva 

Atualmente o esporte é considerado um dos fenômenos de maior visibilidade e cres-

cimento no cenário mundial, tornando-se assim assunto de estudo em diversos 

campos da ciência e hoje é sinônimo de tecnologia, superação, lucro e desejo de 

milhares de pessoas (Cagigal, 1972). Esta conjuntura, somada a outras, leva a acre-

ditar que estamos diante de um fenômeno e contexto que ressente cada vez mais 

de planeamento e organização, pois, seu alcance, projeção e impacto só alargam.  

Indo a este encontro as ideias administrativas dos clubes e instituições desportivas 

começaram a sofrer as alterações necessárias. Conforme cita França Filho (2003), 

na Teoria clássica da administração, elaborada por Fayol, a gestão pode ser divi-

dida com base em quatro processos gerenciais elementares: o planejamento, a or-

ganização, a direção e o controle. 

Neste mesmo sentido, Falconer (1999) aponta como temas de administração: pla-

nejamento, gestão de projetos, marketing, finanças, auditoria, liderança, motivação. 

Tais temas, em um primeiro momento, foram restritos apenas ao mundo empresa-

rial ou administração pública, e hoje são comuns em todos os modelos de organi-

zações. 

Apesar de algumas semelhanças, alguns autores diferenciam a gestão desportiva 

da administração desportiva e, sobre isso, Vieira e Stucchi (2007) explicam:  

“...a gestão engloba todas as áreas relativas ao esporte como: turismo, hotéis, equi-
pamentos, instalações, investimentos público e privado no setor fitness, merchandi-
sing, esportes escolares e profissionais. Enquanto a administração esportiva seria 
mais limitada e sugere um foco nas relações esportivas e escolares...” 

Devido a este crescimento e aumento na demanda organizacional, veio a surgir o 

campo da Gestão Desportiva, que, segundo Capinussú (2005), aconteceu devido a 

exigência do desenvolvimento do desporto, visto que a crescente evolução, em to-

das as suas manifestações, requer a participação de pessoal competente para gerir 

as mais complexas situações que ele envolve. 

Ainda neste mesmo sentido, Sarmento (2011) aponta que devido à realidade social 

de hoje em dia, nota-se que muitas organizações locais, regionais e internacionais 

estão contribuindo para o desenvolvimento do desporto por meio de gestores pro-

fissionais e voluntários, o que tem guiado a atividade a rumos de garantir cada vez 

mais eficiência e sustentabilidade. Este mesmo autor acredita que a gestão é uma 
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atividade transversal ao atual conceito de cidadania, onde todos os elementos da 

sociedade atual desenvolvem, diariamente, atividades e comportamentos variados, 

elementos estes que são básicos para um comportamento gestacional. Sendo as-

sim, apesar de as pessoas não possuírem esta consciência, o dia a dia exige um 

conjunto de competências que permitem-nos analisar contextos, definir objetivos, 

pensar e executar estratégias e avaliar os resultados.  

Méndez Rial (2014) acredita que a gestão do desporto surgiu no final dos anos 60, 

como forma de sanar as necessidades que o desporto profissional e universitário 

americano começaram a exigir. Devido aos montantes elevados de dinheiro que o 

desporto começou a mover, a importância mediática que começou a ter e a quanti-

dade de bens e serviços relacionados com o fenómeno desportivo.  

Em concordância os autores Pires (2003), Costa (2005) e Sarmento (2011) a gestão 

desportiva teve como percursora a América do Norte, com o objetivo de tornar o 

esporte um negócio e ter retorno financeiro. Iniciou-se como um modelo de negócio 

ligado à organização dos desportos profissionais e as instituições começaram a ser 

tratadas como empresa, iniciando o processo de profissionalização, onde os funci-

onários eram os jogadores, o produto era o evento desportivo e o público garantiria 

o retorno financeiro.  

E foi neste mesmo continente, em meados da década de 1980, com a criação da 

North American Society for Sport Management (NASSM) e do Journal of Sport Ma-

nagement, que houve um grande avanço na área. Após isto, foram estabelecidos 

os critérios mínimos a serem exigidos nas formações universitárias – graduação, 

mestrado e doutorado –. 

Segundo Amorim, (2013), a gestão do desporto inclui funções de planeamento, or-

ganização, direção e controlo no contexto de uma organização, com o objetivo de 

promover atividades desportivas, de lazer e de saúde, bem como produtos e servi-

ços. O mesmo autor relaciona a atividade ao que diz respeito à organização e dire-

ção racional e sistemática de atividades desportivas, bem como a entidades e gru-

pos que realizam estas atividades, as quais são orientadas para competições de 

alto nível, participação popular ocasional ou regular, ou para práticas de lazer e 

saúde.  
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Enquanto Rocha e Bastos (2011) define que a gestão do desporto se trata da apli-

cação dos princípios de gestão em organizações desportivas. De acordo com Ba-

teman e Snell (1996) apud Cruz (2017), a gestão do desporto é caracterizada pelo 

processo de trabalhar com pessoas e recursos materiais, nas instituições, de forma 

a conquistar os objetivos das organizações desportivas de modo mais eficaz. 

Segundo Pires e Sarmento (2001), a gestão do desporto é uma área do conheci-

mento que tem gerado profundas modificações no âmbito desportivo, exercendo 

forte influência nas práticas realizadas atualmente. Essas mudanças sofridas pelo 

esporte, tem modificado sensivelmente a formação acadêmica das gerações que 

estão saindo das faculdades. Os autores consideram que a Gestão Desportiva tem 

essência por ela própria. Estes não creem que alguma escola seja detentora de 

todas as soluções para os problemas gerenciais que o desporto levanta atualmente. 

Os autores citam os seguintes aspetos como mais importantes para as alterações: 

• A crise sofrida pelo esporte, o que acaba determinando a necessidade de de-

senvolvimento de novos conhecimentos;

• Complexificação das práticas desportivas que obriga a uma sistematização

das teorias da gestão contextualizadas ao mundo do desporto;

• Surgimento de várias organizações relacionadas das mais diversas maneiras,

com a gestão do desporto, o que exige atualização constante por parte das

mesmas;

• Existência de investigação científica na área;

• Inúmeras oportunidades profissionais interessantes que surgiram ultima-

mente, num ambiente que começa a ficar escasso desse tipo de oportunidade;

• Formação inicial de nível superior em Gestão do Esporte.

Cada vez mais, os cursos de Gestão Esportiva começam a ser uma forte tendência 

das gerações que se formarão. É importante saber, que o conhecimento adquirido 

precisa ser adaptado a realidade existente, pois a teoria nem sempre condiz com a 

realidade.  
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1.2. Gestores Desportivos: Perfil e competências  

Para adquirir as competências exigidas no contexto desportivo contemporâneo, 

cuja uma das premissas aponta para a profissionalização do fenômeno, o gestor 

deve possuir algumas características peculiares à função, e, com a experiência, 

aprimorar tais características. Junto a algumas características de perfil, que podem 

ser próprias ou adquiridas, deve ser indispensável que o gestor desportivo obtenha 

formação para exercer esta profissão.  

Assim sendo, em concordância com Parkhouse apud Sarmento (2009), os aspetos 

fundamentais para a Gestão do Desporto são: Domínio das atividades desportivas 

(behavioral dimensions in sport); Gestão e competências organizacionais em des-

porto (management and organizational skills in sport); Ética; Marketing; Comunica-

ção; Finanças; Economia do desporto; Direito do desporto; Política desportiva; Ex-

periência de terreno.  

As universidades americanas acreditam, segundo a COSMA (Commission on Sport 

Management Accreitation), que, para uma boa formação dos gestores esportivos, 

torna-se fundamental que os cursos em gestão do esporte contemplem, obrigatori-

amente, estes sete conteúdos: gestão e liderança no esporte, finanças no esporte, 

marketing no esporte, comunicação no esporte, ética na gestão do esporte, aspetos 

legais do esporte e aspetos socioculturais do esporte. Somente assim é concedida 

a validação e reconhecimento dos cursos em gestão desportiva. 

Fleury e Fleury (2001) apontam competências básicas que um gestor desportivo 

deve ter, quais sejam: saber agir, saber mobilizar recursos, saber comunicar, saber 

aprender, saber se engajar e se comprometer, saber assumir responsabilidades e 

ter visão estratégica. 

Também é dito por Azevêdo (2009) que no meio da movimentação de recursos 

financeiros, humanos e físicos que ocorre no negócio esportivo, há a necessidade 

de profissionais que devem assumir o importante papel na administração do clube 

– o de gestores do esporte – que utilizarão métodos e técnicas para a boa adminis-

tração dos recursos movimentados em suas organizações, visando sempre os me-

lhores resultados financeiros, sociais e esportivos. O mesmo autor ainda menciona 

que, em virtude deste enorme potencial que o desporto revela nos dias atuais, cada 

vez mais se vê a necessidade da busca incessante pela melhoria nas condições de 
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trabalho e isso acaba por ter uma conotação de larga interpretação e alcance. Por-

que a melhoria é, por assim, uma questão de dimensão complexa que vai desde a 

formação até os instrumentos de que os sujeitos possuem, utilizam e, por que não 

citar, criam para fins de aportes diversos.  

Por sua vez, Vieira e Stucchi (2007) afirmam que o gestor desportivo deve ter co-

nhecimento de esporte, habilidade em negociação, planeamento estratégico bem 

definido, processo decisório, saber lidar com reclamação, conhecimento legal, sa-

ber como captar recursos para a sua instituição, motivar sempre os funcionários e 

saber supervisionar, cobrar e analisar o material humano que trabalha com ele. 

De acordo com Venlioles (2005), um profissional nesta posição deve deter um con-

junto de capacidades, como a capacidade de integrar e de liderar, bem como ter 

uma vasta experiência organizacional e capacidade para desenvolver relações pes-

soais. Ainda reforça que o gestor deve transmitir orientação, direção e fornecer ori-

entação, estímulo e motivação de forma a auxiliar as pessoas a elevarem o seu 

desempenho profissional. 

O gestor do desporto é um disseminador de novos pensamentos e formas de atua-

ção dentro desta área, tendo o dever de harmonizar o bom andamento das institui-

ções desportivas, potencializando os recursos e serviços em conformidade com as 

necessidades da população (Valente, 2011). 

Em consonância, pois, com os fatos como o acima destacado e sabendo-se que 

hoje em dia o esporte é ativo em diversos meios sociais, culturais e também econó-

micos, tem-se observado grande crescimento em estudos sobre a Gestão Despor-

tiva. Desde a década de 1990 foi enfatizado que os programas de Gestão do Des-

porto deveriam evoluir nos próximos anos em termos estratégicos, tendo em aten-

ção quatro características fundamentais: envolver faculdades de economia e ges-

tão; incrementar diversidade e especialização; enfatizar os aspetos internacionais 

e globais; e melhorar a capacidade empreendedora. Sendo assim os currículos de-

veriam evidenciar as seguintes áreas do conhecimento: marketing; turismo; recur-

sos humanos; tecnologias da informação; relações internacionais; planeamento es-

tratégico; e gestão de negócios. (Danylchuck, 2003, apud Sarmento, 2009). 

Segundo Anchieta (2010), o gestor eficaz possui as seguintes competências: con-

centração, a capacidade de estimular um esforço coordenado, a apresentação de 
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ideias de forma clara e objetiva, a análise de alternativas para solucionar problemas, 

a tomada de decisão e o estabelecimento de metas e objetivos de forma a medir o 

sucesso das ações. 

Ora essa configuração e conformação, com diferenciados conhecimentos, implicam 

em demandas sócio-organizacionais, pois, à medida que o desporto incorpora, por 

exemplo, a lógica do mercado, assume novas concepções de estilos de vida e com-

portamentos daqueles que o consomem, mas, também princípios que integram uma 

“nova” percepção organizacional e uma das quais é a necessidade urgente de in-

corporar novos profissionais com alguns requisitos indispensáveis a fim de suportar 

o novo ambiente em que o desporto se encontra.  

Para Valente (2011), apud Cruz (2017), 

As estruturas desportivas, assim como as diferentes organizações empresariais, 
possuem ambientes diferentes, o que implica uma gestão diferenciada. E é para 
isso que o gestor deve estar preparado. Gerir um clube escolar é completamente 
diferente de gerir um clube federado, gerir uma organização pública também é com-
pletamente diferente de gerir uma organização privada. Estes diferenciam-se na sua 
missão, objetivos e valores, sendo neste sentido que o gestor deve ter conheci-
mento e consciência da realidade com a qual se vai deparar e dos recursos que 
estão disponíveis, desempenhando assim as suas funções de acordo com as suas 
competências e com as condições da organização. 

Assim, pode-se dizer que o cenário, não só dos cursos, mas, das próprias reflexões 

que os alimentam, revela certas sensibilidades e inclinações que nesta ótica são 

consequências de novos códigos sociais que o próprio desporto e a sua gestão 

passam a revelar. Há, recuperando outra vez (Danylchuck, 2003, apud Sarmento, 

2009), uma convocação de diversos autores e campos do conhecimento, já que 

estamos diante de um cenário que se complexificou, pois, se antes o desporto era 

um fenômeno mais simples de tratar e abordar1, na contemporaneidade as ações 

se tornaram mais difíceis porque o caso envolve complexidade, basta citar o caso 

do futebol que avança de uma matriz originária amadora para a conceção profissio-

nal que conhecemos hoje.  

Menezes (2009), afirma que o grau de formação do gestor do desporto é um indi-

cativo importante para o desenvolvimento de políticas públicas de formação e ca-

pacitação desses indivíduos. 

                                                
 
1 O futebol nem sempre foi marcado por essa matriz profissional, como exemplo pode-se citar 
seu início, na Inglaterra, onde havia uma conotação muito forte de passatempo.    
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Outro tema que já começa a ser debatido academicamente, a respeito dos gestores 

desportivos, trata das áreas e setores de atuação dos profissionais. Utilizando como 

base o estudo de Pires e Sarmento (2001), lista-se abaixo alguns ambientes para 

atuação do gestor esportivo: 

• Estruturas do poder público, que possuem intervenção no mundo do desporto;

• Confederações, Federações e Ligas desportivas, em seus diversos níveis;

• Clubes sociais e esportivos em geral;

• Clubes esportivos de competição, tais como clubes de futebol profissional e

de outras modalidades;

• academias de atividades físicas;

• Empresas de serviços esportivos, como as que organizam e realizam eventos

esportivos;

• Empresas de marketing e publicidade que integrem a ideia e o produto esporte

nos seus projetos;

• Empresas que consideram a prática desportiva nas suas políticas de recursos

humanos (Ginástica Laboral e outras práticas);

• Instalações desportivas de diversos tipos, que necessitam de gestão por pro-

fissionais com formação especializada;

• Empresas que prestam serviços de aprendizagem de modalidades esportivas,

tais como futebol, natação, voleibol, lutas, atletismo, basquetebol, dentre ou-

tras.

Cruz (2017) afirma que existem, hoje em dia, diversos postos de trabalho na área 

da gestão do desporto: diretores técnicos, secretários técnicos, diretores gerais, 

técnicos de pelouros desportivos de autarquias, diretores de instalações, gestores 

de eventos desportivos, gestores de produto, gestores de empresas e de outras 

organizações ou entidades privadas e públicas, diretores comerciais, gestores de 

recursos humanos, gestores da área de marketing, consultores, investigadores, en-

tre outros. 

De acordo com Bastos (2003), as áreas de atuação do gestor do desporto são bas-

tante variadas, diferenciando-se de acordo com a cultura, organização e políticas 
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de cada país ou região. O mesmo autor, fundamentado em diferentes autores como 

Parks e Zanger, Roche, Rezende e Lopes, classifica as áreas de atuação do gestor 

do desporto da seguinte forma: 

- Estados Unidos: relacionadas com o desporto universitário e escolar, desporto 

profissional, gestão de equipamentos desportivos, associações de desporto comu-

nitário, marketing desportivo, jornalismo desportivo, clubes, indústria desportiva, 

centros de fitness, treino desportivo, atividades aquáticas e consultoria e empreen-

dedorismo; 

- Espanha: as organizações desportivas são divididas em quatro grupos – organi-

zações desportivas públicas, organizações desportivas privadas sem fins lucrativos, 

empresas de serviços desportivos e as sociedades anónimas desportivas – sendo 

as suas áreas de atuação o desenvolvimento de políticas públicas de desporto, 

construção e gestão de instalações desportivas, clubes desportivos, associações 

de clubes, ligas e federações desportivas, desportos ligados à natureza e organiza-

ção de espetáculos, eventos e competições desportivas. 

- Brasil: Perante a perspetiva de organização como unidade social, as organizações 

são divididas em dois grupos: as organizações que existem em função da atividade 

física, desportiva e de lazer – centros de treino e escolinhas, ginásios, clubes e 

associações, ligas, federações e confederações, fundações, instituições e comités 

– e as organizações que possuem setores ligados à atividade física, desportiva e 

de lazer – entidades municipais (prefeituras), governos estaduais, governos fede-

rais, clubes sociais, entidades representativas, hotéis, shoppings, entre outros. 

- Portugal: o sistema desportivo português é composto pelos órgãos ligados ao es-

tado, pelo associativismo desportivo, que engloba as federações, associações e 

clubes, pelo desporto escolar e militar e pelo setor privado. 

Ainda, de acordo com Pires e Lopes (2001), atualmente existem vários postos de 

trabalho em gestão do desporto e cita alguns como exemplo: consultor, diretor ge-

ral, diretor técnico, diretor comercial, diretor de instalações, gestor de marketing, 

gestor de eventos desportivos, gestor de produto, de recursos humanos, de empre-

sas e de outras organizações ou entidades públicas ou privadas. 
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Diante destas realidades e de muitos fatos que se pode aqui destacar, fica evidente 

que a os gestores desportivos devem estar cada vez mais infiltrados nas organiza-

ções e instituições desportivas, principalmente nas que buscam alcançar feitos me-

moráveis para assim consolidar-se neste mercado do futebol profissional.  

Segundo Chiavenato (2004), nos últimos anos tem-se confirmado um avanço no 

papel do gestor do desporto, desde o cargo de técnico muito focado numa ação de 

especialista quase sem responsabilidade hierárquica, até ao cargo de gestor ou 

diretor com conduta de caráter estratégico em que a dimensão conceitual tem 

grande relevância. 

1.3. A Profissionalização dos Clubes de Futebol 

O futebol, aos poucos, foi assumindo o papel de modalidade desportiva mais popu-

lar do mundo e um fenómeno de atração de massas incomparável (Oliveira, 2004). 

É considerado o “desporto oficial” em diversos países de todos os continentes exis-

tentes e, segundo pesquisas não oficiais, acredita-se que atualmente existam cerca 

de 3 bilhões de praticantes de futebol. Garganta (2006) afirmou que o futebol alcan-

çou uma popularidade que nenhuma outra modalidade conseguiu alcançar, trans-

formando-se em um fenómeno de atração de massas inigualável e alterando o pa-

norama de atividade de lazer para um espetáculo de massas, sem alterar os aspe-

tos vitais do show desportivo.  

Desde a sua criação até os dias atuais, esta modalidade sofreu diversas alterações, 

seja nas regras de jogo ou nas suas leis regulamentadoras. Atualmente o futebol 

encontra-se em franca evolução na sua forma organizativa e, por isso, houve 

grande avanço na profissionalização dos clubes, que aos poucos estão sendo ge-

ridos como empresas e transformando-se em um negócio com cifras imensuráveis. 

Conforme relata Carvalho, Gonçalves e Alcântara (2003), com o passar dos anos 

nota-se que diversas são as transformações que têm ocorrido no ambiente dos 

clubes de futebol. E essas transformações acarretaram uma nova forma de visua-

lizar tal modalidade, visto que o futebol passou a ser explorado, também, como uma 

fonte geradora de recursos financeiros. 
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A transformação do futebol implicou uma revolução na sua organização institucio-

nal. Foram introduzidos novos segmentos, novas atividades profissionais e novas 

formas de financiamentos, como destacam Costa e Marinho (2000). 

Em concordância escreve o autor Murad (2007), quando diz que o futebol mobiliza 

recursos gigantescos em patrocínios, publicidade, transmissão televisiva, salários 

e que, além disto, não há como mensurar o número de empregos diretos e indiretos 

gerados por esta modalidade. 

Almeida (2011) compara o futebol com a sociedade contemporânea, onde as mo-

dificações são constantes, e acredita que esta modalidade pode ser apontada como 

o resultado da evolução dos diferentes jogos com bola, que foram desenvolvendo-

se por longos anos, desde os modos mais rudimentares até a forma atual, onde 

encontra-se atualmente com grande complexidade técnica, tática e física.  

A profissionalização do futebol veio a desencadear uma série de transformações na 

organização desta modalidade desportiva, como nos fala Valle (2003) quando re-

fere que a carreira dentro desta modalidade se tornou uma cobiça entre os jovens 

e talentosos praticantes, visto que os atletas que chegam a consagração no futebol, 

desfrutam de uma vida com grande destaque social, comparando com grandes ar-

tistas. Além disto, o mesmo autor diz que o esporte tornou-se um espetáculo que 

envolve clubes, empresas patrocinadoras e amantes do esporte, deixando de ser 

apenas uma competição. 

Para Kfouri (2000) a secularização do esporte moderno se traduz na profissionali-

zação em todas as áreas (atletas, comissão técnica e dirigentes), na mercantiliza-

ção do jogo e dos atletas (marketing) e na perda da aura sagrada do espetáculo. 

Baseado na evolução apresentada nas organizações esportivas, as instituições que 

buscam o sucesso no ambiente esportivo, seja ele empresarial, esportivo, social, 

ou todos eles, a intenção é de se adotar uma gestão profissional. 

Para Azevêdo, Barros e Suaiden (2004) a gestão, para ser profissional, deve ser 

transparente, passando a ter visão de rentabilidade e lucro, e ocorre uma constante 

busca por parcerias com outras empresas. Sendo assim, torna-se importante que 

haja constante fiscalização e, para que consiga manter-se no mercado competitivo, 

apresente resultados positivos.  
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No âmbito de qualquer negócio esportivo, é indicado que esse profissional seja o 

gestor, ou um dos gestores do empreendimento e, na visão empresarial, o objetivo 

do gestor é a direção da empresa a que se pertence, sendo também credor do 

trabalho e, de modo específico, tem como interesse os lucros econômicos e simbó-

licos para a sua organização (AZEVEDO, 1999). 

As transformações também estão entranhadas no que diz respeito às estruturas 

atuais dos clubes, onde pode-se citar a evolução nos centros de treinamentos e nos 

estádios, locais estes que as instituições investem para poderem oferecer melhores 

serviços aos seus associados e apreciadores em geral. Assim como o crescimento 

das estruturas físicas, os recursos humanos passaram por diversas transformações 

para que fosse possível uma reorganização, adequação e adaptação aos tempos 

atuais do futebol, visto que, cada vez mais, os clubes necessitam da interdisciplina-

ridade dentro dos seus departamentos. Por isso, verificou-se a necessidade de cri-

ação de novos departamentos dentro das instituições para poder sanar as novas 

exigências deste mercado chamado futebol.  

Proni (1998) refere que a lógica empresarial do esporte-espetáculo está direta-

mente ligada entre o marketing desportivo e o futebol empresa, obrigando os clubes 

a mobilizarem grande parte das suas forças para atrair bons patrocinadores e par-

ceiros, aumentando assim as receitas. Com o aumento na receita, o clube se ade-

qua ao mercado globalizado, investe em jogadores valorizados, e assim pode apre-

sentar espetáculos mais qualificados, atrair ainda mais espaços nos canais televi-

sivos e preferência do público.  

Melo Neto (1998, pg.66) afirma que: “o clube em seu processo de transformação 

em empresa necessita de dois ingredientes: mais de realização do que de paixão e 

mais de construção do futuro do que de emoções do presente. Há uma necessidade 

da introdução do conceito de visão estratégica”.   

Em sua pesquisa, Rodrigues (2009) refere-se ao assunto como processo de em-

presarização vivido pelos clubes e instituições esportivas, onde destaca a crescente 

influência que o modelo empresarial exerce sobre as demais organizações. O 

mesmo autor enfatiza que, seguindo este modelo, o futebol está em migração de 

uma organização baseada em valores e tradições para uma organização que enfa-

tiza critérios de eficiência, rentabilidade e competitividade.  
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É importante que haja planejamento estratégico nesta metamorfose de clube x em-

presa. Para Aaker (2009), as estratégias de negócio devem ser divididas em quatro 

dimensões, tais como: 

- O mercado competitivo no qual está a ser inserido; 

- O nível de investimento; 

- As estratégias funcionais; 

- Os bens estratégicos ou habilidades.  

Já o autor Melo Neto (1998) chama a atenção quando diz que não se pode pensar 

que esta transformação resolverá todos os problemas, no âmbito financeiro, das 

instituições. Trata-se de uma perspetiva de resolução, mas que não traz garantias, 

até porque estas mudanças não acontecem da noite para o dia. 

Em sua pesquisa, Fernandes (2000) concluiu que os clubes estão pressionados a 

adotar caminhos variados, visando a gestão empresarial.  

Desta forma, fica claro que esta transformação é uma tendência nos clubes de fu-

tebol, mas que se não for feita de forma planejada e com objetivos bem definidos, 

podem não ter os resultados desejados.  

1.4. Padronização de procedimentos 

Com a globalização que o desporto vem tendo, os investimentos altíssimos, o cres-

cimento constante na visibilidade e outros diversos aspetos citados nos capítulos 

anteriores, atualmente os clubes, organizações e associações desportivas estão 

tornando-se empresas. Para que isso, de fato, aconteça, faz-se necessária a pro-

fissionalização dos diferentes setores destas entidades desportivas.  

Conforme aponta Santos (2010), investir na competência e capacidade humana 

dentro da organização é potencializar o trabalhador e, consequentemente, os resul-

tados que ele pode oferecer, independentemente da função exercida por ele dentro 

da organização. Além do material humano adequado, é de suma importância que 

estas novas “empresas” adotem diretrizes organizacionais de acordo com as suas 

necessidades.  
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Dentre estas diretrizes, a padronização de processos tem surgido como procedi-

mento essencial para que as empresas consigam organizar e desenvolver as ativi-

dades de forma absolutamente independente, sem que necessitem ficar submissas 

a determinados funcionários. Esta padronização de processos pode ser feita em 

empresas de todos os ramos e áreas, tratando-se de um método efetivo e organi-

zado de produzir com mais qualidade e em um espaço de tempo mais reduzido, 

sempre utilizando a quantidade ideal de pessoas e materiais que sejam necessários 

para a execução das atividades. 

Processos estão inseridos em todos os seguimentos e áreas de empresas, inde-

pendente do porte e do ramo. Sendo assim, todas as atividades que acontecem no 

cotidiano empresarial são processos. 

Juran (1992) define processo da seguinte forma: 

Nós definimos processo como uma série sistemática de ações direcionadas para a 
consecução de uma meta. A definição genérica aplica-se a um processo em todas 
as funções, relacionadas com a fabricação ou não. Também inclui as forças huma-
nas assim como as instalações físicas. 

Harrington, 1997, apud Álvaro, 2001, utiliza o termo “processos” visando a produção 

empresarial de fábricas e conceitua-o da seguinte forma: “és un conjunto lógico de 

actividades relacionadas y conectadas que toma entradas de proveedores, les 

añade valor y produce unas salidas para sus clientes”. 

Para Davenport (1994), um processo é uma ordenação específica de atividades de 

trabalho no tempo e no espaço, portanto, devem ter começo, meio e fim.  

A padronização dos processos surge, então, como uma diretriz organizacional 

muito importante para a qualificação das empresas de um modo geral e, conse-

quentemente, para as instituições desportivas que visam chegar a um patamar ele-

vado de organização. 

A respeito da padronização, podemos citar o que dizem alguns especialistas no 

assunto: 

Motta,1978, apud Souza, 2010, afirma que padrão é tudo aquilo que é tomado como 

uma unidade de referência; pode ser um formato, tipo, exemplo ou combinação de 

condições aceitas como certas e perfeitas, e admitidas com uma base de compara-

ção. 
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Para Campos (1992), a padronização é uma ferramenta de gerenciamento e con-

trole que serve de base para a rotina, sendo uma forma bastante prática e viável 

para estabilizar os processos de uma organização. Este mesmo autor acredita que 

só se padroniza algo que é necessário para chegar a um resultado final.  

Segundo Juran (1992) “Não existe controle sem padronização.”  

Chiavenato (2004) diz que as organizações passaram a se preocupar com a padro-

nização dos métodos e processos de trabalho, com intuito de reduzir a variabilidade 

e a diversidade nos processos produtivos, aumentando a eficiência.  

Atualmente muitos clubes buscam a padronização dos seus processos através da 

gestão de qualidade, tendo como norte alcançar a certificação de qualidade 

ISO9001, possibilidade que antigamente era buscada apenas por empresas fora do 

ramo desportivo.  

Valls (2004) define gestão de qualidade como a forma de gestão de uma estrutura, 

tendo como base as necessidades dos seus clientes, fundamentada na identifica-

ção de exigências de qualidade do produto ou serviço, no estabelecimento de um 

planejamento para que esse padrão seja atingido e na contínua busca pelo aperfei-

çoamento, em todos os seus aspetos, visando à satisfação dos clientes e a eficácia 

da instituição. 

A ISO 9001 é uma norma que padroniza produtos ou serviços de uma empresa. O 

principal objetivo é proporcionar melhorias gerenciais e administrativas, além de 

tornar os processos internos mais eficientes. 

Atualmente, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais de 200 

países do mundo aplicam a ISO 9001 em diferentes tipos de empresas. A imple-

mentação do sistema confere a melhoria contínua no modo de produção de produ-

tos e no oferecimento de serviços, pois a padronização garante um ambiente de 

trabalho mais eficiente para atender as expectativas dos clientes. 

Para explicar melhor do que se trata, Valls (2004) relata que: 

A ISO é uma organização não-governamental (ONG), e cada país membro possui 
uma entidade nacional como sua representante (governamental ou privada) junto 
aos comitês da ISO. O escritório-base da ISO está sediado em Genebra, na Suíça, 
e seus trabalhos são conduzidos e acompanhados por todas as entidades partici-
pantes. Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, ISO não é uma sigla, e 
sim um nome. Como “International Organization for Standardization” pode ser abre-
viada de diversas formas, em diversos idiomas (OIN em português, IOS em inglês, 
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OIN em francês etc.), optou- se por utilizar uma palavra curta e simples, derivada 
do grego isos, que independente do idioma poderia preservar seu significado (Inter-
national Organization for Standardization, 2004). 

As empresas que buscam a excelência na qualidade almejam a certificação ISO 

9001, em busca deste reconhecimento na qualidade dos seus processos. A aquisi-

ção é um compromisso real com a padronização de procedimentos internos que é 

transformada em uma cultura empresarial. Todo esse empenho gera departamen-

tos organizados, processos objetivos, equipe treinada e o aumento na produtividade 

utilizando tempo e recursos humanos ideais. 

A norma de certificação conta com 8 princípios da qualidade: 

• Foco no Cliente: os funcionários devem trabalhar para atender o cliente de

forma satisfatória e agradável, pois sem eles a empresa não obteria a sua

fidelização;

• Liderança: deve ter solidez e estar por dentro dos avanços do mercado da

empresa. Além disso, a organização deve oferecer as ferramentas necessá-

rias para que os liderados executem os processos com eficácia;

• Abordagem de Processo: é a relação entre funcionários e as tarefas que são

executadas na empresa, além da relação entre a entrada e saída desses

processos e a oferta de recursos para que a atividade seja bem desempe-

nhada;

• Abordagem Sistêmica para a Gestão: os processos devem ser visualizados

como um sistema, onde tudo que faz parte do sistema interaja. A partir disso,

os processos poderão ser avaliados e organizados;

• Envolvimento das Pessoas: conforme explica o conceito de Gestão da Qua-

lidade, a equipe de trabalho é um dos principais recursos da empresa;

• Melhoria Contínua: nesse princípio, a equipe adquire o conhecimento de

como os processos devem ser realizados para atingirem a qualidade;

• Abordagem Factual para Tomada de Decisões: através dos indicadores, das

auditorias e análises feitas através do Sistema de Gestão da Qualidade, os

gestores poderão verificar as oportunidades e desafios da empresa, e assim

tomar decisões que auxiliarão na melhoria dos serviços e produtos;
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• Benefícios Mútuos nas Relações com os Fornecedores: tanto funcionários, 

quanto fornecedores, estabelecem uma relação de parceria com a empresa. 

Com esse tratamento, prazos e preços contribuem para a qualidade dos pro-

dutos e serviços. 

Cada princípio deve ser analisado e estudado para que seja atingido o sucesso na 

implantação do modelo. 

Para a implantação da certificação, inicialmente é feito um diagnóstico por um es-

pecialista da norma e elaborada uma proposta comercial para a empresa. Após 

isso, é criado um cronograma de atividades do cliente (empresa), de acordo com a 

norma. O especialista a implanta por meio de consultoria e treinamento. Em um 

segundo momento, é realizada uma auditoria interna e, posteriormente, uma pré-

auditoria, que pode ser opcional. Um organismo certificador realiza uma auditoria 

de certificação e, se tudo estiver conforme as exigências, a empresa recebe o cer-

tificado. (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2000:8) 

Segundo Pires (2004), a ISO 9001 é aquela que permite a certificação de um SGQ 

(Sistema de Gestão de Qualidade), por uma entidade certificadora acreditada para 

o efeito. A certificação do SGQ constitui, assim, um meio de demonstrar que a or-

ganização funciona em conformidade com normas internacionais de qualidade, 

sendo capaz de cumprir os requisitos exigidos e, consequentemente, fornecer pro-

dutos satisfatórios. 

As normas e definições desta certificação são atualizadas de acordo com a neces-

sidade e evolução dos sistemas de qualidade, sendo a última versão do ano de 

2015.  

A partir de todas estas definições e conceitos, vê-se que o futebol está em busca 

de uma maior organização e excelência na gestão dos seus setores e, para que 

consiga alcançar este objetivo, necessita espelhar-se nas grandes instituições mun-

diais, de outras áreas e mercados. A padronização de processos é uma diretriz or-

ganizacional muito utilizada, pelos gestores, nas empresas de destaque no mer-

cado mundial, e as instituições desportivas, também, já começam a utilizá-la.  

  



2. Metodologia
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Aproveitando-se do tema abordado e pouco explorado cientificamente, esta pes-

quisa utilizou-se de diferentes métodos para a elaboração dos seus resultados e 

conclusões.  

Segundo Freitas e Moscarola (2002), a estratégia e o tipo de pesquisa são escolhi-

dos de acordo com os objetivos que se tem, das exigências de tempo e dos recursos 

possíveis. O autor ressalta que é importante prevalecer o bom senso do pesquisa-

dor para utilizar a metodologia mais adequada.  

Conforme apresenta Gil (2002), existe uma classificação para pesquisas. 

- Exploratórias: utilizada para esclarecer ou criar hipóteses sobre algum problema. 

Ocasiona o aperfeiçoamento de ideias e/ou o surgimento de instituições. Neste 

modo, deve-se fazer a revisão bibliográfica, entrevistas com pessoas relacionadas 

aos temas abordados e análise de exemplos. 

- Descritivas: pretendem descrever determinadas populações ou determinar rela-

ções entre variáveis por meio de técnicas padronizadas de coleta de dados, como 

questionários e observação sistemática.  

- Explicativas: objetivam verificar fatos que determinam ou contribuem para a ocor-

rência de fenómenos, utilizando o método experimental ou observacional.  

Entre as classificações mencionadas, de acordo com as características apresenta-

das, a presente pesquisa é enquadrada como exploratória.  

Analisando por outro ponto de vista, podemos enquadrar a abordagem deste estudo 

com outra classificação: qualitativa ou quantitativa. Conforme menciona Bell (2004), 

os “investigadores quantitativos recolhem os fatos e estudam a relação entre eles” 

enquanto os investigadores qualitativos “estão mais interessados em compreender 

as perceções individuais do mundo.”  

Conforme nos mostra Bento (2012), atualmente muitas pesquisas utilizam conjun-

tamente os métodos qualitativo e quantitativo, obtendo muito sucesso nos resulta-

dos.   

Pode-se afirmar que este estudo possui características suficientes para ser apon-

tado como qualitativo, onde para proceder a recolha de informações utilizou-se a 

análise documental de fontes oficiais, bem como a revisão de literatura especiali-

zada. Em se tratando de uma análise qualitativa, as informações que pretendeu-se 
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recolher são qualidades, propriedades e características que não se traduzem em 

números, mas sim em conceitos.  

Dalfovo (2008) descreve a análise qualitativa como a relação ideal entre o mundo 

real e o sujeito, justificando que a essência da abordagem é o processo, o contexto 

e o significado, além disto o autor salienta que o pesquisador assume papel de 

instrumento-chave para a pesquisa. Também refere que, para analisar os dados e 

resultados, é preciso usar a interpretação, a subjetividade, a flexibilidade, a com-

preensão e a análise dos contextos, supondo que o foco deve ser nos processos e 

não nos resultados finais.  

Tendo em vista um dos objetivos desta pesquisa, isto é, o desenvolvimento de um 

documento com diretrizes organizacionais para os procedimentos administrativos e 

de organização logística da equipa B do SL Benfica, a escolha desta amostra como 

universo inicial de pesquisa sinaliza para o método que propomos: o estudo de 

caso.  

Conforme Yin (2005), os estudos de caso têm sido cada vez mais utilizados nas 

pesquisas de diversas áreas de estudos e a adoção desse método se justifica 

quando do estudo de fenômenos ou problemas que apresentam características pe-

culiares, alguma idiossincrasia com destaque que justifique o esforço de pesquisa. 

O mesmo autor apresenta outra justificativa plausível para a utilização do estudo de 

caso, como método desta pesquisa, quando explica que, por trata-se de um tema 

pouco abordado e com pouca exploração científica, a pesquisa torna-se muito mais 

exploratória e descritiva do que para comprovação de hipóteses de pesquisa. 

2.1. Levantamento de dados 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), a recolha de dados é uma etapa fundamental 

nas pesquisas, sendo importante que haja um rigoroso controle na aplicação dos 

instrumentos de pesquisa, para que os resultados sejam fidedignos, minimizando 

assim os erros que pesquisadores inexperientes possam ter.  

Quanto à questão do levantamento e análise do material coletado, foram divididos 

em temas e categorias a fim de interpretá-los à luz dos objetivos de pesquisa e do 

referencial teórico da análise de conteúdo  
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Bardin (2009) apresenta as diferentes fases da análise de conteúdo, organizando-

as no que chama de três polos cronológicos: 

• Pré-análise

• Exploração do material

• O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.

O levantamento de dados, da presente pesquisa, aconteceu de duas formas: pri-

meiramente foi feito através das atividades diárias executadas no exercício da fun-

ção de Gestor Administrativo e de Logística da equipa B do Sport Lisboa e Benfica, 

onde foi possível ter acesso a documentação oficial e confidencial do clube. Após o 

primeiro contato com os procedimentos, os mesmos foram descritos detalhada-

mente para a criação do documento citado no objetivo desta pesquisa. Além disto, 

por tratar-se de um assunto ainda pouco explorado, foi necessária a realização de 

entrevistas para obtenção de maior relevância no tema abordado.  

2.2. Entrevistas 

Ainda, para obtenção de opiniões a respeito do tema deste estudo e do documento 

criado como modelo, foram feitas entrevistas semiestruturadas com pessoas liga-

das a gestão de instituições de futebol. Optou-se por entrevistar pessoas ligadas a 

diferentes instituições desportivas, com o intuito de perceber a relevância de um 

documento deste porte em outros contextos e organizações.  

Conforme sugere Boni e Quaresma (2005): 

A entrevista, como coleta de dados sobre um determinado tema científico, é a téc-
nica mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os pesquisado-
res buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. 

De acordo com Queirós e Lacerda (2013) as entrevistas, que possuem finalidade 

científica, são classificadas em quatro modelos diferentes:  

- Não diretiva ou não estruturada: o entrevistador determina um tema amplo 

e o entrevistado tem mais liberdade para responder. 

- Semidiretiva ou semiestruturada: o entrevistador utiliza um guião de entre-

vista, onde ficam pré-definidos os temas e as perguntas que serão abordadas. 

Desta forma o entrevistado tem liberdade para responder, mas se mantem dentro 

do tema proposto.  
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 - Diretiva ou estruturada: o entrevistador utiliza questões padronizadas/fe-

chadas e a ambiguidade é reduzida a quase zero. Neste modelo os resultados são 

padronizados, o que acaba permitindo a tabulação e comparação dos mesmos. 

 - Focus groups: neste tipo de entrevista define-se previamente um assunto a 

ser abordado e um grupo de pessoas opina sobre o tema, revelando diferentes opi-

niões e visões.  

A realização de uma boa entrevista exige alguns aspectos importantes, como nos 
cita Duarte (2004):  

• O pesquisador deve ter bem definidos os objetivos da sua pesquisa; 

• O pesquisador precisa conhecer, com alguma profundidade, o contexto em 
que pretende realizar a investigação (possuir experiencia pessoal, conversas 
com pessoas ligadas ao universo do assunto – informações privilegiadas – 
leitura de estudos precedentes e cuidadosa revisão na bibliografia são al-
guns requisitos fundamentais); 

• Interiorização, por parte do entrevistador, do roteiro da entrevista (importante 
realizar entrevistas não-válidas com o roteiro finalizado, para evitar “engas-
gos” quando a entrevista acontecer pessoalmente); 

• Segurança e autoconfiança; 

• Manter algum nível de informalidade, sem jamais perder de vista os objetivos 
que levaram a buscar aquele sujeito como fonte de material para a investi-
gação.  

As entrevistas realizadas para este estudo seguiram a linha semiestruturada. Onde 

os entrevistados responderam a questões a respeito do tema com alguma liber-

dade, mas sem fugir do assunto proposto.  

Segundo Boni e Quaresma (2005) “as entrevistas semiestruturadas combinam per-

guntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer so-

bre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previa-

mente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma con-

versa informal.” 
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2.2.1. Guião de entrevista 

Para obtenção das respostas necessárias neste estudo, utilizou-se um guião de 

entrevista como instrumento para a construção do questionário, onde foram intro-

duzidas questões consideradas pertinentes aos entrevistados, indo de encontro 

com os objetivos desta investigação e com a revisão de literatura feita previamente. 

Segundo Conceição (2007), “de forma geral, o termo “entrevista” é reservado para 

as técnicas menos diretivas, enquanto o termo “questionário” refere-se às formas 

de inquirir, em que as questões são formuladas antecipadamente.”  

O guião de entrevista deve ser um roteiro com perguntas selecionadas para obten-

ção dos objetivos propostos, servindo como uma forma de o pesquisador organizar-

se e fazer a coleta das informações (Markoni e Lakatos, 2003).  

Ainda, de acordo com o pressuposto para validação e aplicação do guião de entre-

vistas seguiu-se as seguintes etapas, elencadas por Boni & Quaresma (2005) e 

Sarmento (2012): 

a) revisão teórica sobre os temas abordados;

b) elaboração da primeira versão da entrevista;

c) validação da entrevista com especialistas;

d) fazer as alterações sugeridas pelos especialistas;

e) efetuar estudo piloto;

f) discutir, com os especialistas, os resultados obtidos no estudo piloto e analisar a

possibilidade de outras alterações; 

g) caso sejam necessárias alterações, proceder a partir da letra “d” quantas vezes

forem necessárias. Caso contrário (não haver necessidade de alterações) passar a 

aplicação das entrevistas.   

2.2.2. Categorização 

Para organização das questões aos entrevistados, utilizou-se o processo de cate-

gorização, por possibilitar o agrupamento de dados com significados comuns (Pe-

reira e Leitão, 2007). Ainda sobre o sistema de categorias, Sarmento (2012) explica 
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que são necessárias diversas reformulações sustentadas em trocas de opiniões 

entre investigadores experientes na metodologia.  

Abaixo consta a forma de categorização do presente estudo: 

• Os gestores desportivos 
o Perfil de um gestor desportivo 

o Qual a importância destes profissionais nas estruturas dos clu-

bes? 

• Evolução dos clubes de futebol 
o Profissionalização dos clubes 

o Metamorfose clube x empresa 

• Padronização de processos nos clubes de futebol 
o A importância dos procedimentos administrativos na gestão de 

equipas.  

o Criação de protocolos para as atividades dos clubes. 

• Sobre a criação de um guia para a padronização dos procedimen-
tos relacionados as equipas. 

o Qual a importância da criação de um guia orientador? 
o Como criar este documento? 

A primeira categoria, e suas subcategorias, serviu para fortalecer ainda mais a ideia 

de que o gestor desportivo está, cada vez mais, tornando-se peça fundamental nos 

clubes de futebol, além de poder identificar algumas características que estes pro-

fissionais devem ter.  

Na segunda categoria, o objetivo foi entender como as pessoas, que estão dentro 

de instituições ligadas ao futebol, estão enxergando a evolução nos processos de 

profissionalização dos clubes de futebol, visto que cada vez mais os clubes estão 

transformando-se em empresas. 

A terceira categoria serviu para averiguar o que os profissionais pensam sobre a 

criação de protocolos para a execução de tarefas no futebol, quais os objetivos e a 

importância da criação de um documento para ser utilizado como guia na execução 

dos procedimentos.  



47 

Por fim, a quarta categoria trouxe informações referente ao modo de criação de um 

documento orientador dentro das estruturas dos clubes, além da opinião sobre a 

importância de um documento deste porte.   

2.2.3. Realização das entrevistas 

Sobre a realização das entrevistas, Lakatos (1996) afirma tratar-se de uma das eta-

pas mais importantes das pesquisas, requerendo tempo e alguns cuidados impor-

tantes, tais como: o planeamento da entrevista, sempre em busca do objetivo a ser 

alcançado; a escolha dos entrevistados, sendo importante que os escolhidos te-

nham familiaridade com o tema de estudo; a disponibilidade do entrevistado, para 

que possa garantir-se que o mesmo irá comparecer; as condições para que se 

possa garantir ao entrevistado a confidência de suas respostas e sua identidade e, 

por fim, a preparação do roteiro ou questionário da entrevista.  

As entrevistas foram realizadas nos meses de agosto e setembro de 2018. Por tra-

tar-se de pessoas de diferentes instituições e cidades, devido a grande distância 

entre os participantes, optou-se pela realização das entrevistas através de uma fer-

ramenta chamada Google Drive.   

Primeiramente foi feito um contato por telefone, onde foi repassado, aos convidados 

a participar do estudo, o contexto da pesquisa. Após a aceitação, o questionário 

(anexos) foi encaminhado por e-mail ao participante.  

2.2.4. Amostra da Pesquisa 

 A amostra entrevistada neste estudo é formada por seis gestores de clubes profis-

sionais de futebol, além de um gestor ligado a uma importante federação nacional 

de futebol. Os entrevistados são possuidores de diferentes cargos dentro dos de-

partamentos de gestão das instituições.  

Os dados obtidos com as entrevistas são de extrema importância, visto que apre-

sentam a opinião de diferentes pessoas sobre o tema abordado, além de poderem 

dar suas opiniões a respeito do modelo de documento criado como base para o 

estudo. 





3. Documento orientador
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Conforme descrito nos objetivos deste estudo, uma das atividades consistiu na ela-

boração de um documento que servisse como guião para as atividades desenvolvi-

das na equipa B do SLB. Dentro da instituição este documento foi denominado 

como: Documento Orientador: Procedimentos Administrativos e Organização Lo-

gística.  

A criação deste documento visa listar, explicar e exemplificar os procedimentos re-

lacionados às atividades administrativas e de organização logística da Equipa B do 

Sport Lisboa e Benfica, tendo como principal objetivo tornar estes procedimentos 

entendíveis para quaisquer pessoas, antigas e novas, que estiverem na gestão 

deste setor do Clube, ou a quem interessar. Sendo assim, estes procedimentos não 

ficam personificados nas pessoas que atualmente exercem estas funções, tor-

nando-se um padrão dentro do clube.   

A ideia de criação deste documento, deu-se através da dificuldade em encontrar 

padrões para a execução de tarefas do dia-a-dia. Deve-se salientar que, como são 

tarefas que incluem outras pessoas/instituições para concretizarem-se, nem sem-

pre haverá um padrão de retorno destas outras pessoas/instituições. Por este mo-

tivo, devemos estar dispostos e sermos flexíveis nos casos em que necessitamos 

alterar nossos padrões, desde que não fujamos do que é necessário para o sucesso 

da atividade.  

Como forma de organização do documento, dividiu-se o conteúdo de acordo com 

os assuntos abordados, tendo como embasamento a execução das atividades co-

tidianas. Com relação aos assuntos, pode-se citar como principais: calendarização 

da equipa, planeamento das atividades semanais, mensais e anuais, logística refe-

rente a organização de viagens e jogos da equipa, comunicação com diversos de-

partamentos internos e externos ao clube, controle de despesas, inscrição de joga-

dores nas competições, controle e atualização de dados dos jogadores e staff, pro-

cedimentos relacionados com o setor de rouparia, entre outros.  

A criação deste documento aconteceu entre o mês de setembro do ano de 2017 até 

o mês de maio de 2018. Período este que foi suficiente para recolha das informa-

ções, descrição das atividades, elaboração e formatação do respetivo documento. 

Para melhor demonstração e exposição, o documento completo consta nos anexos. 
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3.1. Sport Lisboa e Benfica  

O Sport Lisboa e Benfica é uma instituição desportiva de origem portuguesa, fun-

dada em 1904 na cidade de Lisboa. Nesta altura, em Portugal, o futebol era prati-

cado apenas pelos nobres, sendo considerado um desporto de elite.  

Segundo o site oficial do clube (consultado a 15 de agosto de 2018), a fundação 

ocorreu precisamente a 28 de fevereiro de 1904, e o primeiro nome foi Sport Lisboa. 

A ideia da formação de um clube foi sendo criada nos meses anteriores pela junção 

de dois grupos de elementos que habitualmente treinavam e jogavam em terrenos 

descampados localizados em Belém, e que se juntaram para jogar futebol, entre 

outros fins.  

Depois de um treino matinal, em um dos terrenos em Belém, realizou-se, na parte 

da tarde, uma reunião, na qual estiveram presentes 24 elementos, entre os quais 

os dez do treino da manhã. Estes são considerados os fundadores do Clube. No 

almoço que se seguiu, os elementos sugeriram a criação de um novo clube, tor-

nando efetiva a ligação então estabelecida. Ao longo de dois meses e meio, a ideia 

foi criando raízes, foram-se definindo os símbolos do Clube (nome, cores, emblema) 

e marcou-se para 28 de fevereiro de 1904 a data da reunião que marcaria o nasci-

mento daquele que viria a ser o Sport Lisboa e Benfica.  

Dentre as pessoas participantes desta reunião, encontrava-se Cosme Damião, en-

tão com 18 anos de idade. Figura símbolo do clube e considerado um dos fundado-

res, sendo ele quem escreveu a ata desta reunião de fundação do clube. Além de 

ter sido jogador, em diferentes momentos assumiu também papel de treinador e 

vice-presidente do clube.  

Foi em 1908 que o clube passou a chamar-se Sport Lisboa e Benfica, nome que se 

mantem até os dias atuais. Esta alteração ocorreu devido a proximidade de alguns 

dos fundadores do Sport Lisboa com o clube Sport Lisboa de Benfica. Entre os 

sócios deste clube estava Cosme Damião, que viu na oportunidade de unir os dois 

clubes a fusão perfeita, visto que o Sport Lisboa de Benfica possuía um campo de 

futebol, mas dava prioridade a outras modalidades, principalmente o ciclismo.  

Assim, em assembleia geral, ficou aprovada a união das duas instituições, tendo, 

mais uma vez, Cosme Damião como um dos seus protagonistas. Com a junção dos 
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clubes, a instituição passou a ser multidisciplinar, absorvendo as modalidades das 

duas instituições e tendo em Cosme Damião o principal responsável pela promoção 

das modalidades. Além do nome, ficou definido que o símbolo do clube também 

seria alterado. 

Através das conquistas e dos seus feitos memoráveis, com o passar dos anos, o 

clube tornou-se conhecido mundialmente e, dentre os clubes portugueses, é o que 

apresenta o maior número de pessoas simpatizantes dentro e fora de Portugal.   

O clube tem no futebol sua modalidade mais representativa, mas abriga uma série 

de outras modalidades esportivas, como o futsal, hóquei, voleibol, atletismo, bas-

quetebol, boxe olímpico, patinação artística, vela, xadrez, ténis de mesa e natação, 

apenas para citar algumas.  

No que diz respeito ao futebol, desporto explorado neste estudo, o clube possui 13 

equipas de formação, que vai do escalão traquinas A até aos juniores. Em um outro 

patamar estão as equipas profissionais, nomeadamente equipas A e B.  

3.2. Equipa B do Sport Lisboa e Benfica 

Esta investigação surge devido ao trabalho desenvolvido no contexto da Equipa B 

do Sport Lisboa e Benfica. A equipa B é uma equipa de futebol português com sede 

em Lisboa, podendo-se dizer que é a equipa reserva do plantel principal do Sport 

Lisboa e Benfica. O clube joga os seus jogos no Caixa Futebol Campus e utiliza 

estas mesmas instalações para treinos e demais atividades. A equipa foi fundada 

em 1999 e dissolvida em 2006, sendo reiniciada novamente em 2012, ano em que 

foi determinado que as equipas "B" podem entrar diretamente para a Segunda Liga 

nacional. 

Trata-se de um equipa que está em um nível entre o setor de Formação e a equipa 

principal do clube, atribuindo como principal objetivo a finalização do desenvolvi-

mento de jogadores formados no clube e de jovens contratados para integrarem o 

plantel, sendo capazes de sustentar a equipa principal no presente e futuro, além 

de fazer com que a transição para a equipa principal seja um processo feito com 

menor dificuldade, visto estarem a participar de um contexto competitivo muito alto 

e no escalão sénior.  
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Como principal competição neste escalão, a equipa utiliza os jogos da Ledman Li-

gaPro (Segunda Liga) como laboratório para dar experiência a estes jovens. Por 

tratar-se de um contexto de equipa B, os objetivos no campeonato são diferentes 

das demais equipas participantes (com exceção às outras equipas B existentes na 

competição). Sendo assim, o resultado final não é o componente mais interessante 

e o mais importante é a experiência adquirida pelos jogadores ao participarem desta 

competição, visto tratarem-se de jovens que necessitam deste contexto para uma 

formação mais completa.  

Caso não existisse este espaço para a continuação do desenvolvimento dos atletas, 

provavelmente estes jogadores seriam emprestados a outros clubes ou então fa-

riam o acesso direto a equipa principal, o que poderia acabar não sendo benéfico 

ao jovem jogador, pois é provável que tivesse poucas oportunidades em um pri-

meiro momento, ficando assim sem competir e com poucos minutos de jogo.  

Atualmente há um regulamento que estabelece as normas que regem a participa-

ção das equipas B nas competições organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional. A seguir expõe-se algumas das principais regras e normas:  

§ uma equipa B poderá ascender à II Liga quando a sua classificação despor-

tiva assim o determine;  

§ no caso de uma equipa B obter classificação que desportivamente lhe confira 

o direito de acesso à I Liga, apurar-se-á, para efeitos de subida, o clube clas-

sificado imediatamente abaixo;  

§ em caso de descida da equipa A do clube a disputar a I Liga, a sua equipa B 

desce automaticamente para o escalão abaixo; 

§ os clubes podem inscrever na ficha técnica dos jogos a disputar pelas equi-

pas B:  

§ jogadores com idades compreendidas entre os 16 e os 23 anos de idade; 

i. um máximo de 3 jogadores sem limite de idade; 

ii. um mínimo de 10 jogadores formados localmente; 
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iii. Para efeitos do número anterior, considera-se jogador formado local-

mente aquele que tenha sido inscrito na Federação Portuguesa de Fu-

tebol, pelo período correspondente a três épocas desportivas, entre

os 15 e os 21 anos de idade, inclusive.

§ o regulamento também permite aos jogadores da equipa B disputarem a 

competição onde estão inseridos, podendo disputar uma outra competição 

pela equipa A, sem existir o intervalo mínimo exigido de 72 horas; 

§ não é permitido um jogador disputar qualquer jogo pela equipa B, caso tenha

disputado anterior uma qualquer competição pela equipa A, sem distar entre

jogos um prazo mínimo de 72 horas;

§ o disposto nos dois pontos anteriores abrange igualmente os jogadores que 

tenham participado nas competições oficiais de juniores. 

É importante salientar, também, a respeito da estrutura dos recursos humanos 

desta equipa, referente a época 2017/2018, representada através de um organo-

grama. Para esta exemplificação foi utilizado o modelo de Organograma Funcional, 

no qual a organização está estruturada pelas relações funcionais e não hierárqui-

cas, com exceção ao Team Manager e ao Treinador principal, ao qual exercem 

funções e atividades que necessitam ser hierarquizadas.  

Team	Manager

Equipa	
Técnica

Treinador	
Principal

4	
Treinadores	
Adjuntos

Treinador	de	
GR

Departamen
to	Médico

2	Médicos 2	Fisioterapeutas

LAB

3	
Fisiologistas Nutricionista

Staff	Apoio

Gabinete	de	
Apoio	ao	
Jogador

2	Técnicos	
em	

Equipament
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Assessor	de	
Imprensa

Assistente	
Administrativo

 Figura 1- Organograma funcional da Equipa B do Sport Lisboa e Benfica - 2017/2018 





4. Apresentação e discussão dos resultados
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A análise e discussão dos resultados, que serão apresentados neste capítulo, 

foram sistematizadas de acordo com a categorização apresentada anterior-

mente. Foram extraídos os principais dados de cada entrevista, relacionados 

com as categorias e, após isto, foi feita a interpretação e discussão destes dados. 

Os dados expostos neste capítulo serão a base, juntamente com a revisão de 

literatura, para podermos responder às questões iniciais deste estudo. 

Foram realizadas sete entrevistas com: seis gestores desportivos relacionados 

a clubes profissionais de futebol e um gestor desportivo relacionado a uma im-

portante federação nacional de futebol. O questionário apresentado teve as 

questões organizadas de acordo com as categorias e subcategorias apresenta-

das na metodologia.  

As questões apresentadas inicialmente, aos participantes, serviram para traçar 

um perfil dos mesmos, com perguntas a respeito da idade, formação, função que 

exerce atualmente e há quanto tempo está envolvido no futebol. De acordo com 

as respostas, pode-se afirmar que se trata de pessoas com experiências diferen-

tes, o que agrega ainda mais ao estudo. 

A respeito dos perfis das pessoas entrevistadas, participaram seis homens e 

uma mulher, todos em atividade nas suas instituições. Os entrevistados pos-

suem entre 25 e 40 anos, o que acaba por expor opiniões de pessoas de gera-

ções diferentes dentro do futebol, contribuindo para que haja maior diversidade 

nas ideias apresentadas.  

Ainda sobre os entrevistados, no quesito da formação acadêmica, pode-se ver 

que abrangeu três diferentes áreas, sendo:  

- Quatro entrevistados formados em Educação Física e com Pós-graduação em 

Gestão e Marketing Esportivo;  

- Dois gestores com formação em Administração de Empresas, sendo um com 

Pós-Graduação em Gestão e Marketing Esportivo; 

- Um participante com formação mais voltada para o conhecimento técnico no 

futebol, possuidor da Licença A de treinador, concedida pela UEFA. 

Quanto ao tempo de experiência e ligação a instituições de futebol, o participante 

que está a menos tempo encontra-se ha 3 anos envolvido nesta área, enquanto 
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o entrevistado com mais anos de experiência, encontra-se ha 20 anos no meio 

do futebol. De acordo com as respostas dos sete participantes, os mesmos apre-

sentam uma média de 10 anos de experiência neste ramo.  

Na tabela abaixo, encontra-se a caracterização específica de cada participante. 

 
Figura 2: Caracterização dos entrevistados 

 

1) Os gestores desportivos  

Nesta primeira categoria, as perguntas direcionadas aos entrevistados tinham 

por objetivo reforçar o papel e a importância dos gestores desportivos, atual-

mente, nas instituições de futebol, além de buscar informações sobre o perfil 

ideal para um bom gestor desportivo. Baseado neste objetivo, subdividiu-se em 

duas subcategorias. 

a. Perfil ideal e competências. 

Entre as diversas características e competências apontadas para o perfil de um 

bom gestor desportivo, a liderança foi lembrada por cinco dos sete entrevistados, 

e pode ser considerada a base do perfil de um bom profissional da área.  

Para o entrevistado 4, o gestor deve ser, entre outras características, um líder 

com bom relacionamento interpessoal. De encontro a isto, o entrevistado 2 acre-

dita que, no futebol, a liderança deve ser exercida de forma horizontal, traba-

lhando de forma com que cada um saiba suas funções e tarefas e sinta-se im-

portante para alcançar os objetivos, sem haver a necessidade de um sistema 

hierárquico. 

Há tempos este modelo de liderança vem sendo debatido, em conformidade com 

isto, Pereira (1993) afirma que “para escândalo dos teóricos clássicos da buro-

cracia, a liderança horizontal (entrepares) é um ingrediente indispensável nas 

organizações dinâmicas”.  



61 

De acordo com Silva (2015), nos tempos modernos é necessário atuar como um 

líder que age na horizontal. O mesmo autor destaca que a pessoa que usa este 

modo de liderar, agrega, contribui, participa, transforma pessoas comuns em 

pessoas extraordinárias e que a valorização das pessoas e a parceria são os 

segredos para o sucesso.  

O entrevistado número 1 acredita que: “Um bom gestor é aquele que harmoniza 

as diversas áreas relacionadas para os objetivos da instituição sem esquecer do 

bem-estar dos colaboradores”. 

Quanto a outras características citadas pelos entrevistados, pode-se destacar 

algumas, como: organização, bom gestor de conflitos, capacidade de negocia-

ção, conhecimento teórico e prático das áreas esportivas e ciência do esporte, 

entre outras.  

Ainda sobre as características e competências do gestor, Mintzberg (2010) che-

gou ao modelo que entende como mais abrangente da representação das com-

petências do gestor. Para o autor, elas ocorrem em três vertentes, do conceitual 

ao concreto: o das informações, o das pessoas e diretamente para a ação.  

Joaquim, Batista e Carvalho (2011) em seu estudo de revisão da literatura inter-

nacional, destacam: o planejamento, tanto de atividades, como de projetos e 

eventos; a gestão de recursos humanos e financeiros, de instalações e de equi-

pamentos; a liderança; o marketing; e a coordenação de equipes.  

b. A importância do gestor desportivo nas estruturas dos clubes.

Nesta subcategoria, ressaltou-se a importância do gestor dentro das organiza-

ções dos clubes. De acordo com as respostas obtidas, todos os entrevistados 

acreditam que, no futebol atual, onde vê-se e busca-se a evolução nas organi-

zações, os gestores possuem papel extremamente importante nos clubes.  

De acordo com o entrevistado 2, os gestores são imprescindíveis para o andar 

sustentável das estruturas. De encontro a isto, o entrevistado 4 diz que o gestor 

esportivo é o alicerce organizacional do clube, ou seja, um profissional que é 

mediador e ao mesmo tempo propulsor das ações técnicas específicas e admi-

nistrativas. 
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Sarmento (2011) afirma que a grande missão do gestor desportivo é planear e 

implementar estratégias para que as organizações consigam atingir os objetivos 

previamente definidos, tendo o gestor a responsabilidade máxima por tudo que 

acontece nas organizações desportivas. 

O entrevistado 5 acredita que o gestor é de extrema importância para o alcance 

das metas e objetivos propostos. Sendo, também, responsável pelo desenvolvi-

mento do planejamento estratégico do clube. 

Para Roche (2002), planejamento estratégico é entendido como um processo 

pelo qual a organização, ao analisar o ambiente externo e ter definidos os seus 

objetivos a médio e longo prazos, seleciona as estratégias mais adequadas para 

alcança-los, o que levará, consequentemente, ao desenvolvimento dessa orga-

nização. 

2) Evolução dos clubes de futebol 

Nesta categoria foi abordado o tema referente as evoluções existentes na gestão 

e organização dos clubes. De um modo geral, os questionamentos, feitos aos 

entrevistados, foram direcionados a maior profissionalização dos clubes e a 

transformação dos clubes em empresas.  

a. Profissionalização dos clubes  

Quando questionados sobre eventuais alterações nas estruturas dos clubes, a 

respeito da profissionalização dos recursos humanos existentes, a maioria dos 

entrevistados mostraram-se otimistas. O entrevistado 1 afirmou acreditar que os 

clubes estão mais profissionais devido as novas leis de atuação, tanto para ins-

tituição, como para gestão de atletas.  

Indo de encontro com esta ideia, o entrevistado 3 acredita que com a criação de 

regras e normas que acarretam em perdas de pontos em campeonatos e blo-

queios financeiros por conta de más administrações no passado, os clubes estão 

buscando profissionais qualificados e com perfil para trabalhar no esporte, pro-

fissionalizando a área.  
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O entrevistado 2 diz que, devido as diversas demandas que o futebol atual apre-

senta, ao longo dos últimos anos há a tendência de profissionalização das estru-

turas dos clubes. Porém, acredita que, a nível de escolas de futebol, o amado-

rismo ainda prevalece.  

Em concordância, Kfouri (2000) acredita que o futebol moderno exige a profissi-

onalização em todas as áreas e cita o marketing como chave para o aumento de 

recursos e avanço na mercantilização. 

Na opinião do entrevistado 4, os clubes estão investindo nos profissionais que 

exercem essa função de forma profissional, nesse sentido, as operações de ges-

tões tendem a possuir um melhor planejamento - planos de ação e intervenções 

- na busca dos objetivos da Instituição.  

Sobre isto, Azevedo (1999) diz que é imprescindível que profissionais da gestão 

desportiva estejam envolvidos em todos os negócios do âmbito esportivo. De-

vendo ser este o profissional que está inserido nas direção dos clubes. 

Em contrapartida, os entrevistados 6 e 7 demonstraram opiniões um pouco con-

trárias. O entrevistado 6 acredita que, apesar de alguns clubes estarem se pro-

fissionalizando, a grande maioria ainda possui o amadorismo na sua gestão. En-

quanto o entrevistado 7 acredita que a profissionalização do futebol acontece em 

apenas alguns países.  

Neste contexto nos fala Souci (2002), quando destaca a falta de preparação dos 

gestores do desporto, destacando que ainda perdura o mito de que o simples 

fato de um profissional ter antiguidade na instituição o torna apto, tornando-se 

até um critério para a eleição de gestores, sem considerar a grande diferença 

que existe entre “fazer o trabalho” e “gerir o trabalho”. Sarmento (2005) também 

afirma que não é o número de vezes que o jogador apareceu na televisão que 

lhe vai dar as competências necessárias para gerir uma organização desportiva. 

b. Metamorfose clube x empresa

Nesta subcategoria os entrevistados opinaram a respeito da “empresarização 

dos clubes”, tema abordado em alguns estudos e já citado na introdução e refe-

rencia bibliográfica desta mesma pesquisa. Sobre este assunto o entrevistado 1 

disse acreditar ser uma tendência de mercado, devido a evolução da modali-

dade. Nesta mesma ideia, o entrevistado 3 diz tratar-se de um caminho natural 
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para o Futebol. Porque as empresas no geral são mais organizadas e tem o 

potencial de extrair o máximo do funcionário, e isto faria bem ao esporte, já que 

a cultura do futebol atrapalha o desenvolvimento de projetos e ações nos clubes.  

Em concordância, Rodrigues (2009) acredita que esta mudança acarreta na al-

teração de modelos de gestão dos clubes, antes mais tradicionais e culturais e, 

agora, passando para critérios de eficiência e rentabilidade. Além de citar que, 

atualmente, o modelo empresarial possui grande influência nas demais organi-

zações. 

Os entrevistados 2 e 5 acreditam que esta mudança vai ao encontro da profissi-

onalização do meio. O entrevistado 2 foi mais afundo no assunto e acrescentou 

que as empresas são mais estruturadas no seu controle administrativo, e isso 

deve ser levado aos clubes de futebol também. Como exemplo, o entrevistado 

citou que: “uma empresa não deve gastar mais do que arrecadar, caso contrário 

terá que cortar os custos. Para o futebol da mesma forma. Até alguns anos atrás, 

principalmente no Brasil, muitos clubes não se preocupavam da forma adequada 

com o controle financeiro”. 

Em suas pesquisas, Proni (1998) e Azevêdo, Barros e Suaiden (2004), já citavam 

que esta lógica empresarial dos clubes passa diretamente pela captação de mai-

ores receitas advindas da parceria com outras empresas, em forma de patrocí-

nio.  

Já o entrevistado 4 foi de encontro a próxima categoria deste estudo, quando diz 

que a ideia visa a padronização dos processos com intuito de atingirem uma 

linha de produção para se chegar aos objetivos da instituição de forma mais ope-

racional e menos emocional, referindo-se ao clubismo dos gestores não profis-

sionais que possuem identificação com o clube.  

3) Padronização de processos em clubes de futebol 

Esta categoria tem por objetivo apresentar a opinião dos entrevistados a respeito 

da padronização dos processos nos clubes. Conforme a revisão bibliográfica, 

esta é uma prática muito utilizada no meio empresarial. Para tal, dividiu-se o 

tema em duas subcategorias.  

a. A importância dos procedimentos administrativos na gestão de 

equipas. 
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Na opinião do entrevistado 1, os procedimentos administrativos são fundamen-

tais, por serem a base para que o jogo possa acontecer. Sendo assim, se não 

forem bem executados, o espetáculo não acontece.  

Já o entrevistado 2 acredita que o controle administrativo pode ter resultado di-

reto na parte técnica, pois uma equipe bem estruturada administrativamente 

oportunizará à parte técnica maior respaldo e poderá atender as suas demandas 

da melhor forma. 

Em concordância, o entrevistado 3 diz que todos os procedimentos administrati-

vos causam impacto direto nas equipes de futebol, sejam através de recursos 

captados para investimento no esporte ( o que possibilita melhoria na qualidade 

dos materiais para treinamentos, qualidade de alimentos, logística em viagens) 

ou através do cumprimento de normas e políticas exigidas pelos órgãos regula-

dores da modalidade (como procedimentos pré-jogo, contratação de funcioná-

rios para atuação em determinadas áreas em partidas, pagamento de taxas em 

geral). 

Sobre este assunto, Chiavenato (2004) indica que com o intuito de aumentar a 

eficácia nos seus procedimentos, as organizações passaram a se preocupar com 

a padronização dos métodos e processos de trabalho.  

É para este sentido que os clubes precisam estar inclinados, visto que erros ad-

ministrativos podem acarretar em diminuição no desenvolvimento das atividades 

práticas do futebol, como treinos e jogos.  

O entrevistado 4 disse dar muita importância para os processos e a organização 

administrativa, pois acredita que as questões técnicas específicas (leia-se ativi-

dades ligadas aos treinos e jogos) podem ser desempenhadas de forma mais 

intensa e sem percalços, ou seja, quando o processo está alinhado, a execução 

das ações se torna o diferencial. Em concordância, o entrevistado 5 afirmou que 

os processos administrativos são o suporte para que as atividades de futebol 

ocorram da melhor maneira possível.  

De encontro com estas respostas, Campos (1992) afirma que a padronização é 

um instrumento de gerenciamento e controle que serve de embasamento para a 

rotina, sendo uma forma bastante prática e viável para estabilizar os processos 

de uma instituição. 
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Para finalizar, o entrevistado 7 disse tratar-se de algo fundamental, pois tudo que 

for relacionado com a evolução do esporte, em busca de melhorias, torna-se 

importante.  

b. Criação de protocolos para as atividades dos clubes 

Quando perguntados se, nas instituições a qual os entrevistados fazem parte, 

existem protocolos criados para os procedimentos administrativos, o entrevis-

tado 1 afirmou existir. Explicando ter sido um processo feito ao longo de quatro 

anos, onde todos os procedimentos foram mapeados e assim houve a criação 

de um documento utilizado como orientador dos processos. Esta atividade con-

cedeu ao clube a certificação de qualidade ISO9001.  

O entrevistado 2, também afirmou existir protocolos criados pelos técnicos de 

cada área, dissecando as ações a serem adotados em cada procedimento.  

Na instituição do entrevistado 3 também existe protocolos criados para os pro-

cedimentos. Segundo o entrevistado, todos os procedimentos foram descritos a 

partir das necessidades específicas que as comissões técnicas têm dentro do 

clube, sempre adequando a realidade financeira da instituição. Os protocolos 

foram criados através de reuniões entre funcionários das áreas de apoio a co-

missão técnica (administração, finanças, logística, operacional). 

Segundo o entrevistado 4 O Clube atua sob diretriz do Manual da Qualidade - 

Certificação ISO 9001:2015 - que padroniza todos os processos dos departa-

mentos, independente das pessoas. A certificação foi adquirida após uma aná-

lise de risco onde identificou-se a necessidade de padronizar processos visando 

a formação de atletas para o Clube. Ainda acrescentou que todo mês são lança-

das as projeções de cada indicador - por setor/área - e após o término do período 

projetado (mês) - cada um apresenta seus resultados. O Clube então controla 

os indicadores de desempenho e cada responsável atua/apresenta o (F)ato, a 

(C)ausa e a (A)ção. Essa mensuração direciona o trabalho em cada setor pelos 

próximos 30 dias. 

No clube representado pelo entrevistado 5, os protocolos foram criados a partir 

de construção interna dos colaboradores do grupo. Os processos são restritos 

ao clube, bem como desenvolvidos para o suporte e controle das atividades. 



67 

Chiavenato (2004) diz que a padronização dos processos é uma forma de au-

mentar a eficiência dos processos produtivos. Além da padronização de métodos 

e processos, o autor cita que as ferramentas e instrumentos também devem ser 

padronizados, com o intuito de diminuir a variabilidade e diversidade nos proces-

sos produtivos. 

Para a criação de protocolos na instituição do entrevistado 6, houve a contrata-

ção de uma consultoria, porém nem todos os processos estão normatizados. 

Por fim, o entrevistado 7 reconheceu não haver protocolos no seu clube e que a 

organização administrativa necessita de melhorias.  

4) Sobre a criação de um guia para a padronização dos procedimentos re-
lacionados as equipas.

Nesta ultima categoria, buscou-se informações sobre a criação de um docu-

mento para normatização dos procedimentos das equipas. Com base neste ob-

jetivo, dividiu-se o tema em subcategorias.  

a. Qual a importância da criação de um guia orientador?

De acordo com o entrevistado 1, torna-se muito importante a criação de um guia, 

Devido a rotação constante de colaboradores.  Servindo como um manual da 

instituição ajudando no treinamento e na pratica do dia a dia. Seguindo a mesma 

ideologia, o entrevistado 2 diz ser de extrema importância, pois o norte da em-

presa, neste caso o clube de futebol, deve estar a frente de seus colaboradores. 

Cada colaborador deve estar ciente e se adequar ao modelo já existente. Evi-

tando assim que a saída de um colaborador possa prejudicar o andamento das 

atividades.  

O entrevistado 3 seguiu a mesma linha de raciocínio e afirmou que os clubes de 

futebol têm um viés político e muitas vezes na mudança de gestão presidencial, 

diversos funcionários com funções importantes são dispensados e muitas vezes 

todo o trabalho tem que ser refeito, começando do zero. Sendo assim, qualquer 

tipo de padrão, guia para execução e processos bem definidos são essenciais 

para dar continuidade no trabalho realizado.  

De acordo com o princípio “Abordagem de processo”, apresentado na Associa-

ção Brasileira de Normas Técnicas (2000:8), um resultado desejado é alcançado 



 

68 

 

com mais eficiência quando as atividades e recursos relacionados são gerenci-

ados como um processo. 

Na opinião do entrevistado 4, a certificação de qualidade (ISO9001) trouxe ele-

mentos de padronização de análise, ação e avaliação, que norteiam os trabalhos 

nas diferentes áreas e setores. Desta forma, a tendência de projetar atletas em 

nível de mercado - interno e externo - seja potencializado independente das pes-

soas, tornando assim, uma ação do Clube o que torna a Instituição forte e sólida.  

Em concordância o entrevistado 5 referiu que, com a existência de um guia, os 

procedimentos não são personificados, e sim, um processo institucional. 

Sobre a utilização dos padrões utilizados na ISO9001, Valls (2017) aponta que:  

“Um dos aspectos mais marcantes é o relacionado ao enfoque por processos, cujo 
conceito básico prevê uma nova forma de estruturar e gerenciar as atividades (pro-
cessos) e as própriasorganizações, de forma sistemática e integrada, alinhando as 
expectativas dos clientes à eficácia da organização como um todo”. 

Já o entrevistado 6 acredita que mais que um guia, é necessário a criação de 

um arcabouço completo de normas para que tenha credibilidade e segurança 

nos processos.  

Finalizando, na opinião do entrevistado 7, torna-se importante a criação de um 

guia, pois daria uma ideia de maior organização, além de evitar diversos proble-

mas.  

b. Como criar este documento? 

Nesta ultima subcategoria, questionou-se os entrevistados a respeito dos méto-

dos que utilizariam para criação de um guia orientador de processos, nas suas 

respectivas instituições.  

O entrevistado 1 relatou que mapearia todos os processos, observaria a rotina 

de trabalho das pessoas, buscaria a correlação entre os processos e as rotinas 

e iniciaria o desenho do procedimento. 

Já o entrevistado 2 contou que, em primeiro lugar, conheceria os ideais e objeti-

vos da empresa. Conhecer tudo o que pode te oferecer, quais as ferramentas 

possíveis. Entender o meio para não estipular nada que possa estar aquém ou 

além do possível.  
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Para o entrevistado 3 a melhor forma de criação seria através de reuniões com 

áreas/funcionários envolvidos nestes processos e Benchmarking com empresas 

que já possuem documentos e procedimentos parecidos.  

O entrevistado 4 propôs a criação da seguinte forma: 

• Plano de ação para identificar elementos de risco e análise positiva.

• Definição de análise de indicadores para mensurar qualidade e perfor-

mance.

• Controle sistemático de rotinas e execuções de atividades.

• Avaliação periódica dos processos.

Ainda, o entrevistado 5 relatou que faria em conjunto com o planejamento estra-

tégico do clube e a opinião dos colaboradores. Também buscaria referências de 

grandes clubes para que esta construção seja feita na busca do maior sucesso 

possível. 

Seguindo a mesma linha, o entrevistado 4 expôs que entrevistaria todos os inte-

ressados naquele processo, após isto faria um benchmarking no mundo, sobre 

esse procedimento, para aí sim criar o próprio modelo.  

Por fim, o entrevistado 7 Faria através de reuniões, com as pessoas dos diferen-

tes departamentos, para entender as necessidades. 

Utilizando a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2000:8) como base, 

pode-se citar oito procedimentos utilizados para a aquisição da certificação de 

qualidade ISO9001, são eles: 

• Inicialmente é feito um diagnóstico por um especialista da norma;

• Elaboração de uma proposta comercial para a empresa;

• Criação de um cronograma de atividades do cliente (empresa), de acordo

com a norma; 

• Implantação da proposta por meio de consultoria e treinamento;

• Auditoria interna;

• Pré-auditoria externa (opcional);

• Um organismo certificador realiza uma auditoria de certificação;

• Se tudo estiver conforme as exigências, a empresa recebe o certificado.
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Chegando a fase final deste estudo, é importante ressaltar que, com base nos obje-

tivos propostos, e, devido a escassez de pesquisas encontradas neste contexto, 

tornou-se extremamente justificável a construção desta investigação, visto tratar-se 

de assuntos atuais e que estarão cada vez mais em pauta na gestão das instituições 

ligadas ao futebol.  

A proposta inicial, desta pesquisa, foi destacar a importância dos procedimentos 

administrativos na gestão das equipas de futebol e, em concomitância, construir e 

apresentar um documento orientador para os procedimentos administrativos da 

equipa B do Sport Lisboa e Benfica, com o intuito de padronizar as atividades exis-

tentes na organização desta equipa.  

Devido a falta de estudos abordando esta temática, para conseguir perceber a im-

portância destes procedimentos e da criação de um guia, foram realizadas entre-

vistas buscando opiniões de gestores de diferentes instituições ligadas ao futebol. 

E é em cima destas entrevistas que as considerações finais serão estabelecidas, 

de acordo com os objetivos específicos propostos.  

O primeiro objetivo específico, era descrever a respeito da importância da gestão 

desportiva no futebol e as competências atribuídas aos gestores desportivos. De 

acordo com o referencial teórico e as respostas dos entrevistados, ficou evidente 

que, devido a sua grande importância, cada vez mais, as instituições estão inves-

tindo em profissionais da gestão desportiva, visto que as exigências do futebol atual 

não suportam mais uma gestão amadora. Sendo assim, os gestores possuem, na 

sua grande maioria, formação específica na área e estão dedicando-se exclusiva-

mente a esta profissão, fato que em outros tempos não acontecia, pois, os gestores 

eram amadores e normalmente acabavam por ter outra atividade profissional junta-

mente com a função exercida nos clubes.  

A respeito das competências dos gestores, também baseado no referencial teórico 

e nas entrevistas, pode-se afirmar que um dos principais pontos citados é que o 

gestor desportivo deve possuir uma boa liderança no seu ambiente de trabalho. 

Além, é claro, de conhecimentos técnicos específicos da modalidade e da função. 

O segundo objetivo específico visou analisar a evolução e profissionalização do fu-

tebol e, de acordo com o que foi apresentado, pelos autores citados no estudo e 

pelos entrevistados, esta profissionalização é uma tendência na modalidade, pois, 
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se antigamente o futebol era uma modalidade desportiva utilizada como lazer, nos 

dias atuais isto já é muito diferente e tornou-se um verdadeiro negócio que envolve 

quantias monetárias incalculáveis, devido ao envolvimento de empresas de todos 

os ramos nos eventos e a quantidade de empregos diretos e indiretos que são ge-

rados. Esta situação está levando os clubes a tornarem-se empresas e serem geri-

dos como tal, em busca de rentabilidade e resultados positivos dentro e fora do 

campo. 

O terceiro objetivo específico buscou discorrer sobre a importância da criação de 

protocolos para a execução de tarefas nas estruturas dos clubes de futebol. Para 

este tema, houve escassez de referencial teórico especifico, pois trata-se de um 

assunto ainda pouco abordado e com poucos, ou nenhum, estudos acadêmicos. 

Por isto, as considerações finais estão baseadas nas respostas dos gestores 

desportivos.  

Todos os entrevistados responderam que a criação de protocolos pode vir a be-

neficiar os clubes, pois, além de facilitar e padronizar as tarefas, estes procedi-

mentos não ficam personificados e sim institucionalizados. Sendo assim, fica evi-

dente que a criação de padrões pode ser um diferencial nas organizações, acar-

retando em maior eficiência na realização das atividades cotidianas. Alguns ges-

tores apontaram a existência destes protocolos nas instituições onde laboram, e 

citaram que a certificação de qualidade (ISO9001), que alguns clubes já pos-

suem, traz estes elementos de padronização, podendo ser uma mais valia para 

a criação e construção destes padrões. 

O quarto objetivo específico procurou coletar informações sobre a estrutura e as 

diversas tarefas, administrativas e de logística, referentes a equipa B do Sport 

Lisboa e Benfica, em busca de dados para a criação do guia orientador citado 

no objetivo geral deste estudo. Estas informações foram coletadas durante o 

exercício da função de Gestor Administrativo e de Logística da equipa B do Sport 

Lisboa e Benfica durante a época de 2017-2018. A partir desta recolha e análise 

de dados, foi possível listar todos os procedimentos realizados durante o dia-a-

dia de atividades e, após isto, realizar o próximo objetivo deste estudo.  

O quinto, e ultimo, objetivo deste estudo tratou da apresentação de um documento 

com a criação de protocolos para os procedimentos específicos desta equipa. Este 
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documento foi idealizado após o inicio das atividades laborais, devido as dificulda-

des apresentadas durante os primeiros dias, por não haver um guia para execução 

das atividades necessárias. Sendo assim, todos os procedimentos eram feitos de 

forma aleatória e estavam personificados nas pessoas que ali estavam. O docu-

mento orientador, após ser finalizado, foi entregue aos gestores responsáveis pela 

equipa.  

Desta forma, pode concluir-se que, conforme as tendências de profissionaliza-

ção e “empresarização” dos clubes e através das respostas dos entrevistados, 

já apresentadas anteriormente, fica evidente que os procedimentos administrati-

vos são de extrema importância, para a organização e gestão dos clubes, e que 

documentos deste porte podem auxiliar na evolução destas organizações e fazer 

com que haja maior efetividade na execução dos procedimentos e menor número 

de falhas que podem acarretar danos de diversos tipos para as instituições des-

portivas.  

Vale a pena lembrar que o guia, que se encontra em anexo, é apenas um exem-

plo e serve para a execução de tarefas específicas desta equipa, devido às exi-

gências apresentadas neste contexto. Sendo assim, cada equipa/clube deve 

possuir os seus próprios guias, de acordo com suas necessidades.  

Relativamente as limitações desta pesquisa, considera-se importante referir so-

bre a falta de estudos acadêmicos a respeito dos procedimentos administrativos 

no futebol e da criação de guias orientadores de procedimentos em instituições 

desportivas, tornando o referencial teórico reduzido. Desta forma, também vale 

ressaltar a originalidade do presente estudo e indicar que estudos futuros, sobre 

os temas abordados, poderão enriquecer a análise investigativa e explorar ou-

tros detalhes não explorados neste.  
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o Guião de entrevista

Tema: 
 A importância da criação de protocolos para os procedimentos executados nos 

clubes de futebol. 

Objetivo Geral: 
Destacar a importância dos procedimentos administrativos e de organização logís-

tica dentro de um clube de futebol profissional, além da criação de um protocolo 

organizacional com a descrição de todos estes procedimentos, relativos ao funcio-

namento da equipa B do Sport Lisboa e Benfica, tendo em vista regulamentar as 

atividades organizacionais previstas.   

Objetivos específicos:  

• Levantar informações a respeito da importância da gestão desportiva no fu-

tebol e as competências atribuídas aos gestores desportivos;

• Analisar a evolução e profissionalização do futebol.

• Discorrer sobre a importância da criação de protocolos para a execução de

tarefas nas estruturas dos clubes de futebol;

• Coletar informações sobre a estrutura do setor da equipa B do SLB;

• Conhecer as diversas tarefas e ações comuns ao cotidiano da equipa B,

como: viagens, dias de jogos, hospedagem, adaptação de atletas, convoca-

ção para jogos; treinos, alimentação, atrasos, etc.;

• Apresentar um documento com a criação de protocolos para os procedimen-

tos específicos desta equipa.

Categorização: 

• Os gestores desportivos
o Perfil ideal

o Qual a importância destes profissionais nas estruturas dos clu-

bes?

• Clubes
o Profissionalização dos clubes
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o Metamorfose clube x empresa 

• A ideia 
o Criação de um guia para a execução dos procedimentos relaci-

onados a clubes de futebol. 

o Por que criar este guia? Qual sua importância? 

• Sobre a criação do guia. 
o Como: Discorrer sobre quais procedimentos? 
o Quem: Qual a pessoa indicada para criar o guia? 

 
Amostra:  

• 6 gestores esportivos ligados a diferentes clubes. 

 
Guião de Entrevista: Gestores 
 
- Introdução: 

Em virtude do estudo que está sendo feito sobre “A Importância dos procedimen-

tos administrativos na gestão de uma equipa de futebol e a criação de um proto-

colo organizacional de atividades: Estudo de caso do Sport Lisboa e Benfica, 

equipa B”, para obtenção do grau de Mestre em Gestão Desportiva pela Facul-

dade de Desporto da Universidade do Porto, verificou-se, através da revisão bi-

bliográfica, que ainda não existem pesquisas ligadas ao assunto. Além disto, é 

de extrema importância obter a opinião de gestores desportivos, ligados a clubes 

de futebol profissional, sobre o tema abordado. Por estes motivos, gostaria de 

obter algumas respostas através do questionário criado sobre o assunto.  

Posso afirmar que os dados pessoais e profissionais, dos entrevistados, serão 

preservados e tratados de forma confidencial. Apenas o pesquisador utilizará 

estes dados para fins científicos. Também, comprometo-me a enviar uma cópia 

do trabalho final aos entrevistados, através do e-mail preenchido no questionário. 

Questões: 

• Qual a sua idade? 

• Qual o seu e-mail? 

• Qual sua formação acadêmica?  

• Qual função exerce atualmente? 

• Há quanto tempo exerce esta função? 
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• Há quanto tempo está ligado ao futebol?

• Como você define o perfil de um bom gestor desportivo? Quais carac-

terísticas e competências deve possuir?

• Para você, qual a importância dos gestores desportivos nas estruturas

organizacionais?

• Você acha que os clubes de futebol estão mais profissionais? Por que?

• Qual a sua opinião sobre os clubes de futebol estarem se tornando

empresas?

• Qual sua opinião a respeito da importância dos procedimentos admi-

nistrativos ligados às atividades das equipas de futebol? Por que?

• Na sua instituição, existem protocolos criados para a execução dos

procedimentos administrativos ligados às equipas de futebol? Se sim,

saberia explicar como estes protocolos foram criados? Se não, como

funciona a execução dos procedimentos?

• Você acha importante a criação de um guia para a execução dos pro-

cedimentos administrativos ligados às atividades das equipas de fute-

bol? Por que?

• Se você tivesse que criar um documento para servir como guia orien-

tador dos procedimentos administrativos do seu departamento, como
faria isto?



92 
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DOCUMENTO ORIENTADOR - 

 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA 
Este documento visa listar, explicar e exemplificar os procedimentos relacionados 

às atividades administrativas e de organização logística da Equipa B do Sport Lis-

boa e Benfica, tendo como principal objetivo tornar estes procedimentos entendíveis 

para quaisquer pessoas, antigas e novas, que estiverem na gestão deste setor do 

Clube, ou a quem interessar. Sendo assim, estes procedimentos não ficam perso-

nificados nas pessoas que atualmente exercem estas funções, tornando-se um pa-

drão dentro do clube.   
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EQUIPA B 

A equipa B do Sport Lisboa e Benfica é uma equipa de futebol português com sede 

em Lisboa, podendo-se dizer que é a equipa reserva do plantel principal do Sport 

Lisboa e Benfica. O clube joga os seus jogos no Caixa Futebol Campus e utiliza 

estas mesmas instalações para treinos e demais atividades. A equipa foi fundada 

em 1999 e dissolvida em 2006, sendo reiniciada novamente em 2012, ano em que 

foi determinado que as equipas "B" podem entrar diretamente para a Segunda Liga 

nacional. 

Trata-se de um equipa que está em um nível entre o setor de Formação e a equipa 

principal do clube, atribuindo como principal objetivo a finalização do desenvolvi-

mento de jogadores formados no clube e de jovens contratados para integrarem o 

plantel, sendo capazes de sustentar a equipa principal no presente e futuro, além 

de fazer com que a transição para a equipa principal seja um processo feito com 

menor dificuldade, visto estarem a participar de um contexto competitivo muito alto 

e no escalão sénior.  

Como principal competição neste escalão, a equipa utiliza os jogos da Ledman Li-

gaPro (Segunda Liga) como laboratório para dar experiência a estes jovens. Por 

tratar-se de um contexto de equipa B, os objetivos no campeonato são diferentes 

das demais equipas participantes (com exceção às outras equipas B existentes na 

competição). Sendo assim, o resultado final não é o componente mais interessante 

e o mais importante é a experiência adquirida pelos jogadores ao participarem desta 

competição, visto tratarem-se de jovens que necessitam deste contexto para uma 

formação mais completa.  

Organograma 

Abaixo está representada a estrutura atual (época 2017/2018) referente aos recur-

sos humanos que planeiam e operacionalizam as atividades da equipa B.  
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Para esta exemplificação foi utilizado o modelo de Organograma Funcional (Figura 

3), no qual a organização está estruturada pelas relações funcionais e não hierár-

quicas, com exceção ao Team Manager. 

 
Estrutura física 

Com relação à estrutura física que comporta a equipa B, pode-se dizer que a equipa 

utiliza as dependências do Centro de Estágios Caixa Futebol Campus para suas 

atividades diárias, inclusive jogos.   

Abaixo algumas figuras referentes aos espaços utilizados para as diferentes ativi-

dades cotidianas.  

Team	Manager

Equipa	
Técnica

Treinador	
Principal

4	Treinadores	
Adjuntos

Treinador	de	
GR

Departament
o	Médico

2	Médicos 2	Fisioterapeutas

LAB

3	Fisiologistas Nutricionista

Staff	Apoio

Gabinete	de	
Apoio	ao	
Jogador

2	Técnicos	em	
Equipamentos

Assessor	de	
Imprensa

Assistente	
Administrativo

Figura 3: Organograma funcional da Equipa B 
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Figura 4: Caixa Futebol Campus – Estádio utilizado para  jogos 

Figura 5: Balneário 3 – Utilizado em dia de jogo.
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Figura 6: Sala de tratamentos - Caixa Futebol Campus 

 

 
Figura 7: Ginásio utilizado pela Equipa B - Caixa Futebol Campus 
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Figura 8: Refeitório - Caixa Futebol Campus 

 

 
Figura 9: Auditório - Caixa Futebol Campus 
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Procedimentos Administrativos e Operacionais  

Sistema Integrado de Processos (SIP) 

O SIP é a ferramenta utilizada para execução de diversos procedimentos adminis-

trativos. Trata-se de um sistema online utilizado para administrar, organizar e inte-

grar algumas das diversas áreas internas do clube, em atividades onde faz-se ne-

cessária esta troca de informações.   

Entre as atividades realizadas no sistema, estão presentes alguns procedimentos 

utilizados pelos gestores da Equipa B, tais como: despesas e compras.    

 
 Despesas 

Para que haja um maior controle e organização, das despesas de todos os setores, 

o clube utiliza o SIP para registro de todas as despesas e custos. Os gestores de 

cada setor precisam abastecer com os dados referentes às despesas criadas em 

prol das atividades desenvolvidas no clube. Por tratar-se de um sistema restrito, 

para ter acesso faz-se necessário a obtenção de login e senha, dados estes dispo-

nibilizados pela área de gestão financeira e pelos técnicos em informática da insti-

tuição.  

Sendo assim, a cada custo criado, deve-se registrar a devida fatura no sistema, 

para posterior reembolso do valor.  

 

 Compras 

As compras, referentes aos materiais administrativos para a equipa B, são feitas 

através do SIP. É necessário que seja feita uma solicitação do material necessário, 

para que o setor responsável aprove e efetue esta compra. Após estes procedimen-

tos, o material solicitado é enviado para o respetivo setor.  

É importante ressaltar que, para despesas extraordinárias, onde não há a necessi-

dade de solicitação pelo SIP, há um fundo de maneio no valor de 500 euros. Este 

valor fica sob responsabilidade do Team Manager da equipa.  

Para controle e reembolso deste fundo, é utilizado um documento (em Word) deno-

minado como Despesas, onde são apontados os valores gastos, após o cadastro 
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da despesa no SIP. Assim que o reembolso é confirmado, este apontamento é apa-

gado do documento.  

Pasta Compartilhada 

A ir de encontro com o princípio deste documento, criado para a estruturação, pa-

dronização e organização das atividades administrativas, foi necessária a criação 

de uma pasta de dados compartilhados em rede, para que as pessoas que utilizam 

os procedimentos aqui descritos possam estar conectadas e tenham a disposição 

os mesmos documentos, tais como as atualizações que vão sendo feitas ao decor-

rer das atividades.  

A esta pasta foi dada o nome de “Equipa B – Operações”. Por tratar-se de docu-

mentos confidenciais, só tem acesso a este diretório as seguintes pessoas: 

• Team Manager da equipa B; 

• Secretário Administrativo da equipa B. 

 

Conforme a figura abaixo, dentro da pasta compartilhada os arquivos estão dividi-

dos em subpastas de acordo com o assunto relacionado. 

 
Figura 10: Imagem da pasta compartilhada 

 

Ainda, com a intenção de partilha de documentos, foi criada uma conta no software 

“Dropbox”, onde todos os elementos da equipa (staff e jogadores) possuem acesso 
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e podem visualizar os documentos de acesso geral, tais como: Calendário de Jo-

gos, Cronograma, Regulamento da Equipa B, Plano Semanal, Programa de Está-

gio, Classificação atualizada, Controle de cartões da equipa, Grupos para treinos 

de força e prevenção, além de outros documentos que possam ter a necessidade 

de divulgação nesta plataforma.  

Abaixo estão apresentados os documentos constantes dentro dos ficheiros existen-

tes na Pasta Compartilhada, bem como a descrição dos mesmos e como devem 

ser executados e/ou operacionalizados, de acordo com as necessidades de cada 

procedimento organizacional. 

 

 Arbitragem  

• Árbitros contactos: Documento criado em formato Word com os con-

tactos de diversos árbitros. Normalmente utilizado para a organização 

dos jogos particulares. 

• Erros árbitros: Documento em formato Excel, onde constam os árbitros 

relacionados aos jogos oficiais da equipa B. Neste documento são fei-

tos apontamentos referentes aos erros dos árbitros durante os jogos. 

 

 Atualização de dados (Staff e Jogadores) 

Para o cadastro dos dados gerais, do staff e dos jogadores, foi criada uma planilha, 

em formato Excel, onde constam os dados gerais dos integrantes. Para manuten-

ção deste documento, é necessária a atualização dos dados sempre que necessá-

rio.  

Utilidades deste documento: 

• Controle das datas de validade de documentos (Ex: Cartão do Cidadão 

e Passaporte); 

• Controle dos aniversários do staff e jogadores; 

• Contatos; 

• Informações referente a vida social dos jogadores; 
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• Informação referente a escolaridade dos jogadores.  

 

 
Figura 11: Dados Gerais dos Jogadores - Planilha formato Excel 

 

 
Figura 12: Dados Gerais dos Staff  - Planilha formato Excel 

 

 Autocarro 

Ficheiro utilizado para salvar todas informações referentes ao autocarro utilizado 

pela equipa. 
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 Calendários 

Neste ficheiro constam os comunicados da Federação Portuguesa de Futebol a 

respeito do calendário desportivo e suas datas pré-definidas para as competições 

de futebol sénior e escalões de formação (clubes e seleções), além de todas as 

informações necessárias a respeito da calendarização das seguintes competições: 

I. FIFA World Cup; 

II. UEFA Champions League; 

III. UEFA Youth League; 

IV. UEFA Europe League; 

V. Liga NOS; 

VI. Ledman LigaPro; 

VII. Campeonato de Portugal Prio (CNS); 

VIII. Campeonato nacional de Juniores A, B e C. 

 

 Cronogramas 

• Cronograma 17-18: Documento criado em formato Excel, onde consta o 

cronograma anual com os jogos da equipa B entre as competições, Led-

man LigaPro e UEFA Youth League, e jogos particulares.  

• Cronograma 17-18 TC: Documento criado em formato Excel, onde consta 

o cronograma anual com os jogos da equipa B e estão assinaladas as 

datas reservadas para as seguintes competições de clubes: Taça da Liga, 

Taça de Portugal, UEFA Champions League (respetivamente Youth Lea-

gue) e Premier League International Cup (PLIC U21), além das “Datas 

FIFA” reservadas para as seleções nacionais. 

• Cronograma Seleções Nacionais 17.18: Documento criado em formato 

Excel, onde constam todas as marcações de jogos, torneios e campeona-

tos relacionados com as seleções nacionais Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 

17, Sub 18, Sub 19, Sub 20 e Sub 21. 
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• Marcação jogos: Documento criado em formato Excel, onde constam os 

jogos da equipa A, equipa B, Juniores, Juvenis A e Juvenis B. Os meses 

estão separados pelas abas e organizados de forma a perceber-se os 

dias de jogos de cada equipa. Jogos marcados a vermelho são em casa, 

jogos marcados a amarelo são fora de casa. 

• Período preparatório: Documento criado em formato Excel, onde consta 

o cronograma referente ao período preparatório da equipa B (pré-época, 

jogos particulares e treinos no Caixa Futebol Campus).  

 

 Despesas 

Ficheiro exclusivo para salvar documentos referente a despesas relacionadas com 

a equipa.  

• Despesa: Documento em formato Word, onde são incluídas as despesas 

extraordinárias (citadas no tópico referente ao SIP).  

 

 Dia Defesa Nacional 

Neste ficheiro estão salvas as informações, recebidas pelos jogadores ligados à 

equipa B, referente a convocação para apresentarem-se para o Dia da Defesa Na-

cional.  

Quando a data de apresentação coincidir com o dia de treino e/ou jogo, cabe ao 

Secretário Administrativo entrar em contato com os responsáveis pela organização 

e solicitar alteração na data proposta, já a fazer indicação de uma data possível, 

com preferência para quando o jogador não tiver atividades junto ao clube. Este 

contato deverá ser feito por e-mail (conforme e-mail tipo em anexo), nomeadamente 

ao Sr. Celso Rocha, pertencente ao setor de Direção-Geral de Recursos da Defesa 

Nacional – Ministério da Defesa Nacional, conforme contato abaixo:  

Ø celso.rocha@defesa.pt 
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 Documentos LPFP  

Ficheiro onde constam os documentos enviados pela Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional, com informações diversas, referente a ações de formação, categoriza-

ção e estrutura dos estádios referente aos clubes participantes da Ledman LigaPro, 

regulamento de atribuição de prémios mensais e anuais das competições organiza-

das pela LPFP, numeração dos jogos da Ledman Liga Pro, dentre outros  

• “Modelo B”, que apresenta a informação da inscrição dos jogadores, das 

entidades desportivas que possuem Equipa B, de acordo com o Regula-

mento das competições organizadas pela LPFP. Neste documento é pos-

sível verificar todos os dados dos jogadores e treinadores (principal e ad-

juntos), inscritos pelo clube nas competições regidas pela Liga.  

• Informações dos jogadores: número da camisola, posição, data de nasci-

mento, nome completo, nome que utiliza na camisola, formação local ou 

não e número da licença.  

• Informação dos treinadores: cargo (principal ou adjunto), data de nasci-

mento, nome completo e número da licença. 

 

 E-mails tipo 

Ainda na ideia de termos todos os procedimentos padronizados, foram criados tex-

tos padrões para o envio dos e-mails relacionados a cada processo da equipa, mui-

tos dos processos descritos ao longo deste documento. Esses e-mails foram deno-

minados como “E-mails Tipo” (anexos) e possuem um texto pré escrito, havendo 

apenas a necessidade de alteração dos dados específicos (ex. Datas e nomes) a 

cada envio.   

 

 Estádios 

Neste ficheiro estão salvos os documentos enviados pela LPFP, nomeados como 

Ficha Técnica, referentes à estrutura e organização utilizadas em dias de jogos, 

bem como todas informações dos estádios que serão utilizados pelas equipas na 

Ledman LigaPro. 
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Em anexo encontra-se as informações referentes a estrutura da Equipa B do SLB. 

 

 Exames e testes 

Documentos a respeito da data de apresentação dos jogadores para exames e tes-

tes físicos.  

• Exames médicos e testes físicos: Documento em formato Excel com data, 

local e horário que os jogadores devem apresentar-se para a realização 

dos exames e testes.  

 
Figura 13: Planeamento de exames e testes físicos 

 

• Exames médicos G2: Documento em formato Excel com data, local e ho-

rário que os jogadores do “grupo 2” devem apresentar-se para a realiza-

ção dos exames e testes. 
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Figura 14: Planeamento de exames médicos – Grupo 2 

 
 Férias jogadores 

• Mapa férias jogadores: Documento criado em formato Excel, onde consta 

as datas referente ao período de férias dos jogadores.  
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Figura 15: Mapa de férias dos jogadores 

 

• Mapa férias jogadores 2: Documento criado em formato Excel, onde cons-

tam as datas referente ao período de férias dos jogadores que não com-

preendem o período habitual. Por diversos motivos (representação às se-

leções nacionais, pré-época na equipa A, participação no campeonato 

com o escalão de Juniores) os jogadores podem compreender de diferen-

tes períodos para gozarem as férias. 
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Figura 16:Mapa de férias dos Jogadores 2 

 
 Fotos 

Ficheiro onde encontram-se salvas as fotografias dos jogadores. Estas fotografias 

são institucionais e utilizadas pelos membros do staff em documentos e demais 

situações necessárias. 

 
 GAJ  

Pasta onde estão salvos os documentos de assuntos relacionados com o Gabinete 

de Apoio ao Jogador. Assuntos como alojamento, planeamento das aulas, relatórios 

de presenças nas aulas, viagens dos atletas, férias, entre outros possíveis.  

• Solicitação de Bilhetes: Documento, em formato Word, onde consta a lista 

com os nomes dos jogadores e staff para controle da entrega dos bilhetes 

ofertados a cada partida da equipa A.  

 

 Informações inicio época 

Neste ficheiro encontram-se documentos com as informações referente ao período 

de início das atividades no clube. Estão salvos os documentos assinados pelos jo-

gadores (anexos), onde confirmam estarem cientes das datas em que deverão che-

gar a Lisboa e apresentarem-se no Caixa Futebol Campus.   
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Além disto, consta nesta pasta as recomendações nutricionais que os jogadores 

recebem individualmente, de acordo com os objetivos estabelecidos para cada um.  

 

 Jogadores 

Neste ficheiro constam subficheiros com os nomes dos jogadores, onde são colo-

cados todos os documentos individuais relacionados aos mesmos. Além disto, para 

controle e acesso rápido a informações necessárias, existem planilhas em formato 

Excel com a lista completa dos jogadores, contatos dos jogadores, datas de vali-

dade dos documentos, entre outros.  

  

 Jogos 

Ficheiro reservado para organização e armazenamento de dados em relação aos 

jogos da equipa durante a época.  

Dentro do ficheiro, existem pastas que organizam o conteúdo, estando divididas da 

seguinte forma:  

• 1ª volta: Pasta que abriga informações referentes aos jogos da primeira 

volta da competição. 

• 2ª volta:  Pasta que abriga informações referentes aos jogos da segunda 

volta da competição. 

• Ledman: Pasta onde são salvos os documentos enviados pela LPFP com 

a confirmação da marcação das datas e horários dos jogos referente a 

Ledman LigaPro. 

Para que possamos planear e organizar os jogos oficiais da equipa, devemos estar 

atentos à marcação dos mesmos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, 

sendo esta a entidade que organiza as seguintes competições oficiais: Liga Nos 

(equivalente a I Liga Portuguesa), Ledman LigaPro (equivalente a II Liga Portu-

guesa) e Taça CTT.  

Sendo assim, para que os clubes possam organizar-se previamente, a organização 

da competição envia antecipadamente (antes do início da época) o calendário com 

as prováveis datas que ocorrerão as jornadas de toda competição, podendo haver 
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algumas alterações durante a época.  Após este envio, os dias e horários são con-

firmados, em datas mais próximas aos jogos, através de um Comunicado Oficial 

emitido pela LPFP, conforme imagem abaixo.   

 
Figura 17: Comunicado Oficial - Marcação dos jogos da 19ª e 20ª  Jornadas da Liga Ledman. 

 

Havendo esta informação, feita pela liga, há a necessidade de envio da informação 

referente à marcação do(s) jogo(s) ao staff da equipa B e demais setores que ne-

cessitem desta informação. Esta informação é enviada por e-mail, conforme o mo-

delo que consta nos anexos. 

• Particulares: Pasta onde estão salvos todos os documentos referentes 

aos jogos particulares. 
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 Logística 

Ficheiro utilizado para salvar documentos referente a logística das atividades exis-

tentes no cotidiano da equipa B.  

• Estágios: Pasta utilizada para salvar documentos referente aos estágios 

que são feitos pela equipa durante a época. Entre os documentos, estão 

a lista dos hotéis (em formato Excel) definidos, os requisitos (em formato 

Word) exigidos pela equipa, aos hotéis, para a realização do estágio e as 

restrições orçamentais (em formato Word) da equipa na organização dos 

períodos, facto que interfere diretamente no número de pessoas que inte-

gram o staff nos estágios.   

• Informativo balneário: Pasta utilizada para salvar os documentos (mode-

los) referentes às informações que são colocadas no balneário dos joga-

dores.  

• Adversários: Documento, em formato Word, com a lista das localizações 

dos adversários que serão enfrentados durante a época. 

• Assistência CFC: Documento, em formato Excel, onde constam o número 

de assistentes aos jogos da equipa em casa (CFC).  

• Cacifos balneário jogadores: Documento, em formato Excel, com a orga-

nização e disposição dos cacifos destinados aos jogadores no balneário 

1 do CFC. 

• Cacifos balneário jogadores 2: Documento, em formato Excel, com a or-

ganização e disposição dos cacifos destinados a equipa técnica no bal-

neário 4 do CFC. 

• Camisolas jogo - oferta jogadores: Documento, em formato Excel, para 

controle das camisolas solicitadas pelos jogadores para ofertar.  

• Contatos telefónicos: Documento, em formato Excel, com lista de contac-

tos de pessoas de outros clubes. Normalmente utilizada para marcação 

de jogos particulares. 
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• Croqui parque estacionamento: Documento, em formato Word, com a dis-

posição dos lugares destinados a parqueamento dos carros do staff e jo-

gadores da equipa B.  

• Identificadores: Documento, em formato Excel, onde constam como de-

verá ser os números e nomes dos jogadores na identificação dos cacifos 

no balneário. 

• Numero+nome camisolas: Documento, em formato Excel, para registar os 

números e nomes, dos jogadores, que deverão constar nas camisolas. 

• Parqueamento CFC: Documento, em formato Word, com a organização 

dos locais para parqueamento das viaturas particulares (staff e jogado-

res).  

• Quartos estágio: Documento, em formato Word, para organização dos 

quartos dos jogadores durante os estágios. 

 

 Plano semanal 

Neste ficheiro ficam armazenados os documentos que servem para programação e 

organização das atividades relacionadas a equipa B. Nomeadamente: Plano Sema-

nal e Grupos.  

É de responsabilidade da equipa técnica a criação do microciclo semanal, docu-

mento este que tem por objetivo a divulgação das atividades para diversos setores 

do clube. 

A divulgação deste documento é feita na semana anterior à do plano que está sendo 

divulgado e é feita de três maneiras: 

1. Envio por e-mail para os setores do clube e staff da equipa B; 

2. Distribuição nos murais da estrutura da equipa B (rouparia, balneário 1, 

sala do setor administrativo e sala do Team Manager); 

3. Colocação na Dropbox (Pasta de compartilhamento dos documentos re-

ferentes a equipa). 
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Figura 18: Plano Semanal - Microciclo da 16ª semana de treinamentos na época 207/2018. 

 

Grupos para TF (Treino Físico) e P (Treino de Prevenção) 

Além do Plano Semanal, nesta pasta estão salvos os “Grupos”, sendo o documento 

responsável pela organização dos TF e P, de acordo com a carga de treinos e jogos 

da semana. Esta programação fica a cargo dos fisiologistas, que dividem os joga-

dores em grupos reduzidos para terem maior controle das atividades que são reali-

zadas no ginásio das instalações da equipa. Após a elaboração da divisão dos gru-

pos, o fisiologista responsável envia a informação ao secretário administrativo, que 

faz a inserção do documento na Dropbox.   
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Figura 19: Grupos Treino de Força / Prevenção - Informação da divisão dos grupos  no treinamento do dia 24-11-2017. 

 

 PLIC U21 

Neste ficheiro ficam arquivados todos os documentos referente a Premier League 

International Cup. Competição que acontece na Inglaterra onde participam diversos 

clubes convidados.  

Entre todos os documentos salvos estão:  

• Regras e Regulamento da competição (PLIC Rules & Regulations) 

• Manual da competição (PLIC Handbook Season) 

Convite oficial de participação.  

• Documento com dados dos jogadores inscritos na competição (PLIC 1B) 
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• Formulário de detalhes do clube (Club Details Form) 

Para organização de cada jogo referente a esta competição, segue-se os procedi-

mentos referentes aos procedimentos para JOGOS OFICIAIS NO ESTRANGEIRO. 

Dentro deste ficheiro os jogos são divididos em pastas individuais, onde são colo-

cados todos os documentos necessários (Convocatória, Programa de Estágio, Da-

dos dos voos, Flight List, entre outros).  

 

 Procedimentos administrativos 

Dentro deste ficheiro arquiva-se os documentos relacionados à organização dos 

jogos da Equipa B e ficheiros relacionados aos procedimentos administrativos. 

A seguir encontram-se descritos os procedimentos necessários para a organização 

dos jogos (oficiais e particulares). 

 
• Jogos Oficiais - em casa 

Ø Modelo P    

Documento de autorização para que o “staff extra” tenha permissão para circular 

nas áreas do jogo (balneários, túnel e outras dependências internas dos estádios).  

Neste documento deverá constar os dados do jogo, nomes dos colaboradores au-

torizados a circular nestas áreas e suas respetivas funções.  

Este documento deve ser enviado, por e-mail, ao departamento de ORGANIZAÇÃO 

DE JOGOS do clube, atualmente tendo o Sr. Rui Pereira como responsável pelos 

procedimentos referentes ao Modelo P.  

Ø E-mail deve ser enviado com, no mínimo, 3 dias de antecedência ao jogo; 

Ø rpereira@slbenfica.pt (e-mail a ser enviado). 
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Figura 20: Modelo P - Partida frente ao União da Madeira pela 10ª Jornada da Liga Ledman. 

  

Ø Programa de Estágio  

Neste documento constam as informações referentes ao período de estágio e o 

mesmo serve para informar o staff e os jogadores em relação a logística e organi-

zação durante este período.  

Deve constar no Programa de Estágio: 

Ø Todos os horários a serem cumpridos (refeições, recolher, palestras, deslo-

camento); 

Ø Dados do jogo (data, horário, local, jornada, competição a que se refere, 

transmissão televisiva); 
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Ø Equipamentos das equipas; 

Ø Jogadores convocados; 

Ø Organização dos membros de staff e jogadores nos quartos durante o está-

gio; 

Ø Hotel que hospedará a equipa*. 

*Informação constante quando o estágio não é no CFC.  

 

Para que esta informação seja divulgada de uma maneira em que todos tenham 

acesso e de forma rápida, são feitos três processos de divulgação: 

Ø Envio por e-mail ao STAFF  

Ø Colocação na Dropbox (Pasta de compartilhamento dos documentos referen-

tes a equipa) 

Ø Entrega em mãos aos que não possuem acesso aos dois meios anteriores.  

 
Figura 21: Programa de Estágio – Partida frente ao União da Madeira pela 10ª Jornada da Liga Ledman. 

 

Ø Quartos estágio   

Para jogos em casa, a equipa realiza estágio no Caixa Futebol Campus, havendo a 

disponibilidade de quartos individuais para todos elementos da equipa técnica e 

jogadores.  
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Além dos 18 jogadores, normalmente, convocados, há também os seguintes ele-

mentos de staff que devem estar no estágio:  

Ø Team Manager; 

Ø Treinador principal; 

Ø Treinadores adjuntos; 

Ø Treinador de guarda-redes; 

Ø Nutricionista; 

Ø Fisioterapeuta. 

Sendo assim, salvo em exceções, há a necessidade de solicitar a disponibilidade 

de 24 quartos para a realização do estágio.  

 

• Convocatória Geral   

A cada jogo é feita a convocatória dos atletas que estarão presentes na partida. 

Para isto, há um documento padrão onde constam os nomes de todos os jogadores 

e ao lado é assinalado quem está sendo convocado e quem não está.  

Esta tarefa fica a cargo da equipa técnica, que encaminha para o setor administra-

tivo, da equipa B, poder fazer a divulgação.  

Ø Esta divulgação é realizada através de e-mail a todos os setores envolvidos 

na equipa (equipa técnica, fisiologistas, fisioterapeutas, nutrição e imprensa).  

Ø Conforme o documento abaixo, os nomes dos jogadores são colocados em 

uma lista, onde é assinalado se está convocado ou não.  

Ø Para facilitar a visualização, estão assinalados, em amarelo, os nomes dos 

jogadores não formados localmente. 

Ø Há o limite de 8 jogadores NFL por convocatória. 
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Figura 22: Convocatória Geral – Partida frente ao União da Madeira pela 10ª Jornada da Liga Ledman. 

  

• Convocatória 

Neste ficheiro são escritos somente os nomes dos jogadores convocados, os dados 

do jogo, e a informação referente ao dia / horário de início do estágio. A divulgação 

deste documento acontece de duas formas diferentes: 

Ø Aos atletas, através de documento impresso exposto no mural do balneário, 

onde os convocados deverão assinar ao lado do seu respetivo nome.  

Ø Ao departamento de rouparia, através de documento impresso.  
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Figura 23: Convocatória – Partida frente ao Penafiel pela 13ª Jornada da Liga Ledman. 

 

• Bilhetes  

A cada partida é necessário que se organize a distribuição dos bilhetes, tanto para 

os jogadores, quanto para o staff. Estes bilhetes são distribuídos pelo responsável 

do Gabinete de Apoio dos Jogadores, que faz a gestão de acordo com a necessi-

dade.  

Para jogos como visitante, há um número de bilhetes estipulado pela Liga. Estes 

bilhetes devem ser encaminhados pelo mandante do jogo ao adversário.  

Ø 40 bilhetes de bancadas; 

Ø 5 bilhetes de camarote; 
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Nos jogos como mandante, de acordo com o que foi estabelecido pela SAD Benfica, 

são destinados aos acompanhantes de jogadores e staff a seguinte quantidade de 

bilhetes: 

Ø 235 bilhetes; 

Ø 110 bilhetes nos jogos contra Sporting e Porto. 

 

• Apanha-Bolas 

Para os jogos em casa, faz-se necessária a solicitação de miúdos da formação para 

fazer a função de “apanha-bolas”. Estes devem receber equipamento (separados 

pelos Técnicos em Equipamentos) e instruções para a realização da atividade.    

Devem ser encaminhados um mínimo de 6 e máximo de 10 miúdos para que possa 

suprir a necessidade dos jogos. 

Esta solicitação é feita através do Diretor de Campo, atualmente nomeado ao Sr. 

João Vinagre.  

 
Figura 24: Documento utilizado para orientações aos apanha-bolas. 
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• Jogos Oficiais – fora de casa 

Nos jogos que acontecem fora do Caixa Futebol Campus há alguns outros procedi-

mentos, além dos descritos nos jogos em casa.  

 

• Solicitação de Escolta 

Faz-se necessária a solicitação de escolta para acompanhamento do autocarro da 

equipa durante três percursos diferentes. São eles: 

Ø CFC Seixal           -          Hotel de estágio da Equipa 

Ø Hotel               -              Estádio de realização do jogo* 

Ø Estádio             -             Caixa Futebol Campus 

* Este percurso é feito pela Policia local e denominamos “DESEMBARAÇAMENTO DE TRÂNSITO”. Por este 
serviço é pago uma taxa, por tratar-se de um serviço extra prestado pela PSP. 

 

Após enviarmos a solicitação deste serviço, encaminham-nos uma referência para 

o pagamento da taxa e após enviarmos o comprovante de pagamento, encami-

nham-nos uma fatura referente ao pagamento.  

Ø Responsável pelo pagamento: Departamento Financeiro (Carlos Cardoso - 

ccardoso@slbenfica.pt) 

As solicitações destes serviços são feitas através de um e-mail padrão existente 

nos arquivos administrativos e enviado diretamente à GNR, abaixo seguem os en-

dereços de e-mails que devem ser contatados: 

Ø co.do@gnr.pt; futebol@gnr.pt (GNR); 

Ø dbotelho@slbenfica.pt; rpereira@slbenfica.pt (Departamento de Organiza-

ção de Jogos). 

 

• Logística Hotel 

Os hotéis para estágio são escolhidos no início da época, de acordo com o local 

que será realizado o jogo, dando preferência para hotéis que sejam próximos ao 

estádio de realização dos jogos.  
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Para organização das hospedagens, é feito contacto com setor de logística e este 

contacta o hotel para intermediar a realização do estágio.  

E-mails para contacto:  

Ø logisticamodalidades@slbenfica.pt e amlsantos@slbenfica.pt  

A estes contactos são encaminhados três documentos: 

Ø Ementas para as refeições (confecionadas pelo nutricionista da equipa B). 

Ø Lista com requisitos a serem cumpridos. 

Ø Programa de estágio, para que tenham conhecimentos dos horários e ativi-

dades que serão realizadas no hotel.  

Após a confirmação da convocatória é enviado também um rooming list para que o 

hotel organize a disposição dos quartos. 

 

• Quartos estágio   

A distribuição e organização dos quartos, durante o período de estágio, é feita de 

acordo com o croqui enviado pelo hotel. Após a disponibilização deste croqui, os 

quartos são distribuídos da seguinte maneira:  

Ø 3 quarto singles (team manager, treinador e motorista); 

Ø 2 quartos duplos para equipa técnica (treinadores adjuntos, treinador de 

guarda-redes, preparador físico); 

Ø 1 quarto para tratamentos médicos; 

Ø 1 quarto duplo ao lado do quarto para tratamentos médicos (médico e fisiote-

rapeuta); 

Ø 1 quarto duplo (nutricionista e fisiologista); 

Ø 1 quarto duplo (assessor de imprensa e analista de desempenho); 

Ø 1 quarto duplo (staff de apoio); 

Ø 9 quartos duplos para os jogadores convocados. 

A depender do local e horário da partida, poderá haver a necessidade de solicitação 

de mais quartos, nomeadamente para:  



 

36 

 

Ø 2 roupeiros; 

Ø 1 pessoa responsável pelo GAJ (Gabinete de Apoio ao Jogador); 

Ø 1 fisioterapeuta;  

Ø Outras pessoas do staff que tenham a necessidade de acompanhar a equipa 

nos jogos.  

Esta situação poderá ocorrer quando os jogos forem marcados no turno da manhã, 

e não haja tempo hábil para viajar no dia da partida. Sendo que estas pessoas pos-

suem funções imprescindíveis nos dias de jogos. 

 

• Solicitação de filmagem 

Para que seja autorizada a filmagem nos jogos fora de casa, se faz necessário o 

envio de um e-mail fazendo a solicitação ao clube mandante do jogo, colocando 

também a entidade organizadora (LIGA PORTUGAL) em cópia, para estarem cien-

tes.  

E-mail da entidade organizadora:  

Ø competicoes@ligaportugal.pt  

 

• Transporte 

Para o transporte da equipa é utlizado o autocarro do Clube, sendo necessária a 

marcação do horário com o motorista encarregado. Sendo assim, após a confirma-

ção da logística para o jogo e estágio, é enviado e-mail para informar os horários.  

Endereço de e-mail a ser enviado:  

Ø slbgomes@sapo.pt  

Além do transporte de autocarro, há também a possibilidade da utilização de uma 

carrinha para o Staff que necessita acompanhar a equipa técnica nos jogos, porém 

não consegue ir a mesma hora que os demais, devido a treinos e procedimentos 

com atletas não convocados para o jogo.  

Ø Para organizar este transporte, é repassado um e-mail com o horário de saída 

aos que irão e a impressão do e-mail aos que não possuem acesso.  
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• Jogos Oficiais – no estrangeiro 

Para jogos da equipa fora de Portugal, alguns procedimentos devem ser conhecidos 

e feitos de maneira antecipada, para que a organização desta viagem possa acon-

tecer de forma satisfatória. A grande maioria dos procedimentos são semelhantes 

ao que é feito nos “JOGOS OFICIAIS – Fora de casa”, com exceção dos listados 

abaixo. 

Ø Organização da viagem aérea: Check-in antecipado (ida e volta) e distribui-

ção dos lugares no avião. Este procedimento é feito pelo Gabinete de Apoio 

aos Jogadores (Joel Moita). 

Ø Solicitar carrinha de apoio para bagagens (regresso). 

Ø Seguro desportivo: em viagens para fora de Portugal, há a necessidade de 

fazer seguro com a opção de repatriamento.  Este procedimento se executa 

através do envio de um e-mail para a Benfica Seguros, hoje nomeado ao 

Senhor João Pereira (jpereira@slbenfica.pt). 

Ø Enviar e-mail ao staff e anexar documento informativo no mural do balneário 

dos jogadores a respeito dos documentos de identificação (entrega anteci-

pada para a realização do check-in) e restrições nas bagagens.  

Ø Caso haja jogadores menores de idade (menos de 18 anos) há a necessidade 

de levar declaração para a saída do território nacional, assinada e datada 

pelos responsáveis do jogador. 

Ø É necessário solicitar mais quartos para estágio, pois todos integrantes do 

staff viajam ao mesmo tempo e fazem estágio. 

 

• Pós-jogos oficiais 

Abaixo estão descritos os procedimentos necessários após os jogos oficiais: 

 

• Cartões:  



 

38 

 

Documento, em formato Word, onde encontra-se a lista de jogadores que possuem car-

tões (amarelos e vermelhos) na competição. Este documento serve para controle e di-

vulgação de jogadores castigados e possíveis castigados, de acordo com o número de 

advertências. Conforme modelo abaixo, quando um jogador atinge o limite de cartões 

amarelos ou então recebe um cartão vermelho (neste caso é necessário aguardar o 

comunicado oficial da liga para saber o número de jogos a que foi castigado), o mesmo 

é castigado e o nome do jogador é destacado em vermelho.  

 

• Classificação:  

Documento, em formato Word, onde encontra-se a atualização da classificação 

da Ledman LigaPro. Após o final de cada jornada, este documento deve ser atu-

alizado e divulgado para o staff da equipa B.  

Nota: Cartões e Classificação são divulgados através da Dropbox.  

 

• Inquérito:  

Documento preenchido de forma online, referente a questões sobre a organiza-
ção geral da partida. Serve para avaliação da liga sobre as estruturas das equi-
pas, delegados de campo e organização geral. 

Links para acesso ao inquérito: 

Equipa Visitada: https://pt.surveymonkey.com/r/AvInternaDelegados_EquipaVisi-
tada2017-2018 

Equipa Visitante: https://pt.surveymonkey.com/r/AvInternaDelegados_EquipaVisi-
tante2017-2018 

 

 

• Avaliação dos árbitros:  

Documento, em formato Excel, onde consta os nomes dos árbitros de cada par-

tida e uma avaliação subjetiva referente ao desempenho deles. Este documento 

está salvo no ficheiro Árbitros da pasta compartilhada. 
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• Jogos Particulares 

Além dos jogos oficiais, válidos pelas competições nacionais e internacionais, há a 

marcação de jogos particulares. Estes jogos podem ser solicitados pela equipa téc-

nica ou mesmo por adversários. Os procedimentos para a organização destes jogos 

são: 

 

• Formalização com adversário  

Para formalizarmos a realização desta partida, é enviado um e-mail, ao adversário, 

para confirmação. Neste e-mail deve constar a data e o horário de realização do 

jogo, solicitação da informação referente a cor do equipamento utilizado pelo adver-

sário, matrícula referente às viaturas que o adversário irá utilizar como transporte e 

que deseja parquear no CFC (quando a partida ocorrer em casa). 

 

• Solicitação de arbitragem  

Nestes jogos particulares a organização da equipa de arbitragem, normalmente, fica 

por conta de quem joga em casa. Sendo assim, quando há esta necessidade, efe-

tuamos o convite para árbitros que constam em nosso banco de dados (ficheiro 

Árbitros na pasta compartilhada).  

Estes árbitros não recebem nenhuma recompensa financeira, sendo assim, como 

forma de agradecimento, são dados brindes do SLB e lanche.  

 

• Informação interna  

Faz-se necessário o envio de e-mail, com todas informações referentes ao jogo, 

para algumas áreas do clube: equipa técnica, staff de apoio, portaria, segurança e 

nutricionista (e-mail tipo em anexo).  

Listas de destinatários para o envio de e-mails: Documento, em formato Word, 

onde constam os endereços de e-mails das pessoas que devem receber as in-

formações referente a cada processo. 

 Ex. “Emails – MJ”: Neste ficheiro há todos os endereços de e-mail das pes-

soas que necessitam receber a informação referente à Marcação de Jogos (MJ).  
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A seguir encontram-se descritos alguns procedimentos administrativos, constantes 

neste ficheiro: 

 

• Novo jogador na Equipa B 

Para ambientação de um novo jogador na equipa B, é importante que alguns passos 

sejam seguidos, tais como: 

 Número e nome na camisola 

O jogador deve optar pelos números que ainda não estão sendo utilizados e solicitar 

qual o nome que deseja utilizar na camisola de jogo.  

 

 Regulamento da equipa e clube 

Para que o jogador venha a conhecer as normas e regras, deverá ser entregue a 

ele dois regulamentos: o do Clube e o da Equipa B.  

 

 Definição do cacifo no balneário 

Deve-se escolher um cacifo no balneário para que o jogador possa guardar seus 

pertences pessoais e para que o Técnico de Equipamentos deixe seus equipamen-

tos de treinos.  

 

 Pedir identificador 

É necessário fazer solicitação de autocolantes com o nome o número do jogador 

para identificação do cacifo no balneário e na rouparia.   

 Recolha material rouparia 

O jogador deverá recolher o equipamento de estágio e os demais acessórios, for-

necidos pelo clube, junto a rouparia. Ficando a cargo do Técnico de Equipamentos 

a separação destes materiais. 
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 Alojamento 

É importante tomar conhecimento da situação de alojamento em que o jogador es-

tará. Podendo ser necessária a busca por imóveis para que o mesmo fique alojado.  

Caso haja esta necessidade, fica sob responsabilidade do Gabinete de Apoio ao 

Jogador esta tarefa.  

 

 Acesso a Dropbox 

Deverá ser solicitado um endereço de e-mail do jogador para que possa ser adicio-

nado a pasta de compartilhamento utilizada pelo staff e jogadores (Dropbox), tendo 

assim acesso aos arquivos compartilhados.  

 

 Comunicado por e-mail ao Staff 

É importante comunicar a chegada do novo jogador a todo o staff envolvido na 

Equipa B e também a outros setores do Clube que necessitem desta informação.  

Esta divulgação deve ser feita através de e-mail.  

 

• Jogador à experiência 

Quando um jogador chega à Equipa B para um período de experiência, deverão ser 

feitos os seguintes procedimentos.  

 

 Receção ao jogador 

É necessário verificar junto ao responsável pelo Gabinete de Apoio ao Jogador o 

melhor horário para receber o jogador.  

Na receção o responsável deverá: 

Ø Fazer o check-in e encaminhar ao quarto destinado no alojamento (quando 

necessário). 

Ø Apresentar as instalações do CFC.  
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Ø Entregar cópia do Plano Semanal correspondente ao período de treinos do 

jogador.  

Ø Entregar cópia das normas a serem seguidas durante o período em que es-

tiver à experiência.  

Ø Solicitar contacto telefónico do jogador e do responsável pelo mesmo.  

Ø Solicitar documento de identificação do jogador e fazer cópia.  

 

 Seguro desportivo 

Durante o período em que o jogador estiver à experiência, é necessário que o 

mesmo esteja protegido por seguro desportivo. 

Para tal, é necessária a solicitação por e-mail ao setor responsável, indicando os 

dados do jogador (nome completo e data de nascimento) e as datas correspondente 

ao período que estará no clube.  

Ø jpereira@slbenfica.pt (endereço de e-mail a ser enviado) 

Também se faz necessário um e-mail de comunicação interna sobre a presença do 

jogador durante este período de treinamentos. Este e-mail deverá ser enviado á 

todo staff da equipa B e também aos responsáveis pela segurança e portaria do 

CFC, para que o jogador tenha permissão de acesso e trânsito dentro do Centro de 

Estágios. 

 

 Formalização de pedido ao clube de origem/agente 

De acordo com a origem do jogador, pode ser necessário o envio de e-mail para 

formalizar a vinda dele para este período de treinamentos. Podendo ser para o clube 

a qual pertence (se houver) ou ao agente que representa o jogador. 

 

• Jogadores da Equipa A 

Sempre que jogadores da equipa A forem relacionados para jogos da Equipa B, os 

seguintes procedimentos deverão ser executados: 



 

43 

 

Ø Informação do Staff da equipa A para o (s) jogador (es) e para o Team Ma-

nager da equipa B.  

Ø Após serem informados, os jogadores deverão receber o Programa de Está-

gio, que poderá ser feito através de documento impresso ou por mensagem 

de telemóvel com foto do respetivo documento. 

Estes jogadores deverão cumprir as normas habituais da equipa B, seguindo o que 

está escrito no Regulamento. 

Com relação a treinos, quando houver a necessidade de jogadores da equipa A 

treinarem na B, deve haver o contato entre os Team Managers das respetivas equi-

pas, para que seja possível a organização para estas alterações. Da mesma forma 

quando ocorrer a situação inversa (jogadores da equipa B treinarem na A) e com o 

escalão júnior.   

 

• Processo entrada - novo RH 

De acordo com as necessidades que se vão apresentando, há a possibilidade da 

contratação de novos colaboradores no staff da equipa B. Quando ocorre este pro-

cesso, alguns passos devem ser seguidos. São eles:  

Ø Apresentação à estrutura humana: para uma melhor ambientação, o novo 

membro deve ser apresentado aos demais colegas que fazem parte do staff 

da equipa B; 

Ø Visita às instalações: o novo integrante deverá fazer uma visita em todas as 

instalações possíveis (da equipa B e demais), ficando assim a conhecer mais 

departamentos que poderão ser necessários, ou não, nas suas atividades 

diárias; 

Ø Preenchimento ficha biográfica: é necessário que o novo colaborador preen-

cha uma ficha com dados biográficos. 
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Figura 25: Ficha de dados pessoais - Jogadores e staff 

 

Ø Inscrição na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP): para que este 

colaborador esteja apto a participar e desenvolver atividades em dias de jo-

gos, juntamente com os demais integrantes de staff, faz-se necessária a ins-

crição do mesmo na LPFP. 

Para que a inscrição seja efetuada, é necessário o envio dos seguintes documentos 

ao Departamento de Assessoria Jurídica do clube, atualmente nomeado ao Sr. 

Paulo Figueiredo (pfigueiredo@slbenfica.pt).  

Ø Cópia do documento de identificação 

Ø Foto digitalizada 
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Ø Levantamento roupa: o novo membro deverá recolher o equipamento de es-

tágio e os demais acessórios, fornecidos pelo clube, junto a rouparia. Ficando 

a cargo do Técnico de Equipamentos a separação destes materiais. 

Ø Lista de atividades sob sua responsabilidade: deverá ser entregue, ao novo 

funcionário, uma lista com a discriminação e descrição das atividades que 

deve desempenhar enquanto staff deste setor.  

Ø Regulamento da equipa e clube: para que o colaborador venha a conhecer 

as normas e regras a cumprir, deverá ser entregue a ele dois regulamentos: 

o do Clube e o da Equipa B. 

 

 Regulamentos internos 

Ficheiro utilizado para armazenamento dos regulamentos do clube e específicos da 

equipa B.  

Ø Regulamento Interno _ PT: Documento, em formato PDF, onde consta o re-

gulamento interno com as regras a serem cumpridas pelos jogadores do 

clube.  

Ø Nota: Este documento está disponível em três línguas diferentes (Português, 

Inglês e Espanhol).  

Ø Código Conduta Grupo Benfica: Documento, em formato PDF, onde consta 

as normas de conduta a serem seguidas pelos integrantes do clube.  

Ø Normas Jogadores à experiencia: Documento, em formato Word, onde cons-

tam as normas que os jogadores que estiverem em período de experiencia, 

no clube, devem seguir.  

Ø Nota: Este documento está disponível em duas línguas diferentes (Português e 

Inglês). 

Ø Regulamento Equipa B: Documento, em formato Word, onde consta o regu-

lamento específico da Equipa B. 

Ø Nota: Este documento está disponível em duas línguas diferentes (Português e 

Inglês). 
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A cada início de época os jogadores recebem os regulamentos atualizados do 

clube. Para confirmar o recebimento, foram criados documentos em formato Word 

(Receção Informação), onde consta a confirmação, por assinatura, dos jogadores 

que recebem os novos documentos. Após a assinatura de todos, faz-se a digitali-

zação destes documentos, e estes são armazenados nesta pasta. 

 

 Rouparia  

A rouparia é o setor responsável pela organização de todos os equipamentos e 

materiais referente aos treinos e jogos. Para tal, há a necessidade de duas pessoas 

como Técnicos de Equipamentos. 

 

• Organização dos equipamentos referente a cada jogo 

É necessário receber a informação com o Mapa de Equipamentos, via e-mail, da 

Liga Portugal.  

Após receber este documento, tal informação é repassada a pessoa responsável 

pela organização dos equipamentos da equipa B (Técnico em equipamentos), para 

que possa fazer a gestão e organizar de acordo com a necessidade.  
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Figura 26: Mapa de Equipamentos – Partida frente ao União da Madeira pela 10ª Jornada da Liga Ledman. 

 

• Jogos fora de casa  

O Técnico em Equipamentos deve levar alguns artigos “extras”, como: bandeira do 

SLB, galhardete e brindes.  

 

• Jogos em casa contra equipes vindas das Ilhas (Madeira e Açores) 

Por padrão, contra as equipes vindas das ilhas, fazemos o empréstimo de um saco 

de bolas e o fornecimento de águas para a hidratação dos atletas no dia do jogo. 

Podendo haver solicitação de outros materiais por parte dos clubes, ficando a nosso 

cargo a disponibilidade ou não destes.  
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• Modelos de bolas em treinos e jogos 

Deve-se atentar para que seja utilizado o modelo de bola adequado, em treinos e 

jogos, de acordo com a competição que estará em disputa, lembrando que cada 

competição possui modelo de bola próprio. O ideal é que a equipa treine com a bola 

correta durante os treinamentos que antecedem a partida. Além disto, conforme 

proposto pela FPF, durante o período de inverno também há alteração no modelo 

de bola utilizado nos jogos.  

 

• Solicitação de equipamentos para empresa fornecedora 

A cada época faz-se necessário solicitar, a empresa fornecedora (atualmente é a 

Adidas), os equipamentos e acessórios necessários para suprir as necessidades 

dos jogadores e staff relacionados com a Equipa B.  

Para realizar esta solicitação, a empresa envia uma listagem com os materiais dis-

poníveis para que o clube solicite. O Técnico em Equipamentos deve verificar o 

material existente em estoque na rouparia para avaliar as necessidades e quanti-

dades a serem solicitadas.  

Após esta verificação e o preenchimento da lista, deve-se enviá-la para a pessoa 

responsável pelo contato entre a empresa e o clube.  

Ø patricio.simoes@adidas.com (Patrício Simões, atualmente é a pessoa res-

ponsável.) 

Quanto ao prazo e datas para esta solicitação, deve-se atentar para que o pedido 

seja feito com a antecedência necessária, havendo tempo hábil para correções e/ou 

alterações.  

Ø O pedido referente a época seguinte deve ser feito no mês de dezembro da 

época corrente. Ex: Pedido da época 2018-2019 foi feito em dezembro de 

2017. 
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Figura 27: Listagem de equipamentos (Adidas) – Solicitação feita para a época 2018-2019. 

 

 Seleções 

Procedimentos administrativos quando algum jogador da Equipa B do SL Benfica 

for convocado para as Seleções Nacionais.  

 

• Receber informação 

As Federações nacionais encaminham ao Team Manager um documento informa-

tivo referente aos atletas convocados para integrar as suas seleções. Neste docu-

mento contém todas as informações que são necessárias para o atleta.  

Ø Data e local e horário de apresentação e liberação dos jogadores. 

Ø Período de estágio. 

Ø Jogo particular ou competição a que se refere a convocatória. 

Ø Documentos e equipamentos que os jogadores devem levar. 

Há a necessidade de divulgação da informação dos jogadores selecionados. Para 

que esta informação seja divulgada de uma maneira em que todos tenham acesso 

e de forma rápida, é criado um documento constando todas as informações neces-

sárias e divulgado das seguintes formas: 

Ø Envio por e-mail ao STAFF da equipa B e demais setores do Clube que de-

vem saber da informação.  
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Ø Colocação na Dropbox (Pasta de compartilhamento dos documentos referen-

tes a equipa) 

Ø Entrega em mãos aos que não possuem acesso aos dois meios anteriores.  

Ø Imprimir todas informações, colocá-las em envelope fechado e deixá-las no 

cacifo dos respetivos jogadores. 

 
Figura 28: Informativo - Ausência dos jogadores convocados para as seleções na "Data FIFA" de Novembro. 

 

Devemos organizar o transporte para ida dos jogadores ao local de apresentação e 

para retorno após o final do período de estágio. Esta organização é feita de acordo 

com a necessidade dos jogadores, existindo a possibilidade de fazerem o desloca-

mento através de meios próprios (viaturas particulares, familiares, amigos).  

Em caso de haver a necessidade de transportarmos os jogadores, fica a cargo do 

Gabinete de Apoio aos Jogadores (atualmente nomeado ao Sr. Joel Moita) esta 

tarefa, fazendo-se necessária a comunicação com os jogadores para combinar ho-

rários e locais.  
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Figura 29: Informativo - Organização do transporte dos jogadores convocados para as seleções na "Data FIFA" de 

Novembro. 

 

 STAFF 

Ficheiro reservado ao armazenamento de documentos referente ao staff da equipa.  

1. STAFF documentos: Documento, em formato Excel, onde constam os da-

dos (nome, data de nascimento, número e validade do cartão do cidadão, nú-

mero e validade do passaporte, nº contribuinte, contatos e morada) referente ao 

staff da equipa B. É de suma importância que estes dados mantenham-se atua-

lizados e que as datas de validades dos documentos não expirem, sendo neces-

sário o prévio aviso ao staff que estiver com documentos próximos ao prazo de 

validade.   

2. Staff: Documento, em formato Word, onde consta lista das pessoas do 

staff e seus cargos na equipa, além dos seus contatos e data de nascimento.  

Também são guardadas neste ficheiro, em pastas individuais, fotografias dos com-

ponentes do staff e cópias dos documentos de cada um. 

 

 Votações LPFP 

Ficheiro utilizado para armazenamento dos boletins de votos referente aos melho-

res jogadores da Ledman LigaPro. Esta votação é feita pelo treinador principal de 

cada equipa, onde a cada mês deve escolher os três melhores jogadores da com-

petição. Para a votação é utilizado um modelo de documento enviado pela LPFP, 

conforme modelo abaixo.  
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Figura 30: Votações LPFP - Modelo utilizado para votação no mês de Março 2018. 

 

 Documento Padrão  

Ainda com a intenção de padronização de processos, foram criados os seguintes 

modelos para os documentos emitidos, por todo o staff da Equipa B, na divulgação 

das informações necessárias.  Estes modelos estão arquivados dentro da pasta de 

dados compartilhados (Equipa B – Operações). 
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Figura 31: Documento Padrão (horizontal): Solicitação do passaporte dos jogadores 
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Figura 32: Documento Padrão (vertical): Informação aos jogadores referente a treinos no escalão de Juniores. 
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ANEXOS 

O E-MAILS TIPO 
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P NORMAS – JOGADORES EM OBSERVAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL FORMAÇÃO  

INFORMAÇÃO INTERNA 

  Residente  DATA
: 

 

 
 
NORMAS – jogadores em período de observação 
 

Todos os jogadores devem ter um comportamento cívico correto respei-
tando colegas, treinadores, fisiologistas, dirigentes e todos os funcionários da 
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, cumprindo as regras definidas. 

Durante o período de observação os jogadores não deverão receber visi-
tas de familiares ou outras pessoas estranhas à Sport Lisboa e Benfica– Futebol, 
SAD no Caixa de Futebol Campus. 

Durante o período de observação os jogadores não devem abandonar o 
Hotel/Caixa Futebol Campus exceto quando devidamente autorizados para o 
efeito. 

Devem evitar barulho nos quartos respeitando o silêncio e o descanso de 
todos. 

Os jogadores devem comparecer pontualmente aos horários definidos. 
Devem comparecer no balneário uma hora antes da hora marcada para o início 
do treino. Têm que estar presentes no campo à hora marcada para o início do 
treino. 

A circulação dos jogadores pelos espaços públicos deve ser feita obriga-
toriamente com o equipamento do clube que é fornecido no ”check-in”. 

A refeição que antecede o treino (pequeno-almoço ou lanche) deve ser 
tomada até 45 minutos antes da hora marcada para o início do treino juntamente 
com os jogadores do plantel. Nestas refeições os jogadores têm que se apresen-
tar devidamente equipados com o equipamento de treino. Todas as outras refei-
ções devem ser tomadas no refeitório do Caixa Futebol Campus. Pequeno-al-
moço das 07.00h até 09.00h, Almoço das 12.00h as 14.00h, Lanche das 16.00h 
as 18.00h e Jantar das 20.00h as 21.30h. 

Os jogadores não devem fumar, em nenhuma circunstância, em nenhum 
local das instalações do SL Benfica. 

No final do período de observação deve entregar na portaria do Caixa de 
Futebol Campus o cartão de acesso ao quarto bem como o equipamento que foi 
emprestado na rouparia da equipa B. 

Guardar sigilo sobre os assuntos de carácter interno cuja divulgação 
possa afetar os interesses da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD. 

Os jogadores nunca em nenhum momento devem abordar publicamente 
qualquer ligação à Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, devendo manter-se o 
máximo sigilo para todas as partes envolvidas sobre este período de observa-
ção. 
 

Quaisquer dúvidas devem contactar: 



 

68 

 

 
 

Bruno Maruta             +351.919.339.143 
Joel Moita             +351.967.152.357 

 

 
                        BRUNO MARUTA 

    TEAM MANAGER EQUIPA B 
                                                            DEPARTAMENTO DE FUTEBOL PROFISSIONAL 
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Q REGULAMENTO EQUIPA B 2017/2018                   
Representar o Sport Lisboa e Benfica enche-nos de orgulho, mas também 

nos traz grandes responsabilidades. 

 

Uma dessas responsabilidades é o cumprimento de um conjunto de nor-

mas que irão contribuir para uma boa articulação entre todos – jogadores, 

treinadores, departamento médico, LAB e restante estrutura de apoio. 

 

O presente documento tem como objetivo regular comportamentos e agilizar 

procedimentos. 

 

Cada infração é penalizada com o pagamento de uma multa que reverterá 

a favor da “caixinha”. A quantia acumulada será utilizada em actividades a 

decidir pelo grupo que faz parte da referida “caixinha”. 

 

Este regulamento aplica-se a diretores, “team manager”, treinadores, joga-

dores, departamento médico, LAB e restante estrutura de apoio. As infra-

ções serão controladas por todos estes elementos afetos à equipa B. 

 

O mapa de multas é afixado no balneário nos primeiros dias de cada mês 

e o seu pagamento é efetuado até ao dia 15. O não cumprimento desta 

norma implica o pagamento em dobro da quantia em divida. 

 

A gestão do dinheiro fica a cargo do treinador de Guarda-redes Fernando 

Ferreira que também se responsabiliza por anotar e afixar o mapa das mul-

tas. 

 

Por último, referir que TODOS (jogadores; treinadores; team manager; fi-

sioterapeutas; fisiologistas e demais elementos da estrutura de apoio) são 

responsáveis pela aplicação deste regulamento. 
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Boa época desportiva! 

 
Sessões de treino 

 
o Os jogadores e restante staff têm que comparecer, a hora marcada no 

balneário ou no local da refeição do “Caixa Futebol Campus”: 
§ 5€ por cada minuto de atraso até aos 30 minutos, inclusive;  
§ Atrasos superiores, com multa a definir pelos treinadores e dire-

ção. 
 

No caso do atraso ocorrer por motivos de trânsito e caso os jogadores avi-

sem antecipadamente a multa será reduzida em 50%. 

1 Os jogadores e treinadores têm que estar presentes no campo à hora 

marcada para o início do treino: 
o  5€ por cada minuto de atraso até aos 15 minutos, inclusive;  
o  Atrasos superiores, com multa a definir pelos treinadores e 
direção.  

2 Jogadores não podem treinar com calças de fato de treino e gorros na 

cabeça - 5€ por infração. 
 

3 Não é permitido lavar botas nos lavatórios do balneário - 5€ por infração.  
4 É proibido os jogadores fazerem-se transportar no carro de apoio – 5€ por 

infração.  
5 É permitido o uso de telemóveis e tablets no balneário desde que usados 

de forma moderada e sem que prejudique os demais colegas de 

equipa; 
 

6 Durante a sessão de treino não é permitido o uso de fios, anéis, brincos, 
pulseiras e qualquer outro tipo de objeto que possa colocar em risco a 

integridade física do próprio jogador e seus colegas – 5€ por infração. 
 

7 Não assinatura da folha de convocatória - 5€ por infração.  
8 Sempre que um atleta necessite de dispensa de um treino para tratar de 

assuntos particulares, terá que comunicar, com dias de antecedência, 

à equipa técnica para posterior autorização da direção. Falta compa-

rência injustificada ao treino – 200€. 

 
Departamento Médico 
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3. Os jogadores com aptidão para o treino, mas que necessitam de 

algum apoio do departamento médico, têm de comparecer até 60 

minutos antes da hora marcada para o início do treino. 

o  5€ por cada minuto de atraso até aos 30 minutos, inclusive;  
o  Atrasos superiores, com multa a definir pelos treinadores e 
direção.  

4. Os jogadores lesionados, e sem aptidão para o treino, devem com-

parecer no Caixa Futebol Campus no mesmo horário definido para 

todos os colegas, exceto casos pontuais em que o responsável pelo 

departamento combine outra hora com o jogador. Falta comparên-

cia – 100€ 

5. Os jogadores não podem estar no posto médico sem estarem devi-
damente autorizados pelo responsável para o fazer - 10€ por infra-
ção. 

 
6. Nenhum jogador ou elemento do staff pode entrar no posto médico 

com botas – 5€ por infração. 
 

7. Os jogadores não podem levar jornais, comida, portáteis e outros 
aparelhos tecnológicos, exceto com devida autorização do respon-

sável – 5€ por infração; 
 

8. As sessões de crioterapia são obrigatórias. Os jogadores só podem 
não comparecer ou ausentar-se com autorização de um elemento 

do departamento médico – 50€ por infração; 
 

Nutrição 
 

1 Os atletas que apresentarem uma alteração significativa de Peso (> 

1,5%), e contrária aos objetivos individuais, têm uma semana para re-

por os valores recomendados. Depois será penalizado todos os dias 

em 10€ por cada 1,5% a mais/ a menos de forma acumulativa, 1º 
dia = 10€, 2º dia = 20€, 3º dia = 30€ e assim sucessivamente; 

 
2 Os atletas que apresentem excesso de massa gorda: 

 
8. >75mm, devem apresentar uma diminuição semanal mínima de 5mm 

(pregas) até atingirem pelo menos 75mm de pregas. Caso não atinjam 
este valor, serão penalizados todas as semanas em 50€ por cada 5mm 
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superiores ao recomendado de forma cumulativa: 1ªsemana – 50€; 
2ªsemana – 100€; 3ªsemana 150€, etc. 

1. <75mm e >65mm, devem apresentar uma diminuição semanal mínima 
de 3mm (pregas) até atingirem o máximo permitido (65mm). Caso não 
atinjam este valor, serão penalizados todas as semanas em 50€ por 
cada 3mm superiores ao 

 
recomendado de forma cumulativa: 1ªsemana – 50€; 
2ªsemana – 100€; 3ªsemana 150€, etc. 

 
Atletas que apresentem um retrocesso no processo, têm uma 

semana para repor os valores recomendados para essa 
semana. Caso não atinjam este valor, serão penalizados 
todas as semanas em 75€ de forma cumulativa: 1ªse-
mana – 150€; 3ªsemana – 225€; 4ªsemana 300€, etc., 
até atingirem o valor recomendado para a primeira se-
mana. 

 
1 Jogador que apresente excesso de massa gorda deve obrigatoriamente 

realizar a sua refeição pós-treino no Caixa Futebol Campus: 50€ por 
infração; 

 
2 Jogador que não compareça na pesagem/avaliação antropométrica 

(peso, altura, pregas cutâneas, etc.) previamente convocado pelo res-
petivo responsável: 50€ por infração; 

 
3 Jogador que não compareça na Consulta de Nutrição com o Nutricionista 

da equipa: 50€ por infração; 
 

4 Jogador que não cumpra as instruções ocasionais (ex.: pesagens extra, 
elaboração de diários  

alimentares, etc.) previamente afixadas pelo Nutricionista no balneário 

dos jogadores: 50€ por infração; 

5 Atraso para a Consulta de Nutrição com o Nutricionista da equipa:  
o 5€ por cada minuto de atraso até aos 30 minutos, inclusive;  
a Atrasos superiores, com multa a definir pelos treinadores e di-

reção.  
1. Todos os atletas devem tomar a suplementação que lhes é destinada. 

Caso o atleta pretenda abster-se da toma de algum suplemento deve 

apresentar a sua justificação ao Nutricionista da equipa e aguardar pela 

decisão do Benfica LAB: 10€ por infração. 
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2. Após o final do treino, cada jogador é responsável pela reposição do 

boião individual de suplementação no respetivo lugar, em condições de 

ser preparado para o treino seguinte (lavado, sem tampa, virado para 

baixo e com a tampa por cima): 10€ por infração. 
 

10. Jogadores em estágio não estão autorizados a consumir outras bebidas 
ou alimentos que não aqueles que lhe são fornecidos pelo clube: 50€ por 
infração; 

 
Benfica LAB 

 
5. Os jogadores que têm planos de prevenção ou de melhoria da condição 

física, em sessões coletivas ou individuais extra devem comparecer no 

ginásio a hora marcada para o início do treino, exceto casos pontuais 

em que o responsável do BL combine outra hora com o jogador. 

6. Multas:  
1. 5€ por cada minuto de atraso até aos 30 minutos, inclusive;  

Atrasos superiores, com multa a definir pelos treinadores 
e direção; o Falta de comparência – 100€. 

 
1. Os jogadores não poderão permanecer no ginásio sem estarem devi-

damente autorizados pelo responsável para o fazer - 5€ por infração. 
 

2. Os jogadores não poderão levar jornais, comida, telemóveis, portáteis 

e outros aparelhos tecnológicos para o ginásio - 5€ por infração. 
 

3. Os jogadores não poderão permanecer no ginásio sem estarem devi-
damente equipados, isto é, com camisola, calções e com o calçado 

apropriado (ténis SLB), exceto casos pontuais em que o responsável 

do LAB permita em contrário (chinelos SLB) - 5€ por infração. 
 

4. Nenhum jogador ou elemento do staff pode entrar no ginásio com botas – 
5€ por infração.  

5. Os jogadores terão de colocar os cardiofrequencímetros no balneário, 

antes de iniciarem a sessão de treino. Após a terminarem, terão de dei-

xar os cardiofrequencímetros no respetivo cacifo, de acordo com o es-

tabelecido pelo responsável do LAB - 5€ por infração. 
 

Estágios 
 

1. Saída para jogos de autocarro: há 5 minutos de tolerância que serão pena-
lizados a dobrar - 10 
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por minuto.  

2. Após a saída do autocarro, a multa é considerada como uma falta grave 

(100€) e o jogador terá que se deslocar pelos seus próprios meios. 
 

3. O não cumprimento dos horários em estágio serão pagos a dobrar:  
10€ por cada minuto de atraso até aos 15 minutos, inclusive;  
Atrasos superiores, com multa a definir pelos treinadores e di-

reção.  
4. Os jogadores devem abandonar a mesa/sala de refeições apenas e só 

após todos os colegas concluírem a respetiva refeição - 5€ por infração. 
1. Todos os elementos do Staff, equipa técnica e jogadores em estágio não 

podem receber visitas e também não podem ausentar-se do hotel, exceto 

quando devidamente autorizados - 50€ por infração. 
 

2. Os jogadores podem ocupar outros quartos apenas e só em período de 

lazer, nos horários de repouso cada jogador deve permanecer no seu 
próprio quarto - 5€ por infração. 

 
3. Sempre que conste do programa de estágio, é obrigatório que todos os 

jogadores participem no passeio, consoante os técnicos estipularem - 
50€ por infração. 

 
4. O uso de fato de treino e restante roupa do clube é obrigatoriamente igual 

entre os jogadores (por exemplo, se o estipulado for o uso de calções, 
todos deverão usar calções) - 5€ por infração. 

 
5. O material desportivo utilizado por staff, equipa técnica e jogadores terá 

de ser obrigatoriamente aquele que for fornecido pelo clube - 5€ por in-
fração. 

 
6. Não é permitido qualquer tipo de alteração ao material desportivo forne-

cido pelo clube - 25€ por infração. 
 

7. Só é permitido o uso de bonés, chapéus, luvas, mochilas, sacos, entre 
outos, com referência à instituição Sport Lisboa e Benfica – 5€ por infra-
ção. 

 
8. Em estágio e deslocações, o uso de chinelos apenas é permitido na pri-

vacidade dos quartos e no interior do autocarro – 5€ por infração. 
 

 
Telemóveis, Portáteis e outros aparelhos eletrónicos 
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1. É proibido o seu uso em refeições e reuniões de equipa. Os telemóveis 

podem estar ligados, mas têm que estar no modo “Silêncio” – 10€ por 
cada infração. 

 
2. Podem ser utilizados no autocarro, desde que de forma moderada e sempre 

no modo “Silêncio”  
- 10€ por cada infração.  

3. Não é permitido o uso de telemóvel, portáteis ou outros aparelhos eletró-

nicos no dia de jogo a partir do momento de chegada ao balneário (ex-

ceção: aparelhos para ouvir música) - 10 € por cada infração. 
 

4. Proibida a publicação nas várias redes sociais, sem autorização ou mo-

nitorização do assessor de imprensa (Instagram, Twitter, Facebook, Lin-

kedIn, Blogger, etc.…) de assuntos relacionados com a vida diária do 

conjunto profissional de futebol ou de qualquer outro assunto do clube. 

Nunca colocar em causa os interesses do Sport Lisboa e Benfica, bem 

como a coesão e a 

imagem do grupo de trabalho. Nunca publicar vídeos ou fotos das insta-

lações do clube ou em qualquer situação que estejam ao serviço do Sport 

Lisboa e Benfica sem autorização ou monitorização do assessor de im-

prensa - 50 € por cada infração; 
 

o Todo o material colocado na Dropbox, é para uso exclusivo dos jogado-

res, treinadores e team manager, não sendo autorizada a partilha de tudo 

o que nela consta com terceiros – 50€ por cada infração. 
 
Tabaco 

 
1. É proibido fumar em público. Caso exista algum jogador fumador, só 

poderá fumar na sua privacidade e nunca no balneário, posto médico, 

estádio, hall de hotel ou no autocarro. Esta proibição engloba cigarros 

eletrónicos. 
 

2. É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em estágio e sempre que 
trajados com o equipamento do Sport Lisboa e Benfica. 

 
100€ por cada infração. 

 
 
Material 
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1. Após o final do treino ou jogo os equipamentos devem ser colocados no 

local indicado pelo técnico de equipamentos. Qualquer tipo de equipa-

mento espalhado no balneário ou esquecido no campo será penalizado 

- 5€ por peça de roupa/par de botas. 
 

2. No caso das meias e toalhas, como não estão identificadas, o valor é 
dividido por todos os jogadores - 1€ para cada jogador da equipa por 
cada meia/toalha esquecidos. 

 
3. Garrafas de água e de bebidas isotónicas espalhadas no chão o valor é 

dividido por todos os jogadores - 1€ para cada jogador da equipa. 
 

4. O acesso à rouparia é exclusivo aos técnicos de equipamento - 10€ por 
cada infração.  

5. Não é permitido lavar botas em qualquer lavatório – 5€ por infração.  
6. Cada jogador tem direito a uma camisola oficial por mês. O desapareci-

mento em cada jogo de uma camisola, calções ou meias tem um custo 

de respetivamente de 100, 50 e 25€ 
 
Refeições 

 
1. Todos os jogadores têm que ter obrigatoriamente o pequeno-almoço ou 

lanche tomado até 30 min antes da hora marcada para o início do treino. 
 

2. É obrigatório tomar o pequeno-almoço no clube - 50 € por cada infração.  
3. Os jogadores têm que efetuar todas as refeições coletivas devidamente 

equipados com o equipamento do clube - 5€ por infração. 
 

4. Não é permitido o uso de bonés / chapéus durante as refeições – 5€ por 
infração.  

5. Os atletas que pretenderem fazer as suas refeições (ex: almoço ou jan-

tar) no refeitório do clube devem efetuar marcação no momento de che-

gada às instalações do clube. Caso não seja feita a marcação o atleta 

não poderá realizar a refeição. 
 

6. A ausência injustificada de um jogador a uma refeição coletiva/de equipa 
será penalizada com uma multa de 50€. 

 
7. A ausência injustificada de um jogador a uma refeição individual previa-

mente marcada será penalizada com uma multa equivalente ao custo 
da refeição falhada, acrescido de 20€. 
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8. A comparência de um jogador a uma refeição individual que previamente 

não foi marcada fica dependente da disponibilidade de comida no refei-

tório do SLB e ainda do pagamento da respetiva refeição, 5,25€. 
 

Autocarro 
 

ü No final dos jogos todos os atletas têm que regressar ao local de partida, 

exceto situações pontuais. Vésperas de dia de descanso, quando o jogo 

se realiza perto da zona de residência e devidamente autorizados - 50€ 
por infração. 

 
ü Não há paragem do autocarro durante o percurso de ida e volta para o jogo.  
ü É expressamente proibido transportar as malas/mochilas/sacos na parte 

superior do autocarro. Devem ser arrumadas no respetivo lugar da baga-

gem - 5€ por infração. 
 

ü É expressamente proibido transportar as botas de futebol na parte supe-

rior do autocarro. Exceto quando revestidas por um saco - 5€ por infra-
ção. 

 
ü Ao motorista é expressamente proibido atender o telemóvel durante a 

condução - 10€ por infração. 
 

ü A entrada no autocarro processa-se da seguinte forma: 
 

o Jogadores pela 
porta de trás; o Staff 
pela porta da frente. 

o 10€ por infração.  

Parqueamento e cartões quartos 
 
o Todos os elementos do grupo têm que estacionar o seu veículo no res-

petivo lugar atribuído, exceto em dias de jogos em casa - 10 € por infra-
ção. 

 
o Perda cartão quarto - 10 € por infração. 

 
 
Faltas Graves 

 
Ø Nos jogos em casa, os atletas não convocados terão que comparecer 

no balneário com pelo menos 15 minutos de antecedência em relação à 
hora marcada para o início do jogo, exceto indicação dada em contrário 

pelo treinador. 
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Ø Faltas ao treino só são justificáveis por doença do próprio ou em caso 

de assistência comprovada a familiares direto de 1º grau. 
 

Ø Não cumprimento do trabalho específico recomendado por qualquer ele-
mento da equipa técnica. 

 
Ø Abandono da sessão de treino sem comunicar a pelo menos um elemento 

da equipa técnica.  
Ø Atos de indisciplina verificados entre colegas, ou para com algum ele-

mento da equipa técnica, médica, LAB, estrutura de apoio, etc.… 
 

Ø Exercício de qualquer atividade física realizada fora do âmbito e das insta-
lações do clube.  
 
TODAS ESTAS INFRAÇÕES SERÃO PENALIZADAS COM 100 € DE 
MULTA E ANALISADAS PELA DIREÇÃO DO CLUBE. 

Castigos da liga 
 

 Todos os castigos aplicados pela Liga Profissional serão sempre anali-

sados entre o departamento de futebol e a equipa técnica. 
 

 Os castigos aplicados aos jogadores que sejam decorrentes de condutas 

improprias (faltas de respeito, etc.), para com a equipa de arbitragem, 

equipa adversária, colegas de equipa e demais intervenientes no jogo 

serão pagos pelos próprios jogadores. 
 

o Cartão Amarelo 
= 50€ o Cartão 
Vermelho = 100€ 

NOTA:  

o AS MULTAS DA “CAIXINHA” REVERTEM A FAVOR DA EQUIPA. 
o O PAGAMENTO DAS MULTAS SERÁ FEITO ATÉ AO DIA 15 DO 

MÊS SEGUINTE ÁQUELE A QUE DIZEM RESPEITO AS MULTAS – 
O NÃO CUMPRIMENTO DESTA NORMA IMPLICA O PAGAMENTO 
EM DOBRO DA QUANTIA EM DIVIDA. 

o QUALQUER SITUAÇÃO OMISSA NESTE REGULAMENTO SERÁ 
ANALISADA PELOS TREINADORES E DIREÇÃO ASSIM COMO A 
DEFINIÇÃO DA RESPETIVA MULTA, SE APLICAVÉL; 

o TODOS OS JOGADORES QUE NÃO PERTENÇAM AO PLANTEL 
DA EQUIPA B, QUE INTEGREM A EQUIPA DE JUNIORES MAS 
MOMENTANEAMENTE EXERCEM ATIVIDADE NA EQUIPA B, TÊM 
UMA REDUÇÃO DO VALOR DAS MULTAS EM 50%; 

o OS ATRASOS E INFRAÇÕES SERÃO CONTROLADOS POR TO-
DOS OS  

ELEMENTOS LIGADOS À EQUIPA B. 
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R FICHA TÉCNICA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA EQUIPA B DO SLB. 
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S INFORMAÇÃO INÍCIO DA ÉPOCA 

 

 




