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Resumo 

 

A elaboração deste relatório de estágio, que é uma das componentes que me 

permite concluir o mestrado em Gestão Desportiva da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, serviu para relatar e enquadrar o estágio 

profissionalizante que realizei na FCP - Futebol, SAD durante a época 

desportiva 2018/2019. 

Desempenhei, durante essa época, as funções de Team Manager em equipas 

de futebol da formação, com maior proximidade dos plantéis de sub 7 e sub 8, 

mas também com participações, geralmente nos momentos competitivos, nos 

escalões até aos sub 14. 

Depois de um enquadramento concetual acerca das temáticas relacionadas 

com a prática profissionalizante, é feita uma descrição da entidade em que a 

realizei, abrangendo o Grupo FCP no seu todo e não apenas a Sociedade 

Anónima Desportiva (SAD), à qual, naturalmente, é dado maior ênfase. 

Posteriormente, são detalhadas todas as atividades que realizei durante o 

estágio, incluindo desde as de pré-época, ate às desempenhadas durante os 

vários momentos competitivos, passando pelas realizadas durante a semana 

de trabalho. Além disso está, sob a forma de artigo científico, a revisão 

sistemática que fiz sobre as funções e competências dos gestores do desporto 

e a descrição do trabalho que iniciei sobre o perfil do TM da FCP – Futebol, 

SAD. 

Por fim, são enunciadas algumas competências que adquiri e melhorei, tais 

como as capacidades comunicativas e de tomada de decisão, de gestão de 

recursos humanos, assim como o lidar com a pressão. Os torneios foram os 

momentos que mais contribuíram para essa evolução, que por sua vez me 

facilitou a entrada no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: GESTÃO DO DESPORTO, FUTEBOL, FUTEBOL CLUBE 

DO PORTO, TEAM MANAGER, ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE.    
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Abstract 
 

The preparation of this internship report, which is one of the necessary 

components to complete the Master's Degree in Sports Management at the 

Faculty of Sports of the University of Porto, served to present and frame the 

professional internship that I did at FCP - Futebol, SAD during the 2018 / 2019 

season. 

During this time I was Team Manager in the football teams of the mentioned 

club, with closer proximity to the under 7 and under 8 squads, but also with 

participation, usually at competitive times, in the teams until the under 14. 

After a conceptual framework on the issues related to professional practice, a 

description is made of the entity in which I performed it, covering the FCP 

Group as a whole and not just the FCP – Futebol, SAD, to which, of course, 

more emphasis is placed. 

Subsequently, all the activities I performed during the internship are detailed, 

including from pre-season to those performed during various competitive times 

and those performed during the week. Besides that, in the form of a scientific 

paper, it is presented my systematic review about the tasks and competencies 

of sports managers, as well as a description of the work initiated about the FCP 

– Futebol, SAD team manager profile. 

Finally, some skills I have acquired and improved, such as communicative and 

decision-making skills, human resource management, as well as coping with 

pressure, are listed. Tournaments were the moments that most contributed to 

this evolution, which in turn facilitated my entrance in the job market. 

 

Keywords: SPORTS MANAGEMENT, FOOTBALL, FUTEBOL CLUBE DO 

PORTO, TEAM MANAGER, PRACTICUM TRAINING.     
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1. Introdução 
 

A elaboração deste relatório de estágio, orientado pela Prof.ª Doutora Maria 

José Carvalho, é mais uma etapa que leva à conclusão do mestrado em 

Gestão Desportiva da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

Para manter a ordem cronológica dos acontecimentos, irei, antes de fazer uma 

descrição geral do estágio, explicar as razões que me fizeram optar por esta 

via de conclusão do ciclo de estudos. Assim, tomei esta decisão, 

essencialmente, por duas razões. Uma delas foi a curiosidade e a ânsia de 

experimentar o mercado de trabalho, de ter experiências no terreno e não 

apenas no ambiente controlado de sala de aula, aproveitando, assim, uma boa 

oportunidade para acrescentar currículo e ganhar experiência.  A outra, como a 

intenção sempre foi principiar a minha carreira profissional a seguir à conclusão 

do mestrado, era tentar que o estágio servisse para entrar no mercado de 

trabalho através da instituição onde o realizasse.  

Em paralelo com estes motivos principais, tinha os objetivos de estabelecer 

uma boa rede de contactos relacionados com o futebol e com um clube como o 

FCP, assim como familiarizar-me melhor com o mundo do futebol. Antes deste 

estágio conhecia bem o futebol numa perspetiva de adepto, mas para quem 

quer gerir um clube de futebol é, da mesma forma, muito importante conhecer o 

que acontece nos bastidores, saber as dinâmicas e especificidades que lhes 

são inerentes. 

Depois de tomada essa decisão, era preciso escolher qual a área e instituição 

em que gostava de realizar o estágio profissionalizante. Desde a primeira hora 

a minha primeira opção foi o FCP, se possível em algo relacionado com o 

futebol. Esta escolha estava também ela alicerçada em dois pilares, 

nomeadamente, a afetividade que tenho por este desporto e, sobretudo, pelo 

clube, com o qual me identifico bastante, e, acima disso, o facto de esta ser 

uma instituição de grande relevo no panorama futebolístico, tanto nacional, 
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como internacional, o que me permitiria ter uma experiência altamente 

profissional e enriquecedora e de grande utilidade para a minha formação.  

Posto isto, entrei em contacto, via correio eletrónico, com o clube, e, passadas 

duas entrevistas, foi-me comunicado que era possível realizar lá o referido 

estágio como TM de equipas da formação de futebol, o qual decorreu entre 27 

de Agosto de 2018 até 30 de Junho de 2019. Desde logo ficou estabelecido, 

junto do meu supervisor local, o Dr. Tiago Aguiar, que iria ficar, principalmente, 

a acompanhar os escalões de sub 7 e sub 8, que treinavam às segundas, 

terças e sextas e no fim de semana faria jogos dos mais variados escalões, de 

acordo com as necessidades. Para uma melhor descrição daquilo que foi 

planeado fazer é apresentado o Quadro 1, em que é mostrado o plano de 

estágio. Este plano, tal como me foi logo dito, apresenta algumas limitações, 

porque muitas das funções não podiam ser previstas a tão longo prazo, mas 

sim de acordo com as necessidades do momento. 

Quadro 1 Plano de estágio 

 

 

Penso que o mundo do desporto, e do futebol muito em particular, terá sido 

uma boa opção, visto que são mercados em crescimento. No caso do último é 

possível comprová-lo pelo relatório anual da época 2017/2018 da KPMG sobre 

as tendências económicas e financeiras dos campeões dos principais 

campeonatos europeus (KPMG, 2019).  
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Este interesse no desporto deve-se a algumas das suas características 

especiais, as quais têm um grande impacto na forma como as organizações 

desportivas são geridas. 

Smith & Stewart (1999a) referem a paixão irracional como sendo uma delas. 

Efetivamente, nas organizações desportivas o fator emoção está muito 

presente e tem influência em muitas decisões. A incerteza dos resultados, que 

é tão adorada no desporto, visto que é o que lhe traz mais atratividade, é, pelo 

contrário, rejeitada ao máximo em negócios não ligados ao desporto. No 

entanto, esta imprevisibilidade também tem os seus senãos. É que quando 

adquirimos um bilhete para um espetáculo desportivo, não sabemos nunca a 

qualidade que ele vai ter. Quer seja um grande jogo ou um encontro bastante 

aborrecido e mal jogado, o cliente paga exatamente o mesmo.  

Ao olharmos para as medidas de sucesso e para os objetivos finais de 

organizações desportivas e não desportivas, conseguimos encontrar mais um 

ponto em que diferem. Se nas desportivas, apesar do cada vez maior interesse 

na componente financeira, a medida do sucesso é o desempenho desportivo, 

nas restantes o ano ser positivo ou não, mede-se, quase exclusivamente, pela 

performance a nível financeiro, o que conta são os lucros. Claro que, tal como 

Smith & Stewart (2010) alertam, podemos ver as coisas por outro prisma e 

dizer que o maior sucesso vai atrair mais adeptos e, consequentemente, 

maiores lucros, podendo-se assim dizer que a finalidade máxima continua a ser 

a maximização dos lucros.  

Nas organizações não desportivas esses lucros tendem a ser maiores quanto 

menor fôr a concorrência. No desporto, por outro lado, os vários competidores 

são interdependentes, isto é, qualquer clube quer vencer os rivais, mas não 

quer que eles acabem, pois isso traduzir-se-ia no seu próprio fim, visto que a 

alma do negócio é a competição.  

A lealdade à marca é mais um dos pontos em que este tipo de organizações 

são díspares. No desporto a esmagadora maioria dos adeptos tem um clube 

para a vida toda, que não troca, independentemente, dos seus resultados 
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desportivos. No caso das empresas não desportivas isto não se verifica. Se a 

qualidade do serviço ou do produto diminuir, os clientes, muito mais facilmente, 

substituem-nos por uma alternativa similar. 

Portanto, devido a estas especificidades, que, certamente, influenciam a gestão 

deste tipo de organização, é relevante que exista uma área de estudo própria, 

isto é, a gestão do desporto. Para Lussier & Kimball (2013) esta área do 

conhecimento é um campo multidisciplinar, do qual fazem parte a gestão e a 

indústria do desporto, no fundo resulta da aplicação de princípios de gestão e 

administração de empresas às especificidades do mundo do desporto. Por seu 

turno, Smith & Stewart (1999b, pp.7) elaboraram uma definição tendo em conta 

aquelas que são consideradas por muitos como as quatro funções da gestão, 

as quais serão escalpelizadas mais à frente. De acordo com estes autores a 

gestão do desporto é “The system of planning, organising, actuating and 

controlling the co-ordination of resources for the efficient and effective delivery 

and exchange of sporting products and services”. 

Em suma, este relatório vai centralizar-se num tipo específico de gestor do 

desporto, que é o TM da FCP – Futebol, SAD, cuja atividade será descrita de 

forma pormenorizada mais à frente. Antes é feita uma revisão da literatura, com 

especial incidência nas competências e responsabilidades dos gestores do 

desporto, analisadas através de uma revisão sistemática da literatura, e é feita 

uma descrição da entidade onde realizei o estágio profissionalizante. 
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2. Enquadramento da prática profissional  
 

Neste capítulo começarei por fazer uma análise profunda àquilo que foi dito 

pelos vários autores em relação aos temas circundantes ao meu estágio, antes 

de enveredar por uma descrição ao pormenor daquilo que é e foi ao longo da 

sua história o FCP, com particular atenção para a FCP – Futebol, SAD, visto 

que foi nesta que tive a oportunidade de desenvolver a minha atividade 

profissionalizante. 

 

2.1 Enquadramento concetual 

Com o intuito de se perceber qual a situação atual da literatura relacionada 

com as funções do gestor do desporto e mais especificamente do TM irei fazer 

uma revisão da literatura, focando-me nos aspetos com os quais lidei durante a 

prática profissionalizante. Assim, começarei por uma análise ao desporto no 

geral, depois passarei para a gestão do desporto, antes de acabar com uma 

parte dedicada às funções de TM, quer sejam com esta designação, ou com 

outras, tais como, diretor desportivo, seccionista ou outras similares. 

 

2.1.1 Desporto: história e externalidades 

O desporto não é um fenómeno que começou recentemente, pelo contrário as 

primeiras manifestações desportivas surgiram muito antes. No entanto, antes 

de falar acerca do início dessas manifestações importa esclarecer como 

nasceu a palavra desporto, com o significado que lhe atribuimos hoje. 

A designação “sport” começou a ser usada em Inglaterra, apenas no século 

XIX, servindo para caracterizar os passatempos que hoje todo o mundo 

designa como desportos. Esta palavra derivou do antigo francês “desport”, que 

significava divertimento e, principalmente, a partir de meados desse século 

difundiu-se para outros países (Elias, 1998). A palavra “desporto” também teve 
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origem no francês antigo significando divertimento ou jogo, sendo que terá 

ganho o significado atual, igualmente a partir da designação inglesa. 

Segundo Crowther (2010), apesar de se suspeitar que o desporto exista desde 

a idade da pedra, nomeadamente, com algumas evidências do Homem de 

Pequim, que viveu há cerca de 600000 anos atrás, ainda que a falta de provas 

não o permita afirmar com certeza e que aqui a atividade física estivesse mais 

relacionada com perseguição de animais para alimento do que com desporto 

como o conhecemos na idade contemporânea. No entanto, é possível fazê-lo 

com alguma segurança para o neolítico da era comum, em que os desportos 

ainda não eram como são hoje, apesar de algumas similitudes, e em que 

muitas vezes não tinham caráter competitivo, mas, sim de treino militar ou 

ritualístico. 

Mesmo em obras literárias encontram-se várias referências a desporto ou a 

simples atividade física em muitas civilizações, separadas tanto no tempo como 

na localização geográfica, estando algumas dessas evidências datadas de 

tempos tão antigos como a Grécia Antiga. Os exemplos mais conhecidos serão 

a “Ilíada” e a “Odisseia”, além de várias obras de Píndaro e da importância 

atribuída à atividade física em obras de Platão e Aristóteles (Tamayo Fajardo et 

al., 2009). 

E se é verdade que o desporto não é uma coisa dos tempos modernos, 

também não é menos verdade que não é de hoje que faz com que as pessoas 

se desloquem para assistir a eventos desportivos. De acordo com García 

Romero (2013), já existia turismo desportivo bastante significativo nos tempos 

dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, nomeadamente rumo à cidade de 

Olímpia. 

Nos tempos atuais, esta realidade não se alterou como podemos ver pelos 

dados reunidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE ou OECD em inglês) relativos ao impacto de grandes 

eventos no turismo. Conseguimos perceber na parte do impacto económico 
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que uma boa parte destes eventos são de caráter desportivo (Organisation for 

Economic Co-operation and Development [OECD], 2017). 

Outra das externalidades que mostram o poder do desporto é a sua vertente 

social, a sua capacidade de ser uma ferramenta de educação, de transmissão 

de valores e cultura e até de oposição a regimes totalitários. E se o desporto 

pode ser muito útil à escola, o contrário também se verifica, com esta a servir 

como uma espécie de local de recrutamento de futuros atletas de alta 

competição (Augusto Santos, 2015). 

Esta força social do desporto também é evidente através da política. Olhando, 

em particular, para a história dos Jogos Olímpicos da era moderna 

conseguimos perceber que, apesar do Comité Olímpico Internacional não 

gostar de o reconhecer, a política está bastante presente nos Jogos Olímpicos.  

Ao longo das várias edições, foram vários os países que boicotaram os Jogos 

por razões políticas, usando-os como arma de arremesso contra nações rivais, 

o que prova a sua grande relevância no panorama internacional (Suter, 2009). 

Muitas vezes os Governos usam-nos, também, como forma de transmitir ao 

restante planeta uma boa imagem do seu país, assim como aumentar o 

orgulho nacional, no fundo servem como uma ferramenta de soft power (Cha, 

2016).  

Suter (2009) refere, igualmente, que o desporto pode servir como forma de 

combater o racismo, o que, aliás, já aconteceu no passado, em tempos em que 

o racismo estava muito mais presente do que no século XXI. Foi através de 

atletas negros excecionais que se começou a desconstruir a ideia de que estes 

seriam de uma raça inferior, elevando a confiança e o orgulho das restantes 

pessoas de origem africana. 

E mesmo aqueles que acabam por não fazer uma carreira no desporto, 

conseguem levar dele algumas competências e conhecimentos, as chamadas 

competências transferíveis, que podem ser-lhes úteis noutras profissões e na 

própria vida. São exemplos, o hábito de trabalhar em equipa, o relativizar do 

fracasso, o aprender a lidar com a pressão e a tolerância e conhecimento que 
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podemos ganhar em relação a pessoas de diferentes culturas e origens 

(Gmelch, 2008). 

 

2.1.2 Gestão do desporto 

A gestão do desporto é uma área relativamente recente, ainda com margem 

para crescer, e que se foi complexificando ao longo do tempo (Pires & 

Sarmento, 2001; Mangra et al., 2015). 

De facto, foi-se verificando um interesse crescente do mercado de trabalho e 

de alunos, o que pode ser observado pelo aumento da oferta relacionada com 

a gestão do desporto nas universidades. Este aumento tem de se pautar, 

igualmente, por um incremento da qualidade da oferta, de maneira a fazer face 

ao crescente patamar de exigência. Assim, as instituições de ensino têm de 

adaptar os seus métodos para dotar os gestores do desporto das ferramentas 

necessárias para atuarem no atual mercado de trabalho (Yiamouyiannis et al., 

2013). 

Um desses métodos é o estágio, o qual tem um enorme valor formativo para os 

estudantes, na medida em que lhes dá experiência de terreno, lhes permite 

testar o conhecimento que adquiriram em sala de aula para a realidade, além 

de treinarem, em contexto real, algumas das competências necessárias a um 

bom profissional (Miragaia & Soares, 2017).  

E é esta componente académica que tem de continuar a existir, para que a 

profissionalização da área continue a ocorrer. Hoje em dia, cada vez se tem 

passado mais de uma gestão do desporto voluntária para uma 

profissionalizada, e que, portanto, é mais capaz e tenderá a ter um melhor 

desempenho. Como referem Siegfried et al. (2015), é vantajoso proceder-se à 

profissionalização das instituições ligadas ao desporto, mesmo tendo um ou 

outro senão, tal como o risco de perda de alguma identidade ao passar a ter-se 

pessoas que recebem dinheiro pelo trabalho que fazem, ao invés de pessoas 

que trabalham graciosamente, com o único intuito de servirem a organização. 
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Da mesma forma, a produção científica sobre o tema da gestão do desporto 

tem aumentado, sendo que muita dela também se refere ao tema da passagem 

do regime de voluntariado para o profissional, ou então para um regime misto, 

acompanhando o crescimento da importância do desporto na vertente social e 

económica. Entre outras coisas, a capacidade de ter um pensamento 

estratégico é melhorada com o profissionalismo. No entanto, tem-se verificado 

que este tem chegado com muito mais fulgor a instituições de cariz mais 

nacional, enquanto que em organizações de menor dimensão, de cariz mais 

regional, a gestão ainda continua a funcionar muito na base do voluntariado 

(Shilbury & Ferkins, 2011). 

Mas quais são então, essas competências que possibilitam que o gestor do 

desporto desempenhe as suas funções de maneira mais eficaz e eficiente? 

Uma das principais será a criatividade, que assume ainda mais importância se 

tivermos em consideração que o mundo cada vez entra em mutação mais 

rápido, obrigando a que as organizações e as pessoas e suas funções se 

adaptem. E para que as organizações se adaptem e suplantem as 

concorrentes é preciso inovação, que é impulsionada através da criatividade 

(Moreira & Freitas, 2009). Ainda segundo as mesmas autoras, o gestor do 

desporto deve não só tentar ser criativo, como também fomentar essa mesma 

característica naqueles que com ele colaboram, através da autonomia e 

flexibilidade, por exemplo. Por outro lado, existem algumas barreiras que 

devem ser evitadas, como o assumir de que as atuais vantagens competitivas 

serão infinitas ou a burocracia imposta pelas hierarquias. 

Da mesma maneira, ter um comportamento segundo os padrões éticos e 

morais da nossa sociedade é tido como uma competência importante (Arnold et 

al., 2012). De facto, ser-se uma pessoa íntegra nem sempre é a regra entre os 

gestores do desporto, como se tem vindo a verificar, por exemplo, pelos casos 

de corrupção na Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ou 

pelo escândalo de doping da Rússia. No entanto, é necessário erradicar este 

tipo de comportamentos, pois no dia em que as pessoas deixarem de acreditar 

que a competição é limpa, e que o mais forte dentro do terreno de jogo é que 



 

10 
 

vence, o desporto sofrerá muito e perderá grande parte do seu encanto. 

Mesmo para o ambiente interno da organização, o comportamento íntegro de 

todos, mas, especialmente, dos líderes, que têm de dar o exemplo, é fulcral 

para o sucesso. 

Para Çiftçi & Mirzeoğlu (2014), o sucesso de um gestor do desporto reside, 

essencialmente, em quatro componentes: a tomada de decisão, o 

conhecimento específico do próprio gestor, as suas qualidades pessoais e o 

relacionamento interpessoal com todos os stakeholders.  

Karnas & Reppold Filho (2011) fizeram uma revisão da literatura acerca do 

perfil de gestores do desporto nos países de língua portuguesa e constataram 

que a maioria é do sexo masculino, com uma grande discrepância em relação 

ao sexo feminino. No que diz respeito à idade, a média situava-se entre os 40 e 

45 anos, o que, segundo os autores, se explica pelo facto de uma boa parte 

dos inquiridos nos estudos analisados ocuparem cargos de maior relevância 

nas organizações, os quais, obviamente, requerem mais experiência 

profissional. Em termos médios a experiência na gestão do desporto variava 

entre os 2 e os 5 anos, com a maioria dos inquiridos a ter formação na área da 

educação física, que idealmente deve ser complementada com formação na 

área da gestão, o que já se verifica em alguns casos. 

Igualmente nestas pesquisas, foi analisado o passado desportivo dos gestores 

do desporto, tendo-se concluído que a maioria são ex-atletas, o que, como é 

fácil de perceber, constitui uma vantagem, visto que já conhecem bem o 

desporto, percebendo melhor os problemas de atletas e treinadores e qual o 

impacto que as suas decisões podem ter nestes. 

Maçãs (2006) estudou o caso específico dos diretores desportivos ligados ao 

futebol em Portugal, subdividindo-os em diretores de topo e intermédios, 

consoante a sua posição na hierarquia do clube. Concluiu que, respetivamente, 

a média de idades situava-se nos 52 e 49 anos, com 5 e 4 anos de experiência 

no cargo, sendo que os segundos dispendiam mais duas horas por dia no 

exercício da sua função (5 e 7 horas), o que está de acordo com o facto da 
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maior parte dos profissionais de topo não serem remunerados, enquanto que 

43% dos intermédios são. O nível de formação tanto de uns como de outros 

não era suficientemente elevado, dado que ambas as categorias apresentavam 

valores inferiores a 30% de profissionais licenciados. Por fim, verificou que a 

prática anterior de futebol federado e a prática de desporto num patamar 

profissional era superior nos diretores desportivos intermédios. 

Igualmente nesse estudo, é de realçar a conclusão de que estas 

características, assim como o tempo dispendido nas várias atividades inerentes 

aos cargos, variam consoante estejamos a tratar de equipas de competições 

profissionais ou, ao invés, de equipas não profissionais. 

Volvidos dez anos, Rodrigues (2016) realizou um estudo similar, concluindo 

que já mais de metade dos diretores desportivos analisados, todos eles a atuar 

no futebol, eram licenciados e cerca de 17% tinham o mestrado ou 

doutoramento, apesar de poucos terem formação especializada em gestão do 

desporto. A multiplicidade de designações para os cargos continuou a verificar-

se nesta pesquisa, assim como o facto da maior parte serem atletas ou ex-

atletas, principalmente de futebol. Verificou-se, da mesma forma, que tinham 

pouca experiência em cargos de gestão do desporto (uma boa parte deles 

menos de 4 anos) e que estavam há pouco tempo a desempenhar o seu cargo 

atual (mais uma vez a maior parte ainda não tinha completado 4 anos de 

experiência no cargo), pelo qual quase dois terços eram remunerados. 

Outra componente que é importante ser analisada, e que o foi por Pedroso et 

al. (2010), é a das dificuldades sentidas pelos gestores do desporto. Os 

resultados foram unânimes em considerar as limitações financeiras inerentes a 

cada organização como a maior barreira à gestão. Efetivamente, muitas vezes 

a escassez financeira prejudica o desenvolvimento de uma organização, no 

entanto, é preciso dizer que uma das atribuições dos gestores é atrair os 

recursos necessários à atividade, ou seja, tem de arranjar maneira de 

aumentar a capacidade financeira da sua instituição. 
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Ribeiro Cárdenas et al. (2017) também estudaram as principais dificuldades 

enfrentadas pelos gestores do desporto e, para além, dos entraves 

relacionados com a procura de recursos financeiros, referiram, entre outros, a 

falta de algum conhecimento específico e a dificuldade em encontrar recursos 

humanos suficientemente qualificados como um obstáculo no seu trabalho. 

Ora, isto entronca, mais uma vez, na questão da ainda insuficiente 

profissionalização dos gestores do desporto. Efetivamente, os profissionais 

desta área têm de ir à procura de formação específica, pois a exigência dos 

dias de hoje não pode ser correspondida com senso comum e amadorismo, 

dado que o nível compeitivo é cada vez maior. Tal como Darwin explicou em 

relação às espécies animais, um processo de seleção natural fará com que só 

os mais fortes e adaptados às circunstâncias sobrevivam, o que, neste caso, 

corresponderá àqueles com um maior grau de profissionalismo. 

Segundo o estudo de Sarmento et al. (2006), o tempo de um gestor do 

desporto é dominado, principalmente, pela gestão de projetos, pela gestão de 

recursos humanos, à frente da gestão de eventos e de instalações. Nesse 

mesmo estudo, é também, evidenciada a preponderância da formação 

específica em gestão do desporto, o que vai de encontro à ideia já enunciada 

de que desde há uns anos para cá, a gestão de entidades desportivas passou 

a ser levada a cabo por profissionais especializados. 

De uma maneira mais geral, Lussier & Kimball (2013) dividem as funções de 

um gestor do desporto em quatro grandes áreas, tal como é feito por outros 

autores. Uma delas é o planeamento, que é por onde, geralmente, tudo 

começa, e consiste, basicamente, em estabelecer onde se está, onde se quer 

chegar e o que se vai fazer para lá chegar. Outra é a organização, que é 

descrita pelos autores como a alocação dos recursos disponíveis a cada 

atividade e a sua coordenação. No fundo, acaba por ser a operacionalização 

do planeamento. A terceira área que vou mencionar é a liderança, que é uma 

sub-área da gestão bastante estudada e analisada, que é exposta como um 

processo de motivação e influência dos colaboradores com a finalidade de que 

todos remem para o mesmo lado com todas as suas forças e habilidades, não 
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porque são obrigados, mas porque sentem que é o que está certo. Por fim, 

outra área não menos relevante, é o controlo. Não chega analisar-se no final do 

plano se atingimos o objetivo ou não, ao longo de todo o processo é imperioso 

estabelecer algumas metas volantes ou outros mecanismos de controlo para 

que se perceba se se está a ir no caminho certo, ou se é necessário fazer 

algum ajuste. Estas quatro áreas não são desempenhadas sempre de forma 

independente, às vezes são desenvolvidas simultaneamente, o que faz sentido 

até porque dependem umas das outras, dependendo o tempo que é necessário 

gastar em cada uma do tipo e tamanho da organização em que se está, assim 

como do nível hierárquico do próprio gestor. 

Estas áreas de ação também são desempenhadas por gestores de 

organizações não desportivas, no entanto, existem particularidades associadas 

ao desporto que os gestores do desporto, obrigatoriamente, têm que ter em 

consideração. No fundo o gestor do desporto tem de perceber que o negócio 

desportivo tem um quê de irracionalidade, mas que em muitas ocasiões e 

decisões tem de ser contraposta com técnicas de gestão racionais, 

profissionais e similares às usadas nas outras instituições. Isto é, tanto quanto 

possível, essa sobreposição dos sentimentos à razão tem de ser deixada para 

os clientes do desporto, isto é, os adeptos. 

Ao olharmos para as medidas de sucesso e para os objetivos finais de 

organizações desportivas e não desportivas, conseguimos encontrar mais um 

ponto em que diferem. Se nas desportivas, apesar do cada vez maior interesse 

na componente financeira, a medida do sucesso é, na esmagadora maioria dos 

casos, o desempenho desportivo, nas restantes o ano ser positivo ou não, 

mede-se, quase exclusivamente, pela performance a nível financeiro, ou seja o 

que conta são os lucros. Lucros esses que serão maiores quanto menor fôr a 

concorrência. No desporto, por outro lado, os vários competidores são 

interdependentes, isto é, qualquer clube quer vencer os rivais, mas não quer 

que eles acabem, pois isso traduzir-se-ia no seu próprio fim, visto que a alma 

do negócio é a competição.  
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A lealdade à marca é mais um dos pontos em que estes tipos de organizações 

são díspares. No desporto a esmagadora maioria dos adeptos tem um clube 

para a vida toda, que não troca, independentemente, dos seus resultados 

desportivos. No caso das empresas não desportivas isto não se verifica. Se a 

qualidade do serviço ou do produto diminuir, os clientes, muito mais facilmente, 

substituem-nos por outros. 

2.1.3 Team Manager 

Todas as equipas, seja qual for o desporto em que estão inseridas, precisam 

de alguém que cuide da componente organizativa que está por detrás da sua 

participação nas várias competições. Além disso, é necessário tratar de toda a 

logística diária relacionada com os vários profissionais que intervêm junto da 

mesma. Para isso, existe a figura do TM ou diretor ou seccionista, que são 

responsáveis por essa parte mais organizativa.  

Esta pluralidade de designações para os cargos existentes nas estruturas 

desportivas é algo usual, mas que por vezes é pouco elucidativo e clarificador 

(Maçãs, 2006), principalmente, para quem está de fora das organizações, visto 

que é possível verificar que, por variadas vezes, em diferentes organizações as 

designações atribuídas a cargos bastante similares são, também elas, 

díspares. É, da mesma forma, possível encontrar em organizações diferentes 

cargos com igual designação, mas cujas funções inerentes são diferentes. 

Como é óbvio isto gera alguma dúvida e complicação, que não existiria se 

houvesse uma maior uniformização. 

Uma das atribuições que está, em parte, alocada a estes profissionais, é a 

gestão operacional de recursos humanos, a qual segundo Mangra et al. (2015) 

e Pascalino Silva (2017) é um dos aspetos mais cruciais nas equipas 

desportivas, dado que, no fim de contas, é o fator humano (nomeadamente 

treinadores e jogadores) que vão determinar, numa grande parte das 

organizações, o sucesso ou insucesso de uma organização. 

Efetivamente, a gestão de recursos humanos desde os processos de 

recrutamento e seleção até à gestão do dia a dia, ou seja, a gestão operacional 
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assume-se como de extrema relevância. Como as pessoas não podem ser 

imitadas pelos concorrentes, ao contrário das inovações tecnológicas, e como 

estar constantemente a trocar os colaboradores, devido a erros de casting, é 

altamente ineficiente, torna-se primordial ter bons processos de recrutamento e 

seleção, de forma a que a organização possa contar com os melhores 

profissionais e que os índices de turn-over sejam reduzidos (Mocsányi & Da 

Cunha Bastos, 2005).  

Ainda de acordo com o mesmo autor, fomentar o trabalho em equipa reveste-

se de grande importância, dado que este melhora a eficiência e eficácia com 

que os problemas são resolvidos, ao mesmo tempo que estimula o 

desenvolvimento individual e coletivo. Esta é uma função que, em parte, é da 

responsabilidade do TM, visto ser ele o líder de um determinado escalão, 

responsável por toda a equipa que o compõe. 

De acordo com (Capinussú, 2005), quem tem este tipo de responsabilidades 

deve ter um conhecimento profundo da realidade desportiva em que trabalha, 

ou seja, saber bem o que rodeia e como funciona o desporto em que exerce a 

sua função, além de possuir conhecimentos de gestão tranversais, não só a 

outras modalidades desportivas como também a outro tipo de organizações 

não relacionadas com o desporto. 

O mesmo autor conclui que as organizações desportivas só têm a ganhar se 

contarem com gestores qualificados, que permitam que os treinadores se 

concentrem, exclusivamente, em treinar, e que os jogadores só percam 

energias a jogar. No fundo, é isto que resume a atuação de um TM, seja com 

essa designação, ou com outra, ou seja, tratar de tudo o que está por detrás da 

competição desportiva, para que atletas e seus treinadores estejam 

completamente focados no desempenho desportivo, não tendo de se 

preocupar com nenhum aspeto lateral a ela. Por vezes, pode ser uma função 

um pouco ingrata, dado que a tendência é para só ter protagonismo em 

situações em que algo falhe e isso se repercuta no desempenho da equipa. 
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Estas e outras funções não são iguais em todos os clubes. Em clubes 

amadores, de menor dimensão, a estrutura é menos especializada do que em 

clubes de maior dimensão que apresentam já estruturas mais complexas. Este 

contexto em que os atletas se vêem inseridos tem um impacto no seu 

desempenho, nomeadamente, através de diferentes atitudes e níveis de 

esforço ou compromisso (Santos & Gonçalves, 2015). Dado que os clubes têm 

finalidades diferentes, uns mais direcionados para o desempenho desportivo, 

para a competição, outros para a oferta da simples prática de um desporto, é 

natural que as funções de um diretor também sejam diferentes consoante a 

realidade em que está presente. 

O fosso entre a complexidade de estruturas é, porventura, ainda mais 

acentuado no futebol, desporto com grande relevância em Portugal e na 

Europa, o que, pela diferença, por vezes abismal, de verbas disponíveis gera 

essa discrepância. 

De facto, o futebol é e sempre foi muito mais do que um desporto, é tão 

importante que serve em muitos casos para exprimir uma identidade regional 

(Gómez-Bantel, 2016), isto é, funciona como uma espécie de baluarte dos 

valores, dos ideais e das maneiras de pensar de uma certa região, que pelo 

seu alcance nacional serve, normalmente, como representante significativo 

dessa zona específica do país ou do mundo.  

Em Portugal, esta relevância já era bem patente nos tempos da ditadura, em 

que um dos três F’s, considerados pilares da ditadura, era de futebol. Hoje em 

dia conseguimos ter, igualmente, essa perceção se, por exemplo, fizermos um 

pouco de zapping na televisão, o que nos permite perceber a grande 

quantidade de programas dedicados a este desporto. Esta atenção dos media 

não se verifica só em Portugal, mas também noutros países (Gmelch, 2008). 

É, inclusive, motivo para muitos jovens deixarem a vida escolar em segundo 

plano, com a ânsia de se tornarem jogadores profissionais, não só por 

adorarem o desporto, mas também porque pode funcionar como elevador 

social (Melo et al, 2016). O que faz com que, muitas vezes, as famílias, 
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principalmente, as mais carenciadas também incorporem os sonhos dos jovens 

aspirantes a futebolistas. 

Esta importância pode também ser vista pela vertente económica. Segundo 

Lucena & Casaca (2013), o valor de marca do FCP, que era o clube português 

com maior valor no ano analisado, era de cerca de 54,5 milhões de euros, 

sendo que o fator que mais contribui para a criação de valor é a gestão 

desportiva.  

Sendo o futebol cada vez mais um negócio, não deixando, no entanto, a 

performance desportiva de ser fulcral, até porque permite incrementar o 

sucesso da componente negócio, é necessário que existam profissionais nos 

clubes capazes de fazer o balanceamento entre as duas componentes 

(Rodrigues, 2016).  

Assim, esses profissionais têm, obrigatoriamente, de possuir um vasto leque de 

conhecimentos que vá desde o jogo propriamente dito até à área mais 

empresarial, mais relacionada com a gestão de organizações. Mesmo estando 

a parte técnico-tática adstrita, de forma exclusiva, aos treinadores, não deixa 

de ser importante que quem ocupa funções de direção tenha algumas noções, 

não para se intrometer no trabalho do corpo técnico, mas para que entenda 

aquilo que subjaz ao negócio que gere e coordena. 

Tal como concluiu (Gerrard, 2005), no seu estudo realizado com equipas dos 

principais campeonatos ingleses, o desempenho desportivo de uma equipa 

está dependente da qualidade dos seus atletas, por sua vez quanto melhor for 

esse desempenho, maiores serão, igualmente, os rendimentos desse mesmo 

clube. No entanto, este autor encontrou evidência para a existência de um 

trade-off entre o desempenho desportivo e o desempenho financeiro, ou seja, 

quanto maior for um, haverá tendência para que o outro seja mais reduzido, 

provavelmente, devido à melhor performance financeira advir do menor 

investimento no plantel. 

Ou seja, no tempo em que vivemos, o futebol é um desporto de milhões, é, de 

certa maneira, um negócio cuja comercialização, tal como é sugerido por Slack 
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(2014), é altamente influenciada pelos meios de comunicação social. 

Precisamente, por envolver cada vez mais dinheiro, parece óbvio que só se 

coaduna com uma gestão altamente profissionalizada. E esta crescente 

profissionalização tem vindo, efetivamente, a acontecer o que pode ser 

percebido pelas remunerações pagas pelas Sociedades Anónimas 

Desportivas. Segundo a última conta satélite do desporto (Statistics Portugal, 

2016), sem estas entidades a remuneração média da CSD seria 6% inferior à 

remuneração de toda a economia nacional, em vez dos 5% acima que se 

verificaram. Este dado parece indicar a contratação de profissionais mais 

qualificados. 

Com esta crescente atenção ao futebol, os jogadores tornaram-se em 

autênticas celebridades (Rowe & Garland, 2012), o que exige dos clubes uma 

estrutura mais preparada, pois estes acabam por ser grandes embaixadores 

das instituições que representam, que passam para fora a identidade, cultura e 

valores da instituição. Igualmente, no futebol de formação é crucial que a 

estrutura seja altamente profissionalizada, para que a ponte para o futebol 

profissional seja mais curta e eficaz (Torres Pedroza Júnior & Gerson Kohl, 

2013). 

A figura do TM enquadra-se, precisamente, nestas ideias de crescente 

profissionalização e preocupação com os atletas e até treinadores, visto que a 

sua principal função é fazer com que eles não tenham outras preocupações, 

para além de jogar e treinar. Ou seja, permite a especialização de funções 

despegando outros, normalmente, os treinadores, de atividades que não estão 

relacionadas com o treino, permitindo que ele se concentre, de forma exclusiva, 

naquilo que é a preparação dos momentos competitivos. 

Tal como concluiu Almeida (2011) no seu estudo, o TM tem como principais 

atribuições a coordenação/controlo, para que esteja tudo de acordo com a 

exigência do futebol de alta competição dos dias que correm, fazer a gestão 

dos vários recursos, sejam eles humanos ou materiais, e gerir a informação 

que lhe passa pelas mãos. 
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Para que se perceba bem aquilo a que se refere o autor com cada um destes 

grupos de funções, vou descrever mais detalhadamente aquilo a que se 

referem. Então, a coordenação e controlo inclui o trabalhar em paralelo com 

outros departamentos, com o intuito de que a equipa usufrua de todas as 

valências que o clube consegue fornecer, assim como o controlo dos atletas, 

por exemplo, através do controlo de presenças.  

Por seu turno, fazer a gestão de recursos engloba o acompanhamento próximo 

de jogadores e equipa técnica, fazendo a necessária gestão de conflitos, de 

expetativas, de estados de espírito, o que se pode tornar bastante complexo. 

No que diz respeito à gestão de recursos materiais, esta prende-se com 

atividades tais como a requisição de transporte ou a requisição de 

equipamentos.  

Por fim, a gestão da informação passa pela sua receção, filtragem e 

reencaminhamento para quem a deve possuir, o que faz com que não existam 

grãos de areia na engrenagem da equipa, visto que todos terão a informação 

de que necessitam em cada tomada de decisão. 

Morais (2014) refere que o TM veio substituir a figura do seccionista, que era a 

designação, comummente, utilizada, não só no FCP como noutros clubes. Para 

ela as funções do TM resumem-se a fazer a gestão dos vários momentos 

competitivos, onde é delegado ao jogo, fazer a ligação entre o clube e as 

famílias ou responsáveis legais dos atletas, assim como ser o ponto de 

contacto com os vários departamentos do clube que intervenham junto daquilo 

que é a equipa pela qual se encontra responsável.  

Como é óbvio, estas funções desdobram-se, depois, em funções mais 

específicas, como, por exemplo, fazer a estatística dos jogos, requisitar 

equipamentos, tratar de todos os procedimentos relativos à inscrição dos 

jogadores e staff, organizar e entregar aos oficiais os documentos relativos a 

cada jogo, entre outras. 

Pascalino Silva (2017) considerou uma das tarefas mais importantes do TM o 

planeamento, operacionalizando-se este, por exemplo, com a elaboração de 
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meticulosos planos de estágio ou de deslocações, com o objetivo de perceber 

de antemão aquilo que será necessário de maneira a dar o maior conforto a 

todo o plantel e equipa técnica. Em adição, o autor refere como importantes a 

inscrição dos atletas, a relação com equipa técnica e jogadores e as várias 

atividades durante as competições desportivas, tais como, receção das equipas 

adversárias, reuniões com árbitros e delegados e o controlar de todos os 

procedimentos inerentes ao jogo. 

Estes três trabalhos, de Pascalino Silva (2017), Morais (2014) e Almeida 

(2011), elaborados todos num contexto relacionado com o FCP, apesar de só o 

último ter sido realizado no futebol (os outros foram realizados no andebol e 

basquetebol, respetivamente), mostram aquilo que são as funções de um TM 

num clube desta exigência e dá para perceber que é bastante transversal aos 

vários desportos e níveis desportivos, dado que um destes três estágios 

profissionalizantes foi realizado junto da equipa sénior de andebol e os outros 

dois no âmbito da formação. 

No meu caso em concreto, trabalhei junto de equipas da formação, 

principalmente, crianças com seis e sete anos, portanto, existe também uma 

obrigação educativa da nossa parte, pois apesar de os pais serem os principais 

responsáveis por essa vertente, também o futebol pode e deve desempenhar 

essa função com a cumplicidade dos pais (Orozco et al., 2018).  

Se os conseguirmos educar desde crianças com um conjunto de valores, tais 

como, o respeito por todos os intervenientes nas competições desportivas, 

mais facilmente eles se tornarão em adultos responsáveis, cívicos e com 

capacidade para valorizar o desporto, precisamente, através do respeito por 

todos os intervenientes. 

Deve, igualmente, existir uma grande cumplicidade com os treinadores da 

equipa em que estamos a trabalhar (Pascalino Silva, 2017), pois se ela existir o 

trabalho tanto de uns como dos outros flui muito melhor, com benefício para os 

atletas e restantes partes interessadas, e no final de contas, para o clube no 

seu todo. Sem dúvida, se não existir uma boa relação entre o TM e o treinador, 



 

21 
 

provavelmente, a informação não irá circular da melhor maneira, o que criará 

dificuldades ao desempenho da equipa. 

 

2.2 Enquadramento institucional 

Tal como já foi referido o meu estágio realiza-se na FCP – Futebol, SAD. Esta 

sociedade faz parte do perímetro de consolidação do FCP e, portanto, penso 

que é essencial falar-se também da história do Grupo FCP no seu todo, até 

porque o FCP deu lugar à FCP – Futebol, SAD na relação com algumas das 

entidades que regem o futebol (Union of European Football Associations 

(UEFA), Federação Portuguesa de Futebol e Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional), para além de que a segunda surgiu da personalização jurídica da 

equipa de futebol do primeiro.  

Posto isto, vou começar por fazer um percurso pela história do FCP, dividindo-

a em quatro períodos. O primeiro que vai desde a fundação até ao primeiro 

bicampeonato da primeira divisão na época 1939/1940. O segundo que vai até 

1978, quando o clube pôs fim a um longo jejum de campeonatos. O penúltimo 

que vai até 1997, ano em que foi constituída a SAD. E o último a acabar nos 

dias de hoje, mas que será analisado na secção respeitante à FCP – Futebol, 

SAD, juntamente com a sua história não desportiva. 

Nesta primeira parte o enfoque vai estar no futebol, principal modalidade do 

clube e no âmbito da qual se realiza o meu estágio, apesar de também serem 

feitas algumas referências às modalidades. 

Como fontes, serão usadas, primordialmente, a edição comemorativa dos 125 

anos do clube da revista Dragões (edição nº 382) e o site do clube 

(www.fcporto.pt).  
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2.2.1 Da fundação até ao primeiro Campeonato Nacional da 

Primeira Divisão  

O FCP foi fundado a 28 de Setembro de 1893, quando um comerciante de 

vinhos do Porto, de seu nome António Nicolau d’Almeida, fundou, na cidade 

que lhe deu nome, o Foot-ball Club do Porto (mais tarde é que passou a ser 

Futebol Clube do Porto), influenciado pelas inúmeras viagens que fez a 

Inglaterra, país berço do futebol.  

A 8 de Outubro do mesmo ano realiza-se o primeiro jogo entre sócios, com o 

primeiro jogo contra outra equipa a acontecer já em 1894, tendo como 

adversário o Club Lisbonense. Estava em disputa a Taça D.Carlos I, que 

assistiu ao jogo, juntamente com a rainha D. Amélia, disputado no Campo 

Alegre e que terminou com a vitória por 1-0 da equipa lisboeta. 

No entanto, a seguir a este período inicial de algum fulgor o clube entra num 

estado de maior acalmia, até que em 1906 José Monteiro da Costa lhe dá um 

novo impulso. Com os seus companheiros da tertúlia Grupo Destino, reanima o 

FCP, criando, inclusive, outras modalidades para além do futebol. Além disso, 

decidiu que as cores do clube seriam as mesmas que as da então bandeira 

nacional, isto é azul e branco. No ano seguinte realiza-se o primeiro encontro 

internacional da história do futebol português, entre o FCP e o Real Fortuna de 

Vigo, com os portugueses a vencerem por 4-1. 

Em 1915, dois anos depois da inauguração do Campo da Constituição, o clube 

vence o seu primeiro Campeonato Regional do Porto e em 1922 conquista a 

primeira edição do Campeonato de Portugal, prova precursora da Taça de 

Portugal, numa finalíssima frente ao Sporting, que terminou com o resultado de 

3-1. Nesse mesmo ano, o futebolista Simplício cria o atual símbolo do clube. 

Por volta de 1934 terá sido criada a primeira claque organizada apoiada pela 

direção do clube. Denominada “Esquadrão Azul e Branco”, precedeu a “Força 

Azul”, “Esquadra Azul” e “Dragões Azuis”. Atualmente, os portistas contam com 

duas claques, os “Super Dragões” e o “Colectivo” (Bandeira, 2010). 
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Em 1935, já com o estatuto de Instituição de Utilidade Pública conferido em 

1928, o FCP ganha a edição inaugural da Primeira Liga, em 1938 renomeada 

Campeonato Nacional da Primeira Divisão, com o clube azul e branco, mais 

uma vez, a estrear-se como vencedor, conquistando mesmo as duas primeiras 

edições sob a orientação do técnico Mihaly Siska, ex-guarda-redes do clube, 

com Pinga a espalhar magia dentro das quatro linhas. 

2.2.2 Da travessia no deserto até ao fim do síndrome de passar a 

ponte (1940 até 1978) 

Este período terá sido o pior, em termos desportivos, da história do FCP. De 

facto, depois do bicampeonato mencionado na secção anterior, só em 1956 é 

que o clube voltou a ser campeão nacional. Neste ano, a equipa treinada por 

Yustrich ganhou também a Taça de Portugal, conquistando, assim, a primeira 

dobradinha da sua história, num ano marcado, igualmente, pela primeira 

participação nas provas europeias.  

Neste hiato de 16 anos sem ser campeão, é de destacar a vitória por 3-2 sobre 

aquela que era, na altura, considerada a melhor equipa do mundo, o Arsenal. 

Este jogo amigável, realizado em 1948, gerou tanto entusiasmo junto do 

público, que um grupo de associados decidiu mandar fazer uma taça com 250 

quilos e 3 metros de altura para homenagear a equipa, taça essa que hoje em 

dia faz parte do expólio do museu.  

Outro acontecimento de grande realce foi a inauguração do Estádio das Antas, 

em 1952, 19 anos depois de ter sido aprovado em Assembleia Geral a 

construção do novo estádio. 

Mais tarde, em 1959, o FCP voltou a ser campeão, título esse que merece 

destaque, não só porque nestes tempos os campeonatos ganhos pelo clube 

não eram tão frequentes como são hoje em dia, mas também porque ficou 

marcado pelo denominado caso Calabote.  

Neste ano, FCP e SL Benfica chegaram à última jornada empatados em 

pontos, com os nortenhos a terem uma diferença entre golos marcados e 

sofridos superior em quatro golos. O FCP visitava o Torreense e venceu por 0-
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3, enquanto que os lisboetas recebiam a CUF. Este jogo, arbitrado por 

Inocêncio Calabote, começou mais tarde, teve três grandes penalidades a favor 

do Benfica, teve o guarda-redes da CUF a ser substituído a pedido dos 

colegas, teve três expulsões de jogadores da CUF e teve um tempo de 

compensação excessivamente alto. Mesmo assim, o resultado ficou 7-1 e os 

portistas puderam fazer a festa por um golo de vantagem. Quanto ao árbitro, foi 

irradiado por mentir no relatório de jogo. 

Posteriormente, iniciou-se a mais longa seca de campeonatos da história do 

clube. Entre 1959 e 1978 foram conquistadas apenas duas taças de Portugal e 

há a destacar dois momentos marcantes da história do clube. Aconteceram os 

dois em 1973, e são a inauguração do pavilhão das Antas e a morte em campo 

do futebolista Pavão, que ainda hoje tem um monumento em sua honra no 

Estádio do Dragão. 

Em 1976, dá-se aquele que é considerado por muitos como o ponto de viragem 

no clube e, consequentemente, no futebol português. Jorge Nuno Pinto da 

Costa, depois de já ter desempenhado outros cargos no clube, é nomeado por 

Américo de Sá para diretor do departamento de futebol, trazendo com ele José 

Maria Pedroto para treinar a equipa. Um dos grandes feitos atribuídos a estas 

duas figuras incontornáveis do FCP, foi o terem conseguido acabar com uma 

malapata do clube em jogos disputados no sul do país. Na altura dizia-se que o 

FCP só de atravessar a ponte já começava a perder. 

Esta parceria de sucesso traz logo frutos no ano seguinte com a conquista da 

Taça de Portugal. Mais um ano volvido e, em 1978, é, finalmente, posto um fim 

à longa espera, de 19 anos, pela conquista do ceptro de campeão nacional. 

Como que a fechar um ciclo, o campeonato decide-se mais uma vez na 

diferença de golos, desfecho para o qual foi importantíssimo o golo de Ademir 

aos 83 minutos, que deu o empate no jogo da antepenúltima jornada contra o 

segundo classificado, o Benfica. 
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2.2.3 Da afirmação nacional à internacional (1979-1988) 

Este período iniciou-se com a conquista do bicampeonato, antes do verão 

quente de 1980. No final da época, perdido o tricampeonato, Há um 

desentendimento entre o presidente e Jorge Nuno Pinto da Costa, que leva à 

saída deste último, juntamente com Pedroto, para além de alguns jogadores 

nucleares, como Gomes e Oliveira (Tovar, 2016). 

Até que, em 1982, Pinto da Costa é eleito Presidente do FCP, cargo que ocupa 

até aos dias de hoje. A partir deste ano, a mudança para melhor começada em 

1978 ganha mais força e efetiva-se. No ano seguinte surge a primeira Loja 

Azul, o primeiro título no futebol (Supertaça) do atual presidente e a primeira 

bota de ouro de Fernando Gomes. 

Mais um ano passado, e o FCP dá o primeiro sinal de pujança na Europa do 

futebol, ao chegar à final da Taça dos Vencedores das Taças que perde contra 

a Juventus, de Itália. O jogo, disputado em Basileia, termina 2-1, com o golo 

azul e branco a ser marcado por António Sousa. José Maria Pedroto, que 

estava a lutar contra uma doença grave, foi impedido de orientar a equipa 

neste jogo, sendo substituído por António Morais. 

No ano a seguir, em 1985, é conquistado o primeiro campeonato sobre a égide 

de Pinto da Costa, ao mesmo tempo que Fernando Gomes se torna o bibota, 

ao conquistar a sua segunda bota de ouro, prémio atribuído ao melhor 

marcador dos campeonatos europeus.  

Em Janeiro do mesmo ano morre o “mestre”, o “Zé do Boné”, ou simplesmente, 

José Maria Pedroto, com apenas 56 anos, ele que é tido como um dos pais do 

FCP moderno e, por isso, uma figura que tem de ser destacada quando se está 

a contar a história do clube. 

Também nesta época, é lançada a revista Dragões, termo que Pinto da Costa 

atribuiu aos adeptos portistas e que ficou até hoje. A ideia surge porque o 

símbolo do clube tem um dragão no cimo, cuja origem será explicada mais à 

frente. 
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Um ano depois acontece a primeira edição dos Dragões de Ouro, gala que 

premeia os que, dentro do universo do clube, mais se destacaram na época 

anterior. 

E, em 1987, chega, finalmente, a glória além-fronteiras. A 27 de Maio, o FCP 

vence, no Estádio do Prater (atualmente Estádio Ernst-Happel), em Viena, o 

Bayern de Munique por 2-1. Os alemães ainda começaram a ganhar por 1-0, 

mas na segunda parte os comandados de Artur Jorge deram a volta, com o 

célebre calcanhar de Madjer, dois minutos aantes de driblar um defesa 

contrário e cruzar para o brasileiro Juary fazer o resultado final, selando a 

conquista da Taça dos Campeões Europeus. Nas celebrações, ficaram para a 

história as imagens de João Pinto, o jogador com mais jogos realizados pelo 

clube e que foi capitão neste jogo, a agarrar a taça e a não mais a largar, 

apesar da insistência dos colegas de equipa. 

Se o futebol europeu e mundial ainda não conhecia bem o FCP, teve aqui uma 

boa oportunidade para o fazer. A esta conquista seguiram-se outras duas de 

grande relevo, que também levaram o nome do clube para lá de Portugal.  

Uma delas foi a Supertaça Europeia contra o Ajax. A 1ª mão realizou-se em 

Amesterdão e ficou 0-1, com o golo a ser apontado por Rui Barros (hoje, 

treinador da equipa B). A 2ª mão foi realizada já em 1988, no Estádio das 

Antas, terminando com o mesmo resultado da primeira, ou seja, 1-0 para o 

FCP, desta vez com um golo de António Sousa. Sendo assim, com o resultado 

agregado de 2-0, os portistas conquistavam a única Supertaça Europeia da sua 

história e da do futebol português. 

Pelo meio das duas mãos da Supertaça Europeia, realizou-se uma das finais 

mais épicas da Taça Intercontinental, devido às condições em que foi 

disputada. No dia 13 de Dezembro de 1987 abateu-se sobre a cidade de 

Tóquio, no Japão, um intenso nevão. O jogo entre o FCP e os uruguaios do 

Peñarol estava para não se realizar, no entanto, por insistência de Pinto da 

Costa, acabou mesmo por se realizar. Fernando Gomes inaugurou o marcador 

aos 42 minutos num lance de insistência, no entanto, Ricardo Viera viria a 
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igualar a partida aos 80 minutos, obrigando a um esforço adicional dos atletas 

das duas equipas, para suportar mais meia hora de futebol com uma 

temperatura bastante baixa. E o esforço acabou por compensar os 

portugueses, que ao minuto 109 viram Madjer, que viria a ser considerado o 

melhor jogador dessa final, marcar um golo de chapéu a uma distância 

considerável da baliza. O resultado não se alterou e o FCP era campeão do 

mundo. 

Chegados à década de noventa, havia a curiosidade para perceber se os sinais 

de domínio do FCP dados no final da década de oitenta se confirmavam. A 

verdade é que não só se confirmou como o atingiu outro patamar. Dos dez 

campeonatos em disputa, os portistas ganharam oito, escapando, somente, os 

de 1991 e 1994.  

Precisamente em 1994, iniciou-se a mais longa série de campeonatos ganhos 

por um mesmo clube no campeonato português. No total foram cinco, os dois 

primeiros sob o comando de Bobby Robson, o tri e o tetra com António Oliveira 

ao leme e o penta com Fernando Santos, feito que, de resto, lhe valeu a 

alcunha de engenheiro do penta. Deste período de cinco anos há a destacar, 

também, a morte de Rui Filipe num acidente de viação, ele que marcou o 

primeiro golo deste ciclo de cinco campeonatos seguidos. 

2.2.4 Emblema, hino e equipamento 

O emblema, o hino e o equipamento são três símbolos importantíssimos do 

clube. Inconfundíveis, cada um à sua maneira representa aquilo que é o FCP. 

Emblema 

O emblema sofreu metamorfoses ao longo do tempo até ser como é hoje. No 

total pode-se dizer que na sua já longa história o FCP teve três emblemas. 

O primeiro era constituído pelas iniciais do nome do clube a branco 

sobrepostas sobre um fundo azul e data de 1908. Mais tarde, este emblema 

veio dar origem ao segundo que era formado por uma bola de futebol azul com 

as iniciais do clube, mas desta vez separadas. 
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O terceiro e atual emblema do FCP surgiu em 1922. No dia 19 de Janeiro 

desse ano, diz-nos a ata da Câmara Municipal do Porto, que foi aprovado por 

esta autarquia a possibilidade do clube usar no seu emblema o brasão da 

cidade. 

A ideia de Augusto Batista Ferreira, ou Simplício como era conhecido o 

avançado do clube e que era igualmente artista gráfico, foi juntar ao até aí 

símbolo do clube o brasão da cidade que lhe deu nome. Esta ideia foi 

apresentada e votada favoravelmente de forma unânime pelos sócios, em 

assembleia geral extraordinária realizada a 26 de Outubro, apesar da 

concorrência de outra proposta apresentada por um associado. 

Esta deliberação continua atual, visto que nunca mais o emblema foi mudado, 

mesmo quando em 1940 a Administração Central levou a cabo uma reforma 

heráldica para eliminar todos os símbolos da monarquia, como era, por 

exemplo, o dragão. O concelho obedeceu, daí no atual brasão da cidade já não 

estar um dragão, mas o clube recusou-se a vergar à ditadura e não o retirou, 

permanecendo até hoje o dragão, que mais tarde viria ainda a ganhar mais 

importância para os adeptos portistas. 

Os três emblemas são apresentados na Figura 1 que se segue. 

                               

 

Figura 1 Emblemas do Futebol Clube do Porto 
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Hino 

Cantado com orgulho a plenos pulmões pelos adeptos antes dos jogos das 

várias equipas do FCP, o hino do clube teve a sua génese, tal como o 

emblema, em 1922. Nesse ano o maestro da banda do Asilo do Terço, António 

Figueiredo e Melo, escreveu a partitura que foi tocada em vários festivais 

desportivos e terá sido tocada, também, em alguns jogos.  

No entanto, a partir daí esta partitura ficou durante algum tempo no baú. Até 

que em 1952, surgiu a ideia de que esta fosse tocada na inauguração do 

Estádio das Antas, mas não se ficou por aqui, pois foi feito o convite ao sócio 

Heitor Monteiro para fazer uma letra para encaixar na música e, assim surgia o 

hino do FCP. 

Faltava só gravar o disco, para que pudesse ser tocado no estádio. Para isso 

foi convidada Maria Amélia Canossa, que no dia 31 de Março de 1952, no 

Teatro S. João, gravou durante a madrugada, para que não houvesse nenhum 

ruído, o hino do FCP. 

Em 2006 a mesma artista voltou a gravá-lo nos famosos estúdios de Abbey 

Road, desta vez acompanhada pela Orquestra Sinfónica de Londres, com a 

produção a ficar a cargo de Carlos Tê e Luís Jardim. 

Equipamentos 

Nos primórdios do clube os equipamentos ainda não seriam muito 

regulamentados e importantes, o que, inclusive, levava a que, por vezes, 

fossem diferentes dentro do mesmo onze. Ainda assim, alguns registos 

apontam para que o clube costumasse usar equipamentos todos brancos com 

as golas vermelhas, como permitem afirmar algumas fotografias da época, para 

além de elementos a usarem desde aí as listas verticais azuis e brancas. Em 

1907, chegou-se mesmo a usar um equipamento vermelho. 

Posteriormente, em 1908, aparecem fotografias de equipas do clube, em que 

todos os jogadores equipavam de azul e branco às riscas verticais, até que um 

ano depois fica estabelecido no regulamento interno do clube que é obrigatório 
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serem assim os equipamentos. Constituídos por uma camisa (só mais tarde 

seriam substituídas pelas camisolas) e uns calções pretos, que costumavam 

ser brancos até aí. 

Inicialmente, as listas do equipamento eram estreitas. Esta tradição foi 

quebrada pela primeira vez em 1920 quando foi adotada uma única lista grossa 

de cor azul. Os calções, por seu lado, continuavam pretos, mas por pouco 

tempo, pois vieram a ser substituídos por calções azuis. 

Estas transformações de certa maneira constantes num período inicial 

acabaram a partir de 1939, ano em que a matriz do equipamento com duas 

faixas azuis verticais ladeadas pelo branco se manteve até 1999. Esta prática 

alterou-se devido à parceria com a NIKE e até hoje, com a parceria com a New 

Balance, que o equipamento não tem uma matriz definida, apesar do 

equipamento principal ser sempre azul e branco com listas verticais, tal como 

está consagrado no Artigo 13º dos Estatutos do clube. 

Por fim, falta só mencionar a questão dos números nas camisolas, introduzidos 

oficialmente na temporada 1948/49. Desde essa época até à de 1999/00 foram 

sempre vermelhos, até que, mais uma vez por influência das parcerias 

comerciais estabelecidas, adotaram outras cores como o azul, o branco, o 

dourado e o atual vermelho. 

2.2.5 Grupo FC Porto 

Importa agora abordar a realidade do FCP de um ponto de vista, que, 

eventualmente, é menos usual, e até um pouco desdenhado, pelos mais 

fervorosos adeptos, mas ignorá-lo, seria estar a ignorar a realidade. E esse 

ponto de vista, é o do FCP enquanto empresa.  

O clube deu origem a um grupo económico, denominado Grupo Futebol Clube 

do Porto. Este grupo é constituído pelas seguintes empresas: Serviços 

Partilhados, Porto Estádio, Porto Media, Avenida dos Aliados, Miragem, Porto 

Comercial, Dragon Tour, Porto Seguro, EuroAntas, InvestiAntas, Porto 

Multimédia e a FCP – Futebol, SAD. De todas, esta última, claramente é de 

maior relevo nos tempos atuais, não só porque é nela que se realiza o meu 
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estágio, mas também porque é esta que gere o futebol e onde estão 

concentrados os principais ativos do clube. Portanto, vou-me debruçar, de fora 

especial, sobre ela nas secções seguintes. 

2.2.5.1 História da FCP – Futebol, SAD 

Esta sociedade foi constituída em 1997, sendo a primeira SAD cotada em bolsa 

em Portugal. Historicamente a sua cotação oscila entre os 60 e os 70 

cêntimos1, sendo que pela natureza da sociedade, este não é um indicador 

com a mesma relevância que tem na maioria das sociedades. 

Na sua fundação os acionistas eram a Investiantas – Investimentos 

Desportivos, Lda (50% desta era detida pelo clube), detendo 49,997%; o 

próprio clube, detendo 40% (cerca de 65% tendo em conta participações 

diretas e indiretas) e a Câmara Municipal do Porto, detendo 10%, além de 

Jorge Nuno Pinto da Costa, Fernando Sardoeira Pinto e Domingos Vieira de 

Matos com 0,001% cada (Meirim, 1999). Atualmente, o principal acionista 

continua a ser o clube, detendo cerca de 75% dos direitos de voto, secundado 

por António Oliveira e Joaquim Oliveira que detêm, respetivamente, 7.34% e 

6.68%. 

Com sede social no Estádio do Dragão, o objeto desta sociedade é a 

participação em competições desportivas de futebol profissional, a promoção e 

fomento de espetáculos desportivos e de atividades relacionadas com essa 

modalidade, sempre a nível profissional. 

O capital social é de 112,5 milhões de euros, correspondentes a 22,5 milhões 

de ações de categoria A e B, com valor nominal de 5 euros cada uma. As de 

categoria A são aquelas que pertencem ao clube ou a sociedades que este 

controle e dão direito de veto a certas deliberações da Assembleia Geral, 

como, de resto, está consagrado no Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro, 

o qual será abordado mais adiante. 

                                            
1
 Informação obtida no site da Euronext (https://www.euronext.com/pt-

pt/products/equities/PTFCP0AM0008-XLIS), consult. 19 Fevereiro 2019. 
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A SAD é presidida por Jorge Nuno Pinto da Costa desde o momento da sua 

fundação até aos dias de hoje, já a mesa da assembleia geral é, atualmente, 

presidida pelo Dr. José Matos Fernandes. Os administradores executivos são 

Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Reinaldo Teles, os não executivos são 

José Coelho e Rui Sá. Estes e todos os outros membros dos orgãos sociais 

têm um mandato que dura quatro anos.  

Como é uma sociedade desportiva, decidiu adotar um período económico igual 

ao da época desportiva, ou seja, a começar a 1 de Julho e a acabar a 30 de 

Junho. 

2.2.5.2 Organograma 

Para se perceber como está organizado todo o grupo FC Porto, com especial 

ênfase para a SAD do FCP e para se entender em que ponto da estrutura está 

localizada a função que desempenho no âmbito do meu estágio, isto é, TM 

auxiliar no escalão de sub 7/8, são apresentadas as Figuras 1 e 2 com, 

respetivamente, o organograma do FCPorto (holding) e do departamento de 

desporto. A seta na Figura 2 indica a área onde estive inserido. 

Como podemos perceber a holding está dividida em quatro grandes áreas, a 

FC Porto Serviços Partilhados e Corporativos que eu resumiria dizendo que 

inclui quase todos os habituais departamentos de empresas não desportivas, 

tais como os recursos humanos, a comunicação ou o marketing, a FC Porto 

Comercial, que tal como o nome indica é responsável pela vertente comercial, 

a FC Porto Operacional, cujas principais funções são a gestão de 

infraestruturas e organização de jogos e eventos e, por fim, aquela em que 

estive inserido a FC Porto Desporto. 
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Figura 2 Organograma do FC Porto (holding) 

 

As funções de TM estão inseridas na FC Porto Desporto, no meu caso em 

concreto no futebol. Esta área inclui não só o futebol, como as restantes 

modalidades, além de todos os serviços ligados a uma prática desportiva de 

alto nível e que participa nas competições mais importantes de cada uma das 

modalidades. O Chief Executive Officer desta entidade é o Engº Luís 

Gonçalves, sendo que não lidei com ele diretamente, mas sim com o gestor 

executivo da formação, que é o responsável pelos TM. 
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Figura 3 Organograma do departamento de Desporto 

 

2.2.5.3 História desportiva da FCP – Futebol, SAD 

O início do século XXI não foi tão proveitoso como o final do século que o 

precedeu, pois em 2000, 2001 e 2002 a FCP-Futebol SAD não foi campeão 

nenhuma vez. No entanto, neste último ano foram lançadas as bases para os 

dois anos de sonho que se iriam seguir. Para além da inauguração do Centro 

de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, é contratado a meio da época, à 

UD Leiria, José Mourinho para treinar a equipa. 

No ano de 2003, a FCP-Futebol SAD é avassaladora e ganha tudo: liga, taça 

UEFA, supertaça e taça de Portugal. Na final europeia bate o Celtic de 

Glasgow por 3-2 em Sevilha. Aos golos de Derlei e Dmitri Alenitchev, Henrik 

Larsson responde com um bis, levando o jogo para prolongamento. Aí, Derlei 

volta a marcar, a cinco minutos do fim, e o clube conquista a primeira taça 

UEFA (entretanto passou a ser denominada Liga Europa) do futebol português. 
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A coroar um ano fenomenal na história do clube, é inaugurado em Novembro o 

Estádio do Dragão, num jogo contra o FC Barcelona, que os dragões venceram 

por 2-0 e, no qual, a título de curiosidade, se estreou Lionel Messi na equipa 

principal dos blaugrana. 

Quando a esmagadora maioria dos adeptos acharia que seria muito difícil 

repetir um ano assim, eis que chega 2004, em que o título da taça de Portugal 

não foi renovado, no entanto, em contrapartida, em vez da taça UEFA a FCP-

Futebol SAD conquista a Liga dos Campeões. 

Se este feito poderia parecer completamente impossível no início da época, 

pelo menos para os menos otimistas, terá passado, pelo menos, a sonho 

possível quando em pleno Estádio de Old Trafford, Costinha marca no último 

suspiro o golo que eliminava o poderoso Manchester United nos oitavos de 

final. A partir daí seguiram-se Olympique Lyonnais e Deportivo da Corunha, os 

quais tiveram o mesmo destino. Faltava apenas o AS Monaco FC para a FCP-

Futebol SAD conquistar a segunda Liga dos Campeões do seu palmarés. 

O encontro ficou marcado para a Arena Aufshalke, em Gelsenkirchen, no dia 

26 de Maio de 2004. E, a verdade, é que o clube portuense não deu chances 

aos monegascos e venceu por 3-0 com golos de Carlos Alberto, Deco e 

Alenitchev. Estava escrita mais uma página de ouro do futebol portista. 

Esta conquista possibilitou a presença na final da taça Intercontinental no final 

desse ano civil. Os adversários eram os colombianos do Once Caldas e o jogo 

realizou-se em Yokohama, no Japão. Os sul americanos venderam cara a 

derrota, só na marcação de pontapés de grande penalidade é que a FCP-

Futebol SAD os conseguiu levar de vencidos por 8-7. O penálti decisivo foi 

marcado por Pedro Emanuel, ficando na memória o seu olhar antes de o bater, 

descansando Maniche que, apesar de ter falhado uma grande penalidade foi 

considerado o melhor do jogo. Como foi a última taça Intercontinental, antes da 

competição dar lugar ao atual Mundial de Clubes, a FCP-Futebol SAD teve 

direito a ficar com o troféu original. 
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No entanto, tamanho sucesso trouxe, igualmente, muita atenção de clubes 

estrangeiros com maior poderio financeiro, o que fez com que vários jogadores 

e o treinador fossem vendidos, o que ajudou a que o clube não ganhasse nada 

nessa época, para além da taça Intercontinental. 

Logo na época seguinte, o clube voltou aos títulos e foi campeão com Co 

Adriaanse a comandar a equipa. Nos três anos seguintes o treinador passou a 

ser Jesualdo Ferreira, mas o vencedor do principal campeonato português de 

futebol continuou a ser o mesmo. Estava feito o tetra e, entretanto, tinha sido 

reabilitado o Campo da Constituição em 2008, para passar a servir a formação 

do clube, e era inaugurado o Dragão Caixa, que passou a ser a casa das 

modalidades de pavilhão. 

Seguiu-se um ano sem conquistar o principal campeonato português, no 

entanto, como não há fome que não dê em fartura, a época de 2010/2011 foi 

de sonho. 

Começou com a conquista da Supertaça contra o eterno rival Benfica, por 2-0, 

e prosseguiu com uma vitória memorável contra o mesmo adversário por 

concludentes 5-0. Isto ainda na primeira metade da época. 

Em Abril, mais precisamente no dia 3, a FCP-Futebol SAD podia ser campeã 

caso vencesse no Estádio da Luz a equipa da casa, isto quando ainda faltariam 

jogar cinco jornadas para além dessa. Os portistas não quiseram adiar a festa, 

venceram por 1-2, com golos de Guarín e Hulk e festejaram ali mesmo em 

pleno relvado do grande rival, mesmo com a rega ligada e as luzes apagadas. 

No mesmo mês, no mesmo local, contra a mesma equipa, a FCP-Futebol SAD 

conseguia uma reviravolta nas meias finais da taça de Portugal, depois de ter 

perdido a primeira mão em casa por 0-2. A vitória na taça seria confirmada, 

sensivelmente, um mês mais tarde, ao derrotar o Vitória SC por expressivos 6-

2, no Estádio do Jamor. 

No entanto, mais relevante que essa vitória na taça, foi a vitória contra outro 

oponente minhoto, o SC Braga, que valeu a conquista da Liga Europa ao clube. 
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Um golo de Radamel Falcao, no final da primeira parte, foi suficiente, para que 

Helton levantasse o troféu no Aviva Stadium, em Dublin, troféu esse, que em 

Portugal só pode ser admirado no museu do FCP e simboliza a sétima 

conquista internacional do clube. 

Numa época de ouro como esta que o clube teve sob a orientação de André 

Villas-Boas, o facto do Porto Canal passar a ser controlado pelo Grupo FCP 

quase que passa despercebido. 

No final dessa época o técnico mudou, o até aqui adjunto Vítor Pereira é 

promovido a treinador principal e, nos dois anos seguintes, ganha mais dois 

campeonatos e duas supertaças para o clube. Nestes três anos, os dragões 

fazem noventa jogos para o campeonato e perdem apenas um, durante a luta 

pelo bicampeonato. 

No ano do tri, tem também de se dar particular destaque à inauguração do 

Museu FCP by BMG, pela altura dos 120 anos de história do clube, cumprindo-

se assim um sonho antigo do presidente.  

Depois disso, seguiram-se quatro anos horríveis, em que não foi ganho 

rigorosamente nenhum título, algo a que os adeptos já não estavam 

acostumados. O único facto de realce foi a reabilitação do Complexo de 

piscinas de Campanhã, que passou a servir as secções de natação, boxe e 

desporto adaptado do clube. 

Em 2018, Sérgio Conceição voltou ao clube que já tinha representado como 

jogador e trouxe com ele os títulos, tornando a FCP-Futebol SAD, novamente 

campeã portuguesa. 

Em jeito de conclusão desta secção, e porque como se costuma dizer o que 

conta no final é se a bola entrou ou não, fica o Quadro 2 com os títulos oficiais 

conquistados pelo FCP (SAD e clube) até ao final da época 2017/2018 

(incluindo a Supertaça referente a essa época, mas ganha na seguinte). 
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Quadro 2 Nº títulos conquistados pelo FCP e pela FCP – Futebol, SAD 

Competição Nº conquistas 

Liga portuguesa 28 

Taça de Portugal 16 

Supertaça 21 

Campeonato de Portugal 4 

Liga dos Campeões/Taça dos 

Campeões Europeus 
2 

Taça Uefa/Liga Europa 2 

Supertaça Europeia 1 

Taça Intercontinental 2 

 

E foram assim os primeiros 125 anos de história futebolística de uma das 

maiores instituições desportivas portuguesas e europeias, desde os seus 

primórdios até à modernidade, desde os jogos entre sócios até aos jogos 

contra os melhores do mundo, desde o clube até à SAD, desde o grupo de 

amigos até aos 125830 associados em Junho de 2018.2 

2.2.5.4 Enquadramento legal das SAD 

As SAD são um tipo de sociedade recente se compararmos com a história do 

FCP e do futebol português, no entanto, pela relevância que assumem hoje em 

dia no futebol importa descrever como surgiram, como o enquadramento legal 

que as rege foi evoluindo até chegar aos tempos atuais. 

                                            
2
 Informação disponível no Relatório e Contas Consolidadas de 2017/2018 do Futebol Clube do 

Porto. 
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Em 1990, era publicada a Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro, que estabelecia a Lei 

de Bases do Sistema Desportiva, revista seis anos mais tarde pela Lei n.º 

19/96, de 25 de Junho. Nesta última redação, mais precisamente no artigo 20.º, 

n.º 3, é dada aos clubes desportivos que participam em competições 

profissionais a possibilidade de optarem entre tornarem-se numa sociedade 

desportiva com fins lucrativos ou manterem o seu estatuto de entidade sem fins 

lucrativos, apesar de ficarem sujeitos a um regime especial de gestão.  

Na Lei de Bases, na sua versão original, tinha ficado estabelecido que deveria 

ser criado um diploma que regulamentasse a questão das sociedades 

desportivas, como está de certa forma dito nos números 2 e 3 do artigo 20.º da 

Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro e de forma completamente explícita no artigo 

41.º- nº 1-f). 

O objetivo que se pretendia atingir com a criação da possibilidade de se 

formarem sociedades desportivas, por parte de clubes participantes em 

competições profissionais, era permitir-lhes dar melhor resposta aos desafios 

económico-financeiros que se punham diante deles, resposta essa que ficava 

um pouco limitada com os modelos tradicionais. 

Basicamente, a componente comercial dos clubes era cada vez mais 

importante, mas continuavam a ter um regime de entidades não lucrativas. 

Apesar de nesse artigo (41º- nº 1) ter sido estabelecido o prazo de dois anos, 

só em 1995 é que foi publicado o Decreto-Lei n.º 146/95, de 21 de Junho, que 

veio definir o regime jurídico das sociedades desportivas. 

No entanto, segundo o Decreto-Lei n.º 67/97 este não foi muito bem 

conseguido, nomeadamente, pelo facto de no artigo 9.º ficar clara a 

impossibilidade de distribuição dos lucros, o que seria um dos principais 

chamarizes à constituição deste tipo de sociedades. Esta perceção de que 

ainda havia coisas a melhorar, o que até foi deixado em aberto pelo próprio 

Decreto-Lei n.º 146/95, de 21 de Junho, ao dizer que por ser um novo tipo de 

personalidade jurídica, só o acumular de experiência iria permitir uma boa 

redação e adaptação à realidade das regras, levou a que fosse revista a 
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própria Lei de Bases com a Lei n.º 19/96, de 25 de Junho e o regime jurídico 

das sociedades desportivas pelo Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de Abril, o qual 

veio revogar o Decreto-Lei n.º 146/95, de 21 de Junho. 

A SAD do FCP, constituída, precisamente, em 1997, foi criada tendo em conta 

o Decreto-Lei publicado nesse ano, que, entre outras coisas, veio estabelecer 

um regime fiscal adaptado às especificidades destas sociedades, constituídas 

sob a forma de sociedade anónima, daí o acrónimo SAD. 

Outra das mudanças que, principalmente, este Decreto-Lei, mas também o que 

lhe antecedeu vieram trazer foi o aumento do controlo às contas e à gestão dos 

clubes que participavam em competições profissionais. 

Todavia, e apesar das três mudanças que sofreu o Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 

de Abril, não surtiu o efeito desejado, maioritariamente porque dava a opção de 

escolha entre criar-se uma sociedade desportiva ou, em alternativa, manter-se 

o regime até aí adotado, obedecendo a um regime especial de gestão, que não 

se revelou eficaz. Poucos clubes participantes em competições profissionais 

criaram as tais sociedades, o que a juntar ao pouco controlo do regime especial 

de gestão, criou desigualdades em relação aos restantes competidores. Ainda 

para mais, o interesse económico em algumas competições era cada vez mais 

claro e impactante. 

Sendo assim, optou-se por tornar obrigatória a criação de uma sociedade 

desportiva, ou sob a forma de sociedade anónima desportiva ou de sociedade 

desportiva unipessoal por quotas (SDUQ). Isto ficou consagrado no já referido 

Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de Janeiro, que veio revogar o Decreto-Lei n.º 

67/97, de 3 de Abril e aumentar o controlo sobre estas sociedades, para além 

de continuar a salvaguardar os direitos dos sócios do clube fundador. 

Na nova lei de bases, denominada Lei de Bases da Actividade Física e do 

Desporto, consagrada na Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, ainda não está 

contemplada a obrigatoriedade de criação de sociedades desportivas para 

clubes que integram as competições profissionais, o que faz com que o artigo 

26.º- nº 2 já esteja desatualizado. 
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2.2.6 Estádios 

Para qualquer adepto de futebol, o estádio do seu clube é muito mais do que 

uma construção arquitetónica, é um lugar de memórias. Cada um dos estádios 

fica umbilicalmente ligado a jogos e conquistas do clube, para além de outros 

acontecimentos e momentos da história, e, por isso, são bastante importantes 

para se entender não só a história, como a própria trajetória do clube. 

Campo da Rainha 

Mandado construir por José Monteiro da Costa nos terrenos hortícolas de seu 

pai, que se situavam na ex-rua da Rainha, atual rua de Antero Quental, foi o 

primeiro estádio com relvado no país. Tinha, igualmente, campo de críquete e 

ténis e uma pista de atletismo. A sua lotação era de cerca de 600 espectadores 

e foi inaugurado em 1906. 

Campo da Constituição 

No primeiro dia de 1913, fruto do grande desgaste do anterior, os portistas 

ficaram a conhecer o novo campo do clube, o Campo da Constituição, através 

de um jogo contra o Oporto Cricket and Lawn Tennis Club.  

O aluguer custava 350 escudos por ano, o campo era pelado e recebia jogos 

não só de futebol, mas também de andebol de 11, de hóquei em campo e 

provas de atletismo. 

No entanto, e mesmo com as obras realizadas em 1939, o recinto foi vítima do 

crescimento do FCP e tornou-se pequeno para a procura que havia para 

assistir aos jogos. Inclusivamente, não raras vezes os jogos eram 

interrompidos porque o estádio estava tão cheio que os adeptos iam parar ao 

campo. Por esta razão houve a necessidade de em muitos jogos utilizarem-se 

outros recintos. 
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Hoje em dia mantém a fachada original, mas de resto foi totalmente renovado 

para servir de casa às equipas de formação portistas. 

 

Campo do Ameal 

Como foi dito, o Campo da Constituição por vezes era pequeno para tantos 

adeptos, e era necessário realizar os jogos noutros locais. Um desses sítios era 

o Campo do Ameal (Amial na grafia atual), casa do Club Sport Progresso, que 

foi usado nas décadas de 1920 e 1930, até que as duas direções se 

desentenderam e o FCP teve de procurar outra solução. 

Estádio do Lima 

Essa outra solução foi o Estádio do Lima, propriedade do Académico Futebol 

Clube, que foi utilizado pelo FCP, principalmente nos anos 40. Foi neste 

estádio que se realizou o mítico jogo amigável com o Arsenal em 1948. As 

grandes condições de que dispunha levaram a que a renda fosse mais alta do 

que a pedida pelo Club Sport Progresso. 

Estádio das Antas 

Oficialmente Estádio do Futebol Clube do Porto, mas conhecido por todos 

como Estádio das Antas, devido à zona em que estava situado, este recinto foi 

inaugurado a 28 de Maio de 1952, acompanhando a evolução do clube. 

O campo voltava a ser relvado, sendo que o primeiro foi importado de 

Inglaterra. As sementes vieram de barco um ano antes da inauguração e foram 

plantadas em Julho.3 

Arquitetado por Oldemiro Carneiro e Aires de Sá sofreu algumas alterações ao 

longo do tempo, com a mais significativa a ser a construção de uma 

arquibancada em 1976 e o rebaixamento do relvado em 1986, que permitiu 

aumentar a lotação para 90 mil lugares. Mais tarde, a colocação de cadeiras 

fez com que descesse para 48297 lugares. 

                                            
3
 Informação retirada da edição nº 380 da revista Dragões. 
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Em 2004, quando o clube se decidiu mudar definitivamente para o Estádio do 

Dragão, o Estádio das Antas foi demolido, restando apenas uma das torres de 

iluminação.  

Estádio do Dragão 

Inaugurado em 2003 com um jogo contra o FC Barcelona, é a atual casa da 

equipa principal de futebol da FCP – Futebol, SAD. Foi construído para ser, 

para além de estádio do FCP, um dos estádios do Euro 2004. Recebeu entre 

outros o jogo de abertura que opôs Portugal à Grécia. 

Foi projetado pelo arquiteto Manuel Salgado, custou cerca de 125 milhões de 

euros e, atualmente, tem uma capacidade de 50033 espectadores, o que 

impossibilita que seja batido o recorde de assistência, cifrado nos 50818 

espectadores que assistiram à meia final da Liga dos Campeões de 2004 

contra o Deportivo da Corunha. 

Como é um estádio de cinco estrelas, é elegível para receber qualquer evento 

futebolístico, quer ele seja nacional ou internacional. Aliás, em 2020, irá 

receber a Supertaça Europeia. Mas não é só para eventos desportivos que o 

Dragão está capacitado. A prova disso é que já foi palco de concertos dos 

Rolling Stones, dos Coldplay e dos Muse, entre outros. 

Se dúvidas sobram que o Estádio do Dragão é um recinto altamente moderno e 

capacitado, basta enumerar algumas das distinções que lhe foram atribuídas 

para as dissipar. Logo em 2003 ganhou o prémio Greenlight atribuído pela 

Comissão Europeia para distinguir a utilização racional de energiado estádio. 

Nesse mesmo ano foi também considerado o melhor projeto europeu, atribuído 

pela European Convention for Construction Steelwork. Quatro anos depois, foi 

o primeiro estádio de futebol com cinco estrelas (o máximo na avaliação da 

UEFA) a receber a certificação integrada dada pela Associação Portuguesa de 

Certificação (APCER). Em 2010, as boas práticas ambientais foram, mais uma 

vez destacadas através da atribuição do prémio de maior feito não desportivo 

do ano pela European Club Association. 
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2.2.7 Outras instalações 

Apesar dos estádios serem, porventura, as instalações que mais memórias 

criam nos adeptos, outras há que são deveras cruciais para o funcionamento 

do clube e que preenchem o imaginário dos sócios. E não se tratam apenas de 

instalações de índole desportiva.  

Dragão Caixa 

Tal como o Estádio do Dragão, o recinto das principais modalidades de 

pavilhão do clube (andebol, basquetebol e hóquei em patins) foi desenhado por 

Manuel Salgado e construído mesmo ao lado do estádio.  

A inauguração deste moderno pavilhão com capacidade para 2177 

espectadores ocorreu no dia 23 de Abril de 2009. A sua modernidade e 

funcionalidade permitiu-lhe receber, para além de inúmeros jogos e treinos das 

várias modalidades, festas de estudantes, a gala dos Dragões de Ouro e taças 

do mundo de bilhar às três tabelas, entre outros eventos. 

Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia 

Situado num local recôndito, que dá a tranquilidade necessária para uma 

equipa de alta competição, o Centro de Treinos do Olival, como também é 

conhecido devido à localidade onde está edificado, foi inaugurado em 2002. 

Importa dizer que o nome oficial desta infraestrutura desenhada por Alcino 

Soutinho é Centro de Treinos e Formação Desportiva Olival/Crestuma e que é 

propriedade da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que o cedeu ao FCP 

mediante um contrato programa. 

Este complexo contempla um campo sintético, quatro de relva natural, um dos 

quais faz parte do Estádio Luís Filipe Menezes, que pode receber 2000 

pessoas por jogo, dois campos para treino de guarda-redes, sala de imprensa, 

vários balneários e as necessárias salas de apoio a uma equipa de futebol. 

Nele não treinam apenas as equipas A e B do clube, mas também grande parte 

das equipas de formação, sendo, portanto, o principal local onde se desenrola 

o meu estágio. 
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Figura 4 Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia 

 

Museu FCP by BMG 

Nasceu com a ajuda de uma parceria com o banco brasileiro BMG, situa-se no 

Estádio do Dragão e conta a história do clube em 27 áreas temáticas. A sua 

inauguração deu-se pela ocasião dos 120 anos do clube, ou seja, em 2013 e 

oferece uma vasta programação cultural para além da exposição permanente. 

Inclui na sua área a loja do associado, um auditório, uma sala de exposições 

temporárias, o serviço educativo, uma FC Porto Store, um café e um hall de 

entrada em que estão expostas várias estátuas de figuras míticas do clube e 

uma obra da artista plástica Joana Vasconcelos, denominada Valquíria do 

Dragão. 

Dentro do museu estão expostas as estátuas daquele que os adeptos 

consideraram o melhor onze da história do clube, que é constituído por: Vítor 

Baía, João Pinto, Ricardo Carvalho, Aloísio, Branco, André, Deco, Rabah 

Madjer, Hulk, Fernando Gomes e Paulo Futre. 

Nos primeiros cinco anos de funcionamento recebeu mais de 735000 

visitantes. O ano de 2018 foi o melhor de sempre com 175000 visitas e Agosto 

desse ano o melhor mês com mais de 37000. Se formos olhar para a 

nacionalidade dos visitantes percebemos que 30% não são portugueses, 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-2MPUubzgAhVFrxoKHYJlDQQQjRx6BAgBEAU&url=https://invictadeazulebranco.pt/centro-de-treinos-do-olival/&psig=AOvVaw1KislRmiGIzpj34D6LZAgO&ust=1550275825997868
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representantes de 75% dos países do mundo, sendo que os franceses são os 

mais representados seguidos de espanhóis e brasileiros.4 

Complexo de piscinas de Campanhã 

A piscina de Campanhã, única piscina olímpica da cidade do Porto, foi 

recentemente renovada e cedida por 25 anos ao FCP por parte da Câmara 

Municipal do Porto. 

Esta infraestrutura que serve não só a natação do clube, mas também o boxe e 

o desporto adaptado, veio dar todo um novo conjunto de condições a estas 

secções, pois possui valências como ginásios, balneários, salas de 

enfermagem, gabinetes e outras salas de apoio, todas elas equipadas com os 

melhores e mais avançados equipamentos. 

As três piscinas cobertas que tem incluídas, todas elas de diferentes 

comprimentos e profundidades, como é óbvio, são a parte mais importante do 

complexo. 

Casa do Dragão 

Na Rua Costa Cabral está localizada a casa dos atletas da formação, que por 

viverem em sítios distantes do Porto, tiveram de sair das suas casas para 

poderem ser jogadores do clube. Nesta habitação encontram tudo o que 

precisam para viver bem e singrarem no futebol. Para além dos quartos e da 

cantina, têm ao dispôr salas de lazer, salas de estudo e o indispensável 

acompanhamento do departamento pedagógico, isto sem contar com a 

companhia de vários colegas de muitas idades. 

Constituição Park 

Edificado no local onde outrora tinha sido o Campo da Constituição, o 

Constituição Park tem instalações de grande qualidade para a prática do 

futebol. Possui um campo sintético de futebol de 11, que pode ser dividido em 

dois de futebol de 7 e um outro de futebol de 7, mas completamente coberto. A 

                                            
4
 Números apresentados na edição nº 382 da revista Dragões. 
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estes ainda se acrescenta o espaço Artur Baeta (figura histórica da formação 

portista), que é um campo em terra batida. Fica apenas a faltar dizer sobre 

estes campos que todos eles possuem iluminação artificial, dando todas as 

condições para algumas das equipas da formação do clube treinarem e 

jogarem e para o funcionamento da escola Dragon Force da Constituição. 

No edifício principal existem cinco balneários para atletas, dois para árbitros, 

balneários para treinadores, uma sala médica, uma sala multiusos e um 

bar/restaurante.  

Logo junto à entrada, onde se pode admirar a fachada original do Campo da 

Constituição, está uma FC Porto Store e uma loja do associado. 

Academia de bilhar 

Junto à porta 18 do estádio do Dragão, onde se localizava antigamente a FC 

Porto Store, foi construída a Academia de bilhar do FCP, substituindo o antigo 

espaço na Avenida dos Aliados, que apesar de ser um sítio histórico para o 

clube, pois era onde se situava a antiga sede do clube, não tinha nem de perto 

nem de longe as condições que esta tem. 

Foi inaugurada no final de 2014 e assistiu à conquista da primeira Taça da 

Europa de Clubes de bilhar às três tabelas do FCP, depois de já ter estado 

perto por inúmeras vezes, prova essa que tem organizado nos últimos anos 

devido à excelência das instalações e da organização.  

2.2.8 Modalidades 

O FCP, ao longo da sua história, foi sendo sempre um clube eclético, com 

equipas nas mais variadas modalidades para além do futebol. Portanto, não se 

pode dissociar a história do clube da história destas modalidades que são ou 

foram praticadas no clube. 

O que irei fazer é mencionar todas elas, com especial destaque para aquelas 

que são praticadas atualmente. 
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Nos seus 125 anos de existência, muitas foram as modalidades que tiveram 

equipas portistas, mas que, entretanto, por uma razão ou por outra já não 

fazem parte do universo azul e branco, apesar de não serem esquecidas, tanto 

no museu como na memória dos adeptos. São elas a ginástica rítmica, o 

andebol de 11, a ginástica artística, o halterofilismo, a pesca desportiva, o 

campismo, o futebol de praia, o hóquei em campo, o atletismo, a patinagem 

artística, os desportos motorizados, o karaté shotokan, o voleibol e o yoseikan 

budo. 

Destas, pela maior visibilidade que têm ou tiveram no panorama português e 

pelos troféus conquistados, destacam-se o voleibol, o andebol de 11, o hóquei 

em campo e o atletismo. 

No voleibol, o clube conquistou nove campeonatos e seis taças de Portugal. 

Ainda hoje, apesar de ter extinguido a secção em 1990, continua a ser o 

terceiro clube com mais campeonatos nacionais, atrás do SC Espinho e do 

Instituto Superior Técnico.  

No atletismo, para além de alguns títulos conquistados para o clube, o que 

mais se destaca foi ter contado nas suas fileiras com atletas que brilharam, 

individualmente, em provas de grande nomeada a nível internacional. Com 

efeito, representaram o clube atletas como Rosa Mota, campeã olímpica em 

Seul e mundial em Roma, Fernanda Ribeiro, campeã olímpica em Atlanta e 

mundial em Gotemburgo e Aurora Cunha, tri campeã mundial de estrada. 

No andebol de 11, o clube foi o grande dominador da modalidade, ganhando 

praticamente todos os campeonatos disputados. Em 37 disputados, 29 vieram 

para as mãos dos portistas. 

No hóquei em campo, que em Portugal não é tão popular como o hóquei em 

patins, o FCP conquistou seis campeonatos nacionais. 

Atualmente, o FCP tem oito modalidades a não ser o futebol, e é sobre elas 

que irei, de seguida, falar um pouco. 
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Hóquei em patins 

É uma das modalidades mais acarinhadas e mais bem sucedidas do clube. 

Conta no seu palmarés com vinte e dois campeonatos, dez dos quais 

conquistados de forma consecutiva entre 2002 e 2011, sob o comando do ex 

guarda-redes Franklim Pais. Tem igual número de supertaças e menos cinco 

taças de Portugal.  

A nível internacional também não deixa os créditos por mãos alheias. Já 

conquistou duas taças dos campeões europeias, com vitórias sobre o Novara, 

de Itália, em 1986 e sobre os espanhóis do Noia, quatro anos mais tarde. Em 

1994 ganhou a primeira de duas taças CERS ao bater o Vic, dois anos antes 

de bater o Tordera para ganhar a segunda. Taças das Taças são igualmente 

duas, ganhas em 1982 e 1983, com Sporting e Benfica, respetivamente, a 

serem vice-campeões. Por fim, mas não menos importante, há a supertaça 

europeia ganha em 1986, depois da vitória sobre a AD Sanjoanense. 

Andebol 

No andebol, tal como no hóquei, é obrigatório falar-se de uma série 

impressionante de campeonatos conquistados. Nas sete épocas que passaram 

entre 2009 e 2015 só o FCP foi campeão. Ricardo Moreira, Hugo Laurentino e 

Gilberto Duarte estiveram nos sete títulos, treinados no primeiro por Carlos 

Resende e nos restantes seis pelo sérvio Ljubomir Obradovic.  

Ao todo são vinte campeonatos, sete taças de Portugal, três taças da liga e 

seis supertaças. 

Basquetebol 

É uma das modalidades mais antigas do clube, com importantes contribuições 

para o seu palmarés. Nomeadamente, com doze campeonatos, treze taças de 

Portugal, seis supertaças, taças da liga, um troféu António Pratas e duas 

Proligas (segundo escalão do basquetebol português).  
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Estas duas Proligas foram conquistadas depois de em 2012 ter sido tomada a 

decisão de se suspender a secção, de se começar do zero, por desacordos 

com a federação e por uma questão de viabilidade, pois até aí o basquetebol 

tinha uma SAD própria, que não tinha resultados financeiros satisfatórios. Nos 

três anos seguintes a principal equipa passou a jogar como Dragon Force e 

conquistou duas vezes o segundo escalão, até que se tomou a decisão de 

voltar a ter uma equipa no principal escalão, a jogar como Futebol Clube do 

Porto, que logo na época do regresso ganhou o campeonato. 

Ciclismo 

Recordista de vitórias na prova rainha do calendário nacional, com dezasseis 

vitórias na classificação coletiva, a que se juntam quinze na classificação 

individual.  

Esta secção teve um interregno no clube, até que em 2016 voltou a competir, 

através de uma parceria com a W52. Desde então, ganhou três vezes a Volta a 

Portugal, tanto a nível coletivo, como individual.  

No ano de 2019, conseguiu que a sua candidatura para fazer parte do escalão 

Continental Profissional (segundo escalão, apenas atrás do World Tour) fosse 

aceite pela União Ciclista Internacional, o que lhe permite participar em provas 

de maior categoria. 

Natação 

A natação viu, em 2015, serem-lhe dadas melhores condições de trabalho, com 

a reabilitação do Complexo de piscinas de Campanhã e com o FCP a ficar com 

o seu usufruto por 25 anos. 

No seu histórico conta com seis campeonatos absolutos, cinco taças de 

Portugal, cinco campeonatos masculinos e quinze femininos. 

Recentemente, foi escrita uma página de ouro da natação com a conquista de 

oito campeonatos femininos consecutivos, ciclo que foi interrompido em 2017. 
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Boxe 

Chefiada em tempos pelo atual presidente do clube, ganhou também 

instalações renovadas com o Complexo de piscinas de Campanhã. 

Trouxe para o museu do clube onze campeonatos de seniores consagrados 

masculinos, cinco de seniores iniciados masculinos, quatro taças de Portugal 

masculinas, para além de dois campeonatos seniores femininos. Isto para falar 

apenas dos troféus coletivos, porque se fosse mencionar os troféus 

conquistados individualmente pelos atletas do clube, a lista seria muito maior. 

Bilhar 

Magistralmente liderada por Alípio Jorge, conseguiu em 2017 o tão almejado 

título de campeão europeu de clubes de bilhar às três tabelas, numa equipa 

constituída por João Ferreira, Rui Manuel Costa, Daniel Sánchez e Torbjorn 

Blomdahl. 

Tem equipas nas várias variantes do bilhar, assim uma grande quantidade de 

títulos em todas elas. 

A sua capacidade organizativa, como alguns dos atletas, é do melhor que há 

no mundo, merecendo a honra de organizar nos últimos anos uma taça do 

mundo e a fase final da taça da Europa de clubes. 

Desporto adaptado 

Na secção de desporto adaptado estão congregadas, atualmente, várias 

modalidades desportivas, entre as quais o boccia, o basquetebol, o futsal, a 

natação, o ténis de mesa, o futebol e, a mais recente, o goalball. 

Os títulos são inúmeros, mas o grande objetivo desta secção, apesar da 

exigência de um clube como o FCP estar sempre presente, é prestar um 

serviço à comunidade, é possibilitar a prática desportiva às pessoas que têm 

uma deficiência. 
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Em 2016, Pedro da Clara e Carla Oliveira, atletas do boccia estiveram 

presentes nos Jogos Paralímpicos. Mais recentemente, em 2018, César Morais 

e Daniel Maia foram campeões europeus de futsal para atletas com síndrome 

de down. 

2.2.9 Dragon Force 

No universo azul e branco é, igualmente, importante referenciar o projeto 

Dragon Force, até porque o meu estágio se insere no âmbito da formação do 

clube.  

Projeto lançado em Setembro de 2008 com a primeira escola na Constituição, 

com o intuito de proporcionar uma educação desportiva e humana de 

excelência sob o signo dos valores e da mística portista, a todas as crianças 

que dela quisessem usufruir, ao mesmo tempo que serve de fornecedor das 

equipas de formação do clube azul e branco, a Dragon Force foi-se expandindo 

até aos dias de hoje, passando dos 400 alunos iniciais para os mais de 6000 

em dez anos de existência. Destinada a crianças dos quatro aos catorze anos, 

começou por ser uma escola de futebol, mas, entretanto, em 2012, expandiu-

se ao andebol, basquetebol e hóquei em patins e mais tarde à natação e ao 

bilhar.  

No entanto, a expansão do projeto não se deu somente pelo número de 

modalidades integrantes, mas, igualmente, pelo número de escolas destinadas 

ao futebol que abriram em todo o país, no final de 2018 eram 20, e pelas três 

escolas internacionais em Bogotá, Valência e Toronto, às quais se juntará uma 

em Moçambique. Ou seja, é um empreendimento que já extravasou fronteiras, 

não só através das escolas, mas também de iniciativas como os caça talentos, 

os camps e os clinics, e que dá mostras de não querer parar de crescer, o que 

vai de encontro à ambição inesgotável do clube.  

Para se atingir o objetivo da excelência desportiva e da excelência cívica, os 

alunos têm ao seu dispôr um departamento de pedagogia um de psicologia e 

outro de saúde, que além do acompanhamento diário, são responsáveis pela 

organização de várias atividades educativas. 
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O sucesso da Dragon Force pode ser medido, não só pela abertura de cada 

vez mais escolas, dentro e fora de Portugal, mas também pelo crescente peso 

relativo de atletas provenientes de uma das escolas nas equipas do FCP. 

Atualmente, aproximadamente um terço dos atletas das camadas jovens da 

formação do clube vieram de uma das escolas, o que é bastante elucidativo da 

sua importância. 
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3. Realização da prática profissional 
 

Neste capítulo é descrito em que é que consistiu, concretamente, o meu 

estágio, isto é, que funções desempenhei e que atividades estavam adstritas a 

essa função. Estas serão descritas com atenção a todos os detalhes, para que 

quem leia este texto perceba, de forma exata, aquilo que é exigido a um TM de 

uma equipa de formação de uma instituição com altos padrões de exigência, 

como é a FCP – Futebol, SAD. 

Foi-me proposto que acompanhasse as equipas de sub 7 e sub 8, que têm um 

TM responsável pelos dois escalões e, assim, ele teria o apoio de outra 

pessoa, para fazer face à especial atenção que estes escalões necessitam, 

devido à idade reduzida das crianças e ao maior número de atletas abrangidos. 

Para um melhor entendimento, irei dividir esta descrição por tipo de atividades. 

Sendo assim, optei por decompor em atividades realizadas antes do início da 

época, em atividades levadas a cabo durante a semana de treinos e em 

atividades a desempenhar durante os diferentes momentos competitivos em 

que os atletas participam. Por fim, decidi incluir uma parte para mencionar 

algumas de caráter mais extraordinário que fui desempenhando. 

Concomitantemente ao estágio fiz uma revisão sistemática da literatura sobre 

as principais atividades e competências dos gestores do desporto, com o intuito 

de perceber o que o caracteriza. Dessa revisão resultou um artigo científico, o 

qual é disposto na penúltima parte deste capítulo.  

Na última parte, são lançadas as fundações de outro trabalho que comecei a 

desenvolver em paralelo com o estágio profissionalizante e que consistiu em 

elaborar e aplicar entrevistas a vários profissionais que comigo trabalharam, no 

sentido de perceber o que caracteriza um tipo específico de gestor do desporto: 

o TM da FCP – Futebol, SAD. 
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3.1 Atividades anteriores ao início da época 

A minha experiência como TM começou na semana anterior ao início dos 

treinos dos escalões de sub 7 e sub 8, que se iniciaram na primeira semana de 

Setembro. No primeiro dia, foi-me feita uma visita guiada ao CTFD Olival para 

que ficasse a conhecer bem as instalações, que veio na sequência de uma 

reunião prévia realizada no Estádio do Dragão, na qual me foram 

apresentadas, por parte do meu supervisor local, todas as dinâmicas dos 

treinos e em que moldes se iria processar o meu estágio.  

Posteriormente, juntamente com o meu colega que está responsável pelos dois 

escalões, elaboramos uma lista de síntese dos plantéis com nomes, clube 

anterior e outros dados biográficos, para servir de apoio a outras atividades, 

como, por exemplo, a requisição de equipamentos, que teria de ser feita antes 

do início dos treinos à logística desportiva, visto que muitos dos atletas eram 

novos no clube e outros tinham equipamentos que necessitavam de ser 

substituídos por já estarem pequenos ou danificados. 

Durante esta primeira semana foram, então, requisitados à logística desportiva 

os equipamentos de treino para os atletas e foram contactados os 

encarregados de educação (EE) para os informar da data de início dos treinos 

e da existência de uma reunião, nesse primeiro dia, para os elucidar acerca 

das várias dinâmicas do clube, além de solicitar que levassem os seus 

educandos a fazer um eletrocardiograma e que aqueles que já estivessem no 

clube no ano anterior levassem o equipamento de treino. Juntamente com o 

departamento médico foi estabelecido um dia para realização dos exames 

necessários à prática desportiva. Além disso, foi reunida alguma 

documentação, essencialmente, de cariz biográfico, referente aos atletas, para 

se perceber o que estava em falta, de maneira a que pudesse ser solicitada 

aos EE. 

Antes do início da época foi, igualmente, preciso solicitar à logística desportiva 

o seguro desportivo para cada um dos atletas. Para isso foi preciso enviar uma 



 

57 
 

lista com todos os elementos do plantel, onde constava nome e data de 

nascimento. 

Essa mesma listagem, acompanhada com as informações relativas ao staff foi 

também enviada para o gestor da formação, para a secretaria e para os 

departamentos médico, pedagógico e de psicologia, para além do responsável 

pelas instalações.  

Mesmo tendo-se realizado no primeiro dia de treinos, no caso da reunião, ou 

numa semana posterior, no caso dos exames, irei incluir estes dois momentos 

nesta secção, por considerar que são atividades pré-início dos treinos, fazendo 

mais sentido incluí-las nesta parte. Da mesma maneira, o processo de recolha 

e verificação da documentação de inscrição dos atletas também será tratado 

aqui, assim como o tirar da foto de equipa. 

Sendo assim, no primeiro dia de treinos depois de encaminhar os atletas ao 

treino, processo que será escalpelizado na secção subsequente, dirigimo-nos 

para uma das salas de reunião do CTFD Olival, pedindo para que os EE nos 

acompanhassem. A dita reunião foi dirigida pelo TM dos sub 13 e meu 

supervisor local, que pela experiência que já tem da função e do clube, 

funciona, igualmente, como uma espécie de instrutor daqueles que estão há 

menos tempo no clube. Estavam presentes os EE dos sub 7, 8 e 9 e os 

respetivos TM e, como já foi referido, foram apresentadas as várias dinâmicas 

do clube, tais como o horário dos treinos ou o procedimento nos momentos 

competitivos, foram apresentados os responsáveis de escalão e foi entregue a 

documentação a ser preenchida pelos EE, antes de se finalizar a reunião com 

o esclarecimento das dúvidas que estes pudessem ter. 

No dia marcado para os exames médicos, os atletas apresentaram-se mais 

cedo, munidos com o eletrocardiograma, equiparam-se e levamo-los ao 

departamento médico. Aí, foi preenchida pelos médicos uma ficha individual de 

cada atleta e foram realizados alguns exames complementares para aferição 

da saúde do jogador. A seguir, foram para o treino. 
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À medida que fomos tendo a documentação que foi requerida aos EE, fomos 

compilando tudo e verificando se estava tudo correto, se não faltava nenhum 

dado, para o clube poder proceder à respetiva inscrição nas competições.  

A foto de equipa foi tirada já numa fase mais adiantada da época. As funções 

do TM prendem-se com agendar o dia da foto, informar a coordenação do dia 

escolhido e requisitar os equipamentos de jogo com os quais são tiradas as 

fotos. No dia da foto os atletas apresentaram-se mais cedo, equiparam-se e 

acompanhados por nós e pelos treinadores dirigiram-se ao estádio Luís Filipe 

Menezes, que se situa dentro do CTFD Olival. Aí, um a um e, posteriormente, 

todo o plantel e staff tiraram as fotos, antes de regressarem aos balneários 

para vestir o equipamento de treino e irem treinar normalmente. 

3.2 Atividades durante a semana de treinos 

A semana do TM comporta, normalmente, atividades que eu dividiria em 

suporte ao treino e outras de cariz mais administrativo. Vou começar por 

aprofundar as primeiras e passarei, a seguir, às últimas. 

3.2.1 Atividades relacionadas com o treino 

Posto isto, numa semana normal, as equipas de sub 7 e 8 treinam às 

segundas, terças e sextas, com concentração à porta do CTFD Olival às 19 

horas, meia hora antes do início do treino. Devido à sua tenra idade, os atletas 

ainda não reúnem condições para se dirigirem sozinhos até aos balneários, 

que ainda são um pouco distantes da entrada. Portanto, é função dos TM 

acolhê-los à entrada (ilustrada na Figura 5), momento que é aproveitado pelos 

EE ou pelo próprio TM para esclarecer alguma dúvida ou transmitir alguma 

informação, e, de forma ordeira, encaminhá-los até aos balneários 

correspondentes. 
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Figura 5 Entrada do CTFD PortoGaia 

Aí chegados, e atendendo a que o balneário é sempre dividido entre os dois 

escalões e, por vezes, também com os sub 9, indicamos aos atletas qual o 

espaço destinado a cada escalão. Depois de pousarem as suas mochilas, eles 

começam a equipar-se. Como é natural eles ainda não conseguem ser 

completamente autónomos, ou seja, temos de lhes dar alguma ajuda, 

principalmente, a calçar as chuteiras e apertar os cordões. Para além disto, 

temos de garantir que o comportamento deles é adequado, enquanto não 

chegam os treinadores para os levar para o campo. Se algum dos atletas 

apresentar alguma queixa física ou se tiver estado doente e for fazer a primeira 

sessão de treino a seguir a essa doença, têm, obrigatoriamente, de passar pelo 

departamento médico para que seja avaliada a sua condição física e se ver se 

pode ou não treinar. 

Com alguma regularidade, vêm atletas externos treinar à experiência, os 

chamados trials. Previamente, o TM do escalão é informado, por email, pelo 

departamento de scouting de que irá um atleta novo participar no treino, 

devendo essa informação ser passada ao treinador para que possa planear o 

treino da melhor maneira. No dia desse mesmo treino, o jogador é recebido da 

https://raphaelferreira10.wordpress.com/2010/01/04/atletas-do-porto-fc-treinam-em-gaia/
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mesma forma que os outros, mas com especial atenção por estar num 

ambiente que lhe é estranho. Como não tem equipamento de treino do clube, 

temos de solicitar um ao técnico de equipamentos de serviço e, antes de ir para 

o campo, se for a primeira vez na época que vem treinar ao clube, levá-lo ao 

departamento médico para que seja preenchida uma ficha identificativa do 

jogador e para se perceber se está apto para treinar.  

No final do treino e, apenas nos escalões de sub 7 e 8, os TM vão buscar os 

atletas ao campo e com eles seguem para o balneário. Quando lá chegamos a 

função do TM é idêntica à do pré-treino, isto é, auxiliá-los no que eles, 

eventualmente, possam precisar, manter a ordem e apressá-los a tomar banho 

e a vestirem-se. Se estiver algum atleta trial, temos de recolher a roupa que lhe 

foi emprestada e devolvê-la ao técnico de equipamentos. Após estarem todos 

prontos, levámo-los até à entrada onde os deixamos com os respetivos EE, 

altura que, mais uma vez, é, por vezes, aproveitada para troca de palavras com 

o TM relacionada com algum assunto de interesse do atleta. Esta comunicação 

também é feita por telemóvel ou email, sendo que o treinador deve, quando se 

justificar (por exemplo, quando os atletas estão doentes), dar conhecimento 

aos treinadores.  

Em suma, são estes os procedimentos que um TM tem de seguir para que a 

sua função no treino seja cumprida. São, no fundo, atividades de apoio à 

sessão de trabalho, o que não lhes tira importância, pois alguém teria de as 

desempenhar e se não fosse o TM teria de ser o treinador, o que retiraria 

alguma eficiência ao processo, pois este está, normalmente, ocupado com 

outras funções. 

3.2.2 Atividades de cariz administrativo 

A nível administrativo o TM também tem várias atribuições, relacionadas não 

só com os momentos competitivos, mas também com algumas dinâmicas 

internas do clube. 

Sendo assim, até à quarta feira de cada semana tem de ser elaborado e 

enviado um plano semanal (Quadro 3) para o planeamento, com o staff em cc, 
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assim como os coordenadores gerais e específicos do escalão, o responsável 

dos guarda-redes e os do scouting. Neste são apresentadas todas as 

atividades, com os horários de início e fim, que ocorrerão nessa semana, 

desde treinos até jogos, passando por eventuais atividades extraordinárias. O 

objetivo é criar-se um plano semanal geral com as atividades relativas a todos 

os escalões, que é enviado por email a toda a gente, servindo, assim, de apoio 

aos vários departamentos do clube.  

Quadro 3 Plano semanal de atividades 

 

Na antecâmara de jogos oficiais é preciso requisitar até à terça feira anterior, 

idealmente à segunda feira, os equipamentos e o transporte para o jogo, que 

serve para transportar tanto os equipamentos, como o staff que desejar boleia. 

Para cada uma destas requisições é necessário preencher a ficha tal como 

ilustrado na Figura 6 e enviá-la para os responsáveis de cada uma das áreas.  
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 Figura 6 Documento de requisição de transporte 

 

No que diz respeito aos equipamentos, a requisição tem de ser enviada para a 

logística desportiva. Na ficha que o TM tem de preencher estão listados todos 

os escalões e todo o tipo de equipamentos, sendo que temos de selecionar 

quais os que queremos. Para isso é necessário ter em conta o tempo que, 

previsivelmente, irá estar no dia do jogo, para solicitar ou não calças e 

impermeáveis para os suplentes e as cores do equipamento do adversário, 

principalmente, quando o jogo é na condição de visitado, pois é este, que no 

caso de serem similares, é obrigado a trocar. Para evitar problemas, antes de 

fazer a requisição, o TM deve ver de que cor são os equipamentos do 

adversário e se tiver algum parecido, deve entrar em contacto com um 
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responsável da outra equipa para perguntar se esta se irá apresentar com o 

principal ou com o alternativo. 

A requisição do transporte tem um procedimento idêntico. Tem de ser 

preenchida uma ficha em que se indica qual a finalidade do transporte, para 

quantas pessoas, qual o horário de partida e chegada e qual a origem e 

destino. Depois é só enviar para o responsável pelos transportes, com o 

conhecimento da logística desportiva, e está o transporte requisitado. 

Normalmente, quando há um técnico de equipamentos alocado ao jogo, é ele 

quem leva a carrinha. A hora de saída é definida pelo TM e comunicada aos 

treinadores e/ou fisioterapeutas que vão ao jogo. 

Nos dias subsequentes aos jogos, o TM tem de preencher um excel com a 

estatística do jogo(s) realizados, quer eles sejam de caráter oficial ou amigável. 

Neste ficheiro (ilustrado nas Figuras 7 e 8) é identificado o jogo e são 

preenchidas informações relativas ao mesmo, nomeadamente, quais os atletas 

titulares, quanto tempo de jogo é que cada um teve e quantos golos marcaram 

ou sofreram, no caso dos guarda-redes. Regularmente, ou sempre que 

solicitado, este ficheiro, que comporta todos os jogos, deve ser enviado aos 

treinadores e ao departamento de guarda-redes. 
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Figura 7 Ficheiro Excel de estatística desportiva do plantel de Sub 8 (parte 1) 

 

 

Figura 8 Ficheiro Excel de estatística desportiva do plantel de Sub 8(parte 2) 
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Este tipo de comunicação com os treinadores pode ser feita durante a reunião 

semanal que acontece entre eles e o respetivo TM. Esse encontro, que, 

preferencialmente, se deve realizar no primeiro dia de treino da semana, serve 

para analisar a semana que passou, preparar a seguinte, ou seguintes em caso 

de assuntos que necessitem de ser abordados com uma maior antecedência, e 

discutir outros assuntos relevantes que possam surgir. Posteriormente, o TM 

tem de enviar para a coordenação técnica e da formação, além das pessoas 

presentes, uma ata dessa reunião (ilustrada na Figura 9), em que menciona a 

data, hora e local onde se realizou, assim como os elementos presentes e, 

mais importante, a ordem de trabalhos com uma breve descrição de cada 

ponto. 

 

Figura 9 Ata da reunião semanal do dia 10/09/2018 
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Uma das coisas que pode ser definida nesta reunião é a realização de jogos-

treino. Principalmente no início, enquanto não é dado o tiro de partida para a 

época oficial, os treinadores costumam solicitar que sejam marcados jogos-

treino. São eles quem define o adversário, sendo que, por vezes, dão uma lista 

com alguns clubes que encaixam no perfil de adversário que pretendem, e 

noutras vezes o adversário não é importante, isto é, fica a cargo do TM a 

escolha do oponente. Em qualquer dos casos, o TM tem de entrar em contacto 

com um responsável da outra equipa e tentar agendar um amigável. Por falta 

de espaço a prioridade costuma ser jogar fora, todavia se se pretender jogar 

em casa, temos de averiguar, por email, junto da pessoa responsável pela 

gestão de espaços (que também é o coordenador dos TM) acerca da 

possibilidade de usar o campo da Constituição ou o CTFD Olival em 

determinada data. Assim que tenhamos confirmação da data, adversário e hora 

do jogo devemos comunicar aos treinadores. Um ou dois dias antes do jogo, é 

sensato por parte do TM confirmar com o adversário a realização do particular, 

para garantir que nada falha. É, também, sua responsabilidade levar o saco 

das bolas e água para o jogo, já que nestes jogos não é alocado técnico de 

equipamentos e não há transporte. 

Se o encontro amigável for marcado para o CTFD Olival, o TM tem de enviar 

um email para o planeamento a solicitar a abertura das bancadas na hora a 

que o jogo se vai realizar. Este procedimento só é preciso ser levado a cabo 

nos jogos amigáveis realizados no CTFD Olival. 

No último dia de treinos da semana, sempre que houver jogo no fim de 

semana, o TM, depois de perceber junto dos treinadores quem são os 

convocados, tem de fazer e imprimir uma convocatória, igual à da Figura 10, 

para entregar a cada um dos atletas (apenas nos escalões de sub 7, 8 e 9). 

Nessa folha, geralmente entregue pelo treinador depois de eles tomarem 

banho, vai especificado onde e quando é o jogo e a que horas os atletas se 

têm de apresentar lá, para além de outras indicações consideradas relevantes. 

Agrafada a essa convocatória vai sempre o plano semanal da semana 
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subsequente. No caso de algum dos jogadores não participar no último treino 

da semana, o TM tem de entrar em contacto com o EE correspondente, com 

vista a transmitir-lhe as informações constantes na convocatória. 

 

Figura 10 Convocatória entregue aos atletas 

 

Este procedimento, tal como foi mencionado, só é levado a cabo nos escalões 

de sub 7, 8 e 9, devido à sua tenra idade, sendo que nos mais velhos, para 

estimular a sua autonomia e responsabilidade é afixada uma convocatória 

geral, que cada atleta deve ver antes de ir embora.  



 

68 
 

Relacionado com esses momentos competitivos está a preparação dos 

documentos ligados à competição. Para os jogos-treino o único documento que 

tem de ser preparado é a ficha de estatística, em que, antecipadamente, se 

pode preencher o staff e os jogadores com os respetivos números, e o 

cabeçalho que tem a informação sobre o jogo.  

Para os jogos oficiais existem mais alguns documentos que têm de ser 

preparados antecipadamente e que se juntam à ficha de estatística. São eles a 

ficha de jogo, os cartões (licenças) de atleta da Associação de Futebol do Porto 

(AFP) e a credencial do staff, quando é necessário.  

Para aprofundar a preparação desses documentos, irei principiar por detalhar o 

preenchimento da ficha de jogo. Esta é constituída por três folhas, uma branca, 

uma amarela e uma verde, que, excetuando a cor, são todas iguais e são 

preenchidas da mesma forma, com o auxílio de dois papéis químicos, razão 

pela qual se deve preencher como original a folha branca, que é a que fica com 

o árbitro, e, dessa maneira, fica mais nítida.  

Na parte da frente é inscrito o nome do clube com o respetivo código AFP e o 

nome dos atletas convocados com o número da camisola correspondente. Se 

os atletas já tiverem o cartão de licença da AFP (até uma determinada altura 

pode ser utilizado o da temporada anterior, no caso de atletas que já 

representassem o clube), tem de ser preenchido o número da licença que 

consta do seu cartão, no local destinado a esse efeito. Nestes casos basta 

colocar o primeiro e último nome do atleta, nos outros é necessário o nome 

completo. A partir do momento em que as folhas de vinhetas do atleta chegam, 

temos de colar uma vinheta na folha branca em cima do nome e número do 

cartão. No fim da folha é indicado o número do capitão e sub-capitão de 

equipa. 

No verso é preenchida informação sobre o jogo e são identificados os 

elementos do staff que vão para o banco. O procedimento para estes é idêntico 

ao dos jogadores, ou seja, se já tiverem cartão e vinheta é preciso colocar o 

número e colar a vinheta, se não tem de se colocar o nome completo. O que 
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difere para os jogadores é que, enquanto não têm cartão da AFP, é obrigatório 

fazer uma credencial de identificação. Nesta credencial são identificados o jogo 

que está a ser credenciado e os elementos que não têm cartão através do 

nome, data de nascimento e número do cartão de identificação. Existem 

credenciais que podem ser preenchidas manualmente pelo TM, no entanto só 

devem ser usadas quando é estritamente necessário, pois, caso contrário, 

deve ser enviado um email para a secretaria desportiva para que eles façam 

uma credencial impressa, que é mais apresentável.  

No que concerne às licenças da AFP, cada equipa tem um porta-cartões, onde 

estas devem ser colocadas pela ordem pela qual os jogadores e staff 

aparecem na ficha de jogo. Quando os jogadores ainda não as têm, no lugar 

das licenças deve ir o documento de identificação, que tem de ser solicitado na 

convocatória. No caso do staff, os cartões são substituídos pela já mencionada 

credencial e pela fotocópia do documento de identificação anexada a ela. 

Estes documentos, isto é, ficha de jogo, ficha de estatística, porta-cartões e 

credencial (quando se verifica) são colocados na capa da equipa, juntamente 

com o alvará do clube, as fichas de vinhetas, os contactos dos EE, uma ficha 

de registo de ocorrências, fichas de jogo e credenciais por preencher e um 

documento com o nome dos seguranças presentes no jogo, nos jogos em casa 

a partir do escalão de sub 9. Esta capa, depois de pronta é levada pelo TM que 

vai fazer o jogo. 

Por último, irei explicar que procedimentos têm de ser levados a cabo na 

antecâmara dos torneios, depois das condições de participação (alojamento, 

viagem, alimentação, etc...) e do nível competitivo oferecidos pela organização 

terem sido aceites pela coordenação. 

Então, a partir desse momento a organização fica em contacto com o TM, que 

fica responsável por, nos prazos estabelecidos pela organização, enviar a lista 

de jogadores e staff, a denominada official delegation, com todas as 

informações necessárias, como, por exemplo, a numeração dos atletas, ou os 

números do documento de identificação, assim como uma rooming list, nos 
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torneios que impliquem dormidas. O tipo de informação que tem de ser 

transmitida e a forma como é transmitida depende de torneio para torneio, ou 

seja, a função do TM de uma forma genérica passa por manter-se em contacto 

com os organizadores para lhes passar os dados necessários da maneira 

pretendida por eles, quer seja num site próprio ou através de uma simples 

mensagem de correio eletrónico e, no sentido contrário, solicitar-lhe todo o tipo 

de informação relativa à nossa participação de maneira a preenchermos os 

briefings e planearmos todo o torneio. 

Na Figura 11 está um exemplo de um documento enviado pela organização de 

um torneio e que teve de ser preenchido pelo TM, neste caso com informações 

acerca da comitiva. 

 

Figura 11 Documento preenchido para o torneio de Ponte de Lima 
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A lista de atletas convocados é da exclusiva responsabilidade dos treinadores, 

enquanto que a distribuição dos quartos deve ser feita em conjunto, tendo em 

conta vários fatores, como o grau de maturidade dos atletas e as afinidades 

que têm uns com os outros.  

Quanto ao staff, este é alocado pelos vários departamentos, querendo isto 

dizer que o coordenador dos TM define quem será aquele que estará presente, 

os coordenadores técnicos quem são os treinadores, o departamento médico, 

depois de informado do torneio pelo TM que está a tratar da logística dessa 

competição, define quem é o elemento médico e, consoante o número de 

elementos de staff permitidos pela organização, pode ser destacado um 

treinador de guarda-redes e um técnico de equipamentos. 

Além do mencionado, o TM tem de perceber junto da pessoa responsável do 

torneio, nos casos em que se aplique, como se vai processar a viagem de ida e 

regresso da equipa, onde irá ficar alojada a comitiva, onde serão as refeições 

durante a competição (aproveitando para informar acerca de atletas 

intolerantes a certos alimentos), onde são os jogos, qual o calendário 

competitivo e o regulamento do torneio. Dependendo do torneio, também pode 

ser necessário tratar dos transfers entre o alojamento e os locais de jogo. 

Com essa informação o TM pode fazer o briefing para a secretaria, o para o 

staff e o de família, destinado aos EE. No primeiro, enviado à secretaria 

desportiva com pelo menos uma semana de antecedência, consta informação 

sobre o torneio, o transporte, o alojamento, os jogos que a equipa irá e poderá, 

dependendo do seu desempenho, fazer e a rooming list. Um exemplo do 

documento em questão é disposto nas Figuras 12, 13 e 14. Quando enviamos 

o briefing, temos, também, de solicitar à secretaria brindes para oferecer 

durante a competição (existem diferentes conjuntos, disponibilizados de acordo 

com a relevância do torneio), a bandeira do clube para usar nas cerimónias e o 

fundo de maneio (para se for preciso comprar alguma coisa para os atletas e 

que tem de ser aprovado pela coordenação). Tanto o fundo de maneio como a 
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bandeira e os brindes têm de ser levantados na própria secretaria, assim que 

nos é enviado um email a dizer que estão prontos. 

 

Figura 12 Briefing para a secretaria do torneio Mundialito (parte 1) 

 

Figura 13 Briefing para a secretaria do torneio Mundialito (parte 2) 
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Figura 14 Briefing para a secretaria do torneio Mundialito (parte 3) 

 

Aquele que é destinado ao staff tem uma primeira página com informação 

acerca da comitiva, dos jogadores e seus números e do calendário de jogos 

que é pré-determinado (não depende do desempenho desportivo), com os 

contactos da organização e com as datas e horários do torneio e das viagens. 

Nas páginas seguintes é discriminado, de uma forma bastante detalhada, as 

atividades que serão realizadas, desde o despertar até ao deitar, com as 

respetivas horas de início e fim. Como é óbvio este planeamento de todos os 

dias do torneio não é definitivo, na altura pode sofrer alterações, quer nas 

atividades, quer nos horários, de acordo com o entendimento do staff presente. 

Por fim, são expostas imagens com a localização dos recintos da competição, 

com o percurso desde o hotel até ao campo, ou, quando o torneio é só de um 

dia, com a localização do local dos jogos. Este briefing tem de ser enviado ou 

entregue em mão ao staff que vai ao torneio, com pelo menos uma semana de 

antecedência e está exemplificado nas Figuras 15 a 21. 
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Figura 15 Briefing de staff do torneio Ibercup (parte 1) 

 

Figura 16 Briefing de staff do torneio Ibercup (parte 2) 
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Figura 17 Briefing de staff do torneio Ibercup (parte 3) 

 

Figura 18 Briefing de staff do torneio Ibercup (parte 4) 



 

76 
 

 

Figura 19 Briefing de staff do torneio Ibercup (parte 5) 

 

Figura 20 Briefing de staff do torneio Ibercup (parte 6) 
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Figura 21 Briefing de staff do torneio Ibercup (parte 7) 

 

O briefing de família, por sua vez, é um pouco menos complexo tal como é 

possível observar nas Figuras 22 e 23.  Nele consta informação sobre o 

torneio, sobre os jogos, sobre a hora e local de concentração e chegada, sobre 

os possíveis momentos de família (altura em que os atletas podem estar com 

as suas famílias) e sobre outras questões relevantes, tais como o contacto do 

responsável da comitiva (que é um dos TM), quais os aparelhos eletrónicos 

que serão permitidos ou o material que têm de levar. Este briefing é entregue 

em mão aos atletas, com pelo menos uma semana de antecedência, que 

depois entregam aos EE. 
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Figura 22 Briefing de família do torneio Arousa Futbol 7 (parte 1) 

 

Figura 23 Briefing de família do torneio Arousa Futbol 7 (parte 2) 
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Com alguma antecedência (duas semanas antes, mais ou menos), é 

necessário requisitar os equipamentos. Neste caso, a requisição é feita através 

de um email para a logística desportiva, tal como o que é apresentado a seguir 

na Figura 24. Além disso, se for algum atleta trial, que não tenha roupa do 

clube, ou um elemento de staff externo, também temos de pedir roupa de 

estágio e de treino (apenas no caso dos atletas) para eles. 

 

Figura 24 Email de requisição de equipamentos para torneio 

 

Nesta altura podemos, igualmente, fazer a requisição de transporte de ida e 

volta até ao aeroporto (nos casos em que se aplique) para o staff e 

equipamentos, que é feita de forma análoga à dos jogos oficiais e, através de 

um email para o planeamento, averiguar se é possível o staff deixar os seus 

carros no parque do Estádio durante o torneio. Se for possível temos de enviar 

as matrículas noutro email, com o mesmo destinatário. 

Aos atletas, tal como fazemos para os jogos, é necessário fazer uma 

convocatória para eles levarem para os pais, junto à qual costuma ir o briefing 
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de família e, no caso da presença no torneio implicar faltar a alguma aula, 

temos de enviar uma declaração para a escola a justificar a falta. 

Quando a organização envia os bilhetes de avião, temos de verificar toda a 

informação que deles consta para ver se tudo está correto e depois imprimi-los. 

Quando o torneio se realiza fora do país temos também de verificar se temos 

todas as autorizações de saída, solicitadas aos EE no início de época e que 

são obrigatórias quando se viaja com menores de idade para fora do país.  

Finalmente, é só preparar a capa do torneio, que deve conter um briefing de 

staff, para cada um dos elementos que o constituem, fichas de estatística, as 

autorizações de saída e bilhetes de avião (quando se aplica), uma lista com os 

contactos dos EE, o regulamento do torneio, o calendário competitivo, a 

distribuição dos quartos (quando se aplica) e quaisquer outros documentos 

relevantes específicos de cada torneio. 

 

3.3 Atividades durante os diferentes momentos 

competitivos 

Por fim, o último bloco acerca das principais atividades (excluindo as 

extraordinárias) do TM, de acordo com a divisão que fiz nos primórdios deste 

capítulo. Aqui irei abordar os diferentes momentos competitivos em que as 

equipas de formação do clube participam, detalhando aquilo que é função do 

TM e que, portanto, fui fazendo durante o estágio. Sendo assim, irei dividir esta 

secção em jogos-treino, jogos oficiais, Liga Costa Soares e torneios. 

Excetuando os torneios, em que somos informados com mais antecedência, 

visto que, geralmente, envolvem dormidas na zona onde se realizam, os TM 

são informados dos momentos competitivos a que estão alocados através da 

escala de serviço. Elaborada pelo coordenador dos TM, é enviada por email, 

quase sempre à quarta-feira, e indica quais os jogos em que cada um tem de 

estar presente. Normalmente, à quinta-feira é enviada pelo responsável da 

logística desportiva uma escala de staff em que é indicado o técnico de 

equipamentos, o elemento do departamento médico presente e o transporte. 
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De referir que a prioridade é que cada TM faça os jogos do seu escalão, no 

entanto há sempre jogos de um mesmo escalão que coincidem e por isso cada 

TM pode fazer jogos de outras equipas. No meu caso como não era o TM de 

nenhuma das equipas (estava junto dos sub 7 e 8, mas não era o TM principal), 

acabei por fazer jogos de todas as equipas desde os sub 7 até até aos sub 14 

que participam no campeonato distrital. 

Antes de começar, acho importante falar de algumas atribuições do TM que 

são transversais a todos os momentos e que são bastante importantes. São 

elas zelar pelos superiores interesses do clube, assegurando que todos os que 

estão nesse momento a representar o clube têm as melhores condições 

possíveis para desempenharem a sua função, e exigir o máximo respeito de 

toda a gente para com a instituição. Para garantir que isto acontece o TM tem 

de estar, constantemente, atento a todos os pormenores e tentar antecipar 

problemas, com o intuito de lhes dar a melhor solução ou até fazer com que 

eles não cheguem a emergir.  

Nas várias atividades competitivas do clube tenho, obrigatoriamente, de usar o 

equipamento do clube que me foi dado no início da época. 

3.3.1 Jogos-treino 

A concentração dos atletas em dia de jogo é sempre marcada para uma hora 

antes do encontro. O TM deve chegar um pouco antes para garantir que tudo 

no campo está como é suposto e, no caso de ser um jogo fora, perceber junto 

dos responsáveis das instalações qual o balneário da nossa equipa. 

Exatamente à hora marcada, o TM deve ir buscar os atletas, perceber se ainda 

falta algum, e, independentemente, de faltar ou não, encaminhá-los para o 

balneário ou para junto dele.  

Após se equiparem e ouvirem a palestra do treinador, os atletas dirigem-se 

para o campo para efetuarem o aquecimento. O TM deve assistir para se for 

preciso alguma coisa e, como não há técnico de equipamentos, tem de estar 

atento às bolas para que não se perca nenhuma. No final, fica ao critério do 

treinador se os jogadores ainda vão ao balneário ou se já ficam no campo. Seja 
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como for antes do início da partida a equipa dá um grito de guerra, do qual o 

TM também deve fazer parte. 

Durante o jogo as funções que temos de desempenhar prendem-se, 

essencialmente, com o preenchimento da ficha de estatística, com o controlar 

do comportamento de todos os elementos que estão no banco de suplentes e 

com o estar atento a toda a envolvência do encontro para que nada falte à 

equipa e para garantir que o clube é respeitado por todos os intervenientes. 

No fim do jogo deve garantir que se cumprimenta os adversários e o árbitro e 

se saúdam os adeptos (que, normalmente, são as famílias dos atletas). 

Chegados ao balneário os atletas tomam banho, sempre apressados pelo TM e 

pelo treinador, equipam-se, todos de igual (ou vão todos de kispo ou de casaco 

ou de polo) e são entregues, todos juntos, aos respetivos EE, estando 

finalizado o momento competitivo. Esta é uma atribuição do TM, que visa 

proteger os treinadores do contacto com os EE, para que não se gere nenhum 

tipo de situação menos agradável.  

Com a finalidade de que os vários elementos de coordenação tenham 

conhecimento do desempenho desportivo de todas as equipas, foi criado um 

grupo de whatsapp para o qual tem de ser enviado o resultado do jogo. Este 

grupo serve também para reportar alguma situação anómala que ocorra, como 

por exemplo, expulsões ou algum tipo de desaguisado. Excetuando as 

expulsões, as restantes situações devem ser inscritas no mapa de ocorrências 

interno que foi criado para o efeito. 

3.3.2 Jogos oficiais 

Uma parte dos procedimentos dos jogos oficiais é igual àqueles que se levam a 

cabo nos jogos particulares, portanto nesta parte não voltarei a esmiuçá-los, 

vou, ao invés, colocar o ênfase naqueles que são diferentes. 

Num dos dias anteriores, ou até no próprio dia, o TM da equipa da qual é o 

jogo tem de nos entregar a capa com os documentos referentes à partida. Em 

jogos em que haja transporte e nós o pretendamos usar temos de nos 

apresentar no parque do Estádio do Dragão à hora combinada. Se estiver um 
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técnico de equipamentos alocado ao jogo, é ele quem vai buscar a carrinha e 

os equipamentos, se não estas atividades ficam a cargo do TM, que tem de se 

dirigir à sala da gestão técnica do edifício e dizer a matrícula da viatura que 

vem buscar. O segurança de serviço entrega a chave e uma folha de 

requisição de transporte que tem de ser preenchida com as horas e 

quilometragem de saída e chegada e entregue no final. O saco dos 

equipamentos e o das bolas está numa outra sala à qual temos de nos dirigir, 

depois de pedir a chave na portaria do parque. 

No recinto do jogo recolhemos os atletas uma hora antes do jogo, solicitando 

os seus documentos de identificação, quando é preciso (foi explicado 

anteriormente quando é que é necessário). No balneário, quando eles não 

sabem, informamos os atletas da numeração que vai ser usada nesse jogo e, 

no caso de não haver técnico de equipamentos, distribuímo-los por todos.  

Enquanto eles se equipam, o TM pode aproveitar para preencher alguma 

informação que falte na ficha de jogo, como, por exemplo, os capitães ou a 

informação sobre o fisioterapeuta, assim como pôr no porta-cartões, os 

documentos de identificação dos atletas, nos casos em que ainda não tenham 

os cartões da AFP.  

Quando o árbitro chega, se o jogo for em casa, devemos ir recebê-lo e 

encaminhá-lo ao seu balneário. Após a sua chegada, quer o jogo seja em casa 

ou fora, temos de nos dirigir ao seu balneário e entregar a ficha de jogo, os 

cartões e a ficha dos seguranças e a credencial, quando são necessárias. Além 

disso, informámo-lo dos equipamentos que serão usados, sendo que, em caso 

de conflito, quem tem de mudar é a equipa da casa. Ele diz-nos quanto tempo 

antes do jogo quer fazer a chamada dos elementos constantes da ficha de 

jogo, informação que tem de ser transmitida depois ao treinador e, quando há 

atletas identificados pelo seu cartão do cidadão, solicita que os chamemos para 

eles assinarem uma folha própria que ele tem. No verso da ficha existe uma 

parte para observações do delegado. Nessa parte têm de ser referidos os 

números dos atletas identificados pelo seu cartão de cidadão e, quando 

aplicável, que o staff foi identificado por credencial. Devemos, também, 
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principalmente, no futebol de onze, perguntar aos árbitros os seus nomes, para 

ficar registado na ficha de estatística. 

A equipa que joga fora tem a possibilidade de jogar uma das partes com as 

suas bolas, sendo que para o efeito é necessário informar o árbitro e o 

delegado da equipa adversária. Quem toma esta decisão é o treinador, que 

também decide qual das partes prefere apesar da decisão final ser tomada por 

acordo entre os dois delegados, ou então por decisão do árbitro. No entanto, 

sensivelmente, a meio da época o clube alterou a sua política e informou que, 

nos jogos fora, as nossas equipas jogariam sempre com as bolas do 

adversário, a não ser que estas estivessem em fracas condições. 

Findo o aquecimento, os atletas, geralmente, regressam ao balneário, onde se 

preparam para o jogo. Nós temos de garantir que nós próprios, o capitão e o 

treinador têm a braçadeira correspondente, que os jogadores que vão ser 

titulares estão equipados de acordo com os padrões do clube, ou seja, com a 

camisola por dentro dos calções e sem nenhum acessório. Os suplentes, 

dependendo da temperatura, vão todos de colete ou com a camisola de 

aquecimento e, se se justificar, com calças. Posto isto, seguimos para o local 

onde é feita a chamada pelo árbitro, em que os atletas e staff se perfilam pela 

ordem da ficha de jogo e são identificados através dos cartões previamente 

entregues pelo TM. 

Após este processo, ficam junto ao árbitro somente os jogadores titulares e o 

TM para não os deixar sozinhos. Durante o jogo as funções do TM são iguais 

às dos jogos amigáveis, tirando a atenção à prestação do árbitro, tentando 

garantir, sempre com educação, de que a nossa equipa não é prejudicada e a 

questão das substituições nos jogos de futebol de onze. Nestes, como as 

substituições não são volantes, o TM tem de perguntar aos treinadores quem 

vai entrar e sair, tem de colocar os números desses jogadores na placa das 

substituições e solicitar ao árbitro assistente que seja feita a substituição, 

depois de o informar dos números dos atletas substituídos. Ao intervalo temos 

de verificar se é preciso alguma coisa com a equipa e estar atento ao tempo de 
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intervalo e ao momento em que o árbitro volta para o relvado, no sentido de 

avisarmos o treinador.  

No final do jogo, para além dos procedimentos que já foram enunciados para 

os jogos-treino, o TM, deve dirigir-se ao balneário para assinar as fichas de 

jogo e recolher os cartões. Antes de assinar é preciso conferir o resultado e a 

parte disciplinar, para ver se está tudo de acordo com a realidade. A seguir o 

árbitro entrega as fichas verdes à equipa visitante, as amarelas à visitada e os 

respetivos porta-cartões a cada um dos delegados.  

No balneário é preciso recolher os equipamentos, quando não está alocado um 

técnico de equipamentos, devolver os documentos de identificação nos jogos 

em que eles são requisitados e distribuir uma peça de fruta por cada atleta.  

Por fim, é só encaminhá-los aos seus EE e enviar o resultado do jogo para o 

grupo de whatsapp que foi anteriormente referido. No início da semana 

devemos devolver a capa de jogo ao TM responsável pelo escalão do qual 

fomos fazer o jogo. 

3.3.3 Situações não recorrentes 

Ao longo da minha experiência fui vivenciando algumas situações, que apesar 

de não serem habituais, podem acontecer e o TM tem de saber como lidar com 

elas. Algo muito importante nestas situações é que, apesar da autonomia e 

criatividade serem valorizadas, não devemos inventar, isto é, quando nos 

deparamos com uma situação nova que não tenha sido abordada, o melhor é 

entrar em contacto com alguém mais experiente, nomeadamente com o meu 

supervisor local, para saber qual a melhor abordagem ao problema. Sendo 

assim, vou agora relatar alguns desses casos e explicar qual deve ser o 

procedimento a ter.  

Uma das situações que me ocorreu num jogo foi a não comparência de um dos 

árbitros. Nestes casos, em que falta uma parte ou então a totalidade da equipa 

de arbitragem, o jogo tem de se realizar na mesma, sob pena de ambas as 

equipas perderem por falta de comparência. As indicações que temos é que 

não poderá ser alguém do nosso staff a arbitrar, portanto, de forma consensual 
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com o outro delegado, temos de arranjar alguém para apitar a partida. Poderá 

ser um dos elementos técnicos afetos à equipa adversária ou então alguém 

que esteja na bancada (normalmente, os EE dos atletas). Se faltar mais do que 

um elemento da equipa de arbitragem deverão ser escolhidas pessoas afetas 

aos dois clubes intervenientes, para que se mantenha um mínimo de 

imparcialidade.  

Num dos primeiros jogos oficiais que fiz, em casa emprestada, quando cheguei 

ao campo e falei com os responsáveis do recinto, disseram-me que o jogo já 

não era ali. Por erro da AFP, o jogo continuou marcado para ali, apesar de ir 

ser lá realizado um torneio. Nestes casos de indisponibilidade, devemos 

aguardar com o árbitro até meia hora após o horário marcado para o jogo, não 

deixando de solicitar que este referencie nas fichas de jogo o motivo da não 

realização do encontro, para que fiquemos com um comprovativo que nos 

salvaguarde. É importante que fiquemos com um contacto do delegado da 

equipa adversária, no sentido de, oportunamente, reagendarmos o jogo. A 

situação deve ser reportada no grupo de whatsapp dos resultados, para que na 

segunda-feira seguinte seja resolvida. 

Quando no decorrer do jogo um atleta se lesiona, necessitando de ser 

transportado ao hospital, o TM deve ligar ao responsável do departamento 

médico para que ele agilize a situação com o hospital. 

3.3.4 Liga Costa Soares 

A Liga Costa Soares é uma liga interna de observação de jogadores, 

organizada pelo departamento de scouting do clube, onde participam equipas 

da FCP - Futebol, SAD, equipas da Dragon Force e equipas construídas pelo 

scouting. Este momento decorre em dois domingos de cada mês (de Outubro a 

Março), no campo da Constituição, num deles para equipas desde sub 6 até 

sub 10 e no outro para equipas sub 6, 7, 11, 12 e 13.  

O TM deve apresentar-se, sensivelmente, meia hora antes da concentração da 

primeira equipa do clube. Importa esclarecer que apesar de todas as equipas 

estarem inseridas no universo do clube, a nossa função prende-se apenas com 
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o acompanhamento das equipas do clube. Claro que isto não é completamente 

estanque, ou seja, sempre que for preciso podemos colaborar com as outras 

equipas ou com o departamento de scouting, para que tudo corra da melhor 

forma.  

No momento da chegada devemos falar com alguém do scouting para 

percebermos se há algum trial que vá competir com uma das nossas equipas, 

para recolhermos um livro da competição onde está toda a informação 

necessária sobre a competição. Depois temos de preparar a mesa dos lanches, 

que é dado a cada atleta no final.  

Depois quando chega a hora da concentração da primeira equipa do clube, 

quarenta e cinco minutos antes da primeira partida, temos de ir buscá-los à 

entrada, com especial atenção para os trials e, sempre pela rampa exterior, 

encaminhá-los ao balneário correspondente. Aí eles têm de vestir a camisola 

que lá está e as meias e calções que eles trazem, exceto os trials que recebem 

o equipamento completo. Entretanto, temos de entregar aos treinadores uma 

ficha para eles registarem os marcadores dos golos. A seguir os atletas vão 

para a competição e a função do TM é estar atento para qualquer 

eventualidade. 

Enquanto decorre o primeiro bloco, acontece a concentração da equipa que 

participa no segundo bloco. O procedimento é igual ao referido para a primeira 

equipa. 

Quando acaba a competição do primeiro bloco começa a do segundo. Ou seja, 

a do segundo vai para o campo e o TM acompanha a do primeiro ao balneário 

onde recolhe os equipamentos emprestados e garante que os atletas se 

despacham. No fim de todos tomarem banho, dirigimo-nos à mesa do lanche, 

entregamos um sumo, uma maçã e uma barra de cereais a cada jogador e 

outra vez pela rampa exterior entregámo-los aos seus EE. Depois tudo se 

repete para o terceiro bloco. 
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3.3.5 Torneios 

No caso de torneios que impliquem viagens de avião, o staff concentra-se no 

Estádio do Dragão, onde recolhe os equipamentos antes de se dirigir para o 

aeroporto num transporte do clube. 

No aeroporto, local para onde é marcada a concentração dos atletas, 

recebemo-los, recolhendo os seus documentos de identificação e cartões 

europeus de saúde, assim como os seus necessaires, que vão sempre numa 

mala do clube. Depois, vamos fazer o check-in, responsabilidade do TM, antes 

de passarmos pelas restantes etapas normais antes do embarque. No avião 

temos de garantir que vai um adulto perto de todos os atletas. 

Em torneios cuja deslocação seja feita de autocarro, temos de nos apresentar à 

hora da concentração no parque do Estádio do Dragão, aí temos de recolher os 

equipamentos (a não ser que também vá um técnico de equipamentos) e 

aguardar pela hora de concentração dos atletas. Quando esta chega, temos de 

recolhê-los e encaminhá-los para junto dos treinadores, depois de recolher os 

seus documentos de identificação e antes de voltar junto dos EE para uma 

pequena conversa, com o intuito de passar alguma informação relevante e 

nova quanto às dinâmicas do torneio, além de lhes dar uma oportunidade de 

esclarecer alguma dúvida. 

Após esse momento, reunimos todos os atletas e, em caso de haver algum 

atleta trial damos-lhe a roupa para ele vestir, de maneira a ficar igual aos 

restantes colegas e ficamos prontos para seguir viagem. 

Chegados ao destino, normalmente, é necessário fazer a acreditação junto da 

organização do torneio, que varia de uns para os outros, mas serve, 

essencialmente, para recebermos as credenciais que nos permitem circular 

pelos recintos da competição, em alguns casos para fazer a identificação dos 

atletas e para nos serem passadas algumas informações. Na Figura 25 estão 

as credenciais, ou pulseiras com o mesmo efeito, para além de algumas 

recordações oferecidas pelas organizações. 
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Figura 25 Credenciais e recordações dos vários torneios 

 

Nas competições que implicam dormidas, o TM depois de fazer o check-in, 

informa os jogadores acerca dos quartos em que vão ficar, estando a cargo do 

treinador definir o capitão do quarto, que é quem fica com a chave. Se nos for 

dada mais do que uma chave, devemos guardar uma delas para alguma 

eventualidade. 

À noite, o TM recolhe os telemóveis dos atletas, diz-lhes qual o seu quarto e o 

do elemento do departamento médico e deita-os, fechando-lhes a porta do 

quarto, pois eles não têm permissão para o fazer. Apenas quando é para ir 

dormir é que a porta é fechada, de resto só está encostada. Antes de irem 

dormir, todos os elementos do staff reunem-se e planeiam ao detalhe o dia 

seguinte. Este procedimento acontece todas as noites. 

De manhã, o TM e/ou o treinador à hora definida dirigem-se aos quartos dos 

atletas e acordam-nos, dizendo-lhes para passar no quarto onde estão os 

equipamentos de jogo. Quando não há técnico de equipamentos, ficam, 

usualmente, no do TM. É muito importante ter atenção à gestão dos 

equipamentos de modo a que, se chegarmos à final, termos disponível um 

equipamento azul e branco, de preferência o mais atual. Posteriormente, 
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vestem-se e todos juntos dirigimo-nos à sala do pequeno-almoço. Esta e todas 

as outras refeições são controladas pelo elemento do departamento médico, 

que verifica o que os atletas comem. 

A deslocação para os jogos, dependendo do torneio e da distância ao local de 

jogo, é feita a pé ou em transporte disponibilizado pela organização. Devemos 

estar em permanente contacto com a organização, muitas vezes através do 

guia (pessoa responsável por acompanhar um clube e que serve de elo de 

ligação com os organizadores) que nos é atribuído. 

No que diz respeito ao jogo propriamente dito, as dinâmicas são iguais a um 

jogo do campeonato, com a maior diferença a ser a inexistência de ficha de 

jogo, em alguns casos substituída pela simples confirmação da lista de 

jogadores. No final em vez de assinar a ficha, é somente preciso confirmar o 

resultado junto da mesa.  

Nos torneios, o capitão das nossas equipas oferece sempre um galhardete ao 

homólogo da equipa adversária, com a responsabilidade de garantir que este 

ato se verifica a recair sobre o TM. Além disso, com a ajuda do restante staff 

deve ir distribuindo os brindes pelos restantes intervenientes na competição 

(adversários, adeptos, funcionários, etc...), numa espécie de operação de 

charme do clube. 

Durante o dia é usual as equipas terem tempos mortos. Esses hiatos devem, 

dentro do possível, ser preenchidos com atividades que não o simples recolher 

aos quartos, pois é contraproducente se os jogadores passarem muito tempo 

fechados a ver televisão ou a usar o telemóvel. Portanto, com o auxílio dos 

treinadores devem ser promovidos outros passatempos como, por exemplo, 

assistir a outros jogos do torneio, fazer alguns jogos com bola e, 

genericamente, todo o tipo de distrações ao ar-livre, ficando a sua definição a 

cargo da imaginação do staff. 

Durante o dia, podem também ser realizados momentos de família. Estes 

consistem em deixar os atletas estarem um determinado tempo junto dos seus 

EE, no caso de estes terem ido acompanhar a competição in loco. Este 
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momento é da exclusiva responsabilidade do TM, que tem como função 

combinar primeiro com os treinadores onde e quando este se vai realizar, 

informar os EE e na altura encaminhar os jogadores e ficar por perto, para 

esclarecer alguma dúvida e permitir que aqueles que não têm lá os seus 

familiares possam telefonar-lhes. 

Depois do jantar, normalmente, há um tempo para estarem nos quartos com os 

telemóveis, verem televisão, ligarem à família, antes dos telemóveis serem 

outra vez recolhidos para se irem deitar e, assim, darem tempo ao staff para 

analisar esse dia e preparar o seguinte. 

No final destas competições costuma existir uma cerimónia de encerramento, 

na qual a comitiva tem, obrigatoriamente, de se fazer acompanhar da bandeira 

do clube, a qual é responsabilidade do TM, assim como o assegurar de que o 

plantel se apresenta organizado e sabe o que tem de fazer e onde tem de estar 

nessa mesma cerimónia. O procedimento é igual caso haja uma cerimónia de 

abertura. 

A viagem de regresso é em tudo similar à de ida. À chegada devolvemos os 

documentos de identificação, recolhemos os equipamentos dos trials, 

guardamos os sacos dos equipamentos todos na sala própria do Estádio do 

Dragão e encaminhamos os jogadores para os seus EE. Tem de existir, 

também, a preocupação de ir informando os EE da hora prevista de chegada. 

Ou em caso da deslocação ser feita de avião, informar qual o voo para eles 

poderem seguir pela internet. 

Nos dias seguintes à chegada, temos de entregar na secretaria desportiva as 

taças (se as tivermos conquistado), a bandeira e o fundo de maneio com as 

respetivas faturas comprovativas das eventuais compras.  

Além disto, o TM tem de elaborar um relatório onde preenche algumas 

informações sobre o torneio, indica os resultados desportivos jogo a jogo e faz 

uma avaliação às várias componentes da organização, tais como alojamento, 

transporte ou alimentação, antes de enviar o documento para os vários 
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coordenadores. As Figuras 26 e 27 ilustram o relatório que fiz após a 

participação no torneio Ris Cup. 

 

Figura 26 Relatório do torneio Ris Cup (parte 1) 
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Figura 27 Relatório do torneio Ris Cup (parte 2) 

 

3.4 Atividades extraordinárias 

Irei agora descrever algumas funções que desempenhei ao longo do ano, mas 

de uma forma isolada ou então com pouca relação com aquilo que é a função 

propriamente dita de TM, ainda que no clube tenha havido a intenção de 

congregar neles algumas atividades dispersas por outros departamentos e, por 

isso, num sentido amplo acabam por ser, também, atribuições do TM. 

A primeira que vou mencionar é o acompanhamento da rota. O clube 

disponibiliza, aos atletas que pretenderem, um autocarro para os transportar 
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para os treinos, desde o Estádio do Dragão até ao CTFD Olival. Por imposição 

da lei, este transporte tem de ser acompanhado pelo motorista e por outro 

adulto, já para não falar que o motorista enquanto conduz teria sempre muita 

dificuldade em controlar o comportamento das crianças. Por isso, a função do 

TM é tomar conta deles, garantindo que vão sentados e que não danificam o 

autocarro, nem perturbam o motorista. 

Nos jogos da Liga dos Campeões disputados em casa, normalmente, são 

requisitados os atletas dos sub 8 para acompanhar os jogadores na entrada 

para o relvado e os sub 14 para abanar o círculo central na cerimónia inicial. 

Para esse efeito, estive presente no primeiro jogo a acompanhar os sub 14 e 

nos restantes jogos a acompanhar os sub 8. As credenciais que me foram 

dadas para poder circular em áreas restritas do estádio estão ilustradas na 

Figura 28. 

 

Figura 28 Credenciais para os jogos da Liga dos Campeões 

 

Nestes dias, temos de nos apresentar às 17 horas no parque de 

estacionamento do estádio. Recebemos os atletas que, anteriormente, 

recebem uma convocatória específica para irem ao jogo (no caso dos sub 8), e 

esperamos que um elemento do clube nos entregue as credenciais para termos 

acesso ao interior do estádio. Seguidamente, vamos para uma das bancadas, 
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onde aguardamos que chegue o momento do ensaio, durante o qual auxiliamos 

os elementos da UEFA e do clube a orientar os atletas. Desde esse momento 

até por volta das 19h30 esperamos numa sala no interior do estádio, na qual 

são distribuídos um lanche e os equipamentos que eles têm de usar. 

Sensivelmente meia hora antes do jogo, que começa às 20h, temos de levar os 

atletas para junto da entrada que dá para o túnel de acesso ao relvado. 

Quando os vêm buscar, dirigimo-nos para junto do relvado, onde esperamos 

por eles para os levar de volta à sala onde deixaram as suas coisas. Após 

recolherem os seus pertences, vamos para a bancada assistir ao jogo, antes 

de os devolver aos pais no mesmo local onde os fomos buscar. 

Durante o estágio participei em algumas reuniões, algumas delas com o 

objetivo de uniformizar comportamentos e abordagens a determinados 

assuntos, outras com o diretor do departamento pedagógico e com uma antiga 

TM, que serviram um pouco como formação profissional, principalmente para 

quem era novo no clube, para além de reuniões de preparação para 

determinados torneios. Nestas últimas, prepararam-se as dinâmicas que 

ocorrerão durante os torneios, planeando tudo dia a dia, com todo o staff que 

irá estar presente. 

Para se perceber que, atualmente, a função de TM da FCP-Futebol, SAD pode 

abarcar vários tipos de atividades, poderei falar das viagens que fiz a Braga, 

Barcelos, Joane e Trofa para transportar atletas do clube no período em que o 

transporte do clube para estes atletas não está de serviço. No fundo, o TM 

acaba muitas vezes por colmatar lacunas que existam em determinadas 

atividades que necessitam de ser realizadas. 

 

3.5 Quadro-resumo das atividades realizadas 

Ao longo do período de estágio tive a oportunidade de desempenhar as 

funções descritas anteriormente por inúmeras ocasiões. Para se ter noção da 

contabilização exata e da distribuição ao longo do tempo dos eventos em que 
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participei e que obrigam aos procedimentos anteriormente enunciados, é 

apresentado o Quadro 4. 

Quadro 4 Contabilização dos eventos em que participei 

 

Como é ilustrado no quadro anterior, ao longo do meu estágio, estive a auxiliar 

em 103 treinos, estive presente em 4 Ligas Costa Soares, fui delegado ao jogo 

em 70 ocasiões, distribuídas por 14 jogos treino e 56 jogos oficiais, isto sem 

contabilizar as 63 partidas realizadas nos 8 torneios em que fui como 

responsável ou um dos responsáveis da comitiva. Desses, dois realizaram-se 

em França, um em Espanha e os restantes cinco distribuídos de Norte a Sul de 

Portugal, tal como está descrito no Quadro 5. Tive, da mesma maneira, a 

oportunidade de acompanhar os atletas sub 8 a 4 jogos da Liga dos 

Campeões. 

Quadro 5 Resumo dos torneios 

 

No total, estimo ter despendido nestas funções cerca de 600 horas mais os 24 

dias passados em torneio, perfazendo, no total cerca de 990 horas. Em termos 



 

97 
 

de distâncias percorridas, estimo ter percorrido quase 8000 quilómetros nas 

viagens para torneios mais cerca de 1600 relativos aos jogos treino e oficiais, 

num total de quase 10000 quilómetros percorridos. Durante estas horas 

despendidas nos vários momentos competitivos (principalmente, em torneios) 

fui recebendo várias recordações, quer de clubes adversários, quer das 

entidades organizadoras/patrocinadoras. Aquelas com que fiquei (outras 

ficaram com outros elementos do staff) estão dispostas na Figura 29. 

 

Figura 29 Recordações recebidas durante os vários momentos competitivos 

 

3.6 Revisão sistemática acerca das funções e 

competências dos gestores do desporto  

Paralelamente, à prática desenvolvida como TM na FCP – Futebol, SAD, 

realizei uma revisão sistemática sobre as funções e competências dos gestores 

do desporto, a qual é apresentada no artigo científico seguinte, apresentado na 

sua íntegra. Este será submetido à publicação internacional Journal of Global 

Sport Management. 
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Sport managers’ profile: a systematic review 

 

Abstract 

 

The present study consists in a systematic review about sport managers, more 

specifically, the tasks assigned to them and the competencies needed to 

accomplish those. Therefore, the main purpose of this study is to map the 

literature of sport manager’s competencies and tasks from 2011 to January of 

2019.. The search was made on EBSCO, B-on and Open Dissertations, using 

the following keywords: “sport managers OR sport directors OR sport 

administrators”, “sport managers AND qualifications”, “sport managers AND 

responsibilities”, “sport managers AND traits”, “sport managers AND roles”, 

“sport managers AND competencies” and “sport managers AND characteristics” 

for peer reviewed articles and dissertations. After applied the inclusion and 

exclusion criteria 33 studies were include in the revision. Sport managers tend 

to be men, between 30 and 40 years old with a degree in physical education. A 

good sport manager must have competencies such as integrity, specific 

knowledge, resource allocation, delegation of authority, motivation of 

employees and strategic and innovative thinking in order to accomplish the 

most important and more time consuming tasks like planning/organization, 

coordination/evaluation or information. 

Keywords: SPORT MANAGER, FUNCTIONAL PROFILE, COMPETENCIES, 

TASKS, REVIEW 
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Introduction 

 

The sport management scientific area has been evolving, mainly since the last 

decades of the last century. Several authors pointed (e.g. Pires & Sarmento, 

2001; Jones et al., 2008 and Mangra et al., 2015) that sport managers area is 

relatively recent, noticeable in multiple aspects, like scientific research, the birth 

of specific associations of this area and the openness of labour market to sport 

managers. 

The society, like sport management, has been changing too. Each day tends to 

be more globalised (Bilohur, 2018), borders between countries are fainter than 

they were, what, among other things, makes the labour market more 

competitive, since the candidates pool to a certain job is much bigger than it 

was in the old days (IMF Research Department, 2006)5. This tendency is not 

new. In fact, already in 1999, before the turn of the century, Smith & Stewart 

(1999) had highlighted the increased importance of the commercial side, what 

almost compel (assuming that organizations want to remain competitive in the 

market) to a growing of managers professionalization.That increase of 

importance came accompanied with a complexification of the tasks, which 

provoked the development of more ideas and theories in the scope of sport 

management. This fact, joined with the growing of society’s educational level 

(Roser & Ortiz-Ospina, 2018) lead to an increase of professionalization in many 

jobs, in which sport managers are also included (Shilbury & Ferkins, 2011). 

However, that increase is not enough in sport managers. There are still many 

volunteer sport managers, who, obviously, aren’t fully concentrated in their sport 

management tasks, because they need to have other jobs. Adding to that, many 

people working in this area don’t have specific education, what compromises 

their response to the variety of problems faced by sport managers (Augusto, 

2015; Jovanova-Simeva, 2015 and Juravich et al., 2017).  

                                            
5
 International Monetary Fund Research Department (2006). THE GLOBALIZATION OF 

LABOR. In World Economic Outlook, April 2007: Spillovers and Cycles in the Global Economy. 
IMF eLibrary. 
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Indeed, entities with some relevance in sport panorama no longer fit with an 

amateur management and little qualified. The level of exigency imposed by 

competitors, partners and other stakeholders doesn’t allow that amateurism and 

forces sport managers to have knowledge about a wide range of areas, that 

they will be able to deal (Capinussú, 2005 and Chirila & Chirila, 2015). In order 

to address properly that growing exigency, sport managers must have some 

competencies that capacitate them to give an adequate answer to the 

challenges commonly faced, nowadays, by them. These competencies should 

be gained or trained through specific education adapted to today’s sport 

management demands by offering a global and international approach, since 

we are in a broader market (Miragaia & Soares, 2017). 

Joaquim et al. (2011) in a similar systematic review of the sport managers 

literature until the final of the first decade of the current century, and pointed out 

the constant mutation of sport management, with new features and 

competencies required each year, we consider that it is important to give a 

follow up to that by doing a overview if the literature since 2011, that embraces 

what authors have found related to the sport managers, since we haven’t found 

similar studies after that. This will allow identify tendencies and identify the 

changes occurred in sport managers and, in a broader sense, in sport 

management.  

Following that line, the main purpose of this study is to map the literature of 

sport manager’s competencies and tasks from 2011 to January of 2019. For 

that, we chose to do a systematic review, since it will give us a very 

comprehensive view of the actual panorama of sport managers in today’s world, 

what can be important, for example, for universities as it gives a basis for them 

to improve the quality and suitability of sport management education. 
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Methodology 

Literature search and study select process 

This study is a systematic review. This type of literature review uses a research 

question as a starting point to find all types of scientific work related to it, 

forming a very embracing sample, all associated with the researched topic. The 

final product is a synthesis of the found literature (Siddaway et al., 2019). 

According to some authors there are six key stages on a systematic review. 

Scoping is the first phase in which authors do a first approach to the review, 

establishing their research question. Afterwards, comes planning of the entire 

review, with definition of key words and inclusion criteria. Third phase is 

identification (searching), characterised by the implementation of our systematic 

review by searching for literature in databases. Next stage is screening, where 

you should import references to a citation manager in order to save them, find 

any duplicates and exclude articles that don’t fit in the study. Then, is necessary 

to read all remaining articles to understand which are eligible to the study in a 

stage called eligibility. Last phase is study quality, the verification stage, to 

identify any bias that may affect the study. 

In order to define which key words were going to be used, we read some 

previous systematic reviews that intended to study the same thematic and some 

scientific articles, namely, the systematic review of Joaquim et al. (2011), which 

was our starting point, in order to understand which words and research 

equations were usually used to explore the theme under review.  Having made 

those readings it was decided to use the following research equations: “sport 

managers OR sport directors OR sport administrators”, “sport managers AND 

qualifications”, “sport managers AND responsibilities”, “sport managers AND 

traits”, “sport managers AND roles”, “sport managers AND competencies” and 

“sport managers AND characteristics”.  

Then, using those words, it was made a research on three databases: EBSCO, 

B-on and Open Dissertations. It was decided to search on this three because 

we considered they would retrieve a comprehensive sample, with articles from 
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all over the academic world, which would serve as a basis to a good systematic 

review. The first one was used by Joaquim et al. (2011), which was also 

considered in the database selection. 

Inclusion criteria were added: only peer-reviewed articles and dissertations, with 

full-text in Portuguese, English and Spanish available, published between 

January of 2011 and January of 2019 in academic journals were accepted. 

Finally, using the mentioned criteria, we searched in the titles of articles for the 

chosen key words. It was used this range of time in order to make the update of 

Joaquim et al. (2011) revision to the present.  

EBSCO retrieved 32 articles, Open Dissertations retrieved 4 dissertations and 

B-on retrieved 230. When we introduced all the 266 references on Endnote, it 

detected 54 duplicates that were immediately removed. Then, when reading the 

titles of those 266 articles, were detected and moved to trash 57 more 

duplicates. This means that from the initial search of 266, only 155 weren’t 

duplicates (there were 111 duplicates in total) and, therefore, were the only 

ones whose abstracts were read to see if all of them were related to the subject 

we wanted to study. 

From that reading, we excluded 114 references because they were not related 

with the subject under study, 1 because it wasn’t wrote in one of the accepted 

languages, 1 because it wasn’t a scientific article and 6 because it wasn’t 

possible to find full-text, neither on databases, neither by doing a simple search 

using a search engine. Thus, 33 articles were left, being selected for full 

reading, analysis and interpretation of findings. 

The process that led us to our final sample of 33 references is illustrated in 

Figure 1. 
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Figure 1: Path to the final sample of literature used in our systematic review. 

 

Analytical framework 

From each study was extracted some basic descriptive information, like author, 

year, country and data collection tools in order to understand which are the 

common points between the literature included in the scoping review. 

While reading the selected studies, three main themes stood out. Thus, we 

decided to divide this part in three, in order to facilitate the analysis and its 

comprehension. In one hand we have researches related to the competencies 

and characteristics of sport managers and in the other there are studies related 

to their responsibilities and tasks. It was elaborated a resume table with an 

individual analysis of each research, also divided in those two main areas, 

which is displayed in each of this sections. The other theme, which is referred 

firstly, is the demographic characteristics of sport managers. Since this 

information was given along with the main goal of each study, we opted for not 

having a separate table for this theme. 
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Results 

 

Firstly, general descriptive information comprising all research, such as data 

collection tools, the country where the study took place, the year of publication, 

sample size and methodologies. 

Secondly the results focused on the three identified themes: sport managers 

demographic characteristics, sport managers competencies and sport 

managers tasks/responsibilities. 

 

Descriptive analysis 

Concerning to the type of research, the chosen sample is comprehended by 

thirty one empirical studies and two conceptual studies, one of which is a 

systematic review. It is evident a supremacy of empirical studies over 

conceptual studies. It is also possible to detect an outlier by analysing the 

language used. In thirty three studies, one was written in Spanish, seven in 

Portuguese and twenty five in English.  

As data collection tools the most used were questionnaires, used in sixteen 

studies, and semi-structured interviews, with ten examples. Were also used 

interviews, structured interviews, focus groups and document analysis. In four 

cases were used two of the mentioned techniques.  

The Graphic 1 presented the information about the geographical area where 

studies took place. Brazil is leading, with six studies, followed by Turkey with 

one less and Romania, Iran, Spain, USA, South Africa, Portugal, UK, Taiwan, 

North Macedonia, Australia, Slovenia and Cyprus that range from one to three 

references.  
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Graphic 1: Studies distribution per country 

Concerning publication years of, we observed a great homogeneity in terms of 

number of studies (around four studies), with only two exceptions being 2013 

and 2019 because of the, respectively, abundance and lack of studies. There 

were selected nine from 2013 and zero from 2019. This inexistence of studies is 

explained by the fact that the imposed chronological limit was January of 2019 

therefore it is not possible to make a comparison with other years. This 

distribution is illustrated in the Graphic 2. 

 

Graphic 2: Studies distribution for publication year  
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Finally, we looked at the samples used in the several researches and realised 

that the biggest had 978 elements, while the smallest had only three. 

Commonly, the participants were composed by sport managers or other similar 

designations like sport administrators, sport directors or simply managers. 

Others were constituted by more specific offices like high sport technicians, 

presidents, general managers or national performance directors. There were 

also some samples integrated by professionals that aren’t managers, like 

coaches, physical education teachers, technical analyst or lecturers. Apart from 

this, one aspect that also stood out was the frequency of people that worked at 

a municipal level, what can be explained by their proximity and openness to 

help in scientific studies. 

Who are the sport managers? 

One of the important insights given by researches is the demographic data of 

sport managers. Not every study specifies this data, but almost half of them did, 

what allows us to take some important conclusions about the profile of those 

professionals.  

Beginning with age, it was possible to realise that sport managers tend to be in 

their thirties or forties (Filho et al., 2013; Eksteen et al., 2013; Mello & Silva, 

2013; Retar et al., 2013; Miranda et al., 2017; Cárdenas et al., 2017). There 

was a study with younger sport managers (Naidoo et al., 2015), but only in 

terms of percentage of age bracket (26 to 35 years was the most represented), 

because on average the results were the same. Other studies were made with 

older people and they all had in common the fact of studying higher levels of the 

organisations, what certainly explains the higher ages (DragoȘ & Cristea, 2016; 

Juravich, 2012; Balci & Erdeveciler, 2017; Juravich et al., 2017).  

Related to age, there’s the experience time. As we could have seen, in general, 

sports managers have between less than five and ten years of experience in 

their actual job or in similar ones.  

Specially, today, when the debate about gender inequalities is more intense, it 

is necessary to enhance the data about gender representation. In sport 
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management, like in other areas of our society, men are still more represented 

than women. In eight researches with gender information, there was only one in 

which equality was registered (Rasool & Zahra, 2015), because in the others 

men were dominant (Filho et al., 2013; Eksteen et al., 2013; Mello & Silva, 

2013; Naidoo et al., 2015; Batista et al., 2016; DragoȘ & Cristea, 2016; Miranda 

et al., 2017).  

Nowadays, according to the selected studies, almost all sport managers have a 

degree. However, the tendency is not having specific academic education in 

sport management. It is also visible that many of sport managers have a degree 

in physical education, some in management and even others, even though very 

rare, in law (Miranda et al., 2017; Cárdenas et al., 2017).  

Sport manager’s competencies  

Sport manager’s competencies was one of the identified main themes, with 23 

studies. Table 1 displays every study considered in this section. 

Table 1: Studies related with the theme competencies 

Title Author/Year/Context Purpose/Sample 
Data Collection 

Tools 
Main Outcomes 

Psychological profile 

of Romanian sports 

managers in an 

international 

comparative 

perspective 

Maria, M.-O., Iustin, L., 

Bogdan, T., & Cosmina, L. 

L. (2011) 

Romania 

Search for differences 

between psychological 

characteristics of 

Romanian sports 

managers and people 

from Spain and Sweden / 

200 sport managers 

Questionnaire 

(Karolinska Scales 

of Personality) with 

135 items and 15 

scales 

Predominantly, sport 

managers shown positive 

psychological characteristics. 

They had higher values, in 

comparison, of social 

desirability, psychic anxiety, 

monotony avoidance, 

impulsiveness, inhibition of 

aggressiveness and guilt. 

Performance 
leadership and 
management in elite 
sport: 
Recommendations, 
advice and 
suggestions from 
national performance 
directors 

Arnold, R., Fletcher, D., & 
Molyneux, L. (2012) 

United Kingdom 

Find out some 
recommendations on how 
to improve performance 
leadership and 
management in elite 
sport / 13 national 
performance directors 

Semi-structured 
interview 

Managers should take their 
time on establishing an 
approach, understanding 
roles, developing contextual 
awareness, enhancing 
personal skills and 
strengthening relationships. 

Passion, motivation, integrity, 
confidence, organization, 
conflict management and 
strategic and critical thinking 
are some skills valued in 
managers or leaders 
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Examining General 
Managers in the 
North American 
Professional Sport 
Context: Upper 
Echelons and Logics 
of Action as 
Determinants of 
Performance  

Juravich, M. F. (2012) 

USA 

Examine the relationship 
between general managers 
(GM) of NBA MLB, NHL and 
NFL strategic decision 
making and organizational 
performance / 276 GM  

Descriptive data 

On average, GM were 50 
years old, had 6 years of 
experience in the current 
job, 10 in similar jobs and 
4 of playing experience. 

GM tenure and age are 
related to organizational 
performance. 

 

Team player talent 
mediates the GM tenure – 
organizational 
performance relationship. 

 

There is a moderating 
effect of team composition 
(payroll) on the 
relationship between GM 
playing experience and 
team player talent, as well 
as a moderating effect of 
head coach tenure on the 
relationship between years 
of GM tenure, front office 
and playing experience 
and team player talent. 

Profile Manager 
Brazilian Sports: 
Literature Review 

 

Filho, M., Mulatinho, C., Fatta, 
G., Lima, W., Silva, T., & Rocha, 
V. (2013) 

Brazil 

Deepen knowledge about 
Brazilian sport managers 
profile  

 

Despite a recent increase 
of female sport managers, 
sport management is still 
dominated by men. 

Predominantly their age 
varies between 30 and 49 
years, they have little 
experience and have a 
degree in physical 
education. 

Decision making 
styles and 
professionalization of 
sports: experience of 
managers of the 
offices of youth and 
sports in Yazd 
province 

Benar, N., Yeganeh Far, N., 
Fallah Mehrabadi, S., & 
Entezary Zarej, M. (2013) 

Iran 

Study decision making 
styles of Youth and Sports 
Offices managers in the 
Yazd province / 39 
managers and vice-
managers of the Offices of 
Youth and Sport 

Questionnaire 
(Scott and 
Bruce with 25 
questions) 

Female managers use, 
preferably, spontaneous 
and then rational styles, 
while male managers 
prefer intuitive style. 

Avoidant style was the 
most significant among 
Yazd province managers. 

Management 
competencies of 
sport club managers 
in the North- West 
Province, South 
Africa 

Eksteen, E., Malan, D. D. J., & 
Lotriet, R. (2013) 

South Africa 

 

Compare perceptions of 
coaches and sports club 
managers about 
competencies needed by 
the latter in order to make a 
competent work / 30 sports 
club managers and 30 
coaches  

Questionnaire 

Coaches think managers 
are not competent enough 
in their tasks. 

Sports managers are, 
generally, men, in the 35-
44 age group with a 
university degree 
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Sports gym 
manager’s 
competences 

Mello, J. A. C. d., & Silva, S. A. 
P. d. S. (2013) 

Brazil 

Define a skills profile for 
sport managers who work in 
gyms / 12 gym managers 

Semi-structured 
interview 

The majority of gym 
managers were men, with 
a degree in physical 
education, with, on 
average, 39 years of age 
and 11 of experience in 
management tasks 

It was confirmed that 
competencies could be 
divided in three groups: 
knowledge, skills and 
attitudes. The most 
mentioned components of 
competence related to the 
first were people 
management and 
finances, to the second 
was leadership and to the 
third were client focus, 
management and seek for 
knowledge. 

Study regarding the 
Ethics of the 
Managers from the 
Municipal Sports 
Clubs in Romania 

Răzvan Barbu, M. C. (2013) 

Romania 

Determine the ethical level 
of sport managers from 
Romania and provide some 
ways to solve ethical 
dilemmas / 6 managers from 
municipal clubs 

Questionnaire 

Results demonstrate a 
high level of ethical 
behaviour among 
Romanian sport managers 
of municipal clubs. 

Issues like discrimination, 
doping and financial 
engineering are not 
observed in the analysed 
sample. 

Key competences of 
Slovenian sport 
managers 

Retar, I., Plevnik, M., & Kolar, E. 
(2013) 

Slovenia 

Investigate which are the 
main general and specific 
competencies of sport 
managers/ 85 sport 
managers 

Interview 

Sport managers are, 
mainly, middle-aged men 
(30 to 50 years). Most of 
them graduated.  

Competencies of 
cooperating with others, of 
utilising know-how and 
creating new ideas are the 
most valued general 
competencies. While, 
among specific 
competencies, the ones 
that stand out are 
developing a positive work 
environment, representing 
professional and moral 
authority and organising 
work and delegating tasks. 
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Prioritizing 
managerial skills 
based on Katz’s 
theory cast study: 
the managers of 
sports and youth in 
Mazandaran 
province 

Seyedinejat, S., Razaghi, M. & 
Dousti, M. (2014) 

Iran 

Rank sport managers 
competencies  / 18 
managers working in youth 
and sport offices 

Questionnaire 
and document 
analysis 

Delegation of authority, 
resource allocation and 
methods and techniques 
are the preferred technical 
factors.  

Strategic and long term 
objectives, innovative 
methods and awareness 
of rules and regulations 
are the most important 
conceptual factors. 

Effective communication, 
influencing people and 
predicting future behaviour 
are the most relevant 
human factors 

The Research of 
Qualifications of 
Sport Manager 

Çiftçi, S., & Mirzeoğlu, N. (2014) 

Determine the necessary 
qualifications for a sport 
manager / 20 sport 
managers and 20 students 
of sport management in the 
first step and then 8 more in 
a second phase. 

Semi-structured 
interview and 
focus group 

Strategy and strategic 
thinking, analysing and 
efficient resource use 
coordination are the most 
referenced decision 
making qualifications, 
while honesty is the most 
referenced of the ones 
related to personal 
characteristics.  

Management knowledge 
and specialty content 
knowledge have more 
references among 
knowledge qualifications 
and caring the motivation 
of the employees among 
interpersonal relations 
qualifications. 

Conflict 
management 
strategies of 
lecturers and 
administrators 
working in the 
Physical Training 
and Sports Academy 
(PTSA) 

Sarpkaya, P. Y. (2014) 

Turkey 

Identify the most commonly 
used conflict management 
strategies / 3 administrators, 
3 deputy administrators, 2 
deputy man. – department 
head, 7 department heads 
and 28 lecturers 

Semi-structured 
interview 

Normally, the first strategy 
used by lecturers in 
conflict situations is 
competition (usually 
through authority 
appealing), right before 
avoiding. 

On the other hand, 
administrators primarily 
use integrating and then 
compromising strategies. 

The connection 
between top 
managers education 
and their successful 
sport clubs 
management 

Jovanova-Simeva, V. (2015) 

North Macedonia 

Study the education level of 
Macedonian top managers 
and the impact it can have 
on clubs success / 41 top 
managers of sport clubs 

Interview 

The majority of top 
managers have a degree, 
but not in management. 
They think operational 
managers education is 
important, but then they 
employ uneducated ones. 

To be a successful club, 
four conditions should be 
accomplished: establish a 
mid-term strategy, gather 
a functional managerial 
team, get highly educated 
top managers and 
establish a good control 
system 
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Good Governance 
and Management 
Practices: The 
Perspectives of 
Cyprus National 
Sport Federations 
Administrators 

Kartakoullis, N., Karlis, G., 
Walker, T., & Locke, M. C. 
(2015) 

Cyprus 

Analyse the perception of 
National Sports Federations 
managers about good 
governance and 
management and the 
challenges they face to 
implement it / 4 officials from 
four National Sports 
Federations 

Semi-structured 
interview 

Despite thinking good 
governance is important, 
National Sport Federations 
administrators feel they 
don’t have enough skills 
and competencies to 
implement it. 

 

Perceived 
leadership styles of 
sport administrators 
and the relationship 
with organisational 
effectiveness 

Naidoo, P., Coopoo, Y., & 
Surujlal, J. (2015) 

South Africa 

Investigate which are the 
most used leadership styles 
and their relation with 
organizational effectiveness 
/ 140 sport administrators 
and 300 coaches of Higher 
Education Institutions  

Questionnaire 
(Multifactor 
Leadership 
Questionnaire) 

Most part of sport 
administrators are 
between 26 and 35 years 
old, are men, working in 
their profession for 10 to 
12 years. 

Transformational 
leadership style is the 
most applied by sport 
administrators, both male 
and female, according to 
them and coaches. 

There is a positive relation 
between transformational 
style and organizational 
effectiveness. 

 

Structural Equation 
Modeling of 
Classification 
Managers Based on 
the Communication 
Skills and Cultural 
Intelligence in Sport 
Organizations 

Rasool, N., & Zahra, S. (2015) 

Iran 

Study cultural intelligence 
and communication skills of 
sport managers by 
developing a structural 
equation model / 207 
provincial sport managers 

Questionnaire 

Analysed sport managers 
were almost half men, half 
women. Approximately 
half of them had a 
bachelor and 51% had 
less than 5 years of 
experience. 

Cultural intelligence is 
positively related with 
transformational 
leadership style. 

Managers have to improve 
their communication skills  

Investigation of the 
Emotional 
Intelligence and 
Metaprogram Levels 
of Sports 
Administrators 

Türksoy, A., Yanci, H. B. A., & 
Güder, İ. (2015) 

Turkey 

Determine levels of 
emotional intelligence and 
meta-programs (thinking 
models underlying the 
behaviours) of sport 
managers / 100  sport 
administrators working at the  
General Directorate of Sport 
and at the Provincial 
Directorate of Youth 
Services and Sports 

Questionnaire 

Impulse control, reality 
testing and independence 
were the highest ranked 
sub- dimensions of 
emotional intelligence. 

Irregular, extrovert and 
approaching were the 
ones with the highest 
means among meta-
program sub-dimensions. 

Men had higher scores in 
emotional intelligence sub-
dimensions. 
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Some Sports 
Managers' Views 
about Values 
Education through 
Sports 

Balci, V., & Erdeveciler, Ö. 
(2017) 

Turkey 

Perceive the extent to which 
sports managers use sport 
as a means of transferring 
the right values / 41 
presidents and vice-
chairmen of amateur sport 
clubs 

 Semi-structured 
interview 

The age group of 55 to 64 
years is the most 
represented among 
managers, with half of 
them having 35 or more 
years of experience. 

Managers describe 
themselves as 
hardworking, supportive 
and tolerant and consider 
tolerance, love, sharing, 
diligence, communication 
and dignity as their main 
values. 

However they still have to 
improve the transfer of 
those values. 

Profile of sports 
clubs manager in the 
city of Recife – 
Pernambuco - Brasil 

 

 

Miranda, Y. d. H. B., de Queiroz 
Pedroso, C. A. M., Rodrigues 
Silva, V. H., Barros Filho, M. A., 
& Samico Rocha, V. L. (2017) 

Brazil 

Draw a profile of sport 
managers from Recife / 6 
sport managers 

Questionnaire 

Sport managers are 
predominantly male, in the 
age group of 40 to 49 
years, with bachelors in 
law, management or 
physical education and 
postgraduate degrees.  

Half of the sport managers 
have no more than five 
years in the office and are 
all former athletes. 

Upper Echelons in 
Professional Sport: 
The Impact of NBA 
General Managers 
on Team 
Performance 

Juravich, M., Salaga, S., & 
Babiak, K. (2017) 

USA 

Study the relation between 
general managers 
characteristics, human 
resources hiring decision 
making and organizational 
performance / 82 NBA 
general managers 

Descriptive data 

General managers have, 
on average, 50 years, a 
bachelor’s degree, six 
years on their current job 
and five years as NBA 
players. 

The amount of player 
experience as a positive 
impact, until a certain 
point, on organizational 
performance. 

General managers with 
higher education levels 
tend to increase the 
organizational 
performance. 

Elite players also increase 
organizational 
performance. 

The Relationship 
between the Serving 
Leadership and 
Ability of Managers 
with Organizational 
Trust of Sport Clubs 
Staffs in Erzurum 

Burmaoglu, G. E. (2018) 

 

Turkey 

Study if serving leadership 
style influences the 
organizational trust / 140 
sport club managers 

Questionnaire 

Serving leadership 
subscales have a positive 
influence on organizational 
trust. Therefore it was 
concluded that this type of 
leadership increases the 
employees trust in the 
organization. 
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The relationship 
between problem 
solving levels with 
decision making 
styles of sport 
managers (sports 
Istanbul sample) 

Ersoy, A., Atasoy, T., & Pekel, 
A. (2018) 

Turkey 

Study the relationship 
between problem solving 
skills and decision making 
styles adopted by sport 
managers / 141 senior and 
middle level sport managers 

Questionnaire 

All sport managers had a 
degree, 55% had between 
6 and 11 years of 
professional experience 
and between 11 and 15 
years of sport experience. 

Decision making styles of 
sport managers and their 
problem solving skills are 
at a good level. 

There is a moderate 
relationship between 
decision making styles 
and problem solving skills.  

The importance of 
the manager’s 
qualities in 
developing the 
sports organization 

Neferu, F. (2018) 

 

Understand which are the 
main qualities and 
characteristics that sport 
managers should have 

 

The skills, character and 
temperament of sport 
managers influence their 
performance. 

 

Despite being a recent area, sport management is very specific and has its own 

set of needed competencies to succeed. However, perhaps because of being 

recent, people working in it still have a lack of competencies and knowledge 

that would better qualify them to work as sport managers (Barra et al., 2016; 

Kartakoullis et al., 2015; Cárdenas et al., 2017). This absence is also originated 

by the fact that many of those are not professional, but volunteer instead 

(Agnew & Pill, 2016). Thus, it’s no surprise that Rasool and Zahra (2015) had 

pointed out the need for sport managers to improve their communication skills 

and that other professionals, in this case coaches, think they are not competent 

enough in their tasks (Eksteen et al., 2013). It’s clear that professionalization 

increases staff costs, but it can be compensated by an increased organizational 

performance. Esteve et al. (2011) realised that when the board of directors 

spend more time managing the club, which is facilitated by professionalization, 

it attracts more financial resources. 

Therefore, it is important to understand which are the main competencies that 

sport managers must have. In this scenario several authors divide those in 

categories and then identify which are the major of each group. Retar et al. 

(2013) opted for a division in general and specific competencies, Seyedinejat et 

al. (2014) in technical, conceptual and human factors and Çiftçi & Mirzeoğlu 

(2014) in personal characteristics, knowledge, interpersonal relation and 
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decision making competencies. Mello & Silva (2013) divided them in knowledge 

related, skills related and attitudes related.  

The latter highlighted leadership in the skills-related competencies, what is in 

line with other authors (e.g. Naidoo et al., 2015 and Burmaoglu, 2018) that also 

attributed great importance to leadership. Naidoo et al. (2015) concluded that 

the transformational leadership style was the most used among sport 

administrators and, inclusively, it has a positive impact on organizational 

effectiveness. Burmaoglu (2018) studied how a serving leadership, 

characterised by attitudes of serving others and not the usual of being served, 

can improve organizational trust of employees, concluding that adopting this 

style increases it. More important than the type of division made by some 

authors are the competencies considered crucial. One of them is integrity 

(Arnold et al., 2012; Çiftçi & Mirzeoğlu, 2014; Retar et al., 2013). This is very 

important to raise the level of sport in general. And it has to be pointed that 

having those moral standards is much more than just being aware of rules and 

regulations that is pointed by Seyedinejat et al. (2014) as a competence to 

have. 

Despite of its importance, is obvious that being honest is not enough to be 

competent, it is also necessary to have specific knowledge of the area and to 

know how to realise it (Çiftçi & Mirzeoğlu, 2014; Retar et al., 2013). One of 

those important knowledges, that can be also considered a competence, is 

resource allocation, indicated by the same authors as very relevant. Delegation 

of authority is other operational competence deemed as important (Retar et al., 

2013; Seyedinejat et al., 2014) and besides being, in some extent, related to 

resources allocation, is also related with the motivation of employees, which is 

also considered nuclear in a good sport manager (Çiftçi & Mirzeoğlu, 2014; 

Arnold et al., 2012). 

Along with those competencies, there’s the capability of having strategic 

thinking (Arnold et al., 2012; Seyedinejat et al., 2014; Çiftçi & Mirzeoğlu, 2014), 

this is, designing an action plan to achieve a certain goal in the future.  This is 

not an easy thing to do, only the best sport managers can foresee what is going 



 

115 
 

to happen, preparing themselves and their organization for what is coming, 

potentially creating a competitive advantage. This can also be created by 

applying innovative methods, which is very valued in a sport manager (Retar et 

al., 2013; Seyedinejat et al., 2014). 

Sport managers tasks/responsibilities 

Few authors focused their studies on sport managers tasks and responsibilities 

(a total of 10 studies), this is, what they to do in order to fulfill their professional 

duties in a satisfactory way (table 2). 

 

Table 2: Studies related with the theme tasks and responsibilities 

Title Author/Year/Context Purpose/Sample 

Data 

Collection 

Tools 

Main Outcomes 

Empirical Evidence 

of Stakeholder 

Management in 

Sports Clubs: The 

Impact of the Board 

of Directors 

 

Esteve, M., Di Lorenzo, F., 

Inglés, E., & Puig, N. (2011) 

 

 

Spain 

Study how the management 

of stakeholders impacts their 

contributions for non-profit 

sports organizations / 978 

sport managers 

Interview 

Contributions from 

stakeholders are bigger 

when the relationship with 

a sports club is better. 

 

When the board of 

directors spends more 

time in managing their 

club, it tends to have more 

financial resources.  
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Time management 

of sport managers in 

fitness centers 

Fernández, J., Fernández 

Gavira, J., & Lago Hidalgo, J. 

(2011) 

 Spain 

Realize how much time is 

spent by directors in each of 

their tasks, according to their 

experience and to the size 

and number of members of 

the centre / 37 sport 

directors or coordinators of 

private fitness centres 

Questionnaire 

In bigger centres, directors 

spend more time on 

administrative and human 

resources management 

and meetings. 

More experienced 

directors spend more time 

in meetings and technical 

tasks 

More members means 

more time spent in 

marketing, administrative 

and human resources 

management, meetings  

and planning of new 

services. 

The functional profile 

of competencies of 

Sports Managers 

Case study of the 

High Sport 

Technicians in Viseu 

Carvalho, M. J. (2013) 

Portugal 

Establish a competencies 

profile of High Sport 

Technicians (HST) who work 

in local entities / 50 HST in 

the extensive stage and 10 

of them in the intensive one 

Questionnaire 

and structured 

interview 

HST give greater 

importance to teaching 

and planning / 

organization roles.  

Teaching and information 

are the roles in which they 

spend more time. 

Their perception of 

competence is based in a 

personalist perspective. 

Constructing Taipei 

City Sports Centre 

Performance 

Evaluation Model 

with Fuzzy MCDM 

Approach Based on 

Views of Managers 

Chen-Yang, W., Pei-Hsuan, T., 

& Hu, Z. (2013) 

Taiwan 

Create an evaluation model 

for Taipei sports centres / 12 

academic and professional 

sports management experts 

Interview 

When evaluating sports 

centre performance, 

service prices, site 

conditions and operations 

management are the most 

important factors. 

Special discounts, 

professional facilities, 

membership benefits, 

safety maintenance, and 

transport facilities are the 

most relevant evaluation 

indices. 
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Sports and 

marketing in High 

Education institution: 

the case of 

managers 

participating in 

University Olympics  

Mandarino, J. D. B., Figueiredo 

da Silva, C. A., Capinussú, J. 

M., & de Vasconcellos Ribeiro, 

C. H. (2013) 

Brazil 

Analyse the profile of sport 

managers of higher 

education private institutions 

(IHE) that participate in 

College Olympic Games 

between 2005 and 2009 / 5 

sport managers of IHE that 

participate in College 

Olympic Games 

Questionnaire 

and semi-

structured 

interview 

Some IHE sport managers 

have a degree in physical 

education and others in 

management. 

Their main role is, through 

sport events, spread the 

brand of their IHE and 

their job designation varies 

from director to manager 

or coordinator. 

"I Think It's Going To 

Save Lives" Sport 

Administrator 

Perspectives on 

Youth Development 

Through Sport 

Agnew, D. d. a. f. e. a., & Pill, S. 

(2016) 

Australia 

Investigate the value, 

effectiveness and 

applicability of sport 

development programs for 

youth / 3 sport clubs 

administrators 

Semi-structured 

interview 

Youth development 

programs aren´t worthless. 

They can make a positive 

change on behaviours, not 

only of young people, but 

also of adults. 

Since many of the clubs 

are mainly composed of 

volunteers, more support 

by authorities and other 

organizations is required. 

Public sports policy: 

A formative 

experience for 

sports administrators 

based on the logical 

framework approach 

Barra, A. O., Silva, S. A. P. S., & 

Vitorino, M. R. (2016) 

 Brazil 

Analyse the use of the 

Logical Framework 

Approach in the 

implementation of public 

sports policies / 1 Municipal 

Secretary of Sports, 2 

department heads, 1 sports 

coordinator and 3 physical 

education teachers 

Semi-structured 

interview 

The Logical Framework 

Approach is useful to plan, 

monitor and evaluate 

public policies. 

Municipal sports 

administrators are not well 

prepared to implement 

effective and structured 

public policies due to their 

academic education and 

experience in the job. 
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Sport manager 

competences 

perceptions 

according to the 

professional 

experience  

Batista, P. M., Joaquim, B., & 

Carvalho, M. J. (2016) 

Portugal 

Ascertain if there is any 

relation between 

professional experience and 

the perceptions of time 

spent in each task and the 

value municipal sports 

managers attribute to their 

roles / 50 high sport 

technicians 

Questionnaire 

High sport technicians are, 

mostly, men, between 26 

and 53 years old (32 years 

on average) with a degree 

on physical education and 

an average of 6 years of 

experience. 

Tasks related to teaching, 

planning/organization and 

coordination/evaluation 

are the most important, 

while those related to 

teaching, information and 

coordination/evaluation 

take more time from 

managers. 

Experience has only 

greater bigger influence on 

the perception of 

importance and time spent 

of the teaching dimension. 

More experienced 

managers are the ones 

that give less importance 

and spend less time in it. 

On the other side are 

managers with 5-9 years 

of experience 

The dimension 

planning/organization is 

the only one in which time 

spent and perceived 

importance don’t coincide. 
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Research regarding 

the managers’ 

behavior towards 

employees within 

sports organizations 

Dragos, P. F., & Cristea, D. I. 

(2016) 

Romania 

Understand how actions 

related to human resources 

management influence their 

motivation and performance 

/ 51 sport managers and 127 

employees 

Questionnaire 

Most managers are men, 

have a bachelor’s degree 

and are between 46 and 

55 years old.  

Most managers consider 

their employees to be 

specialists needed for an 

efficient activity. 

Employees also think they 

are treated that way. 

As far as employee 

training is concerned, 59% 

of managers consider it as 

a necessary investment, 

while half of the 

employees view it as a 

way of progress for 

organization. 

The vast majority of 

managers and employees 

agree that the most used 

method of relation is 

collaboration. 

Difficulties and 

challenges of 

professional action 

of sport managers 

Cárdenas, A. R., Guisi 

Feuerschütte, S., da Rosa 

Wernke, P., & de Almeida 

Pimenta, R. (2017) 

Brazil 

Find out which are the main 

challenges faced by sport 

managers / 3 sport 

managers, 1 technical 

analyst, 1 owner, 3 

presidents, 1 promotor and 1 

executive director 

Semi-structured 

interview 

More than half of the sport 

managers have academic 

education in physical 

education, while other 

represented areas are law 

and administration. On 

average they are 41 years 

old. 

The main difficulties faced 

by sport managers are: 

absence of experience, 

lack of some specific 

knowledge, accumulation 

of tasks, relationship with 

stakeholders and the 

struggle to find financial 

and qualified human 

resources. 
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In two Portuguese studies about municipal organizations the conclusions were 

similar. Both Batista et al. (2016) and Carvalho (2013) concluded that teaching 

and planning/organization roles, with the first adding coordination/evaluation, 

were the most important for high sport technicians. In terms of time spent, those 

researchers found that teaching, information and coordination/evaluation were 

the more time consuming tasks. Those findings are according to the 

aforementioned about importance, because, in general, the tasks coincide, this 

is, in sport managers perception, they spend more time in the most important 

tasks, namely, teaching and coordination/evaluation. The only exception is 

planning/organisation, in which they attribute great relevance, but don’t spend 

much time.  

Furthermore, Batista et al. (2016) and Fernández et al. (2011) investigated if 

there was any influence of professional experience in time spent in tasks and 

they both concluded there was. The first realised that older managers spend 

least time in teaching roles and the latter that more experienced sports 

managers are more occupied with meetings and technical tasks.  Moreover, it 

was concluded that organization size and number of members influenced the 

time spent in tasks. More members require more marketing, administrative and 

human resources management, meetings and technical tasks, while bigger 

organizations require more time spent on administrative and human resources 

management and meetings.  

Other studies (Chen-Yang et al., 2013; Balci and Erdeveciler, 2017 and Agnew 

& Pill, 2016), even though related somehow with sport managers 

responsibilities, had slightly different objectives. They opted to analyse a very 

specific task. It was the case of the research of Chen-Yang et al. (2013), which 

aimed to create an evaluation model for sport centres, giving insights about 

what is most valuable for sport managers or Balci and Erdeveciler (2017) who 

tried to understand if managers use sport to transfer important life values, what 

gains special importance when we realise having moral and ethical standards is 

indicated as an important competence. Agnew and Pill (2016) also concluded 

that sport can be used as a vehicle of positive transformation in the behaviours.  
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Whether it is in the long term or in the short term, every task has an 

organizational goal in mind.  It could be simply related with sport performance 

or, for example, spread the brand of institutions (Mandarino et al., 2013). Like 

other professionals sport managers face many difficulties in their job, like 

relationship with stakeholders and the struggle to find financial resources 

(Cárdenas et al., 2017), which can be diminished, respectively, when they are 

well treated by clubs and sport managers spend more time managing the club 

(Esteve et al., 2011). 

 

Discussion 

 

It was observed that the studies were geographical dispersed, which, in fact, 

point the universal interest in sport management. Almost all of them were 

empirical studies and with a predominance of the questionnaire as instrument 

for collecting data. One possible explanation for the greater use of 

questionnaires is there application easiness, giving the fact that they don’t 

require the physical presence of the respondents. Also, normally, they are easy 

to answer, what may increase the availability of people to participate. 

Considering the language in which these studies were written, we realised there 

is a dominancy of English and that Portuguese comes in second. The first is 

one of the most spoken languages and is considered universal (Mélitz, 2007), 

not to mention that is often an inclusion criteria in scientific journals and 

magazines, so this overrepresentation is no surprise. However, the number of 

studies published in Portuguese is also worth of being mentioned, not only for 

being an historical language, since it has many centuries of existence and is 

one of the most spoken languages in the world, but also because it continues to 

have a good representation in scientific papers, mainly due to the growing 

interest of Brazilian authors in sport management. 
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The predominance of the English is due to its universality and because it is 

most of the time mandatory, what can prejudice non-natives of English speaking 

countries, since many of them are not familiar with the language (Huang, 2010). 

To prove the point that most studies are written in English and to understand 

where scientific production has flourished more in recent years, we counted the 

number of appearances in terms of place where the analysis took place. 

From that ranking it is worth of highlight the apparent greater interest of 

Brazilian authors (Brazil is the country with more studies) in sport management, 

and more specifically, in the competencies, characteristics and tasks of sport 

managers. As Filho et al. (2013), Cárdenas et al. (2017), Miranda et al. (2017), 

Barra et al. (2016) refer in their works, sport management in Brazil is still in 

need of professionalization and adequate academic education , thus this current 

interest can perhaps be explained by the will to change and improve 

performance in sport organisations. To create efficient and professional sport 

managers you need to teach and train them well, but before you must know in-

depth what competencies they need and which tasks they are going to do. 

Other important aspect of the list of countries where researches happened, is 

the appearance of at least one country of every continent, what is not only a 

proof of the worldwide interest in sport management, but also something that 

strengthens our work and makes it more universal and inclusive. 

In terms of demographic data, it was concluded that sport managers tend to be 

men with thirty or forty years old. This shows that, despite the growing of 

women’s participation (Filho et al., 2013), sport management still has a long 

way to go in terms of gender equality, because it cannot be explained solely by 

a smaller interest of women in sport. If we look only to top positions we can also 

realise that women are very underrepresented in sport related organizations 

(Sonia & Vasilica, 2019)  

Sport manager’s experience ranges from less than five to ten years of 

experience, on average. This is consistent with the data related to age, since 

we observed people working in sport management were young. The study of 
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Balci & Erdeveciler (2017) in which higher values for age were observed (55 to 

64 years), also had the higher values for years of experience (majority had 

more than 35 years of experience).  

Most of the studies aimed to identify the main competencies and tasks of sport 

managers and, with that intention in mind, they, mainly, used samples 

composed by sport managers, defined in that way.  Others integrated people 

working in sport management but with different job designations (directors, 

administrators, coordinators and others), even though their functions are similar, 

what is consistent with literature. Like was pointed out by Mandarino et al. 

(2013), that variation in job designation happens in sport management.  The 

inexistence of a well-established designation could be a sign of the youth of 

sport management.  

That variation isn’t the biggest problem. A bigger one is the lack of 

professionalization in the area. Many sport organizations are still governed by 

volunteers, what is not very productive, since they can’t be completely focused 

in improving their institution’s productivity. Sometimes, this volunteerism is 

added to an absence of specific education. 

In fact, the dominant academic education, among sport managers, is a degree 

in physical education. While it is a positive sign that sport managers have higher 

education, it is not that positive the fact of most of them not having specific 

education in management and, ideally, in sport management. It is important that 

professionals working in sport management start to have specific and complete 

academic education, since it will, certainly, improve their performance, as well 

as the organization’s efficiency and efficacy (Jovanova-Simeva, 2015; Juravich 

et al., 2017) and, ultimately, the social importance of sport in society. 

The most substantial competencies for people working in that area, according to 

the studies, are, firstly, and in common with all scientific areas, integrity.  A good 

sport manager has to follow certain moral rules in order to be followed and 

appreciated by his counterparts either they are employees or external 

professionals. Then, of course, specific knowledge is required and it can only be 
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acquired through specific education (Mirzeoğlu, 2014; Retar et al., 2013). That 

would also certainly help improving other important skills like resource 

allocation, authority delegation, employees motivation and leadership 

Indeed, a successful manager must be able to allocate in an efficient way all 

types of resources (human, physical and financial) to pursue pre-established 

organizational objectives. It is impossible to achieve them alone, therefore sport 

managers have to delegate some tasks (Seyedinejat et al., 2014), what will also 

contribute to the performance of employees, since people feel more empowered 

and motivated when their hierarchical superiors trust in their capacities, and 

aren’t afraid to give them some authority and important tasks (Swank & Bauke 

(2007). And that’s what describes a good leader, this is, someone capable of 

maintaining others motivated, which takes the best out of them (Shultz, 2003). 

Last, but equally important, high level sport managers need to be capable of 

thinking outside the box, of foreseeing, in order to define strategies and apply 

creative methods, which would enable organizations to gain competitive 

advantages. In an, each day, more competitive world, being the leader, this is, 

being the one with the most innovative technology or idea, assumes a greater 

relevance (Negulescu, 2019). 

Sport managers need the aforementioned competencies in order to perform 

their tasks in a satisfactory way. Some researchers (e.g. Batista et al. (2016), 

Carvalho (2013) and García Fernández et al. (2011)) identified which are those 

tasks performed by sport managers. Planning/organization, 

coordination/evaluation and teaching were referenced. If planning/organization 

and coordination/evaluation are tasks commonly attributed to sport managers, it 

is not possible to say the same about teaching, which was mentioned in the 

studies about high sport technicians. That could not be generalised for all the 

professional area, since many of the high sport technicians studied physical 

education and because there isn’t enough personnel that allows specialisation, 

this specific sport managers have to complete their managerial tasks with giving 

classes.   
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About planning we can say it is a pivotal task. Indeed, managers can’t afford to 

try to achieve a desired target without planning. The chances of going wrong 

are too high. It is right that planning does not eliminate that risk, but, with high 

certainty, it makes it decrease (Avgerinou, 2017). Other thing that can 

contribute to lowering the risk is evaluation throughout the implementation of the 

plan. Sometimes some external or internal features change and organizations 

have to adapt to them, if they want to completely achieve what they have 

planned (Soriano, 2010).  

Since it would be a great risk to define a goal and then just look at the results at 

the end, sport managers have to coordinate/evaluate during the implementation 

of the plan, in order to understand if everything is going like planned or if some 

adjustments have to be done.  

If we consider the time spent in each task, it was concluded that information and 

coordination/evaluation were the first placed and, additionally, it was concluded 

that the time spent in each task varies with professional experience, what is 

normal, since, in every organization, more experienced people tend to be in 

higher levels, therefore the nature of their functions varies. 

Planning/organization was not mentioned (Batista et al., 2016) as one of the 

most time consuming, what can be alarming, because it could mean sport 

managers are not spending enough time planning, despite acknowledging its 

importance. However, more studies are needed to testify these assumptions. 

Time spent in each task also varies with the size or the organization and with its 

public, which is also logical, because different organization’s sizes or public 

require a different response from sport managers, what, obviously, causes a 

fluctuation on time spent on each specific task (Batista et al., 2016 and 

Fernández et al. 2011).  

When compared with the systematic review of Joaquim et al. (2011), this one is 

similar in some aspects, but also has some discrepancies.  In both of them the 

questionnaire was the main collection tool, sport managers were dominant in 

the samples and the two concluded there is a high job designation variety in 
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sport management. Also, in the competences and responsibilities domain, some 

similarities were found, namely, the highlight as the most relevant of planning, 

resources management, leadership, specific knowledge and ethical behaviour. 

The main difference was the provenience of the studies. While on the study of 

Joaquim et al. (2011) the lead was occupied by Canada and USA, with zero 

representatives of Africa, in ours that place was occupied by Brazil, with all 

continents represented. 

 

Conclusion 

 

It was proposed, in the beginning of this study, to map the literature, from 2011 

to 2019, related with sport managers competencies and tasks, in order to 

highlight the profile of this professionals. 

Summing up, the current sport managers are men, in their thirties or forties, with 

an experience of less than ten years. They lack specific education in sport 

management, which is an aspect to improve in the future, along with more 

professionalization, since many of them are still working as volunteers. 

In terms of relevant competences or characteristics to have, we acknowledge 

that leadership, integrity, allocation of resources, delegation of authority, 

motivation of employees, having specific knowledge and creative thinking are 

the most indispensable. Those will be used while performing tasks like planning 

or evaluating that are considered the most important. 

This systematic review was dominated by empirical studies, by the 

questionnaire as collection tool, English as the writing language, Brazil as the 

place where it was carried and sport managers as subjects of study. In respect 

with the latter, it was concluded that there isn’t a common job designation for 

people working in sport management. 



 

127 
 

Hereafter, more studies incorporating other people opinions, namely coaches, 

players or other employees, would add valuable information regarding sport 

managers competencies and tasks and would improve sport management 

literature, in the sense, that they can give other perspectives. Besides, to 

provide universities and other education institutions a greater basis to create 

appropriate courses, in order to better capacitate sport managers, it is 

necessary that investigation about the theme keeps flourishing. Due to the gap 

between competences-related and tasks-related studies, it would be interesting 

to increment the amount of the latter. 
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3.7 Estudo sobre a função de TM na FCP – Futebol, SAD 

Durante este meu ano de estágio dei início a outra investigação que visa 

compreender aquilo que caracteriza o TM da FCP – Futebol, SAD. Para isso 

decidi apoiar-me no trabalho de Almeida (2011), que fez um estudo parecido, o 

que me permite também perceber se houve alterações nas funções do 

profisssional em causa. De modo a executá-lo, elaborei três guiões de 

entrevista distintos, mas os três com o objetivo enunciado. Assim, fiz um 

dirigido aos TM, outro aos treinadores e outro ao gestor executivo da formação. 

Cada um destes guiões é apresentado, respetivamente nos Anexos I, II e III. 

No total foram aplicadas catorze entrevistas, uma ao gestor executivo da 

formação, três a treinadores e dez aos TM desde os sub 7 até aos sub 19. A 

duração média destas entrevistas foi de, aproximadamente, 14 minutos. As 

entrevistas foram recolhidas ou no CTFD PortoGaia, ou no campo da 

Constituição ou no Estádio do Dragão, dependendo da preferência do 

entrevistado, durante os meses de Maio e Junho de 2019. 

É de realçar a abertura do clube e dos entrevistados para colaborarem com 

esta minha iniciativa, tendo todos eles demonstrado grande abertura para 

realizar a entrevista, o que, em princípio, incrementou a qualidade das 

respostas e, consequentemente, a fiabilidade do meu trabalho. 

Neste momento, encontro-me na fase da transcrição das entrevistas, para 

depois passar para a sua análise de uma forma mais aprodundada.



 

135 
 

 

4. Reflexão crítica e competências adquiridas 
 

Nesta secção do meu relatório de estágio, a intenção é refletir sobre o meu 

estágio profissionalizante na FCP – Futebol, SAD, discorrendo sobre o que 

este me permitiu aprender, que competências consegui apreender ou melhorar 

e em que é que este me será útil no meu futuro profissional.  Sempre que 

possível, apresentarei as vivências ou situações que me permitiram fazê-lo. 

Além disso, tentarei identificar alguns dos conhecimentos ou competências que 

adquiri no primeiro ano do mestrado e que me foram úteis durante este ano de 

estágio, antes de lhe fazer uma análise crítica, concluindo se foi frutífero ou não 

para o meu desenvolvimento pessoal. 

Tal como foi referido na introdução, a minha decisão por realizar o estágio na 

FCP – Futebol, SAD prendeu-se, essencialmente, por duas razões. Por um 

lado, por uma questão de afetividade e identificação com a instituição, por 

outro, e mais importante, por ser uma organização de relevo, não só a nível 

nacional, como internacional. E se é verdade que as condições de um clube 

desta envergadura são superiores às da maioria, proporcionando um melhor e 

mais vasto ambiente de aprendizagem, também é verdade que a pressão para 

que nada falhe é, igualmente, grande. É comum ouvir-se os treinadores das 

chamadas equipas grandes dizerem que nestes clubes a pressão para ganhar, 

para que esteja sempre tudo perfeito, é enorme.  

Com efeito, eu fui sentindo isso ao longo do estágio, em que o “mais ou menos” 

nunca era suficiente, tudo tinha de ser feito da melhor maneira possível, com o 

máximo profissionalismo e entrega. Posso dar como exemplo, a questão dos 

horários das concentrações. Ao longo da época senti sempre que tinhamos de 

ser bastante rigorosos com a pontualidade, tanto nossa como dos atletas e 

restantes membros do staff, senti que chegar ao local de concentração às 

8h16, quando o suposto era às 8h15, significava estar atrasado, algo que não 

podia acontecer. Esta pressão, em certos momentos, pode causar algum 
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stress, visto que nada pode falhar e, também pela falta de experiência, existe 

sempre a incerteza de que temos tudo bem planeado e de que o que fizemos 

foi bem feito. No entanto, considero que esta realidade foi bastante positiva 

para mim, visto que potencia a melhoria contínua e me preparou bem para 

situações de maior pressão, que, inevitavelmente, acontecerão durante a vida 

profissional.  

Para além desta pressão positiva, o ambiente sempre se caracterizou por muito 

companheirismo e espírito de entreajuda, entre todos os profissionais que 

trabalham na formação do clube. Falando do meu caso particular, senti, em 

todos os momentos, uma grande ajuda e paciência dos meus colegas, 

principalmente, team managers, mas não só, para me auxiliarem no que fosse 

preciso, transmitindo-me qual a melhor forma de agir em determinadas 

situações. Neste aspeto mais pedagógico, destaco o meu supervisor local, que 

me ensinou e orientou durante o meu estágio, mostrando-se sempre 

disponível, o que me ajudou a ir melhorando com o tempo, para além de ter 

ajudado na minha integração. Para isso, também muito contribuiu o facto de 

fazer jogos de todos os escalões desde os sub 7 até à equipa distrital de sub 

14. Como não era o TM principal de nenhum escalão, e a prioridade é que 

esses façam os jogos das suas equipas, sendo que, como cada escalão tem 

pelo menos duas equipas, todos os fins de semana havia jogos que coincidiam 

e eu era alocado a eles. Isso possibilitou que eu me fosse entrosando com 

todos os treinadores e atletas.  

Ao longo do tempo, fui-me apercebendo que a função de TM não é de cariz 

muito técnico, mas exige uma série de competências sem as quais é difícil ser-

se um profissional bem sucedido. 

Uma delas é a capacidade para comunicar. O TM tem de estar em permanente 

comunicação com os intervenientes no processo de formação dos atletas, 

incluindo estes, ou seja, é fulcral ter uma capacidade de falar de forma 

eloquente e assertiva, para que as mensagens sejam passadas de forma clara 

e inequívoca, evitando mal-entendidos que possam gerar problemas 

desagradáveis e evitáveis. Mesmo com os EE e elementos das equipas 
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adversárias, assim como com as organizações dos torneios, senti serem 

precisos bons skills de comunicação, para que tudo estivesse como o esperado 

e para que o clube não ficasse mal visto. Sem dúvida, este estágio “atirou-me 

às feras” nesse sentido, o que me ajudou a melhorar bastante, não só na 

comunicação em português, como também noutras línguas, aquando da 

participação em torneios internacionais. Relacionada com esta competência eu 

diria que está a inteligência emocional, que ajuda a perceber o que podemos 

ou não dizer a cada intelocutor e a forma como o devemos dizer. 

Muito importante, também, é a capacidade de tomada de decisão. Um TM, 

principalmente nos momentos competitivos, e entre estes destacam-se os 

torneios, tem de tomar muitas decisões, visto ser ele quem tem a 

responsabilidade de liderar as comitivas. De facto, durante a participação nos 

torneios senti o peso dessa responsabilidade, muitas vezes tendo de contrariar 

as pretensões da organização e, por vezes, de elementos do staff, tentando ao 

máximo fazer tudo de acordo com os parâmetros de exigência do clube. Somos 

muitas vezes confrontados com situações em que temos de tomar uma 

decisão, normalmente, sem muito tempo para o fazer, pois é o que é esperado 

de nós por parte dos atletas, treinadores, EE e organizações, entre outros. À 

medida que fui sendo confrontado com as situações, sinto que fui conseguindo 

dar cada vez uma melhor resposta, apesar de achar que ainda tenho margem 

para melhorar. 

Gostava também de realçar a gestão de recursos humanos e de expetativas e 

o trabalhar em equipa. No desporto, e no futebol em particular, não são só os 

jogadores que têm de funcionar em equipa, todo o staff que está por detrás 

deles também tem de o fazer. Por isso, é importante estar sempre em 

colaboração com os treinadores, com os quais é muito importante que o TM 

mantenha uma boa relação, e com os restantes profissionais, cultivando 

sempre o espírito de grupo.  

Em relação aos EE e atletas é preciso fazer sempre uma gestão de expetativas 

bastante meticulosa. O futebol profissional é um sonho para todos os atletas, e 

de forma, por vezes demasiado exacerbada, dos seus EE. Isto, por vezes, gera 



 

138 
 

situações de algum descontentamento, ou porque o jogador joga pouco, ou 

porque não é convocado para determinada prova, e é preciso gerir estas 

situações com pinças, para não comprometer o clube, mas, ao mesmo tempo, 

fazer ver aos atletas e seus responsáveis que nem todos podem jogar e que é 

importante não desanimar e continuar a lutar por mais tempo de jogo. 

Em relação ao que aprendi ou aprimorei no primeiro ano de mestrado, e que 

me foi útil durante esta experiência no segundo ano, eu destacaria o aprendido 

na unidade curricular de recursos humanos, nomeadamente, aquilo que se 

relaciona com a gestão de grupos e equipas. Destaco, igualmente, a vertente 

prática da cadeira de gestão de eventos, em que nos foi dada a oportunidade 

de participar num evento real, o que nos deu uma dose de realidade, fora do 

contexto de sala de aula, importante para nos acostumarmos a tomar decisões 

e a lidar com alguma pressão de as coisas terem de correr bem. Por fim, queria 

mencionar a unidade curricular de direito, cujo trabalho que nos foi pedido, nos 

deu uma importante preparação para a redação do relatório de estágio, visto 

que o trabalho tinha algumas similaridades com este tipo de trabalho. 

Para finalizar esta reflexão, queria dizer que um dos principais objetivos que eu 

tinha, quando optei por fazer um estágio em vez de uma dissertação, era que 

este servisse de porta de entrada no mercado de trabalho. Felizmente, quase 

no final do período de estágio, foi-me proposto pelos responsáveis da FCP – 

Futebol, SAD continuar como TM para o ano seguinte, desta vez ficando 

responsável por um dos escalões.  

Paralelamente, o outro objetivo que tinha era ter contacto com o mundo laboral, 

com aquilo que se passa na realidade, e ter uma experiência enriquecedora e 

que me preparasse para vir a trabalhar como gestor do desporto, seja qual for 

a área ou entidade. Nesta vertente, considero que foi, igualmente, bastante 

satisfatório, visto que senti ter sido posto à prova e que me foi atribuída 

responsabilidade, nomeadamente, quando fui a torneios nacionais e 

internacionais, como único TM, ou seja, como responsável pelas comitivas.  
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Efetivamente, considero que foi durante esses momentos competitivos que 

mais aprendi e mais fui posto à prova. Dos oito em que participei, destaco, sem 

dúvida, o IberCup Cascais. Não só pelas pessoas que foram comigo, que pela 

sua experiência me ensinaram muito, mas também pela envergadura da 

própria competição. Durante a semana que passei lá tive a oportunidade de 

vivenciar várias situações distintas, com o culminar a serem as três finais, 

transmitidas em direto pela Sport TV, como prova a Figura 30, nas quais fui o 

TM responsável. O facto dos jogos serem televisionados trouxe um acrescento 

de exigência e responsabilidade que considero ter sido, igualmente, bastante 

benéfico para mim. 

 

Figura 30 Momento da final de sub 13 do IberCup Cascais 

Outro aspeto que considero que me faz sair mais valorizado é o conhecimento 

mais aprofundado e abrangente do futebol. Antes deste estágio, praticamente, 

só conhecia o mundo do futebol como adepto (em criança joguei alguns anos, 

mas nada que me permitisse dizer que conhecia bem os meandros deste 

desporto), e, agora, estou mais entrosado, o que é crucial para alguém que 

gostaria de trabalhar neste desporto durante muito tempo.  

A única coisa que ficou a faltar foi, porventura, alguma experiência de cariz 

mais técnico e mais variado, que envolvesse conhecimentos específicos da 

gestão, ao nível, pelo menos, das gestões intermédias. Tal como já tinha 

referido nesta reflexão, o trabalho de TM é bastante enriquecedor e exigente a 
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nível de competências necessárias, mas não envolve, praticamente, 

conhecimentos puramente técnicos. Terá de ficar para experiências futuras... 

No geral, considero que foi um ano bastante proveitoso para mim, o que me faz 

afirmar, que se fosse hoje, voltaria, sem qualquer dúvida, a escolher a FCP – 

Futebol, SAD para realizar o meu estágio profissionalizante, não só por me ter 

sido dada a possibilidade de iniciar lá a minha carreira profissional e por ter 

aprendido e experienciado muito, mas, também, pelos profissionais que 

conheci e pela rede de contactos que fui conseguindo fazer. 
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5. Conclusão 
 

O mundo do desporto sempre me atraiu imenso, não desde que entrei para o 

mestrado em Gestão Desportiva, mas, sim, desde que me conheço, aliás, foi 

essa atração que me fez optar por esta formação específica. Desde o início da 

minha licenciatura em Gestão, área pela qual me sinto, igualmente, bastante 

atraído, que tinha em mente dar continuidade assim ao meu percurso 

académico, juntando, dessa forma, o melhor de dois mundos. Findo este ciclo, 

considero que foi uma experiência bastante frutífera e que me preparou para o 

meu futuro profissional. 

Falando do futuro mais imediato, tal como já referi, foi-me feito o convite para 

prestar serviços profissionais na FCP - Futebol, SAD, como TM dos sub 8 algo 

que de pronto aceitei. Já há muito tempo que tinha estabelecido como meta 

profissional, um dia, vir a trabalhar nesta instituição, o que consegui, muito 

graças a ter frequentado este mestrado. Também, por isso, digo que foi uma 

excelente escolha. No entanto, não considero que tenha alcançado, ainda, a 

minha meta profissional, porque pretendo chegar um dia a posições mais 

específicas da gestão. 

Em relação a este relatório, para além da finalidade óbvia que é permitir-me 

concluir o mestrado, penso que contribuiu imenso para a minha aprendizagem, 

no sentido em que me obrigou a aprofundar os meus conhecimentos sobre 

gestão do desporto, através da leitura de outras produções científicas, 

principalmente na elaboração da revisão sistemática sobre as competências e 

funções dos gestores do desporto. Como foi explicado, o artigo científico que 

dela resultou foi elaborado tendo em conta a sua posterior publicação numa 

revista internacional. Ou seja, o próximo passo é tentar que esse objetivo se 

concretize  

Durante o meu estágio, tive, também, a oportunidade de fazer entrevistas a 

todos os meus colegas TM, ao gestor executivo da formação e a alguns 

treinadores, com o intuito de construir um perfil de competências e funcional do 

TM da FCP – Futebol, SAD. Este trabalho será também para publicar, sob a 
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forma de artigo científico, o mais brevemente possível. Para já fica o processo 

de construção do guião e de execução das entrevistas, que considero ter sido 

bastante enriquecedor, principalmente, pela novidade, visto que nunca tinha 

feito algo parecido. 

Em jeito de conclusão, quero reafirmar que a escolha por este mestrado foi 

acertada. Espero que a minha carreira se venha a desenvolver sempre com 

alguma ligação ao desporto e que o meu processo de aprendizagem, ainda que 

fora da academia, nunca estagne, sob pena de me tornar um profissional 

inconsequente e que não faça jus aos pergaminhos de instituições como as 

Faculdades de Desporto e Economia da Universidade do Porto, que tanto 

fizeram pela minha formação.  
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Anexos 

 

Anexo I 

 

Guião da entrevista aos Team Managers 

 

Tema: Funções, atividades e competências do Team Manager (TM) da Futebol 

Clube do Porto – Futebol, SAD. 

Objetivos: 

 Definição de um perfil funcional e de competências do TM da Futebol 

Clube do Porto – Futebol, SAD; 

 Perceber qual o nível de importância percecionado pelos próprios acerca 

da sua função. 

Legitimação da entrevista 

 Tem alguma dúvida acerca da entrevista ou do estudo em questão que 

pretenda ver esclarecida? 

 Autoriza a gravação da entrevista com o intuito do autor proceder à sua 

análise? 

Dados biográficos 

 Idade 

 Sexo 

 Formação académica 

 Tempo como TM 

 Tempo no clube. Outras funções desempenhadas. 

Passado profissional e desportivo 

 Alguma vez esteve ligado ao futebol como atleta ou treinador? E a outro 

desporto? 

 Em que medida a experiência como atleta ou treinador é importante para 

o desempenho da sua atual função?  

 Já desempenhou funções similares às que desempenha atualmente 

noutras instituições? Quais as principais diferenças? 
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Atividades desempenhadas pelo TM 

 No exercício da sua função, quais considera serem as atividades que 

são da sua responsabilidade? 

 Qual é para si a atividade mais importante? E a que consome mais 

tempo? 

 Qual a atividade que mais satisfação lhe dá desempenhar? 

 Para si, quais as competências que considera serem indispensáveis a 

um TM? 

 Tendo em conta a sua experiência, quer seja por observação da 

realidade de outros clubes ou por ter trabalhado noutro clube, encontra 

alguma diferença para os outros no que diz respeito às suas funções? 

Relação com os Encarregados de Educação (EE) / agentes 

 Como se dá a interação com os EE / agentes? 

 Que dificuldades experienciou na interação com os EE / agentes? 

Importância e hierarquia da função de TM  

 Em que medida a existência do TM é relevante e acrescenta algo à 

equipa? 

 Face à sua experiência, que perceção tem da valorização que os 

treinadores dão ao TM? 

 Quem é(são) o(s) seu(s) superior(es) hierárquico(s), ou seja quem lhe 

dá indicações/ordens? 

 Quem é responsável pela avaliação do seu desempenho? 

 Como se estabelece a comunicação com esses superiores hierárquicos? 

 Que nível de importância é que sente que o Gestor da Formação atribui 

aos TM? 

Validação da entrevista 

 Na sua opinião, a entrevista foi bem conduzida? 

 Considera que as perguntas que lhe foram feitas vão de encontro e 

servem os propósitos enunciados? 

 Quer acrescentar alguma coisa que ache pertinente àquilo que disse? 

 Quer esclarecer alguma dúvida? 

 

Muito obrigado pela sua disponibilidade. 
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Anexo II 

 

Guião da entrevista aos treinadores 

 

Tema: Funções, atividades e competências do Team Manager (TM) da Futebol 

Clube do Porto – Futebol, SAD. 

Objetivos: 

 Definição de um perfil funcional e de competências do TM da Futebol 

Clube do Porto – Futebol, SAD; 

 Perceber qual a perspetiva dos treinadores acerca da função dos TM; 

 Medir o nível de importância atribuído pelos treinadores aos TM. 

Legitimação da entrevista 

 Tem alguma dúvida acerca da entrevista ou do estudo em questão que 

pretenda ver esclarecida? 

 Autoriza a gravação da entrevista com o intuito do autor proceder à sua 

análise? 

Funções e competências do TM 

 Quais as competências mais importantes para um TM? 

 Quais considera serem as atividades a cargo do TM? E qual delas é a 

que ocupa mais tempo?  

 Qual é para si a principal função do TM?  

 Considera importante o TM ser um antigo atleta ou treinador? Porquê? 

Relação Treinador – TM 

 Já treinou equipas onde não existisse a figura de TM ou uma similar? 

Quais as diferenças? 

 Em que aspetos é que a existência de um TM beneficia o seu trabalho? 

 Como entende que deve ser a relação do treinador com o TM? 
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Validação da entrevista 

 Na sua opinião, a entrevista foi bem conduzida? 

 Considera que as perguntas que lhe foram feitas vão de encontro e 

servem os propósitos enunciados? 

 Quer acrescentar alguma coisa que ache pertinente àquilo que disse? 

 Quer esclarecer alguma dúvida? 

 

Muito obrigado pela sua disponibilidade. 

 

Anexo III 

 

Guião da entrevista ao Gestor da Formação 

 

Tema: Funções, atividades e competências do Team Manager (TM) da Futebol 

Clube do Porto – Futebol, SAD. 

Objetivos: 

 Definição de um perfil funcional e de competências do TM da Futebol 

Clube do Porto – Futebol, SAD; 

 Perceber qual a perspetiva do gestor da formação (GF) acerca da 

função dos TM; 

 Medir o nível de importância atribuído pelo GF aos TM. 

Legitimação da entrevista 

 Tem alguma dúvida acerca da entrevista ou do estudo em questão que 

pretenda ver esclarecida? 

 Autoriza a gravação da entrevista com o intuito do autor proceder à sua 

análise? 

Funções e competências do TM 

 Qual é para si a principal função do TM?  

 Quais as competências mais importantes para um TM? 

 Quais considera serem as atividades a cargo do TM? E qual delas é a 

que ocupa mais tempo? 



 

XXIII 
 

 Quais são para si as maiores diferenças entre escalões de formação 

(desde os sub 7 até aos sub 19) ao nível das atividades desempenhadas 

pelo TM? 

 Considera importante o TM ser um antigo atleta ou treinador? Porquê? 

Seleção e avaliação dos TM 

 Qual o perfil de pessoa que procura para TM? 

 Há algum percurso académico preferencial para um TM? E em termos 

de faixa etária, existe alguma prioridade? 

 Como é feito o acompanhamento do trabalho dos TM? 

 O que é que caracteriza um TM competente? 

Validação da entrevista 

 Na sua opinião, a entrevista foi bem conduzida? 

 Considera que as perguntas que lhe foram feitas vão de encontro e 

servem os propósitos enunciados? 

 Quer acrescentar alguma coisa que ache pertinente àquilo que disse? 

 Quer esclarecer alguma dúvida? 

 

Muito obrigado pela sua disponibilidade. 

 

 

 

 

 


