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Resumo 

A procura de jovens talentos é hoje uma atividade que atingiu níveis de 

desenvolvimento e de aperfeiçoamento ímpares, especialmente no mundo do 

futebol. O aumento da competição, a crescente importância desta modalidade 

no panorama mundial e a integração de interesses económicos neste âmbito, 

ajudam a explicar o incremento do fenómeno do scouting. 

A realização deste trabalho tem como objetivo entender e atentar na 

dinâmica e lógica de funcionamento desta captação de novos valores. Assim, a 

concretização de um estágio profissionalizante no Departamento de Scouting 

do Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, um dos departamentos referência a 

nível nacional e internacional na área, com uma duração de aproximadamente 

5 meses, mostrou-se como a opção correta tendo em vista o ponto 

previamente apresentado. O entendimento da perspetiva teórica do scouting, 

isto é, o outro lado da face da observação, com estabelecimento e definição de 

planeamentos, agenda de treinos à experiência – trials – e a organização de 

eventos, foram o foco de interesse na consecução deste estágio. 

As conclusões apresentadas convergiram entre a experiência do dia a 

dia na instituição, da reflexão pessoal, das entrevistas e da revisão bibliográfica 

consultada. Desta forma, a partir do corrente trabalho, entende-se que: a) a 

procura de jovens jogadores de talento é fulcral para a melhoria das equipas 

dos clubes; b) os níveis de especialização são altíssimos no que concerne à 

observação; c) os clubes sujeitam-se a constantes adaptações perante as 

insistentes mudanças do próprio ambiente, desde alterações de regulamentos 

até ao impacto da atual crise económica; e d) o impacto destas observações no 

futuro dos clubes será tanto maior, quanto melhor a qualidade de 

acompanhamento, observação, avaliação e contratação de jovens jogadores 

para os seus quadros de formação. 

 

Palavras-chave: SCOUTING, FORMAÇÃO, TALENTO, OBSERVAÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO DESPORTIVA 
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Abstract 

The search for young talented athletes is nowadays an activity that has 

reached high development and improvement levels, especially in the football 

domain. The boost of competition, the growing importance of this genre in the 

world scene and the integration of economic interests in this field, help explain 

the rising of the scouting phenomenon. 

 This work has as its goal to understand and to attempt the dynamics and 

logic of this operation in the search and catchment of new values. Therefore, 

the participation in a professionalizing internship has taken place on the 

Scouting Department of Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, one of the 

departments of reference in this matter, with the duration of approximately 5 

months, has demonstrated itself has the correct option, considering the 

previous presented aim. The understanding of scouting’s theoretical 

perspective, i.e., the other face of observation, with schedules establishment 

and definition, training experiences – trials – and events organization, was the 

main interest focus in the execution of this internship. 

 The presented conclusions converged between the daily experiences in 

the institution, personal reflections, interviews and consulted bibliography. From 

this, in this paper, it is understood that: a) the search of talented young 

individuals is fundamental to the club’s teams improvement; b) the 

specialization levels are very high regarding observation; c) the clubs are 

exposed to constant adaptations towards insisting changes of the environment 

itself, since regulations amendments to the impact of the current economic 

crisis; d) the impact of this observations in the clubs’ future will be greater, the 

higher the accompaniment, observation, evaluation and recruitment quality of 

young players into their squads. 

Keywords: SCOUTING, FORMATION, TALENT, OBSERVATION, SPORTS 

ORGANIZATION
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Résumé 

La demande pour de jeunes talents est maintenant une activité qui atteint 

des niveaux de développement et d'amélioration uniques, surtout dans le 

monde du football. La concurrence accrue, l'importance croissante de ce mode 

sur l'intégration mondiale et des intérêts économiques dans ce domaine, 

contribuent à expliquer le phénomène de l'augmentation du scoutisme. 

Ce travail vise à comprendre et à étudier la dynamique et la logique de 

fonctionnement d'attirer de nouvelles valeurs. Ainsi, la réalisation d'un stage 

professionnel dans le département du Scoutisme FC Porto - Football, SAD, un 

département de référence au niveau national et international dans le domaine, 

d'une durée d'environ 7 mois, s'est avérée être la bonne option. La 

compréhension de la perspective théorique du scoutisme, l’autre côté de 

l’observation, avec la mise en place et la définition des programmes, la 

planification de l'expérience de formation - essais - et l'organisation 

d'événements, étaient le centre d'intérêt dans la réalisation de cette étape. 

Les conclusions résultant de la convergence de l’expérience dans 

l'institution, de la réflexion personnelle, des entrevues et de la revue de la 

littérature trouvé. Ainsi, à partir des travaux en cours, il est entendu que: a) la 

demande de jeunes joueurs talentueux est la clé de l'amélioration des équipes 

de clubs, b) les niveaux d'expertise sont très élevés par rapport à l'observation, 

c) les clubs sont soumis à des ajustements en face aux changements constants  

de l'environnement , puisque les changements des règlements à l'impact de la 

crise économique actuelle, d) l'impact de ces observations sur l'avenir du club 

sera plus grande, plus la qualité de la surveillance, d'observation, le dépistage 

et le recrutement de jeunes joueurs pour former leur cadres de formation. 

 

 

Mots-clés: SCOUTISME, FORMATION, LE TALENT, OBSERVATION, 

ORGANISATION SPORTIVE 
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1. INTRODUÇÃO 

“O nosso caminho não é desenhado por estrelas  

nem indicado por planetas, mas tão só pelas decisões  

que tomamos ou deixamos de tomar”, Gwen-Hael Denigot, (2004) 

 

O futebol é, desde há umas décadas até aos nossos dias, o desporto 

mais conceituado e mais praticado do mundo. Com efeito, Reilly e Williams 

(2005) afirmam que o futebol é a forma de desporto mais popular do mundo, 

acrescentando Silva (2009) que, nos dias de hoje, o futebol já não pode só ser 

considerado como um jogo; hoje, encerra todas as condicionantes de um 

fenómeno que, além de desportivo, é económico, social e mesmo político. Por 

seu lado, Garganta (2004) defende que o futebol desperta paixões, suscita 

críticas e inspira artistas, o que ajuda a explicar esta expansão global da 

disciplina. 

Para P. Santos (2006), falamos de uma modalidade em fortíssima 

expansão. A importância crescente desta modalidade quase que exigiu, como 

consequência a todo o seu desenvolvimento e abrangência além-fronteiras, 

novas orientações, novos desafios, novas metas e uma redefinição quase total 

da sua génese.  

Em Portugal, a história em nada é diferente. Silva (2009) assegura que o 

futebol é, no nosso país e não só, a modalidade desportiva que dispõe de mais 
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praticantes, com reflexo notório no aparecimento de uma nova realidade nos 

nossos clubes. Catarro (2008) diz mesmo que o futebol é dos fenómenos mais 

apaixonantes da realidade portuguesa. Tudo o que acontece com esta 

modalidade desportiva, ganha dimensões de assunto nacional. O mesmo autor 

exclama até que os portugueses não gostam apenas de futebol – adoram-no! A 

sua transformação num fenómeno para lá do desporto propriamente dito, 

reflete-se, por exemplo, no tempo que lhe é dedicado na comunicação social, 

sendo este um reflexo da importância que o futebol adquiriu na nossa 

sociedade (Teles, 2012). A atestar a veracidade do afirmado por este autor, 

encontra-se a existência no nosso país de três jornais desportivos, cujos 50% 

dos conteúdos relatam o dia a dia dos principais clubes europeus de futebol.  

É óbvio que uma “máquina” tão grande e tão geradora de sonhos, 

expetativas, ambições e oportunidades de vida, envolva grandes interesses 

económicos e financeiros. Sá (2011) argumenta até que o futebol é cada vez 

mais um negócio e cada vez menos um desporto. Os clubes de futebol 

entenderam esta lógica e ganharam notoriedade no decorrer dos anos, 

especializaram os seus quadros humanos em todas as vertentes inerentes à 

atividade, criaram outras novas e foram erradicando falhas e deficiências à 

medida que a competição apertava, que a margem de erro diminuía e que a 

excelência se aproximava.  

Esta importância dada ao futebol de elite, subentenda-se idade adulta, 

rapidamente se alastrou às camadas jovens e às equipas de formação dos 

clubes, sendo vistas com outra sensibilidade pelos líderes das instituições. Foi 

num ápice que nos encontramos a lidar com aspetos financeiros, de 

competição e de rivalidade em jovens futebolistas, pois também aqui surgiu 

uma oportunidade de desenvolvimento económico, humano e social dos 

clubes: a procura de talento em idades precoces. Se um clube contratar um 

jovem valor, irá adicionar qualidade ao seu plantel ou irá conseguir uma boa 

fatia de dinheiro numa hipotética futura transferência para outra instituição. É 

caso raro encontrar clubes, mesmo os de dimensão local, que não disponham 

de todos os escalões etários em competição (Silva, 2009). 
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A demanda por estes indivíduos iniciou-se, desenvolveu-se, valorizou-se 

e especializou-se na área da observação, convertendo-se naquilo que, hoje, 

denominamos em Departamentos de Scouting. Estes departamentos foram a 

ferramenta adotada pelos clubes para dar resposta a esta necessidade de 

contratar valiosos indivíduos nos seus estágios de desenvolvimento primários. 

Como afirma Proença (1982), o scouting foi e continua a ser o meio de ignorar 

menos e conhecer mais. É com esta ferramenta que os clubes se munem, 

capacitam e alimentam, no sentido de reunirem os melhores jogadores nos 

respetivos escalões. 

 Contudo, não se reduz unica e exclusivamente ao ato da contratação 

dos melhores, o conceito de scouting. Concordando com Ribeiro (2009), 

scouting é análise das equipas que se vai defrontar, é observações e análises 

à própria equipa, é análises individuais a jogadores, é acompanhamento a 

jogadores cedidos pelo clube, entre outras tarefas. O mesmo autor acrescenta 

que é uma área multifacetada e, tendo isso presente, não é de admirar que 

tenham surgido os já referidos departamentos. 

 

1.1 RAZÕES E JUSTIFICAÇÕES PARA O ESTÁGIO 

 

A opção pela realização de um estágio curricular no Departamento de 

Scouting do Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (FC Porto – Futebol, SAD) 

foi tomada de forma consciente e ponderada mas também de decisão fácil e 

rápida. Com efeito, a prática de futebol durante a sua juventude e a paixão pelo 

denominado desporto-rei, conferiam interesse ao autor em realizar um período 

de aprendizagem numa organização desportiva com ligações óbvias ao futebol. 

Depois, já com background de scout externo do FC Porto – Futebol, SAD, onde 

desempenha funções há 3 épocas desportivas, o autor entendeu ser uma mais 

valia conhecer, vivenciar e atestar o funcionamento do “seu” departamento 

numa ótica bem diferente da que já conhecia. A última das razões, e a mais 

evidente, era a possibilidade de realizar o mencionado estágio numa instituição 

de créditos firmados, reconhecida a nível nacional e internacional, num meio 

altamente profissional e que certamente capacitaria e dotaria o autor de 
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conhecimentos de tal forma profícuos, que poucas empresas e organizações 

seriam capazes de lhe transmitir. 

Com a necessidade de realizar um estágio académico para a conclusão 

do Segundo Ciclo de Estudos do Mestrado em Gestão Desportiva da 

Faculdade do Porto da Universidade do Porto, esta tornou-se uma 

possibilidade viável, não só por já conhecer na grande maioria as pessoas com 

quem lidaria diariamente, mas também por se enquadrar na perfeição com os 

objetivos e com a lógica da área em que o autor se encontra. 

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTÁGIO 
 

“Grandes mentes têm propósitos; pequenas mentes têm desejos”,  

Washington Irving 

 

 Os propósitos do estágio foram bem definidos logo à partida, após a 

primeira reunião entre o estagiário e um dos supervisores do mesmo, o Prof. 

João Luís Afonso. Para o autor, era fundamental atingir e cumprir com alguns 

requisitos, tais como: 

ü Compreender o funcionamento do Departamento de Scouting do FC 

Porto – Futebol, SAD; 

ü Compreender a estruturação do Departamento de Scouting; 

ü Conhecer a lógica e os fundamentos mediante a consecução dos 

objetivos; 

ü Perceber o grau de colaboração entre os membros do Departamento e 

entre o Departamento de Scouting com os restantes departamentos na 

execução dos processos; 

ü Conhecer a comunicação do Departamento; 

ü Apurar o modo de processamento dos trials; 

ü Compreender e colaborar na organização de eventos do Departamento; 

ü Participar e auxiliar na identificação de possíveis alterações na dinâmica 

dos procedimentos do Departamento; 

ü Familiarizar com o processo do tratamento da informação recolhida. 
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Contudo, e como sempre frisado pelo Prof. João Luís Afonso, e pelo 

autor corroborado, esta deveria ser uma parceria benéfica para ambos os 

lados. Se a instituição ajudaria o autor a atingir os seus propósitos, então, da 

sua parte, este teria que fazer todos os possíveis para acrescentar algo de 

positivo, útil e rentável para a mesma. Desta forma, alguns aspetos a ter em 

conta foram solicitados, tais como: 

ü Atitude proativa; 

ü Ação com frutos para a organização; 

ü Responsabilidade; 

ü Espírito empreendedor; 

ü Assumir o papel de um colaborador FC Porto. 

 

No fundo, a meta era o de imbuir o autor com o total de funções 

inerentes a um colaborador interno da instituição. Apenas desta forma seria 

possível atingir a plenitude dos objetivos traçados e planeados. 

 

 

1.3 FINALIDADES E PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

ESTÁGIO 

 

O presente documento tem como finalidades reportar na íntegra o 

processo do estágio, os seus moldes, as suas forças e a descrição da atividade 

profissional em que o autor foi ator principal. Comporta também reflexão 

pessoal sobre os assuntos adjacentes, revisão bibliográfica como suporte às 

ideias apresentadas e defendidas e um parâmetro de conclusões, avaliações e 

perspetivas futuras para o período pós-estágio. 

Relativamente à estrutura apresentada, o desígnio é instigar à 

“construção” de uma estória no interior de uma história, bem fundamentada e 

interligada entre si. Assim, entre os diferentes pontos: 
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· A Introdução tem como intuito dar a conhecer o âmbito da realização do 

estágio – as razões e motivações para o mesmo, o estabelecimento de 

objetivos e a sua caraterização geral; 

· A Revisão da Literatura pretende delinear a realidade em que o presente 

documento irá incidir e focar. É seu intento partir de uma abrangência 

geral para uma mais específica, em direção ao propósito final. 

· O Scouting explora o conceito que enceta, desde o seu aparecimento, 

passando pelas suas fundamentações e metas, até a quem o pratica e 

desenrola; 

· A Organização FC Porto – Futebol, SAD retrata a história e a 

caraterização da instituição na qual se realizou todo o processo de 

estágio aqui documentado. Importa neste ponto entender o grau de 

complexidade e de profissionalização em que o autor esteve envolvido; 

· O Departamento de Scouting do FC Porto espelha fielmente a sua 

dinâmica, orgânica, constituição e modus operandi na persecução dos 

seus objetivos – aqui se explana toda a sua lógica; 

· A realização da prática profissional aborda isso mesmo – os momentos 

nos quais se desenrolou a atividade do estagiário, os documentos e 

melhorias sugeridos pelo mesmo e com uma reflexão crítica sobre os 

seus 5 meses de estágio; 

· As reflexões críticas e perspetivas para o futuro tratam das 

considerações finais do autor. 
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2. REVISÃO DA 

LITERATURA 

“Quer se diga de crianças e jovens, de adultos e idosos, de carentes e deficientes,  

de rendimento ou recreação, o desporto é em todos os casos  

instrumento de concretização de uma filosofia do corpo e da vida”, 

Jorge O. Bento (2004) 

 

De forma a nos situarmos concretamente e entendermos o meio sobre o 

qual se debruça este relatório de estágio, apresentamos um conjunto de fatores 

que entendemos serem fundamentais para a perceção e compreensão do 

trabalho efetuado. Deste modo, partimos do conceito global do Desporto e a 

sua força, especificando um pouco mais nos jogos desportivos coletivos (JDC), 

passando pelo surgimento das organizações desportivas, que foram o culminar 

do processo de instalação do Desporto como uma das maiores valências 

humanas, e terminando na afirmação do futebol como o desporto-rei.  
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2.1  O DESPORTO 

 

“O desporto é o único meio de conservar no homem  

as qualidades do homem primitivo”, Jean Giraudoux 

 

A condição de desporto desde cedo se demonstrou inata no Homem. 

Com efeito, para sobreviver, o Homo Sapiens teve de caçar, correr, lançar, 

nadar, saltar, entre outras, de forma a conseguir capturar o seu alimento. 

Mesmo quando atuava de forma quase inconsciente, na sua génese, no seu 

ADN, estavam já as primeiras manifestações desportivas implementadas. Foi o 

Desporto que agarrou o Homem à vida e, consequentemente, à sua evolução. 

Para G. Pires (2003), quase parece ser impossível formalizar e definir 

um conceito de desporto. Coubertin (1934), por sua vez, defende que o 

Desporto é um culto voluntário e habitual de exercício muscular intenso 

suscitado pelo desejo de progressão e não hesitando em ir até ao risco. 

O Desporto, para Bento (2004), é um palco onde entra em cena a 

representação do corpo, das suas possibilidades e limites, do diálogo e relação 

com a nossa natureza interior e exterior, com a vida e o mundo. O mesmo 

autor vai mais longe e assegura que o desporto se constitui como uma 

esperança para a necessidade de viver. Silva (2009) acredita que o desporto é 

hoje também um grande meio de educação e convívio entre os povos, fazendo 

dele um modelo de estilo de vida e de comportamento corporal para os 

cidadãos de todo o mundo. Desta forma, Constantino (1999) afirma que, por 

tudo isto, o Desporto é uma criação humana e é uma expressão de cultura, um 

objeto de conhecimento e um meio de desenvolvimento e que nunca é demais 

afirmá-lo. O Desporto é ainda uma produção cultural, no sentido de que pode 

ser encarado como um fator de união ou de separação entre culturas, e permite 

a participação crítica e a afirmação social (J. M. Santos, 2006). 

Hoje, o Desporto, tal como o Homem, evoluiu. Este Desporto que hoje 

conhecemos, pouco se assemelha àquele que surgiu há séculos atrás, quer 

nas suas variantes, quer na forma como se organiza, quer até na forma como 

se o vive. J. M. Santos (2006) reporta a sua convicção de que o Desporto está 
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presente em vários e importantes setores da atividade humana. Sérgio (1996) 

constata que o Desporto é o fenómeno cultural de maior magia do mundo 

contemporâneo, surgindo sob variados disfarces. Assim, verificamos que o 

desporto assume diversas e diferenciadas finalidades, como a educativa, a 

metódica, a recreativa, a busca da performance, a política e a religiosa (Morais, 

2010). Podemos dizer que a prática desportiva é hoje a forma de cultura mais 

comum a todo o universo e é uma cultura supranacional, que supera fronteiras 

políticas, ideológicas, marítimas e terrestres (Silva, 2009). David Miller (1992) 

chega mesmo a argumentar que, no mundo, existem cinco idiomas 

fundamentais: dinheiro, politica, arte, sexo e desporto. 

J. M. Santos (2006) afirma que o Desporto vem paulatinamente sendo 

descoberto pelo Homem como um importante valor cultural e que está bem 

presente nos seus hábitos e modos de vida. Concordando com este autor, a 

nosso ver, mesmo que inconscientemente, o ser humano faz desporto todos os 

dias e esta generalização e consciencialização de que este é benéfico em 

muitos parâmetros da vida, trouxe alteração de rotinas de muitos milhões de 

pessoas. 

 Iremos agora discorrer sobre o papel do Desporto nas pessoas e, 

consequentemente, nas sociedades, para nos elucidarmos sobre a sua 

utilidade e aplicabilidade no quotidiano, não só pessoal, mas também social. 

 

 

2.1.1 NAS PESSOAS 

 

“A cultura desportiva é sem dúvida, neste final de século, uma das  

maiores fontes de afirmação cultural dos povos e das nações”, 

Guimarães (1996) 

 

Desde os primórdios da sua evolução até hoje, o Homem procura 

reinventar-se a todo o momento e o desporto torna visíveis muitos dos aspetos 

inerentes a esse fenómeno (N. Cunha, 2010). Sendo o Desporto uma forma de 

cultura e um direito de todos os cidadãos (Brito, 1978), e após todas as 
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caraterísticas enunciadas sobre este, é mais do que previsível a sua expansão 

e o seu desenvolvimento nas comunidades populacionais. Cada vez é maior o 

número de pessoas que assumem uma postura mais ativa (Bento, 2005), 

sempre em busca de uma pluralidade de opções desportivas, novamente de 

acordo com Bento (1995), que defende que estamos na presença de um 

homem plural, que não encontra justificação e esclarecimento apenas num 

aspeto ou domínio, valorizando acima de tudo a fruição do presente. 

No nascer de um novo tipo de homem, o plural, surge um desporto 

igualmente plural (Bento, 1995), que abrange desde as crianças até aos 

idosos, dos mais fortes aos debilitados fisicamente e sem discriminação de 

sexos (Pinto, 2002). O mesmo autor acrescenta que, pensando na Grécia 

antiga, em que o desporto era reservado para os jovens e para os mais fortes, 

hoje vivemos a democratização do Desporto. 

Esta ocupação do Desporto na vida diária das pessoas, constitui-se 

como um medidor enorme da força que este tem atualmente. Quão normal é 

observarmos pessoas de negócios com uma pasta de documentos numa mão 

e um saco de desporto na outra? Ou então este mesmo tipo de pessoas em 

cima de uma bicicleta? É espantoso observarmos, hoje, o movimento que 

passadiços, parques, instalações desportivas e outras plataformas desportivas 

têm no final de um dia de trabalho. Este conjunto de transformações pelas 

quais o Desporto atravessa, modificam a identidade cultural de um povo (J. M. 

Santos, 2006), sendo este um reflexo fiel de povos e culturas. 

Constantino (2006) reforça que o Desporto pode constituir-se, 

atualmente, como um importante meio de socialização, que permite transmitir 

normas e valores sociais e garantir direitos de cidadania. Acreditamos que esta 

área, a desportiva, seja um excelente campo de observação da sociedade, 

entrando em concordância com Embaixador (2010). Seguindo a mesma 

autoria, o Desporto é um fenómeno humano tão ligado à origem, às estruturas 

e ao funcionamento da sociedade, que é impossível não analisar qualquer 

sociedade através dos desportos que esta pratica. 
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2.1.2 NAS SOCIEDADES 

 

“O Desporto é o esperanto das raças”, 

Jean Giraudoux 

 

 A vida em sociedade foi sempre uma das caraterísticas intrínsecas à 

condição humana (N. Costa, 2010). De acordo com o mesmo autor, com o 

decorrer da história, assistiu-se à criação de grupos, onde um conjunto de 

pessoas se une em prol de um gosto em comum e objetivos semelhantes. 

Assim, as sociedades são nada mais do que as pessoas reunidas num 

aglomerado habitacional. O que irá caraterizar as primeiras é o resultado da 

junção dos gostos, das culturas, dos princípios e dos valores das segundas. O 

que afeta as pessoas, repercutir-se-á na sociedade respetiva. Nesta linha, 

Vasconcelos (2006) argumenta que o Desporto é um reflexo da própria 

modernidade. Desporto de tempo livre, de educação, de manutenção, de 

melhoria da saúde, de recomposição da capacidade psicofísica do trabalho, do 

espetáculo e do profissionalismo, invadiu a realidade social, segundo este 

mesmo autor. 

 O Desporto tem vindo a aumentar o seu espaço de influência na 

sociedade, onde se assume como um serviço que propicia a educação, a 

cultura, o lazer e mesmo a economia (N. Cunha, 2010). De tal forma, que o 

Desporto se difundiu à escala mundial, tal como se difundiu por todo o mundo a 

civilização industrial que o influencia em todos os aspetos (Silva, 2009). Já em 

1975, um relatório da Radiotelevisão Irlandesa, no resumo de um Seminário 

em Olímpia1, afirmava que, há 20 anos, um acontecimento desportivo era 

muitas vezes a única fuga social disponível para muitos adultos, afirmando 

mesmo a Federação Sueca do Desporto que o Desporto é o teatro do pobre. 

                                                      

 

1
 Seminário de Olímpia foi uma reunião de todos os países-membros do Conselho para a Cooperação 

Cultural do Conselho da Europa, que foram convidados pelo Grupo de Planeamento Norueguês, em 

que cada membro redigiu um relatório sobre as atuais relações entre o desporto e a TV, e a enviá-los 

para a editora “Clearing House”. 
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 Porém, a vida mudou. O estilo de vida mudou, as possibilidades 

económicas, sociais, culturais e desportivas dos povos mudaram (para melhor). 

Estando a sociedade em constantes mutações, o Desporto moderno “sofre” a 

consequência disso mesmo (J. M. Santos, 2006). Almeida (2011) defende que 

as sociedades contemporâneas se caraterizam por constantes transformações, 

levando consigo a importância dada ao fenómeno desportivo (N. Cunha, 2010). 

Constantino (1999) refere que o desporto moderno é, por isso, um produto 

social cuja génese está intimamente associada ao desenvolvimento da 

sociedade industrial, mencionando ainda que esta projeção do valor social do 

Desporto se relaciona com o aumento gradual do tempo livre dos cidadãos. 

Este tempo livre deu-se em grande parte devido à Revolução Industrial, em 

Inglaterra, no século XVIII, em que a mecanização superou o trabalho humano. 

As cidades cresceram e assumiram-se como um local privilegiado para o 

contato das populações com o desporto, capaz de contribuir para a afirmação 

desta prática enquanto fenómeno social total (N. Cunha, 2010), ao mesmo 

tempo em que os momentos de lazer dos cidadãos eram preenchidos por 

atividades desportivas. 

 Outro dos fatores para a implementação do Desporto como uma das 

atividades prediletas na sociedade, foi a sua afirmação como fator benéfico 

para a saúde e qualidade de vida. Monteiro (2010) afirma que não é novidade 

para a sociedade em geral, afirmar que o Desporto é saúde, que as pessoas 

que o praticam vivem mais e melhor e que este previne e combate doenças do 

corpo e da mente, torna as pessoas mais produtivas e bem-dispostas, tendo 

em conta também o seu valor educativo e que cria valores como solidariedade, 

a autoconfiança e determinação, levando as pessoas a organizarem-se em 

grupos, gerando assim laços de amizade. 

 Quanto à nossa realidade, o Desporto em Portugal começou a 

implementar-se, não só devido ao desenvolvimento que ocorria no estrangeiro, 

que acabou por influenciar o nosso país, mas também por deixar de se 

restringir a prática desportiva a estratos sociais específicos, aumentando-se 

consequentemente o número de praticantes, dado que, até então, a sua 

maioria provinha das classes sociais mais favorecidas (Morais, 2010). 
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 A consumação de tal facto veio com a Constituição da República 

Portuguesa (CRP) (anexo P), onde podemos encontrar no artigo 79º - Cultura 

física e desporto, que: 

1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto. 

2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e 

coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a 

prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a 

violência no desporto. 

Porém, o grande avanço na legislação desportiva chega em 2007, com a 

Lei de Base da Atividade Física e do Desporto (LBAFD) (anexo O). Neste 

documento, destacamos: 

· CAPÍTULO III – Políticas Públicas 

o Artigo 6º 

1 – Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias 

locais, a promoção e a generalização da atividade física, 

enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição 

física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos. 

o Artigo 7º 

1 – Incumbe à Administração Pública na área do desporto apoiar 

e desenvolver a prática desportiva regular e de alto rendimento, 

através da disponibilização de meios técnicos, humanos e 

financeiros, incentivar as atividades de formação dos agentes 

desportivos e exercer funções de fiscalização, nos termos da lei. 

· CAPÍTULO IV – Atividade física e prática desportiva 

è Secção 1 -  

o Artigo 28º 

1 – A educação física e o desporto escolar devem ser promovidos 

no âmbito curricular e de complemento curricular, em todos os 

níveis e graus de educação e ensino, como componentes 

essenciais da formação integral dos alunos, visando 

especificamente a promoção da saúde e condição física, a 
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aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento do 

desporto como fator de cultura 

2 – As atividades desportivas escolares devem valorizar a 

participação e o envolvimento dos jovens, dos pais e 

encarregados de educação e das autarquias locais na sua 

organização, desenvolvimento e avaliação. 

 

è Secção IV – Alto rendimento 

o Artigo 44º - medidas de apoio 

1 – Considera-se desporto de alto rendimento, para efeitos do 

disposto na presente lei, prática desportiva que visa a obtenção 

de resultados de excelência, aferidos em função dos padrões 

desportivos internacionais, sendo objeto de medidas de apoio 

específicas. 

  

 Para rematar, deixamos duas frases que sintetizam tudo o que o 

Desporto é e hoje simboliza: 

o “É nesta ambiência cultural de unidade fundamental entre ação e 

representação de todo o comportamento sociopolítico, que o desporto, 

como uma das mais importantes expressões culturais neste final de 

século, entrou, definitivamente, na pauta das exigências educacionais-

culturais, sociais, políticas e económicas da promoção humana e do 

desenvolvimento das sociedades contemporâneas” (Guimarães, 1996). 

o “Dificilmente nos perdoarão, caso no futuro não estejamos à altura de 

responder aos novos desafios, a um tempo em que o desporto é 

seguramente um dos elementos civilizacionais mais marcantes das 

sociedades contemporâneas” (Constantino, 1999). 
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2.2 JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 
 

Os JDC, denominação pela qual são conhecidas modalidades como o 

andebol, o basquetebol, o voleibol, o hóquei em patins e o futebol, por 

exemplo, ocupam um espaço importante na sociedade atual no que toca à 

cultura desportiva (Silva, 2009). São desportos abertos, isto é, influenciáveis 

por fatores externos, possuindo, por isso, uma elevada aleatoriedade (J. 

Cunha, 2007). Não existem acontecimentos certos; o acaso e a 

imprevisibilidade são as maiores certezas. 

Vários autores assumem que em desportos coletivos interativos, os 

atletas têm constantemente de agir e reagir aos comportamentos dos 

companheiros de equipa e dos adversários, acrescentando que os seus êxitos 

pessoais são muito menos evidentes, dado que dependem de uma combinação 

de várias “mini performances” que contribuem para a globalidade da 

performance da equipa (Elferink-Gemser et al., 2008; Kannekens et al., 2009; 

Landers e Lüschen, 2007; Régnier et al., 1993). São desportos de equipa, em 

que os indivíduos que as constituem têm de interagir como uma unidade, 

unindo esforços e motivações, sempre em busca de um objetivo comum  

Assumindo o papel de relevo que a prática desportiva assume na 

formação do indivíduo (J. Cunha, 2007), os JDC alteraram a sua organização e 

os seus conceitos e princípios de jogo, abandonando de vez o amadorismo 

rumo à profissionalização. De relembrar que o futebol em aldeias era jogado 

delimitado exatamente pelas linhas fronteiriças ou que o próprio basquetebol 

não tinha máximo de jogadores: se estivessem 14, fazia-se duas equipas de 7; 

se estivessem 100, eram duas equipas de 50. Com a progressão contínua das 

sociedades, dos interesses dos praticantes e com a demanda pela evolução a 

tomar cada vez mais conta do Desporto, criaram-se regras, campeonatos e, 

talvez o mais importante, começaram a surgir as primeiras organizações 

desportivas. 
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2.3 AS ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS E O ASSOCIATIVISMO 

DESPORTIVO 
 

“As organizações dependem das pessoas que dependem  

das organizações, de forma a cumprirem metas que individualmente  

seriam muito mais dispendiosas e extremamente difíceis”, 

Chiavenato (2000) 

 

Solar (2009) expressa que a significativa, incontestável e sempre 

crescente importância adquirida pelo fenómeno desportivo, do ponto de vista 

económico, social, político e cultural, fazem com que os clubes desportivos 

sejam o principal fator de ligação entre a essência do desporto e os próprios 

praticantes.  

O conceito de organização desenvolveu-se e expandiu-se. Para Bilhim, 

(2006), a organização é uma entidade social, conscientemente coordenada, 

gozando de fronteiras delimitadas, que funciona numa base relativamente 

contínua, tendo em vista a realização de objetivos. Se untarmos a organização 

com Desporto, partimos para o nascimento das organizações desportivas que, 

como o próprio nome indica, se ocupam do Desporto. 

As organizações desportivas foram a resposta, a consequência e o 

desenrolar natural face à dimensão alcançada pelo Desporto. Nesse sentido, 

Bento (2004) declara que as organizações vivem enquanto respondem às 

necessidades sociais; tal como as ideias, nascem e florescem para configurar e 

dar significado aos valores e à cultura de uma época; quando não superam as 

contradições internas e não respondem aos desafios externos, enfraquecem e 

desmoronam-se. Constantino (1999) exclama mesmo que, para muitos, se não 

fossem os clubes desportivos, não teriam aprendido a nadar, a velejar, a 

patinar, a jogar basquetebol ou a praticar ginástica, completando que a escola, 

local estratégico fundamental a uma alfabetização desportiva generalizada, 

nunca ofereceu essa possibilidade.   

Mintzberg (1999), por seu lado, vê a organização como uma ação 

coletiva com o objetivo de cumprir missões comuns a todos os intervenientes. 

Antes, Fichter (1975) afirma que uma organização é uma coletividade 
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identificável, estruturada, contínua, de pessoas sociais que desempenham 

papéis recíprocos, segundo determinadas normas, interesses e valores sociais, 

para a consecução de objetivos comuns. 

Gomes (2001) acredita que é nas organizações e com um 

funcionamento adequado que se atingem os diferentes objetivos, de forma 

mais eficiente e satisfatória do que se fossem realizados por indivíduos 

isoladamente. Luís (2011) entende que é dentro das organizações que os 

indivíduos encontram apoio adequado e que estes cooperam para satisfazerem 

necessidades sociais comuns, adotando a cultura inerente à organização, 

fazendo com que todos os participantes sejam regidos por essa mesma cultura 

e funcionando como uma unidade social diferenciada, relativamente às 

pessoas que se encontram fora da organização.  

  

Ganha força então o associativismo. O associativismo é uma mais-valia 

no desenvolvimento da sociedade pois é a voz desta, de forma organizada, e 

que procura os benefícios de diversas índoles, variando de associação em 

associação, mediante as suas orientações, para os seus associados. A. M. 

Carvalho (1978) refere que o associativismo é uma das formas mais 

importantes de vida social e reflete as contradições que nela se vivem, 

acrescentando Solar (2009) que espelha as ações desenvolvidas por todos os 

cidadãos de forma a satisfazer todas as suas necessidades e assegurar o seu 

bem-estar, passando por problemas, dificuldades, frustrações, alegrias e 

satisfações. Uma associação tem como fim prestar um serviço, resolver 

problemas sociais, desenvolver potencialidades, valorizar os seus associados, 

reinvestir socialmente eventuais receitas e proveitos realizados em prol de 

todos os associados e da população (Pinho, 2007). Segundo o mesmo autor, 

se por um lado a origem de uma associação acaba por ser comum a todas, ou 

seja, a congregação de esforços em torno de um interesse comum, por outro, o 

seu fim, o seu objetivo, já pode ser o mais diversificado, levando a que existam 

as mais variadas índoles de associações. 

Em Portugal, as primeiras associações, segundo Crespo (1978), 

começaram a surgir em 1840 com as associações de socorros mútuos numa 
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primeira instância, surgindo também as sociedades cooperativas de consumo e 

produção, as caixas de crédito e as associações de instrução popular.  

Quanto ao associativismo desportivo, para Bento (2004), despontou dos 

fundamentos do século passado e atravessou-o ligado ao desenvolvimento dos 

centros urbanos, como pedra angular de uma cultura viva e ativa da 

solidariedade, como elemento de integração e interação de pessoas e grupos. 

Pires (1987) sustenta que o associativismo desportivo é uma instituição 

relativamente nova, com raízes no associativismo popular e que encontra as 

suas origens no associativismo das ordens religiosas. N. Costa (2010) é 

defensor de que o associativismo desportivo emerge como resposta a todos 

aqueles que querem contribuir, comunicar e trocar experiências acerca do 

desporto, visando o seu desenvolvimento. 

 

2.3.1 DESDE O SÉCULO XIX ATÉ À ATUALIDADE 

 

Como já vimos, a prática desportiva acentuou-se com a plenitude da 

Revolução Industrial no século XIX. Os tempos livres nas sociedades eram 

maiores e os cidadãos já não se contentavam totalmente com a observação 

das artes então estabelecidas, como as óperas e os museus, ou os simples 

passeios em família. Havia necessidade de algo inovador, emocionante, algo 

que movesse massas. O Desporto emancipou-se em definitivo à escala 

mundial e várias modalidades despertaram de vez, como o futebol, o 

basquetebol, voleibol, andebol e o hóquei em campo e em patins2. 

Os primeiros clubes desportivos surgiram, então, para satisfazer estas 

necessidades dos povos. Curiosamente, em Portugal, verifica-se que a 

primeira coletividade, a Real Associação Naval de Lisboa, que terá nascido a 

30 de Abril de 1856 (Crespo, 1978), tem conotação náutica. Aliás, segundo o 

mesmo autor, os primeiros tempos do associativismo desportivo português 

                                                      

 

2
 Quer no caso do futebol, quer no do andebol, já havia atividades com traços dos desportos que hoje 

conhecemos mas somente nesta época deram o “salto qualitativo” em direção a essa meta.  
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foram marcados por uma nítida predominância de clubes náuticos. As 

associações e coletividades são tidas por Conceição (2007) como missionárias 

do Desporto em Portugal, encontrando semelhança na opinião de A. M. 

Carvalho (1994), que sustenta que os clubes desportivos foram, desde o 

aparecimento da prática do desporto moderno no nosso país, os grandes 

responsáveis pelo desenvolvimento do desporto nacional. 

 O associativismo desportivo começa desta forma a ocupar um lugar de 

destaque no quotidiano social, pois, segundo Solar (2009), constitui-se como a 

única via de acesso à prática desportiva para inúmeras pessoas. As pessoas 

começam a associar-se por identificação pessoal com as associações, quer 

seja pelos valores, quer seja pela qualidade dos serviços oferecidos pelo clube, 

dando aso ao estabelecimento de uma relação de confiança entre associação e 

associado (Monteiro, 2010). 

 

2.3.2 O CLUBE DESPORTIVO 

 

 G. Pires (1999) considera que os clubes desportivos, enquanto 

organizações, podem ser analisados em função de variáveis, como ambiente, 

mudança, tecnologia, avaliação e controlo, sendo constituídos por elementos, 

como objetivos, estratégias e projetos, possuindo uma identidade cultural e 

uma filosofia de vocação, missão, comportamento e estrutura. Subentendemos 

das palavras de Pires que o clube desportivo é uma instituição que carrega em 

si valores imutáveis e que são esses mesmos valores que atrairão os cidadãos 

para a prática desportiva. Na ótica de Constantino (1992), são associações de 

direitos privados, que oferecem um conjunto de serviços aos seus associados, 

entre os quais a possibilidade de praticarem desporto (de formação, de 

competição e de manutenção), em termos e condições específicas. 

 Posteriormente, Constantino (1999) aponta que a coexistirem com os 

clubes desportivos, que se identificam como espaços de sociabilidade, de 

coesão e controle social, outros prosperaram perspetivando o Desporto numa 

missão competitiva e rendimento máximo, orientando-se preferencialmente ou 

em exclusivo para os mais dotados. Pinto (2002) faz esta mesma separação ao 
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afirmar a existência e diferenciação de clubes desportivos em dois: os da 

competição e da vitória de um lado e, do outro, os do lazer, da prestação de 

serviços e da sociabilidade. 

 Nesta linha de raciocínio, Homem (1999) considera que não subsistem 

dúvidas de que os clubes são cada vez mais desportivos e cada vez menos 

sociais, encontrando-se mais orientados para a competição e para a vitória, 

menosprezando o caráter e a importância sociocultural do desporto, refletindo o 

imaginário cultural e os valores vigentes na própria sociedade (N. Cunha, 

2010). 

 A criação e manutenção dos clubes desportivos não é tarefa simples e 

muitos aspetos irão determinar o sucesso e a continuidade da instituição, o que 

dependerá principalmente da capacidade de gestão e envolvimento de atuais e 

potenciais associados nas atividades do clube (Solar, 2009). Bento (2004) 

expressa a necessidade dos clubes desportivos terem a capacidade de se 

adaptarem permanentemente à própria sociedade.  

 Consultada a LBAFD, constatamos que na Secção III – Clubes e 

sociedades desportivas, no artigo 26º: 

1. São clubes desportivos as pessoas coletivas de direito privado, 

constituídas sob a forma de associação sem fins lucrativos, que tenham 

como escopo o fomento e a prática direta de modalidades desportivas. 

2. Os clubes desportivos participantes nas competições profissionais ficam 

sujeitos ao regime especial de gestão, definido na lei, salvo se adotarem 

a forma de sociedade com fins lucrativos. 

 Nesta época, o rendimento obtido pela via do desporto constituía o único 

fim a atingir, para satisfação dos seus sócios e adeptos do clube (D. Oliveira, 

2011). O desejo cumprido de verem os seus clubes vencerem no campo, era o 

bastante para providenciar regozijo à massa associativa. 
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2.3.2.1 O NASCIMENTO DAS SOCIEDADES DESPORTIVAS 

 

 Cada vez mais no cenário desportivo, será frutuoso um forte 

investimento em recursos humanos, capazes e eficazes, que possibilitem um 

crescimento sustentado dos clubes desportivos, pois as pessoas – dirigentes, 

técnicos, administrativos, auxiliares e praticantes desportivos – são o garante 

do futuro de uma organização (M. T. Carvalho, 2000). Pires (1996) sustenta 

que, hoje, a gestão do desporto requer profissionalismo, competência e 

responsabilidade, quer ela seja exercida a nível de Estado ou a nível do livre 

associativismo desportivo. 

 A profissionalização desportiva atingiu patamares tão altos e tão 

exigentes, que os clubes desportivos tradicionais foram forçados a adaptarem-

se e a evoluírem as suas estruturas e as suas orgânicas. Foi através destes 

que surgiram as sociedades anónimas desportivas e os clubes em regime 

especial de gestão (Solar, 2009). À máxima variabilidade, está subjacente a 

máxima adaptabilidade (N. Cunha, 2010) e para os clubes estarem na 

vanguarda e não se deixarem ultrapassar pela concorrência, este foi um dos 

passos dados mais importantes a nível estrutural dos mesmos. 

 Face às dificuldades financeiras dos clubes nacionais, na época, o 

enquadramento legal apresentado despertava nos dirigentes sentimentos de 

esperança, relativamente à solução de muitos dos problemas do setor 

(Almeida, 2011). As Sociedades Anónimas Desportivas surgiram, desta forma, 

para profissionalizar e rentabilizar o espetáculo desportivo mas sobretudo para 

marcar um momento de viragem na gestão dos clubes profissionais de futebol, 

alicerçada na transparência, rigor e gestão profissional destas organizações 

desportivas (Maças, 2006). 

 A este respeito, Meirim (1995) assegura que a figura do clube desportivo 

como associação desportiva sem fins lucrativos, não se adequava à realidade 

de prática desportiva profissional, surgindo as sociedades desportivas como 

uma resposta à necessidade de um maior controlo, por parte dos clubes e do 

Estado, da prática desportiva (Candeias, 2000). Segundo D. Oliveira (2011), as 
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sociedades anónimas vêm oferecer alternativa ao anterior estatuto de pessoa 

coletiva sem fins lucrativos. 

 Para M. J. Carvalho (2001), as novas organizações desportivas são 

muito distintas das do clube desportivo tradicional, cuja orientação não se 

definia pelos lucros, sendo hoje uma realidade usual vermos os clubes cotados 

na bolsa de valores. Este é um forte sinal da profissionalização e do nível de 

gestão atingido pelo Desporto.  

 Esta figura jurídica das sociedades anónimas desportivas foi criada em 

1997, como entidades vocacionadas para a organização e gestão do desporto 

profissional nos clubes, as quais, para o efeito, têm um estatuto societário 

específico em certas vertentes (Pires, 2007). De acordo com Almeida (2011), a 

primeira Sociedade Anónima Desportiva em Portugal foi criada a Julho de 

1997. 

 Tendo como base novamente a LBAFD, Secção III, artigo 27º, 

atentamos que:  

1. São sociedades desportivas as pessoas coletivas de direito privado, 

constituídas sob a forma de sociedade anónima, cujo objeto é a 

participação em competições desportivas, a promoção e organização de 

espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades 

relacionadas com a prática desportiva profissionalizada no âmbito de 

uma modalidade.  

2. A lei define o regime jurídico das sociedades desportivas, 

salvaguardando, entre outros objetivos, a defesa dos direitos dos 

associados do clube fundador, do interesse público e do património 

imobiliário, bem como o estabelecimento de um regime fiscal adequado 

à especificidade destas sociedades. 

   

 Hodiernamente, a orientação estratégica pretende alcançar o equilíbrio 

entre o resultado desportivo e o resultado financeiro, acrescentando o interesse 

dos acionistas e a viabilização da organização desportiva (D. Oliveira, 2011). 
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 De salientar também a existência de um outro documento, intitulado 

Regime Jurídico das Sociedades Desportivas (RJSD) (anexo N), onde se 

estabelece e define os direitos e deveres das mesmas, bem com o seu raio de 

ação e limitações. De seguida, destacamos aqueles que julgamos serem os 

pontos-chave do referido documento: 

o Artigo 4º - Irreversibilidade 

O clube desportivo que tiver optado por constituir uma sociedade 

desportiva ou por personalizar a sua equipa profissional, não pode voltar 

a participar nas competições desportivas de caráter profissional, a não 

ser sob este novo estatuto jurídico. 

 

o Artigo 6º - Firma e denominação 

1 – A firma e a denominação das sociedades desportivas conterão a 

indicação da respetiva modalidade desportiva, concluindo ainda pela 

abreviatura SAD. 

 

o Artigo 14º - Incompatibilidades 

Não podem ser administradores de sociedades desportivas: 

a) Os que, no ano anterior, tenham ocupado cargos sociais em outra 

sociedade desportiva constituída para a mesma modalidade; 

b) Os titulares de órgãos sociais de federações ou associações 

desportivas de clubes da mesma modalidade; 

c) Os praticantes profissionais, os treinadores e árbitros, em 

exercício, da respetiva modalidade. 

 

o Artigo 23º - Destino dos lucros de exercício 

A sociedade desportiva pode repartir entre os acionistas o lucro 

legalmente distribuível. 

 Para concluir esta matéria, concentremo-nos no RJSD, Capítulo IV – Do 

regime especial de gestão, artigo 37º, relativo à Autonomização das secções 

profissionais dos clubes desportivos, que nos declara que os clubes 

desportivos participantes em competições de natureza profissional que não 
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optem por constituir sociedades desportivas, devem estruturar-se para que as 

suas secções profissionais sejam autónomas em relação às restantes, 

nomeadamente organizando uma contabilidade própria para cada uma dessas 

secções, com clara discriminação das receitas e despesas imputáveis a cada 

uma. Estes são os casos dos clubes em regime especial de gestão. 

 

 

2.3.3 A CULTURA DA ORGANIZAÇÃO 

 

“A cultura é tudo o que resta depois de se ter 

esquecido tudo o que se aprendeu”,  

Selma Lagerlof 

 

A palavra cultura refere-se a um conceito teórico. Cultura é o “cartão de 

cidadão” de indivíduos e organizações, é o que nos torna seres unos e 

ímpares. É, no fundo, o que nos identifica e valoriza perante a sociedade.  

As organizações constituem-se como um espaço definidor de identidade, 

abarcando um sistema de crenças que lhes confere uma especificidade muito 

própria (N. Costa, 2010). É um elemento unificador de pessoas, de grupos e de 

povos. Melo (2009) diz-nos que a cultura é um mecanismo cumulativo, que as 

modificações trazidas por uma geração, passam à geração seguinte, de modo 

a que a cultura se transforme, perdendo e incorporando aspetos mais 

adequados à sobrevivência, reduzindo o esforço das gerações vigentes. Daí a 

sua riqueza, uma vez que é pela troca de saberes e experiências que nos 

enriquecemos e nos valorizamos (N. Costa, 2010). Veiga-Neto (2003) 

acrescenta que se aceitou como cultura o conjunto de tudo aquilo que a 

humanidade havia produzido de melhor, independentemente de ser na área 

artística, filosófica, científica, literária ou em meios materiais. 

Slack (1997) enuncia cinco pontos-chave inerentes a qualquer 

organização desportiva que nos são úteis para compreender as extensões da 

cultura numa organização: 
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· São uma entidade social: as organizações desportivas são constituídas 

por pessoas que se relacionam entre si no desempenho das suas 

funções. 

· Situam o seu envolvimento na indústria desportiva: o que as diferencia 

entre si é o seu envolvimento direto com a produção de produtos e 

serviços desportivos. 

· Ostentam um objetivo concreto: têm o seu propósito bem definido. 

· Possuem um sistema de atividades estruturado conscientemente: 

existem mecanismos para coordenar e controlar todas as tarefas que 

ajudam a assegurar a concretização dos objetivos das organizações 

desportivas. 

· Detêm um limite identificável: as organizações desportivas devem ter 

limites bem definidos que permitam distinguir membros de não 

membros, embora estes limites sejam mutáveis ao longo do tempo.  

 

A cultura, como vimos, traça o perfil de um indivíduo, de uma 

organização. É algo que ninguém nos pode retirar visto que é intrínseco à 

nossa pessoa e faz parte de uma formação contínua, que nos acompanha 

desde o nascimento até ao último dia de vida. É fonte de conhecimento, de 

experiências e valores, que fortalecem quem por ela é inundado. 

No caso das organizações, claro está que esta é uma questão 

importantíssima. A clara definição da sua cultura e entendimento de todos irá 

proporcionar uma noção geral aos seus membros das ações a executar, dos 

caminhos a percorrer, dos resultados a alcançar e dos valores a respeitar. Esta 

é uma ferramenta fundamental na lógica de cooperação entre organização – 

recursos humanos. 
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2.3.4 A IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS HUMANOS 

 

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress.  

Working together is success”, Henry Ford 

 

“If you want to be incrementally better: be competitive.  

If you want to be exponentially better: be cooperative”, John Ruskin 

 

Esta questão é, simultaneamente, um ponto sensível e vital para as 

organizações. As organizações não vivem nem subsistem sem as pessoas mas 

estas, para se afirmarem e alcançarem o sucesso na carreira, necessitam das 

primeiras para tal. É uma relação de dar e receber, em que o melhor caminho é 

mesmo a união entre os trabalhadores, com esforços conjuntos, direcionados 

pelo mesmo objetivo. Chiavenato (2004) assegura que o rosto da empresa são 

os trabalhadores 

Por seu turno, Pires (2003) salienta que os quadros humanos são os 

indivíduos que intervêm, animam e dão sentido ao processo de 

desenvolvimento do Desporto. Soares et al. (2007) argumentam que as 

pessoas são o ativo mais importante de uma organização, dado que estão 

implicadas em todos os seus aspetos e são um recurso fundamental que 

permite à organização satisfazer plenamente os seus clientes e atingir os 

resultados a que se propôs alcançar. 

N. Costa (2010) refere que a centralidade dos organismos não está na 

máquina ou na estrutura mas nos seus atores em interação, ganhando relevo 

no contexto organizativo aspetos de natureza cultural. Luís (2011) acrescenta 

que as organizações necessitam de ensinar os seus funcionários a executar as 

tarefas que lhes são exigidas, da forma como as organizações desejam e que 

consideram que seja mais proveitoso para a própria organização. 

Esta dinâmica dá todo o sentido a Pires (2005) quando este afirma: “A 

organização faz a organização da organização”. 
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2.3.4.1 COLABORADOR-MODELO 

 

No mundo do trabalho, um bom profissional é um bem escasso e 

precioso (Embaixador, 2010). Subentendemos um colaborador-modelo como 

alguém com responsabilidade, pontual e assíduo, educado, empreendedor, 

com espírito de iniciativa, de fácil relacionamento, humilde, ponderado, íntegro, 

inovador e positivo. Ao adicionar a estas caraterísticas a interpretação em 

pleno dos valores, orientação e cultura da organização, temos a base para o 

sucesso da parceria criada entre colaborador-organização. Embaixador (2010) 

defende que os recursos humanos são o sucesso da organização quando se 

consegue a convergência de interesses entre estes parceiros, contribuindo 

para regular os níveis de motivação e satisfação em toda a sua envolvência de 

trabalho.  

É também importante delimitar tarefas e raios de ação para cada 

colaborador saber exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Araújo 

(2001) declara que cada colaborador, consoante as suas caraterísticas e 

capacidades, deve receber constante informação sobre o que se julga dever 

ser o seu desempenho e se está ou não a corresponder às expetativas, suas e 

da equipa (retornos positivos ou negativos). Até porque, como o mesmo autor 

afirma, quem está no terreno são os colaboradores. 

As relações entre os membros de uma organização, desde o 

colaborador mais recente até ao chefe de administração devem ser sãs, de 

modo a evitar conflitos. Chiavenato (1999) diz que todos os problemas de uma 

organização, onde quer que ocorram, constituem fundamentalmente problemas 

de relações humanas. De forma recorrente, os objetivos individuais chocam 

entre colaboradores, prejudicando os objetivos gerais da instituição, o que só 

produz malefícios para todos os envolvidos. O estabelecimento de uma cadeia 

de comunicação adequada pode, regularmente, impedir estes surgimentos. 
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2.3.4.2 COMUNICAÇÃO 

 

“O fruto de cada palavra retorna a quem a pronunciou”, 

Abu Shakur 

 

  A comunicação numa organização é outro dos pontos fulcrais para o 

atingimento do seu sucesso. O mundo está em constante processo de 

comunicação, seja de forma intencional ou não (S. Oliveira, 2011). Chiavenato 

(1999b) define a comunicação como a troca de informação entre indivíduos, 

por isso constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da 

organização social. 

Segundo S. Oliveira (2011), a comunicação assume três subdivisões: 

interna, externa e assessoria de imprensa. Iremos abordar concretamente a 

comunicação interna, visto ser a que nos interessa para definirmos o tipo de 

comunicação no interior das organizações. 

Para Matos (2004), a comunicação interna é direcionada a funcionários 

e colaboradores da organização. É um aspeto vital este, não só pelo fomento 

das relações pessoais entre todos os membros, mas também pela circulação 

da informação inerente ao funcionamento de uma organização. Dolphin (2000) 

resume comunicação organizacional como o processo através do qual uma 

organização comunica com os seus públicos, para benefício de ambas as 

partes e o aumento da vantagem competitiva institucional. É exatamente neste 

âmbito, no de se tornar mais capacitada e consequentemente mais habilitada e 

um passo à frente da competição, que a comunicação não deve ser 

negligenciada pelas instituições. 

 

2.3.4.3 LIDERANÇA 

 

Segundo Bilhim (2006), é comummente aceite que a formação ao longo 

da vida é um processo imprescindível, contínuo e exigente, pois a sociedade 

transforma-se e com ela as suas necessidades nas mais diversas áreas de 

intervenção social. O Desporto encontra-se neste lote e, como vimos registado 
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em muitos outros campos, o que hoje é, amanhã pode não ser, o que obriga os 

líderes e os gestores desportivos a estarem em constantes adaptações, 

mudanças e inovações. 

G. Pires (2000) elege a capacidade de liderança como um dos atributos 

fundamentais para o gestor do desporto do tempo atual poder não só 

acompanhar as mudanças, mas sobretudo ser capaz de as antecipar. N. Costa 

(2010) defende que a liderança é um conceito difícil de definir, pois sofreu 

diversas interpretações teóricas ao longo do século XX e no início do século 

XXI, não existindo um conceito unívoco, afirmando que tem a certeza que nos 

encontramos diante de um fenómeno extremamente complexo e repleto de 

ambiguidade. 

 

Há momentos em que os conceitos de liderança e gestão desportiva e 

os de líder e gestor desportivo, se misturam e se tornam complicados de 

separar. Será que um líder é sempre um gestor e um gestor é constantemente 

um líder? Acreditamos que para fazer essa separação, é fundamental 

entendermos as situações observadas e os contextos em que estas se 

inserem.  

Sarmento (2004) define a posição do gestor desportivo enquanto difusor 

de novos pensamentos e formas de atuação. Já Drucker (2002) alinha no 

mesmo pensamento, enquadrando o gestor em geral no desempenho de 

funções fundamentais, como a determinação de objetivos, o desenho da 

organização, a motivação e a comunicação, a elaboração de normas e o treino 

de recursos humanos, acrescentando que, com base nestes pressupostos, a 

função principal do gestor é a tomada de decisão. 

Já os líderes têm uma lógica um pouco diferente. É aceite de forma geral 

que os líderes se emancipam nas alturas cruciais, nos momentos de maior 

aperto e tensão, revelando todo o seu caráter de indivíduo que consegue 

mover massas. É um gestor de emoções, de atos. É a pessoa mais esclarecida 

quando os pensamentos e as visões estratégicas ficam turvas e distorcidas. 

Estes indivíduos que controlam e dominam os processos críticos da 
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organização, refletem os casos em que o resultado individual impulsiona o 

resultado organizacional (Mirallès, 2006). 

Assim, é nossa opinião que os conceitos se misturam mas apenas se 

partirmos de um dos conceitos. Um líder será sempre um gestor mas este 

nunca terá que ser propriamente um líder. Um líder atuará muito mais de 

acordo com a situação-limite, com a emoção e a adrenalina do momento, 

enquanto o gestor, segundo Drucker (2002), deve ter uma visão global e 

conhecer toda a orgânica da administração, o que lhe requer uma grande 

capacidade para fazer frente às novas exigências do fenómeno desportivo e de 

todas as organizações envolvidas no desporto. 

  

2.3.5 O CONFRONTO ENTRE A INTANGIBILIDADE DOS VALORES COM A 

SOCIEDADE 
 

“Chamamos ética ao conjunto de coisas que as pessoas fazem  

quando todos estão a olhar. Ao conjunto de coisas que as pessoas fazem 

quando ninguém está a olhar, chamamos de caráter”, Oscar Wilde 

 

 Vivemos numa era em que os valores vigentes e demonstrados pelas 

pessoas, individuais e coletivas, são respeitados e valorizados, apesar de a 

palavra do Homem já ter valido mais. Os valores constituem a essência de 

qualquer cultura (Pinto, 2002), assim como a enorme importância que tal 

variável assume no processo de gestão e, logo, no processo de liderança de 

qualquer organização (Schein, 1992; Hofstede, 1997). O Desporto é 

determinantemente influenciado pelo quadro axiológico em vigência na 

sociedade em que se encontra e o entendimento desta influência, por parte dos 

gestores das organizações que desempenham funções de liderança, adquire 

grande importância nas possibilidades de alcance de sucesso de uma 

organização desportiva (Pinto, 2002). 

  O respeito por esses mesmos valores e pelos códigos éticos que a 

sociedade, onde se encontra inserida a organização, requer e exige, na 

consecução dos objetivos que persegue, é um ponto a favor das instituições 
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pela imagem que deixa transparecer. A imagem de uma pessoa coletiva séria, 

honesta, que joga limpo e não trapaceia.  

 

 

2.3.6 O SUCESSO E O INSUCESSO 

 

“O único lugar onde sucesso vem antes  

de trabalho, é no dicionário”, Albert Einstein 

 

O sucesso é o desejo de toda e qualquer organização. É o que move os 

seus colaboradores e é nesse sentido que se procedem a alterações 

estruturais, de orientação e até a cortes de despesa. Pode ser medido por 

vários parâmetros, dependendo do ponto em que interesse avaliar a instituição 

em causa. 

A natureza real da gestão está na tomada de decisões e é ao gestor que 

compete tomar decisões, quais os objetivos e estratégias que sejam relevantes 

aplicar e também organizar os recursos humanos, financeiros e materiais 

disponíveis, de forma a corresponderem com o planeamento efetuado (G. 

Pires, 2005). M. T. Carvalho (2000) acredita ser fundamental a criação, por 

parte dos gestores do desporto, de um sistema coerente de procedimentos 

tendo em vista as tomadas de decisão, assim como o preceituar de um firme 

fluxo de informação, por forma a poderem determinar quais os objetivos e 

metas a alcançar. Isto, continua o autor, sem esquecer a função de motivar os 

membros da organização desportiva, para que estes trabalhem 

coordenadamente e de um modo unido, passando pelo efetivar de uma seleção 

coerente das atividades a concretizar, de modo a se verificar a prossecução 

das metas organizacionais. Tudo em prol do sucesso. 

Porter (1986) afirma que uma empresa sem planeamento, corre o risco 

de se transformar numa folha seca, que se move ao capricho dos ventos da 

concorrência. Reforçamos a ideia das organizações estarem e serem realistas 

quanto a metas traçadas. Uma organização sem direção orientadora é um 

barco à deriva que, mais onda, menos onda, se vai afundar. Contudo, não é 
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menos verdade que as derrotas se constituem como momentos formativos 

muito importantes (Araújo, 2001). 

As organizações têm que considerar todos estes fatores de forma a 

poderem designar e aplicar uma gestão apropriada e adequada a cada 

determinado momento da sua existência, tendo sempre em conta que decidir 

bem representa sucesso, enquanto fazê-lo mal conduz quase sempre ao 

fracasso, com a agravante de só sabermos posteriormente o resultado daquilo 

que decidimos (Araújo, 2001). 

 Na nossa opinião, N. Costa (2010) expressa fielmente a atualidade da 

gestão desportiva e o caminho a percorrer com a seguinte declaração: 

 “Na atualidade, as estruturas de liderança tradicionais com caraterísticas 

como a autoridade, o individualismo e a rigidez, estão pouco adequadas ao 

novo contexto das organizações, que procuram a inovação, mudança e 

qualidade como elementos preponderantes ao sucesso organizacional. Na pós-

modernidade, a liderança requer-se mais completa e oferece desafios e 

promessas de uma nova visão da estrutura da organização. Os instrumentos 

de trabalho das organizações para alcançar as metas e os objetivos são, 

fundamentalmente, suportados pelas pessoas, por equipas de trabalho 

cooperativas, em relação estreita com os líderes, tendo em vista o sucesso”. 

 

G. Pires (2000) foi também muito feliz com a afirmação “Precisamos de 

saber onde estamos, precisamos de saber onde queremos ir, precisamos de 

saber como lá chegar…”. Uma análise ponderada da situação corrente, 

perspetivar cautelosamente o futuro e perceber o melhor método e caminho a 

rumar, são pontos prévios que um gestor desportivo/líder deve ter em 

consideração quando idealiza o vindouro. A condução do seu grupo de trabalho 

até então, estará mais perto de se tornar plausível, revelando desta forma o 

seu caráter de líder. 
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2.4 O FUTEBOL 

 

“O que finalmente eu mais sei sobre a moral e as obrigações  

do homem, devo ao futebol”, Albert Camus 

 

Dado o presente documento tratar sobre a experiência no mundo do 

futebol, faremos uma pequena introspeção sobre a sua expansão e afirmação. 

Futebol é espetáculo, é investimento, é marketing, é moda, é prática, é ensino; 

em suma, atinge uma transversalidade tal, que não é indiferente a quase 

nenhuma pessoa em todo o mundo, sendo o estádio, na era atual, o local mais 

popular da cultura (Silva, 2009). Esta presença mundial reflete-se, por exemplo, 

em organizações desportivas de grande prestígio como a UEFA e a FIFA, que 

no plano económico e social desenvolvem periodicamente grandes eventos 

desportivos (J. M. Santos, 2006). 

O futebol gera milhões, sendo uma das maiores indústrias a nível 

mundial (D. Oliveira, 2011) e impôs a sua grandeza pela lei natural da força 

que sempre apresentou no seio dos JDC. 

 

2.4.1 A AFIRMAÇÃO PLENA E O ENQUADRAMENTO NA SOCIEDADE 

HODIERNA 

 

O futebol tem passado por grandes mudanças ao longo dos anos, desde 

a sua aparição em Inglaterra, na segunda metade do século XIX, momento em 

que deixou de ser uma modalidade de lazer, transformando-se num negócio 

bilionário e complexo dentro da conjuntura social global (Almeida, 2011). 

Neves (2009), enuncia quatro grandes domínios da sociedade em que o 

futebol exerce influência: 

· A nível sociocultural, fomento da cultura, ocupação dos tempos livres e 

desenvolvimento de valores; 

· A nível sociológico, com o aumento da cidadania, bem como da 

identidade local ou nacional; 
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· A nível politico, com a promoção dos regimes e destaque internacional 

dos países; 

· A nível económico, devido ao desenvolvimento das economias locais, 

restauração e turismo, construção civil e criação de emprego. 

Relativamente a Portugal, também foi embebido por esta febre. Segundo 

constata Constantino (2002), o número de participações em competições 

internacionais aumentou, quer em clubes, quer em seleção, a qualidade dos 

resultados alcançados evoluiu e o país acolheu e organizou eventos do mais 

elevado nível. É verdade que, para os portugueses, o futebol esteve 

constantemente em plano de destaque. Como refere Morais (2010), no tempo 

do Estado Novo, em que foram gastos alguns milhões de contos3 no apoio ao 

desporto federado, nomeadamente na construção de infra-estruturas 

desportivas, o futebol obteve um privilégio, registando-se subsídios aos clubes 

para estes edificarem os seus próprios campos e apoios à competição. 

Joseph Blatter (2010) diz que o futebol é também disciplina, respeito e 

esperança para a juventude, o que nos abre caminho para o ponto seguinte. 

 

2.4.2 O FUTEBOL DE FORMAÇÃO 

 

“Na formação, jogar sempre para ganhar é mais importante  

do que ganhar sempre”, Garganta (2007) 

 

Ser jogador de futebol é, ainda hoje, o sonho de muitas crianças (J. 

Cunha, 2007). Esta é a realidade de inúmeros países e tal deve-se à 

notoriedade alcançada por esta profissão ou mesmo pela paixão pelo jogo, que 

é, tal como vimos, o desporto mundial mais amado. 

Após consulta do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 

constatamos que a palavra ‘formar’ significa ‘dar corpo ou forma a, constituir, 

                                                      

 

3
 Ainda na moeda antiga. 
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conceber e preparar’, entre outros. É dentro destes conceitos, inseridos no 

futebol, que a formação trabalha e deve trabalhar, no sentido de moldar os 

seus jovens jogadores para o futuro na disciplina. 

Fernandes (2004) afirma que, atualmente, a formação de jogadores no 

futebol, como em qualquer outra modalidade, se tornou um aspeto 

indispensável para que no futuro possam surgir atletas de rendimento superior. 

Pereira (1996) defende que a formação é a base do alto rendimento e a este 

nível, o treino surge como o epicentro de todo o processo. É estritamente 

necessário que se conheça profundamente o processo de formação desportiva, 

de modo a que se respeitem os diferentes níveis de prática, cada qual com as 

suas caraterísticas próprias (Mesquita, 2000). 

É neste sentido que afirmamos que, além da parte desportiva, importa 

formar jogadores também no seu sentido cívico e social. O Desporto em geral e 

o futebol em particular, desenrolam um papel vital na chamada de atenção para 

o desenvolvimento dos adultos de amanhã. Pacheco (2001) reporta-se mesmo 

à necessidade da criação de hábitos desportivos, à melhoria da saúde e à 

aquisição de um conjunto de valores, como a responsabilidade, a solidariedade 

e a cooperação. 

É uma fase em que a pressão sobre os indivíduos deve ser mínima, 

sempre orientados pela batuta do discernimento, da razão e da ponderação. 

Muitas vezes, há condições de sucesso inerentes aos jovens mas o ambiente 

que os rodeia nem sempre propicia esse desenvolvimento, havendo uma 

focalização demasiado obsessiva nos resultados imediatos, com vitórias e 

goleadas, em detrimento do jogar para ganhar e do formar para ganhar. 

Leal e Quinta (2001) defendem esta abordagem, afirmando que, para 

eles, a obtenção de sucesso na formação, prende-se com o facto de o atleta 

integrar com êxito, no final da formação, a equipa mais representativa do clube.  

  Silva (2009) defende todo um conceito de gestão, definido por 

rentabilidade através de investimento a longo prazo, que surge de conceitos 

como a definição clara de uma política de recrutamento, definição do processo 

de deteção e seleção de talentos, a definição do modelo de jogo-referência, a 
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cultura de receção e absorção do atleta na equipa sénior e a criação de 

condições ideais para o treino.  

D. Oliveira (2011) afirma que a formação de jovens jogadores se revela 

um investimento necessário aos clubes profissionais de futebol, tanto em 

termos financeiros, por se prescindir de contratar jogadores, como em termos 

de sucesso desportivo, pois evitam-se os períodos de adaptação dos novos 

jogadores. Estes pensamentos são sustentados por Leandro (2003), que refere 

que os clubes formam jogadores de qualidade no sentido de assim os 

integrarem nas suas equipas seniores, evitando o pagamento de avultadas 

quantias na aquisição de jogadores a outros clubes. Além de evitarem serem 

os compradores de grandes talentos no futuro, podem é ser os vendedores 

desse mesmo talento. 
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3. O SCOUTING 

   Entramos então num dos pontos fulcrais da nossa intervenção. O 

conceito de scouting diz respeito a partir em reconhecimento, sair em 

exploração e observação (Dicionário Inglês-Português da Porto Editora, 2011). 

Como podemos constatar, esta palavra tem origem anglo-saxónica. 

 

3.1  O PROPÓSITO DE SCOUTING 

 

“Hoje, é necessário correr mais rápido 

 para se continuar no mesmo lugar”, Lewis Carroll 

 

 O propósito deste conceito recente é vasto. Pode ser entendido como a 

observação feita a uma equipa adversária (Lopes, 2005), na análise dessa 

observação em relação ao efeito que essa equipa terá na nossa (Wooden, 

1998), a observação de jovens valores (entendido também como prospeção), 

enfim, foi e continua a ser o meio de ignorar menos e conhecer mais (Proença, 

1992). No caso do presente estudo, iremos focar-nos na observação de jovens 

talentos na modalidade desportiva do futebol. 
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 Giddens (2000) afirma que é preciso incorporar criativamente os novos 

fatores da realidade para não se ficar deslocado deste ambiente tão 

competitivo e de superação. Com efeito, a competitividade é de tal ordem, que 

é crítico inovar mais cedo, planear mais precocemente e criar mais depressa. 

Podemos encarar o scouting nesta perspetiva, uma vez que se orienta para a 

deteção e seleção de talentos jovens, a um ritmo cada vez mais elevado. 

 Esta nova política de recrutamento (Silva, 2009) estabeleceu-se por 

completo a nível global. Em variados desportos e a um nível sénior, a captação 

de novos valores serve para municiar as grandes equipas com maiores 

habilidades e as mais pequenas com maiores capacidades financeiras, numa 

operação de perda, por um lado, e de lucro, por outro. Temos o exemplo do 

draft na NBA, em que cada possibilidade de escolha para cada equipa, é um 

fator importante para as reais possibilidades de sucesso dessa equipa nos 

anos vindouros. 

 Hoje, existe a tendência para se focar na redução de custos e gerar 

lucros (Holder, 1995) e o scouting é uma boa ferramenta para este objetivo. 

Com o instalar e acentuar da crise económica desde há uns anos a esta parte, 

os clubes aperceberam-se da vitalidade de formar os seus próprios jogadores e 

de os preparar para a futura carreira sénior nos respetivos clubes. Encontramo-

nos numa “era de competição” no que à prospeção diz respeito, até porque os 

escalões de iniciação já são entendidos como uma fonte de recursos, de onde 

se extrairá qualidade, de forma a se conseguir obter equipas competitivas com 

jogadores ajustados ao perfil desejado. 

 Como em tudo na vida, normalmente, a lei do mais forte faz-se sentir e 

hoje vê-se os grandes clubes a acompanhar, seduzir e contratar jovens atletas, 

oriundos de equipas de menor expressão, para integrarem os seus escalões de 

base, oferecendo maiores e melhores possibilidades de treino, melhores 

perspetivas de futuro e maior acompanhamento no processo de 

desenvolvimento geral do indivíduo. Em Portugal, a competição é atualmente 

feroz neste campo, com Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal e 

Sport Lisboa e Benfica na frente do pelotão, no que concerne ao 

desenvolvimento de departamentos de prospeção específicos e também na 
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quantidade e qualidade de jogadores contratados e na posse das melhores 

equipas, nos respetivos escalões. 

 O scouting, por palavras, é isto; na prática, é muito, muito mais. Consiste 

em planeamento de jogos a acompanhar, identificação de carências nas 

respetivas estruturas das equipas, elaboração de relatórios, entre outros. 

 

3.2 OBSERVAÇÃO 

 

 O scouting realiza-se através da observação. É impensável projetar o 

primeiro sem o segundo. É através do processo de observação que o Homem 

recolhe os mais variados tipos de interação com o meio envolvente (Sarmento, 

2005).  

 A capacidade de observar pode não ser inata. É algo que pode ser 

continuamente aperfeiçoado, (Lopes, 2005). Para Bell (1997), a observação 

não é um dom natural mas uma atividade altamente qualificada para a qual é 

necessária não só um grande conhecimento e uma compreensão de fundo, 

como também a capacidade de desenvolver raciocínios originais e a habilidade 

para identificar acontecimentos significativos.  

 Esta é, para nós, a grande definição de observação. Se não soubermos 

o que observar, como e em que momentos do jogo, estaremos apenas a olhar. 

De olhar, subentende-se uma ação involuntária, sem propósito, de tanto poder 

estar a olhar para a direita, como para a esquerda. O que interessa em 

scouting é ‘ver’, é ‘observar’ e captar os pormenores que porventura distinguirá 

o lance ocasional do lance treinado, o jogador mediano do jogador de 

excelência.  

 

3.2.1 OBSERVAR … O QUÊ? 

 

 À partida para a observação de um jogo de futebol, um scout deve ter 

bem presente o que irá analisar: se tem ou não observação direta a efetuar 

(i.e., se tem como objetivo ver um determinado jogador em ação), se vai 

analisar o jogo no seu todo para tentar descobrir um talento emergente, se vai 
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atentar numa posição específica para tentar suprir carências para a equipa com 

a qual colabora, entre outros. 

 Obviamente que existe um conjunto de fatores intrínsecos, próprios de 

grandes talentos e que são facilmente observáveis, como a técnica, a 

determinação, o pensar e executar rápido e bem, a visão de jogo, etc.. Porém, 

este estabelecimento de tarefas a realizar para uma partida de futebol, é o 

ponto prévio para se realizar um bom trabalho. Como se constata, é necessário 

haver um trabalho de base, de modo a comprimir a informação que é realmente 

importante e auxiliar o observador na concentração, em busca dessa mesma 

informação. Outra das questões que se coloca neste âmbito, é o escalão do 

jogo que se vai seguir. A perceção de captação de valores para um menino de 

10 anos é incomparavelmente diferente daquela que se deve ter na análise a 

um pré-sénior de 18 anos. Não é expectável que uma criança reproduza 

fielmente a ação de um adulto, estando tal em sintonia com Lima (1988) 

quando afirma que a prática desportiva das crianças e jovens tem a 

responsabilidade de se opor à simples cópia do desporto adulto. 

 Uma das situações mais críticas quanto à prospeção na formação, 

prende-se com o facto de os jogos do mesmo escalão se desenrolarem (quase) 

sempre à mesma hora, o que impossibilita a presença dos treinadores na 

observação in loco dos possíveis futuros jogadores. Lopes (2005) conclui que é 

importante a presença do treinador principal na observação direta, até porque 

ninguém melhor do que ele para saber o que observar, mas, dada a dificuldade 

previamente mencionada, este deve enviar um observador para desempenhar 

essa ação (Comas, 1991), com o qual deve estar perfeitamente identificado e 

em plena sintonia, para um ser os olhos do outro e chegar ao recinto desportivo 

e ‘ver’, ao invés de ‘olhar’. 

 

3.2.2 A SUA REALIZAÇÃO 

 

 A concretização do scouting pode-se dar com a observação ao vivo de 

um jogo ou com a visualização do mesmo através de meios audiovisuais. É 

geral a preferência pelo acompanhamento in loco de uma partida. Para 

Fernando Bandeirinha (anexo B), tem-se uma perspetiva geral da equipa e até 
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do comportamento individual do atleta, em situações passivas, em situações 

em que a equipa não tem bola em sua posse, considerando mesmo prioritário 

assistir ao vivo. Para Manuel Matos (anexo D), essa é uma questão que nem 

se coloca, visto que para este ponto, há que definir com precisão aquilo que se 

quer observar, para não ‘cair’ no erro de observar factos irrelevantes, sendo 

para tal a observação ao vivo fundamental. Para Philips et al. (2010), o 

provisionamento de filmagens de vídeo não replica fielmente os intervenientes 

em ação, limitando assim a compreensão da extensão verdadeira da perícia. 

 Para tal, existem certos pressupostos para o observador que devem ser 

acautelados, nos três momentos que agora distinguimos: o antes, o durante e o 

depois. 

 O ‘antes’ corresponde à temática abordada na alínea 3.2.1 e que se trata 

do ‘trabalho de casa’ efetuado.  

 O ‘durante’ é, porventura, o mais complexo. Desde o momento de 

chegada ao recinto, o observador deve adotar uma postura discreta e tranquila 

e dirigir-se de imediato para uma posição central, não só para melhor observar 

as equipas, mas também porque é geralmente aqui que se concentram a 

maioria dos espetadores, que nas conversas, por vezes, soltam desabafos com 

importantes mensagens e informações que podem ser úteis. Deve tomar notas 

de forma despercebida e atentar nas equipas desde que iniciam o 

aquecimento, até ao momento de aplausos finais, depois de findo o tempo 

regulamentar, de modo a não deixar escapar as reações dos atletas, que são 

também importantes para as suas avaliações. 

 No ‘após’ o jogo, é tempo de reunir informação, fazer um balanço do 

observado e elaborar um relatório ou uma ficha técnica, consoante os 

procedimentos de cada organização, de modo a processar as relevâncias da 

observação e não as deixar cair no vazio. 

 

3.2.3 O TALENTO  

 

 O talento é a meta procurada pelo scouting. Para Vaeyens et al. (2008), 

é a mestria superior das habilidades sistematicamente desenvolvidas em 

qualquer campo da atividade humana, com a presença no top entre os 
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melhores. Mirallès (2006), por sua vez, define talento como excelência mais 

diferença, acrescentando que se o talento é a excelência em determinada 

atividade, e como não há um máximo absoluto de excelência, esta é avaliada, 

num momento e num determinado contexto, através da comparação e de uma 

classificação das áreas de trabalho de nível de desempenho. 

 Talento desportivo é o resultado da combinação de vários fatores, 

nomeadamente das capacidades físicas, como a força e a velocidade, das 

capacidades psicológicas, como a confiança e a concentração, das 

capacidades antropométricas e ainda de fatores intangíveis, que fogem ao 

controlo do indivíduo. Simonton (1999) defende esta ideia ao afirmar que o 

talento emerge de processos multidisciplinares, multiplicativos e dinâmicos. Um 

jovem de talento é um indivíduo que apresenta uma capacidade acima da 

média e se demarca dos restantes de forma nítida. Vaeyens et al. (2008) 

defendem que um mínimo de 10 anos, equivalente a 10 000 horas, de prática 

intensiva, é necessária para adquirir habilidades e experiência na persecução 

da excelência em qualquer desporto. Relativamente a esta última tese, é de 

realçar que esta é uma realidade bastante desfasada do que acontece em 

Portugal, não havendo meios materiais e financeiros, principalmente, para tal. 

  Nunca é tarde demais para a expressão de talento, contudo existem 

momentos em que este se demonstra mais latente. De acordo com 

Brettschneider (1999), as idades importantes de talento (entre os 12 e os 18 na 

maioria dos desportos) correspondem ao período em que tem que ser 

alcançado a maior parte do progresso no desporto, tendo em vista o alcance da 

performance de topo, mas carateriza-se ao mesmo tempo por corresponder a 

um período de imensa pressão escolar. 

 O talento desportivo é multifacetado e pode manifestar-se sob diversas 

formas. Segundo Rogulj et al. (2009), não podemos dizer geralmente que alto é 

bom ou que pesado é mau para todos os desportos, pois a resposta à questão 

‘É o resultado medido bom?’ é específica e variável para cada desporto. O que 

é certo, é que, de acordo com Mirallès (2006), existe uma dupla dependência 

entre organização e talento: o talento das organizações, que lhe possam 

oferecer as melhores condições para o seu desenvolvimento; as organizações 
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do talento, que lhes pode permitir ir em busca da excelência na esfera da sua 

atividade. É uma espécie de joint venture, com partilha de lucros e riscos. 

 

3.2.4 IDENTIFICAÇÃO, SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTO 

 

“A única forma de chegar ao impossível, é acreditar 

que é possível”, Lewis Carroll 

 

 A identificação e seleção de jovens promissores não é algo simples e 

claro. Baker e Schorer (2010) referem que, identificar e desenvolver indivíduos 

talentosos, é um elemento importante da educação, da música, da arte, mas 

que nenhum campo abraçou este conceito de forma tão tenaz como o 

desporto. E nenhuma área se aprofundou tanto no conceito como o futebol, 

apesar da previsão do sucesso ser bem mais fácil em desportos ‘fechados’ do 

que em desportos ‘abertos’ porque, nos primeiros, os movimentos são menos 

afetados pelo ambiente e é expectável que menos componentes tenham 

impacto na performance (Vaeyens et al., 2008). Cada jogada depende da 

antecedente. 

 O potencial de um indivíduo é concebido essencialmente como um 

conjunto de recursos latentes mas também como a capacidade em adquirir 

novos recursos e, portanto, o potencial é mais ou menos equivalente a uma 

espécie de capacidade de aprendizagem em geral (Mirallès, 2006). J. Cunha 

(2007) perceciona as habilidades como caraterísticas normalmente estáveis, 

apresentando apenas ligeiras mudanças com o tempo e prática. É o treino que 

as vai fazer evoluir e melhorar. 

 Garganta (2004) crê que, para se ser um jogador de alto nível, não basta 

nascer com talento, é necessário muito treino, até porque fatores múltiplos 

terão impacto no desenvolvimento atlético de uma criança (MacDonald, 2011). 

Aurélio Pereira (in Revista Visão, 2012), antigo observador, defende que é 

impossível dizer que uma criança de 7 ou 8 anos vai ser um Cristiano Ronaldo, 

dado que existem muitos fatores que podem influenciar negativamente a 

evolução de um atleta, mencionando de imediato a pressão excessiva dos pais 

como uma das causas. As crianças e jovens têm os seus próprios interesses e 
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sonhos e não cabe aos adultos usá-los como marionetas para regozijo próprio 

e meio de alcançar aquilo que eles próprios nunca alcançaram. Neste sentido, 

Starkes et al. (1996) apontam outros fatores como o caráter, a sorte, o 

envolvimento e as lesões como influenciadores dos resultados competitivos. J. 

Cunha (2007) remata afirmando que a prática não explica tudo. 

 Como Aurélio Pereira (in Revista Visão, 2012) reconhece, o mercado 

futebolístico centra-se hoje nos atletas com idades entre os 6 e os 11 anos, 

sendo nesses escalões que a concorrência é mais feroz. São idades muito 

precoces, em que inúmeros fatores podem levar o jovem à elite e ao futebol 

profissional ou podem-no fazer, no dia seguinte, acordar e repentinamente 

interessar-se pelo ténis ou pela música e abandonar o futebol. O acaso pode 

ter um importante papel no processo do talento, já que eventos incontroláveis, 

como as lesões, o rendimento familiar, a qualidade da instrução, etc., 

asseguram que o desenvolvimento de talento não é uma probabilidade 

empresarial (Vaeyens et al., 2008). Nestas idades, é importante focarmo-nos 

nas habilidades e nas caraterísticas que poderão ser relevantes em idade 

sénior e na capacidade de aprendizagem e de progressão, visto que não é 

crível que uma criança reproduza fielmente a ação desportiva de um adulto. 

 Nesta fase, é fundamental entender que a idade cronológica e a 

maturidade biológica raramente progridem à mesma velocidade (Katzmarzyk, 

Malina e Beunen, 1997; Tanner, 1962 e 1989). Com o aumento da idade, a 

população de atletas de sucesso torna-se mais homogénea no que respeita ao 

seu perfil físico e fisiológico e as variáveis fisiológicas são identificadas como o 

principal indicador de sucesso (Morgan, 1979; Orlick e Partington, 1988). A 

maturidade biológica deve ser tida em consideração na avaliação da 

capacidade de performance de forma mais rigorosa e mais relevante que a 

idade cronológica (Baxter-Jones, 1995; Maffulli, 1996), se bem que uma 

maturação muito precoce pode induzir em erro na seleção de talento. 

 O físico não é, de forma alguma, a única determinante do sucesso 

desportivo (Day, 2011). Burgess e Naughton (2010) afirmam que os atributos 

físicos e biológicos, por si sós e independentes, são preditores pobres de 

habilidade num desporto coletivo, já que o desenvolvimento de talento é 

multifatorial, de acordo com o ambiente em que é nutrido (Simonton, 2001). 
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Adegbesa et al. (2010) constatam que é uma combinação de fatores que 

depende particularmente da genética, do ambiente, da oportunidade e da 

motivação, bem como do efeito destas variáveis identificáveis nos traços 

psicológicos, físicos e fisiológicos do jovem indivíduo. É fulcral entender que 

atletas com predisposição genética desfavorável, não podem ser logo 

excluídos se apresentarem bons índices noutras caraterísticas relevantes para 

a prática de uma modalidade; ainda podem alcançar níveis de excelência de 

performance, se tiverem um ambiente propício para tal, bem como suceder o 

contrário, com indivíduos geneticamente dotados (Philips et al., 2010). Como 

exemplo, indicamos Liedson, que aos 23 anos de idade, já tinha trabalhado 

como ajudante de pedreiro, mecânico, porteiro e funcionário de hipermercado. 

Aos domingos, era ponta de lança de uma equipa amadora que disputava um 

torneio intermunicipal. Oito anos volvidos, era a principal figura de uma equipa 

na Europa e um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa. 

 No campo do desenvolvimento de talento, o conhecimento sobre o que 

distingue o bom do melhor, é essencial (Jonker et al., 2010) e, obviamente, é 

fácil errar. Com o passar do tempo e das vivências, poderemos ter uma 

perceção relativamente à escolha, se boa ou se não tão boa. Impossível de 

verificar é se realmente foi a escolha mais acertada porque não é possível 

fazer volver o tempo nem as oportunidades e opções tomadas. Mas, de acordo 

com Davis (1990), algumas pessoas são avaliadoras talentosas, aplicando 

mais ou menos inconscientemente, o conceito correto, bem definido a um 

jogador e fazem-no com precisão. Podem ser incapazes de dar uma definição 

clara de jogador de futebol mas sabem reconhecer um bom jogador quando o 

veem. 

 O desenvolvimento de talento é um investimento digno e merecedor de 

equipas desportivas profissionais (Burgess e Naughton, 2010). É multifacetado 

porque ao centro de cada atividade desportiva, está um complexo indivíduo e 

há uma imensidão de fatores que sustentam o eventual sucesso no desporto 

de elite, incluindo a motivação de um indivíduo para o trabalho árduo na prática 

e no treino e o temperamento e personalidade de um atleta (Howe, Davidson e 

Sloboda, 1998). Daí ser considerada também uma atividade dispendiosa, por 

ser igualmente algo que não poderemos expressar com exatidão quanto à sua 
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transferência e representação com sucesso na equipa profissional sénior 

(Vaeyens et al., 2008),    

 Com a oferta das melhores condições e unidades de treino adaptadas e 

ajustadas e o melhor acompanhamento possível, estão reunidos os 

ingredientes para os jovens com potencial se desenvolverem, tendo, porém, 

sempre presente que o treino para alcançar recordes é perigoso para a saúde 

(Lydston, 1903), especialmente em adolescentes (Howard, 1898). 

 Para concluir este ponto, mencionamos duas frases que servem como 

pontos de partida para esta temática: 

· “A qualidade não se arranja de graça”, Zlatan Ibrahimovic (in 

MaisFutebol); 

· “Nada é perfeito quando encontrado”, Cícero. 

 

3.2.5 VIA CIENTÍFICA VS VIA DA EXPERIÊNCIA 

 

 Identificar e desenvolver atletas com potencial, sempre requisitou um 

conhecimento extensivo das exigências da performance de um desporto, uma 

avaliação precisa das capacidades de um atleta em relação a estas exigências 

e uma habilidade em prever futuros níveis de performance (Day, 2011). Os 

clubes recorrem usualmente à intuição e experiência dos “olheiros” 

(normalmente, antigos treinadores), sendo este o método preferido. 

 Julgar um potencial jogador de futebol é uma arte, uma habilidade 

adquirida na aplicação do conhecimento sobre futebol e algumas pessoas são 

capazes de aplicar esta arte, ano após ano, em campo (Davis, 1990). É um 

jogador que se enquadra no perfil traçado e procurado pelo observador. 

Existem componentes que são passíveis de observação a olho nu, caso das 

propriedades tangíveis, como o peso, altura e velocidade, e as intangíveis, 

como o caráter, rapidez e controlo corporal, força e explosão, alerta mental e 

competitividade (Chipman et al., 1970).  

 Contudo, existe quem defenda que a seleção deva ter uma componente 

científica. Rogulj et al. (2009) afirma que, infelizmente, a seleção baseia-se em 

julgamentos não científicos e subjetivos. Cleary et al. (2006) não negam que a 
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excelente performance desportiva dependa das caraterísticas físicas inatas e 

do treino físico, mas assumem que pode ser ainda mais atribuída a fatores 

cognitivos. 

 Contudo, dado o volume de informação que hoje correm pelos clubes, a 

quantidade enorme de jogadores a observar e a avaliar e o custo destes testes 

científicos, levam os clubes a optarem pelo método tradicional, até porque tem 

dado frutos regularmente. Day (2011) afirma que ainda subsiste como o crucial 

estádio de identificação de talento, o ‘olhar’ expert do observador.  

 As conquistas e o sucesso no desporto são multideterminados e 

influenciados por uma interação complexa de vários componentes relacionados 

com a situação de ação, tal como a habilidade do indivíduo ou o ambiente. 

Logo, a avaliação terá que discorrer sobre todos os fatores em conjunto e 

nunca avaliar um e outro separadamente. 

 

 

3.3 O SCOUT 

 

 O termo scout é a comum designação dada a quem executa scouting. 

Segundo o Dicionário Inglês-Português (2011), constatamos que o termo 

significa observador, sentinela e induz-nos em ir à descoberta. Para Lopes 

(2005), o sinónimo de espião retrata fielmente a ação deste sujeito. Drubscky 

(2003) entende a utilidade do scout em variadíssimas formas, desde a 

quantificação de finalização, passes, faltas, até à troca de impressões entre o 

técnico e os auxiliares nos intervalos, além de ser um ‘registo estatístico’ de um 

conjunto de jogos ou de uma temporada inteira, que contribui para as soluções 

de médio e longo prazo dos problemas das equipas. 

 

3.3.1 COMPETÊNCIAS 

 

 Como competências requeridas para o desempenho eficaz da função, 

Proença (1982) menciona a disponibilidade temporal e comportamental, a 

formação e uma informação sustentada sobre o objeto e ainda a isenção e 

imparcialidade, de modo a colocar-se num estado neutro de emoção. Há ainda 
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a destacar o conhecimento do jogo, o possuir uma mente aberta, a descrição 

de factos e nunca emitir opiniões, o perfecionismo e conhecer o nível de 

performance dos jogadores da sua equipa de origem. 

 Relativamente às competências para scouts das equipas de formação e 

para scouts das equipas profissionais, julgamos não divergirem muito umas 

das outras. Contudo, a sensibilidade perante certos parâmetros da avaliação, 

terá que ser necessariamente diferente. Por exemplo, é admissível uma falha 

tática num menino de 8 anos mas num jogador de topo não se pode ser 

complacente. 

 

3.3.2 FUNÇÕES E DEVERES 

 

 Neste capítulo, abordaremos as funções e deveres de um scout. Dado 

não existir um manancial ou uma documentação que aprofunde esta matéria, 

iremos abordar alguns aspetos advindos da experiência do autor e também do 

estabelecido para scouts do FC Porto, através da enumeração de algumas 

caraterísticas. 

 Assim, como funções, um scout deve: 

ü Observar jogos solicitados e não solicitados; 

ü Elaborar relatórios de todos os jogadores que revelem potencial; 

ü Participar de forma ativa na causa; 

ü Elaborar uma base de dados com informações dos jogos e jogadores 

observados. 

 

Como deveres de um scout, enunciamos: 

ü Ser discreto; 

ü Ser rigoroso no desempenho das suas funções; 

ü Capacidade de relacionamento e motivação; 

ü Capacidade de mobilização e liderança; 

ü Espírito de iniciativa; 

ü Boa capacidade de análise; 

ü Humildade e seriedade; 

ü Conhecedor do mundo do futebol. 
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 É fundamental o gosto pelo trabalho. Não só no scouting, como em 

qualquer função laboral, porém, a quantidade de jogos acompanhados por um 

scout é imensa, o que poderá levar à descontração e relaxamento, e 

consequentemente ao escape de um jogador com potencial. É necessário ter 

abertura para dar mais atenção a jogadores que nos tenham passado 

despercebidos, visto que os jogadores têm, de forma recorrente, grandes 

alternâncias de níveis de performance. 

 Julgamos por bem não nos referirmos aos direitos inerentes a cada 

scout pois é uma temática que depende grandemente da política estabelecida 

por cada organização, na atribuição dos mesmos aos seus colaboradores. 

 

 

3.4 PAPEL DE SCOUT E TREINADOR: CONVERGÊNCIAS E 

DIVERGÊNCIAS 

 

 Uma das questões mais complexas no scouting reporta-se à pessoa que 

faz a observação. Já vimos que, nas camadas jovens, há dificuldade do 

treinador principal acompanhar as equipas adversárias e possíveis futuros 

jogadores pela incompatibilidade de horários e também que os clubes 

desenvolveram departamentos especializados nesta prática, com criação de 

vastas redes de colaboradores, de norte a sul, dentro e fora do país. A 

importância da sintonia entre treinador e scout tem de ser uma realidade, 

correndo-se o risco de se observar o que não interessa, o que implica perder 

terreno face à concorrência, de contratar o bom em vez do excecional e 

selecionar jovens de qualidade igual à já existente no clube.  

 Fernando Bandeirinha (anexo B) defende que essa sintonia tem que 

existir forçosamente mas que é de salutar o haver divergências, pois será 

benéfico para a determinação dos prós e contras na contratação de um 

jogador, assumindo que o que é fundamental é o diálogo entre ambas as 

partes. 

 Quer-nos parecer que, acima de tudo, têm de existir certos pontos bem 

definidos, logo à partida. Conhecer os jogadores da casa é fundamental para 
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uma rápida decisão no momento da observação, caso contrário estaremos a 

perder tempo com qualidade inferior à dos nossos jogadores (Manuel Matos, 

anexo D). Depois, reuniões periódicas são aconselháveis de forma a se 

manterem os objetivos alinhavados e se suprirem rapidamente carências que 

surjam entre um e outro mês. E, finalmente, possuírem em mente o mesmo 

conceito do perfil de jogador procurado, para saber o que procurar, mas 

também para, quando esse jogador for contratado, se inserir rapidamente no 

contexto pretendido. 

 

 

3.5 O ATLETA DE ELITE 

 

 O Desporto é visto por vezes como um sistema Darwiniano em virtude 

da sua natureza competitiva e seletiva (Day, 2011). Este ambiente 

excessivamente competitivo potencia a exposição dos jogadores a altos níveis 

de cargas físicas e psicológicas (Burgess e Naughton 2010), onde somente os 

melhores prosperam e atingem um domínio elevado de todas as componentes 

futebolísticas. É essencial os jogadores reinventarem-se constantemente e 

demonstrarem habilidade e adaptabilidade às estratégias desenvolvidas pelos 

adversários (Philips et al., 2010) e pelo ambiente envolvente. 

            Existem vários fatores determinantes que auxiliam ou dificultam o 

alcance da excelência. Desde logo, a genética, as origens e a herança física do 

jovem. Há autores que defendem que os jogadores oriundos de um nível 

socioeconómico superior, têm melhores oportunidades de desenvolvimento 

(Gandelman, 2009), mas existe quem também defenda que o ambiente físico 

menos estruturado, mais natural, mais espaçoso e seguro de cidades mais 

pequenas, pode facilitar o envolvimento em vários tipos de desporto e mais 

horas nos mesmos, numa idade ainda muito jovem (Côté et al., 2006), 

promovendo hábitos saudáveis de prática deliberada. A esta teoria foi atribuída 

a designação de “efeito de local de nascimento”. 

            Outro dos fatores é o “efeito da idade relativa” (EIR). Nos JDC, os 

indivíduos são agrupados por anos de nascimento, o que implicará que, por 

exemplo, um jovem nascido em janeiro compita com um dos seus pares 
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nascido em dezembro. Estes meses de diferença poderão ser determinantes 

na maturação biológica, com implicações na performance. Na comparação de 

dois indivíduos, com o mesmo potencial e dotados das mesmas competências, 

espera-se que o desempenho real de ambos divirja (Bournois e Roussillon, 

1998), podendo este ser um fator que faça desequilibrar a balança. Todavia, o 

EIR diminui após a puberdade e tal explica-se com a óbvia razão dos níveis de 

maturação física se tornarem menos evidentes, bem como o impacto da 

transferência interdesportiva (Burgess e Naughton, 2010). 

            Importa ainda referir que sem um compromisso de longo termo, as 

jovens promessas não serão capazes de alcançar o topo nos seus domínios 

(Bloom, 1985).  
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4. A ORGANIZAÇÃO 

FUTEBOL CLUBE DO 

PORTO – FUTEBOL, 
SAD 

“Futebol Clube do Porto: A vencer desde 1893” 

 

 A organização Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD foi a organização 

que acolheu o autor para a realização do estágio. Neste ponto, iremos 

descrever a organização, vislumbrar um pouco da sua história e os passos 

mais significativos no caminho até ao patamar de excelência que hoje ocupa, 

não só em Portugal, como em todo o mundo. 
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4.1 UM POUCO DA HISTÓRIA4 

 

 A instituição Futebol Clube do Porto nasceu a 28 de Setembro de 1893, 

sob presidência de António Nicolau d'Almeida, desportista por excelência e 

exímio comerciante de Vinho do Porto. Nos livros, em páginas amarelecidas 

pelo tempo, e segundo o registo mais antigo da atividade portista, consta que o 

primeiro jogo se realizou frente ao FC Lisbonense. 

 Seguiram-se anos de crescimento e desenvolvimento, à medida que 

unia e congregava adeptos e simpatizantes. Os fundadores optam pelo azul e 

branco para as cores do clube, os mesmos tons que o país tinha no estandarte. 

No primeiro emblema, claro, destacava-se uma bola de futebol com as iniciais 

F.C.P., à qual, 20 anos depois, seria sobreposto o brasão da cidade, por 

intervenção artística de Simplício. O clube era agora um símbolo que 

começava a incitar paixões. Em 1948, a vitória por 3-2 sobre o Arsenal de 

Londres, na época a melhor equipa do mundo, é uma prova cabal das 

potencialidades que os portistas rapidamente atingiram. O F.C. Porto passava 

a impulsionar todo o desporto português. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 

4
 Retirado de http://www.fcporto.pt/Clube/Historial/MovimentoAssociativo/movimento_associativo.asp 

 

Ilustração 1 - Evolução do símbolo do clube 

Fonte: www.fcporto.pt  
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 Foi ganhando fôlego, tornou-se grande e surpreende o país e o Mundo, 

sobretudo na década de 80. Em 1987 e 1988, conquista a Taça dos Campeões 

Europeus, a Taça Intercontinental e a Supertaça Europeia, feitos 

impressionantes e provas evidentes de uma filosofia especial. Alguns anos 

mais tarde, atinge a marca de vencedor de cinco campeonatos consecutivos, 

façanha única em Portugal. A história tinha agora um lugar especial para o 

clube. 

 Hoje em dia, o Mundo mudou e Portugal evoluiu mas o F.C. Porto 

permanece dinâmico e vencedor, tendo conquistado a Taça UEFA em 2002/03 

e a UEFA Champions League e a Taça Intercontinental em 2003/2004. E isto 

só no futebol… O F.C. Porto é grande em todas as modalidades que pratica e o 

palmarés fala por si: o Dragão luta por títulos em hóquei em patins e andebol, 

modalidades que, a par com o futebol, mais cativam os portugueses. O bilhar, a 

natação, o atletismo, o desporto adaptado, os desportos motorizados, o boxe, o 

campismo, o xadrez, a pesca, o karaté e o halterofilismo também contribuem 

para o sucesso do clube e asseguram novos tópicos para o espólio portista. 

 

 

4.2 CARATERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

 O FC Porto é um clube muito peculiar. Impôs a sua força e fez-se valer 

do empreendedorismo, da coragem e da galhardia dos seus líderes, para se 

assumir como a maior força desportiva pós-25 de Abril de 1974. Hoje, é mesmo 

o clube com mais títulos conquistados na Europa no século XXI. Não é algo 

que se consiga da noite para o dia, bem pelo contrário; o caminho foi feito com 

calma e, acima de tudo, naturalidade, pois foi somente um fruto que 

desabrochou das próprias raízes que cultivou. Destaca-se ainda pela cultura 

que orgulhosamente ostenta e defende perante tudo e todos. 
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4.2.1 A ATUALIDADE NA CONJETURA DESPORTIVA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

 Julgamos que bastaria afirmar que o FC Porto é o atual bicampeão 

português de futebol, para termos uma noção da importância e da grandeza do 

clube. Contudo, o FC Porto é isso e muito mais. Como afirma Ribeiro (2008), o 

FC Porto foi um clube que cresceu ao longo de décadas e décadas, sempre 

com uma cultura de vitórias, que são algo com o qual os grandes clubes têm de 

lidar diariamente (Ribeiro, 2009). Teles (2012) defende que o FC Porto é um 

dos motores do desenvolvimento do Desporto no nosso país. O FC Porto é 

uma instituição de utilidade pública com estatutos próprios (Teles, 2012) e o 

aparecimento do FC Porto como uma Sociedade Anónima Desportiva foi 

apenas um passo dado com naturalidade, tamanha era a sua evolução nas 

competições profissionais e o seu impacto na sociedade hodierna. A SAD, 

constituída a 5 de Agosto de 1997, surgiu para garantir o desenvolvimento e o 

crescimento sustentado do futebol, em resposta às exigências dos novos 

mercados e da própria modernização das competições (D. Oliveira, 2011). Em 

Lourenço (2004), encontramos uma opinião de José Mourinho, talvez o 

treinador mais importante da história recente do clube, que passamos a 

transcrever: 

 “No momento em que o FC Porto deixou o seu modelo tradicional e 

passou a ser uma SAD, caminhou para um novo modelo de gestão, com o 

poder a deixar de estar totalmente centralizado nas figuras do presidente e do 

treinador (…). Em meu entender, a chave do sucesso portista residia muito 

justamente na centralização de poder nas figuras, como disse (…). Por outro 

lado, o clube tinha vivido até então, numa situação de equilíbrio económico, 

mas à justa, que se traduzia em políticas de contratações, empréstimos e 

dispensas extremamente rigorosas. Com o encaixe realizado na criação da 

SAD, e, um par de anos depois, com o aumento de capital, o clube viveu uma 

situação de desafogo económico nunca antes visto”. 

 A fundação da SAD permitiu ao clube entrar na Bolsa de valores e a 

venda de ações a acionistas. Esta política trouxe um desenvolvimento 

financeiro ímpar em Portugal, em conjunto com as anteriores técnicas de 
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gestão de topo que vinham sendo empregues, nomeadamente desde 1982, 

desde a eleição de Jorge Nuno Pinto da Costa. 

 De facto, é um clube habituado a vencer consecutivamente. Antero 

Henrique, Chief Executive Officer (CEO) do grupo FC Porto Desporto e 

administrador da FC Porto Holding (in Revista Dragões, 2012), afirma que para 

o conseguir, o FC Porto tem de trabalhar muito, tem de trabalhar mais e melhor 

do que os outros, de forma a ter a certeza que tudo fez para ganhar, mesmo 

que não o consiga. Destaca-se não só pelos resultados desportivos, em que o 

futebol é sem sombra de dúvidas o seu baluarte, mas também pela 

componente financeira e nos grandes retornos de investimento que anualmente 

alcança. Orientado pela política de comprar novo e barato para desenvolver o 

potencial, de forma a vender por um preço bem superior ao de aquisição, esta 

gestão, quase sempre na pessoa do seu presidente, há mais de 30 anos, Jorge 

Nuno Pinto da Costa5, valeu a distinção ao mesmo com o Prémio Carreira em 

dezembro de 2011, atribuído pela Globe Soccer Awards, numa gala em que 

também estava nomeado para Melhor Clube do Ano; porém, o galardão 

acabou por recair para o Barcelona, “apenas” campeão europeu e do mundo, 

de então. Antero Henrique (in Revista Dragões, 2012) assegura que o FC Porto 

é uma marca com forte implantação internacional, fruto do seu sucesso 

desportivo, muito para além da dimensão do mercado nacional, e que é uma 

marca claramente de confiança. 

 Um dos pilares do desporto profissional do futuro, é o incremento do 

entusiasmo infantil e juvenil ao redor da prática desportiva em geral (Araújo, 

1995) e é aqui que o FC Porto ocupa lugar de destaque pela sua força, 

modernismo, mística e horizontalidade etária. Com este reconhecimento tão 

tangível, é normal que o FC Porto se assuma a nível interno como o melhor 

clube português da atualidade, sendo, inclusive, o detentor máximo de número 

troféus: até à data, são já 72.  

  

                                                      

 

5
 É o Presidente mais titulado da história do futebol mundial. 
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4.2.2 ORGANIGRAMA GERAL 

 

 A nível de estruturação, o FC Porto tem envidado os seus esforços 

também para a vanguarda do desenvolvimento. Tem sofrido alterações nos 

seus desenhos orgânicos, no sentido de se adaptar e manter-se permeável à 

profissionalização crescente das sociedades. 

 São entidades separadas o Futebol Clube do Porto e a Futebol Clube do 

Porto – Futebol, SAD, detendo o primeiro 40% dos direitos do segundo. Porém, 

uma vez que o presidente da Direção do clube e do Conselho de Administração 

da SAD é o mesmo, diminui drasticamente a possibilidade de conflito entre 

ambas (Teles, 2012).  

 Para Campos (2010), a economia mundial é condicionada pelas 

palavras-chave concorrência e produtividade e, segundo Kotler (2009), há dois 

tipos de empresas: as que mudam e as que desaparecem. É nesta ordem de 

princípios que em 2010, um novo Modelo Operativo (Ilustração 2) foi 

implementado para assegurar a melhoria da qualidade dos serviços prestados, 

interna e externamente. 

Ilustração 2 - Modelo Operativo implementado em 2010 

Fonte: Who’s who FC Porto Holding 2011/2012 
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 Neste organigrama, conseguimos identificar perfeitamente os principais 

pontos de controlo de toda a estrutura. Temos no topo hierárquico o Grupo FC 

Porto Holding, correspondente ao centro de decisões e de liderança de toda a 

estrutura, e que é a forma de sociedade criada com o objetivo de gerir um 

grupo de empresas. Temos ainda mais quatro grupos de ação, que 

correspondem a diferentes áreas de intervenção e cada um deles encabeçado 

por um CEO. Desta forma, a FC Porto – Serviços Partilhados e Corporativos é 

responsável pela consolidação das atividades estratégicas e transversais; a FC 

Porto – Desporto é responsável pela gestão das atividades desportivas e o 

grupo onde se realizou todo o processo de estágio do autor, liderado pelo CEO 

Antero Henrique; a FC Porto – Comercial encarrega-se das funções comerciais 

da estrutura e faz a ligação com os associados e os clientes; e a FC Porto – 

Operacional é a responsável pela gestão das infra-estruturas e pela 

organização de eventos, logística das atividades desportivas e pela 

consolidação das atividades de desenvolvimento. 

 Antero Henrique (in Revista Dragões, 2012) afirma que todas as 

pessoas do clube sabem que a sua função é importante para a estrutura, que o 

espírito de missão está à frente de tudo e que existe um grupo empresarial com 

uma liderança marcada, em que todos os outros sabem o seu papel e a sua 

colaboração.  

 Este novo modelo operativo veio impor uma lógica e uma dinâmica 

diferente, com uma melhor distribuição de papéis, funções, deveres e 

responsabilidades. 
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FC Porto 

Desporto 

Modalidades 

Serviços 

Desportivos 
Futebol 

4.2.2.1 FC PORTO DESPORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como mencionado na página anterior, a Futebol Clube do Porto – 

Desporto é a empresa onde se desenrolou o processo de estágio e encarrega-

se da gestão das atividades desportivas. Tal como o próprio nome indica, é a 

empresa que engloba todas as atividades desportivas sob o símbolo do FC 

Porto, abrangendo 3 grandes áreas, que passamos a descrever. 

A principal diz respeito ao Futebol. Para termos uma noção da sua 

importância e impacto no seio da instituição FC Porto, o Futebol está à parte 

das restantes Modalidades, as ditas amadoras. Não é uma questão de 

desrespeito para com o andebol ou o hóquei; é simplesmente um ato natural e 

um reflexo da visibilidade que este desporto tem na sociedade, não só 

portuguesa, como internacional. Movimenta milhões, quer em termos 

financeiros, quer em massas populacionais. É normal o estádio do Dragão ter, 

em média, 35 mil pessoas a assistir a um jogo entre o visitado e o penúltimo 

classificado da Liga, e o Dragão Caixa ter 1500 espetadores a assistir a um 

Ilustração 3 - Âmbitos da FC Porto Desporto. 



 61 

confronto entre primeiro e segundo classificado do campeonato de andebol. 

Este facto, esta realidade é indesmentível, daí haver esta separação. 

No grupo das modalidades, para além das já mencionadas (andebol e 

hóquei em patins), inserem-se todas as outras, como o boxe, a natação, o 

halterofilismo, o bilhar, entre outras. Ou seja, as de menor expressão no 

panorama nacional. Contudo, tal não significa que as mesmas não produzam 

grandes campeões, bem pelo contrário; o hóquei em patins, por exemplo, 

alcançou muito recentemente a façanha de conquistar 10 (!) campeonatos 

nacionais consecutivos. Apesar da grande notoriedade tida pelo Futebol, a 

instituição FC Porto tem pergaminhos na área das Modalidades e são estas 

também merecedoras de especial atenção. 

Por fim, existe a área dos Serviços Desportivos, onde estão alojados os 

mais variados Departamentos: Médico, Pedagógico, Secretaria Desportiva, 

entre outros, como o Departamento de Scouting. São serviços transversais a 

todas as modalidades do clube, profissionais e ditas amadoras, que garantem o 

seu funcionamento e prestam apoio às mesmas, mediante as suas orgânicas 

funcionais. 

 

 

4.2.3 AS INSTALAÇÕES 

 

 Como clube de topo que é, o FC Porto tem ao dispor das suas 

modalidades e formação, instalações desportivas modernas e que 

proporcionam o melhor ambiente, com os melhores materiais e as melhores 

condições para a prática desportiva. Como afirma J. Cunha (2007), tal como 

uma boa estrada ajuda na performance de um automóvel, também no futebol, a 

existência de bons equipamentos para a prática, tem a sua cota parte no 

caminho para a excelência. Passemos, então, a conhecê-los melhor.  
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4.2.3.1 ESTÁDIO DO DRAGÃO 

 

 Inaugurado a 16 de novembro de 2003, o Estádio do Dragão 

impressiona pela sua imponência. Extremamente bem localizado, sendo visível 

de muitos pontos nos arredores da cidade do Porto, esta obra do arquiteto 

Manuel Salgado rapidamente se tornou num dos marcos da metrópole. Tem 

capacidade para pouco mais de 52 000 pessoas e uma multifuncionalidade que 

lhe permite acolher uma grande diversidade de eventos, desde concertos a 

exposições. Foi o primeiro estádio a receber a certificação Greenlight, relativo 

ao esforço na utilização racional da energia e na qualidade da iluminação, e 

está no top 25 da Fox Sports dos estádios sagrados do futebol. Viu ser-lhe 

atribuído o grau A na tipologia de estádios pela UEFA, o que lhe permite ser 

palco de qualquer jogo oficial de futebol, seja nacional ou internacional. 

 

 

4.2.3.2 CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA 

 

 Inaugurado no verão de 2002, o Centro de Treinos e Formação 

Desportiva (CTFD) PortoGaia marcou o início de uma nova era para o FC 

Porto. Moderno e funcional, conta com um mini estádio de relva natural e 

capacidade para quase 4000 pessoas, um campo de relva sintética com 

iluminação artificial, um mini campo de relva sintética para trabalho intensivo e 

treino de guarda-redes, três campos em relva natural com medidas oficiais e 

três edifícios adjacentes: um para conferências, outro de suporte para o futebol 

de formação e outro dedicado ao apoio ao futebol sénior. 

 

 

4.2.3.3 VITALIS PARK 

 

 No velhinho campo da Constituição, em tempos a “casa” para os jogos 

de futebol e andebol de 11 do FC Porto como visitado, ergueu-se um complexo 

dinâmico, funcional e modernizado. Destina-se sobretudo ao futebol de 

formação e alberga ainda a Dragon Force, a escola de futebol do Dragão. Além 
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da parte desportiva, onde se contam um campo de futebol de 11 de relva 

sintética e luz artificial, outro de futebol de 7 de relva sintética, luz artificial e 

cobertura, e outro campo de futebol de 5 em terra batida, contém um espaço 

formativo e de acompanhamento escolar para os jovens do seu quadro, entre 

outros espaços. 

 

4.2.3.4 DRAGÃO CAIXA 

 

 O novo pavilhão do FC Porto para as modalidades do andebol, do 

hóquei e do basquetebol, modalidade entretanto suspensa. “Colado” ao Estádio 

do Dragão, é outro recinto desportivo que prima pelas linhas vanguardistas, 

funcionalidade e beleza. Possui um sistema de gestão de manutenção 

inteligente dos recursos, transformando-o num ícone ambiental, à semelhança 

do seu “parceiro do lado”. 

 

4.2.3.5 CASA DO DRAGÃO 

 

 A Casa do Dragão é o lar de acolhimento dos jovens da formação do 

clube. Ganhou renovados contornos de excelência, com uma modernização 

das suas valências e com espaços diversificados para o convívio entre os seus 

frequentadores e áreas de contato privilegiado com o staff técnico dos 

departamentos de formação do FC Porto. 

 

 

4.2.4 PARCERIAS 

 

  O FC Porto tem desenvolvido parcerias com várias entidades, no sentido 

de promover e fomentar o desporto de formação. O projeto Dragon Force tem 

crescido imenso e caminha a passos largos para a sua internacionalização. É 

intenção do clube promover a sua mensagem e a sua filosofia perto de todos 

os jovens nacionais e, com esse intuito, alargou a sua escola de formação a 

vários pontos do país. De norte a sul, este a oeste, até às ilhas, a Dragon Force 

celebra contratos com clubes (ADC Aveleda em Braga, CF Repesenses em 
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Viseu, Casa Pia em Lisboa e a Escola Futebol Pauleta nos Açores, para citar 

alguns), utilizando as suas instalações e fundindo-se com os clubes nas idades 

mais precoces, até aos 11 anos de idade. É uma escola não só de futebol mas 

também de cidadania, geografia, ambiente e nutrição e é uma autêntica escola 

de valores, sendo um complemento ideal para a escola tradicional.  

 Antero Henrique (in Revista Dragões, 2012) afirma que o grande desafio, 

mais do que formar jogadores, é formar campeões. Formar significa ensinar e 

aprender, o que implica simular, repetir, corrigir, insistir, mostrar, etc., sempre 

com rigor, sempre com regras e estratégias, sempre com método e modelo 

claro para seguir, acrescenta. “O nosso intuito é vencer na alta competição e 

participar ao nível dos escalões de formação, através do Dragon Force”, 

remata. 
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5. DEPARTAMENTO DE 

SCOUTING DE FUTEBOL 

DO FUTEBOL CLUBE DO 

PORTO 

“When love and skill work together, expect a masterpiece”, 

John Ruskin 

 

 Iremos agora escalpelizar o meio ambiente em que decorreu o estágio 

profissionalizante. A opção, como previamente constatado, recaiu sobre o 

Departamento de Scouting do FC Porto, que é um dos departamentos-

referência de todo o Grupo FC Porto. Quem o diz e o afirma, são as constantes 

notícias sobre os grandes negócios realizados pelo clube, na contratação de 

jogadores economicamente acessíveis mas com um potencial imenso. Não é o 

Departamento de Scouting que os contrata, salvo algumas exceções, mas é 

quem os descobre e os dá a conhecer aos líderes. É uma equipa de sucesso 

mas torna-se fundamental que os seus componentes não se deslumbrem com 

os mesmos, dado que o sucesso, ao trazer consigo a afirmação que todos 
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buscamos, conduz-nos mais cedo ou mais tarde para uma certa lassidão de 

atitudes e comportamentos (Araújo, 2001). A reinvenção e a adaptabilidade 

constante são práticas fundamentais a manter em equipas de sucesso. 

 Segundo Ribeiro (2008), no momento em que também ele estagiou 

neste Departamento e hoje atual membro do corpo técnico da equipa A, o 

Departamento de Scouting participa e colabora em várias frentes (Ilustração 4). 

 

  

 Com esta imagem, conseguimos verificar as diversas capacidades do 

Departamento, dando razão à revisão bibliográfica que fomos construindo e 

onde constatamos as imensas valências do Scouting. Não é um trabalho única 

e exclusivamente de campo; envolve todo um processo de gestão, 

planeamento e organização, de tarefas e de prioridades. 

 Iremos discorrer sobre a dinâmica, as funções, o modo de trabalho, 

enfim, atentar no modus operandi do Departamento. Chamamos a atenção do 

leitor para o facto de haver processos e procedimentos sobre os quais não nos 

podemos pronunciar, dado o seu nível de confidencialidade. 

 

 

Ilustração 4 - Frentes do Scouting (Ribeiro, 2008). 
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5.1 ORGANIGRAMA 

 

 O Departamento de Scouting do FC Porto está bem estruturado, com 

delimitação concreta e clara das tarefas específicas de cada colaborador. 

Distribui-se pelas suas duas áreas de intervenção, a equipa A e os escalões de 

formação, sendo estes os seus principais focos de interesse no trabalho diário. 

Tem um líder bem definido para todas as ações e uma comunicação fácil entre 

todos os membros, visto se encontrarem reunidos num só amplo escritório e 

com secretárias para os mesmos, sem espaços fechados ou isolados. 

 

  

 Através desta imagem, podemos constatar as linhas simples de 

comunicação entre os membros, sendo muito verticais e claras. 

 

Ilustração 5 - Organigrama Geral do Departamento Scouting FC Porto 
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5.2 MODUS OPERANDI 

 

 O modo de atuação de uma organização é vital perante os objetivos 

propostos. Se nos contextualizarmos na contemporaneidade e em toda a 

concorrência que desta emana, temos então uma perspetiva do trabalho árduo 

que espera as instituições. Mirallès (2006) afirma que, na hipercompetição, 

nenhum ator (subentenda-se pessoa individual ou coletiva) pode pretender 

desfrutar de uma vantagem competitiva exclusiva e sustentável, dado que a 

velocidade ação/reação é um parâmetro-chave para o sucesso e é medido 

principalmente em dólares. Alcançar ou igualar já não é bom o suficiente e a 

imaginação humana tem de ser a vantagem competitiva de qualquer 

organização (Holder, 1995). Nesse sentido, Antero Henrique (in Revista 

Dragões, 2012) vê no FC Porto muito mais do que uma organização 

desportiva; vê uma autêntica escola de valores, ao afirmar que “o FC Porto 

tem-se preocupado, para além de jogadores, em formar recursos a outros 

níveis, designadamente treinadores”. O mesmo afirma que “podemos dizer hoje 

que há claramente uma escola FC Porto ao nível dos diversos recursos 

humanos”. 

 O Departamento de Scouting do FC Porto não foge à regra. Luta, 

trabalha, renova-se e inova-se para se manter na linha da frente perante os 

seus propósitos e fundamentações. Antero Henrique (in Revista Dragões, 

2012) assume que “é algo que exige de nós [n.d.r.: os clubes mais poderosos 

quererem os nossos jogadores] uma grande capacidade regeneradora e uma 

política de scouting atenta, competente e altamente eficaz. Aliás, tudo se 

baseia na trilogia recrutamento-desenvolvimento-rendimento. Os três pilares do 

nosso modelo desportivo integram-se também nos três fatores críticos de 

sucesso: qualidade do conceito / qualidade dos treinadores / qualidade dos 

jogadores. O processo iniciado há 6 ou 7 anos, com o Visão 611, teve como 

finalidade tornar o futebol do FC Porto uno, com forte ligação entre formação e 

equipa profissional. Será possível corporizar esta visão agora com a criação da 

equipa B e também com o talento que continua a chegar para a equipa A, com 

jogadores formados no FC Porto, nascidos ou não em Portugal. Temos 

investido muito em recrutamento e desenvolvimento, com o objetivo claro de 

obter rendimento permanente”. A este nível, há uma declaração muito curiosa e 
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peculiar da autoria de Co Adriaanse (in Jornal O Jogo, 2006), antigo treinador 

campeão nacional do FC Porto. Segundo o mesmo, “Barcelona e Chelsea têm 

excelentes jogadores em todas as posições porque os podem comprar. É como 

ter um jardim. O FC Porto tem de plantar aquilo de que precisa e esperar que 

cresça. Enquanto isso, Chelsea e Barcelona veem o que nós plantamos e 

compram já crescido. E nós voltamos a ter de plantar”. 

 Existe uma espécie de bíblia do Departamento, que é o Modelo de 

Negócio. Retrata todos os protocolos a cumprir, determina o fluxo de reuniões 

a realizar, define todos os passos de todas as funções e deveres do 

Departamento e faz uma gestão de recursos humanos na atribuição de tarefas. 

É um registo dos processos e procedimentos e define o que se deve fazer, 

como se deve fazer e quando se deve fazer.  

 Outro marco de importância acrescida, foi a elaboração de um 

documento por parte de José Mourinho e entregue à Administração do clube 

em 2003, onde estabelece uma linha orientadora de jogo, universal a todos os 

escalões. Mourinho (in Jornal A Bola, 2003) assume que o documento “procura 

de forma objetiva definir o modelo de jogo (…) assim como os respetivos 

princípios inerentes ao mesmo”. Com ele, pretende “que todos os técnicos do 

clube saibam objetivamente as ideias-chave que lideram todo o processo de 

construção da equipa principal e assim possam objetivar o trabalho de 

formação dos jogadores compatíveis com as nossas necessidades”, 

considerando que também ao nível da prospeção, este documento pode ser 

“um auxiliar importante pela especificação das caraterísticas pretendidas” por 

posição. 

  

  “A filosofia é tão importante como a equipa e a ideia de equipa é mais 

importante que um jogador, tendo os jogadores a obrigação de cumprir e 

defender as ideias do clube”. 

José Mourinho (in Jornal A Bola, 2003) 

 

 É fundamental a preservação da máxima “formar a ganhar”. Como refere 

Luís Castro, citado por Ribeiro (2008), “a equipa pode perder e estar tudo bem 

porque emergiu dela um ou dois jogadores, e a equipa pode ganhar e estar 
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tudo mal porque não se conseguiu destacar nenhum jogador, ninguém brilhou 

e nenhum está a brilhar”, para a futura integração na equipa profissional. 

 Para a implementação dessa filosofia, muito contribuiu o Projeto Visão 

611, em 2006, mencionado por Antero Henrique (in Revista Dragões, 2012). 

Foi um projeto de transformação do futebol no clube e que estabeleceu uma 

visão única desde as camadas jovens até à equipa principal, orientado pela 

formação de atletas à imagem do FC Porto, e que teve a duração de 5 anos. O 

conceito pretendeu implementar uma filosofia única, de baixo para cima, i.e., 

dos mais jovens à equipa A, de modo a uniformizar métodos de trabalho e de 

funcionamento do futebol do clube, facilitando, desta forma, a inclusão de 

jovens no futebol profissional da organização, que é o grande objetivo final do 

Projeto. Atualmente, com a equipa B, podemos assistir à recolha dos frutos de 

todo o trabalho desenvolvido. 

  

5.2.1 AS PRIORIDADES DE OBSERVAÇÃO 

 

 Todos os membros do Departamento têm bem definido no seu interior, o 

perfil e o conceito de jogador procurado e requisitado, para integrarem as 

equipas de formação e profissional do FC Porto. Contudo, dado que o jogo 

encerra uma grande variedade de ações, sensações e emoções, todas elas 

com uma estreita relação entre si (J. Cunha, 2007), esta tarefa nem sempre se 

adivinha simples, nem fácil. 

 

5.2.1.1 EQUIPA A 

 

  Relativamente à equipa A, a política de observação convém ser mais 

cuidada e ponderada em comparação com os escalões de base. A este nível, 

os jogos económicos e de interesses têm um valor muito elevado e a 

contratação de um jogador por elevadas quantias de milhões de euros, pode 

traduzir-se num negócio ruinoso, transtornante e prejudicial para a organização 

compradora. É indiscutível que é fundamental ser bem mais realista e calculista 

quanto à veracidade dos fatores que adjetivam um jogador, como também o é 

que existe muito maior disponibilidade para despender avultadas somas de 
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euros para assegurar a aquisição de um craque. Para a formação, ocorre 

precisamente o contrário. 

 

 

5.2.1.2 FORMAÇÃO 

 

 Relativamente à formação, há um maior leque de prioridades a 

considerar no momento da contratação de um jovem. Assim, as prioridades vão 

de um menor rigor e risco, até a uma maior ponderação e comparação entre 

pares, à medida que as idades/escalões vão crescendo, rumo à equipa sénior. 

Sumariando, Fernando Bandeirinha (anexo B) defende que “nos escalões mais 

baixos, podemos ter um número ainda mais alargado de jogadores”, idades em 

que o FC Porto tem inúmeras equipas por escalão, e “fazer o que temos feito, 

que é o efeito pirâmide”, que consiste em ir selecionando os melhores 

jogadores até às idades mais avançadas, numa espécie de seleção natural 

Darwiniana, em que “é preferível, neste caso, ter um número mais reduzido 

mas com imensa qualidade, do que ter um grande lote com jogadores com 

menos qualidade”. Isto tudo, na perspetiva de que “se tivermos os melhores 

U8/U9, teremos os melhores U10, os melhores, U11, os melhores U13, e por aí 

em diante”, defende. 

 Contudo, dada a grande concorrência atual e por não ser tão acessível 

quanto isso encontrar um jogador com caraterísticas que preencham os 

requisitos do perfil pretendido pelo FC Porto, a missão demonstra-se complexa. 

 Relativamente aos vários fatores a ter em conta, convém apurar 

algumas caraterísticas. Desde logo, a idade. Se tivermos dois jogadores muito 

bons, semelhantes em questões técnicas, físicas e psicológicas, a preferência 

deve recair pelo mais novo, partindo do pressuposto que a margem de 

progressão será maior. Também conta o facto de um jogador ser polivalente e 

eficaz em mais do que uma posição, sendo esse outro dos fatores 

preferenciais. A vida familiar e a adaptabilidade de um jovem à sua inserção 

social são também aspetos a considerar, visto que, contratar indivíduos 

conflituosos e problemáticos, poderá traduzir-se em problemas na equipa e na 

relação entre os seus pares. A predisposição para a ocorrência de lesões é 
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igualmente outra caraterística da avaliação de um jogador; porém, é um pouco 

complexa de avaliar em jogadores jovens, pois recorrentemente ocultam as 

mesmas apenas para ter o prazer de jogar de forma incessante. No FC Porto, a 

vertente pedagógica é equivalente à capacidade técnica e de habilidades de 

um jovem, pois o intuito é formar homens e campeões da sociedade, o que terá 

maiores probabilidades de acontecer em indivíduos de sucesso na vida 

escolar. 

 Outro dos aspetos relaciona-se com a distância entre o centro pessoal 

do jovem, i.e., zona em que mora, estuda e passa a maior parte do tempo, e o 

local de treinos. É muito mais profícuo, na comparação de indivíduos, contratar 

um menino que more e estude no centro da cidade do Porto, do que outro que 

more em Penafiel ou na Trofa. Isto, caso apresentem o mesmo potencial em 

variados parâmetros. 

 Por fim, outro dos pontos a favor do FC Porto e dos clubes ditos 

grandes, é o regulamento de transferências em vigor em Portugal. Os 

familiares diretos dos indivíduos jovens têm total autonomia e liberdade de 

escolha sobre o clube que desejam ver o seu filho representar, até ao último 

dia dos treze anos dos mesmos. No final de cada época, até ao limiar dos 14 

anos, os pais e o jovem em questão podem muito bem decidir trocar de clube, 

desde que estes os aceitem e os integrem nos seus quadros de formação. Esta 

lei é uma mais-valia para clubes tão apetecíveis e com a grandeza do FC 

Porto, que uma vez demonstrando interesse num jogador até à idade 

mencionada, dificilmente será rejeitado. 

 Além do mais, e no caso da contratação de jovens estrangeiros, o FC 

Porto somente aceita alojar na Casa do Dragão, indivíduos de catorze anos em 

diante, o que vai de encontro não só a esta lei, mas também às necessidades 

dos jovens, sendo entendida esta idade como aquela em que começam a ser 

mais independentes e a não necessitar tanto do carinho e do conforto de casa. 

 O estabelecimento destas diretrizes visam o melhor para o FC Porto 

mas também para os jovens que possui nos seus vários escalões. Se o 

objetivo do desporto é desenvolver atletas de alto nível, então maximizar o 

número de crianças que têm acesso a programas de desenvolvimento de 

talento, irá aumentar a probabilidade de identificação de indivíduos talentosos 
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(MacDonald, 2011). A construção de uma rede de observadores que conheçam 

na íntegra o nível de jogo mínimo para a nossa equipa e que tenham em 

consciência todos estes pontos é, para o FC Porto, um passo dado rumo ao 

sucesso, tendo sempre presente que só apostando forte nos escalões de 

iniciação, é que se conseguirá um trabalho de base qualitativo e em 

antecipação aos rivais mais diretos. 

 

5.2.2 PLANEAMENTO 

 

 Para orquestrar o trabalho inerente às suas funções, é fundamental o 

planeamento. Por semana, decorrem, em território nacional, centenas de jogos 

com milhares de jogadores para observar. Além da obrigatoriedade de possuir 

uma vaste rede de scouts, de norte a sul, de este a oeste do país, é crucial 

traçar um plano de ação. 

 Existe um planeamento anual, com estabelecimento de metas a atingir 

na época desportiva. O cerne é definir alvos e objetivos gerais,que devem 

resultar das observações e estabelecer reuniões pontuais em períodos 

importantes da época, para os respetivos pontos de situação. Semanalmente, 

são elaborados planos pelo responsável pelo Planeamento, com atribuição de 

tarefas específicas e jogos a observar pela rede de scouts internos do clube, 

que são colaboradores ligados contratualmente ao mesmo. 

 Para os scouts externos, esse plano semanal é efetuado pelos seus 

subcoordenadores, que por si só respondem aos coordenadores de zona, num 

mapa hierárquico definido pela Ilustração 6, na página 75, onde podemos ver 

claramente a lógica deste funcionamento. 

  

 

5.2.3 TOMADA DE DECISÃO 

 

 A tomada de decisão pode ser tida em conta mediante algumas 

situações, existindo as tomadas de decisões mais importantes e aquelas não 

tão importantes.  
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 As de maior responsabilidade, ficam a cargo do líder máximo da 

estrutura, João Luís Afonso. Incluem-se neste género as decisões que afetam 

ou que têm impacto na ação do Departamento e as decisões do ponto de vista 

estratégico da organização. As que comportam um cariz não tão assertivo, 

podem ser delegadas no responsável pelo scouting da formação, Fernando 

Bandeirinha. Em conjunto, são o vértice estratégico do Departamento. 

 Porém, o ambiente no Departamento é de liberdade e livre arbítrio, 

dentro do panorama de responsabilidade e de consciencialização que 

carateriza as grandes instituições. Não há necessidade de uma liderança forte, 

demarcada, de um líder inatingível e insensível à opinião dos outros. Não. 

Cada membro, ciente da sua autonomia mas também do papel que desenrola 

no meio, expressa a sua opinião, faz propostas e cumpre com o que lhe é 

exigido, sem haver momentos em que o líder tenha de fazer chamadas de 

atenção ou intervir de forma abrupta perante uma situação que comece a fugir 

ao controlo. Não é uma liderança desleixada; é antes um líder que se insere no 

grupo de trabalho e que se vê como mais um membro que trabalha em prol do 

Departamento de Scouting.  

 Tudo isto é possível apenas e só pela confiança no trabalho uns dos 

outros. Não é necessário haver amizades pessoais para uma secção, um 

departamento ou um gabinete trabalhar em sintonia e em uniformidade. O 

respeito pela máxima “a minha liberdade acaba onde começa a do outro” é um 

bom ponto de partida para uma organização de sucesso. 

 No âmbito das contratações, as referentes à equipa A são efetuadas 

pela Administração, mediante os jogadores apresentados pelo Departamento, 

por toda a complexidade que já discutimos. As aquisições para os quadros da 

formação são decididas pelo Responsável de Scouting para a Formação, 

Fernando Bandeirinha, em consonância com o Diretor Técnico da Formação, 

Luís Castro, e restante corpo técnico. 
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5.2.4 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 O tratamento da informação é uma tarefa que deve ser cuidada 

minuciosamente, de forma a rentabilizar ao máximo a mesma e a extrair todo o 

potencial do seu conteúdo. É a quantificação em relatórios do trabalho efetuado 

pelos scouts (internos e externos) ao longo de uma semana, de um mês, de um 

semestre, de uma época inteira. A Ilustração 6 demonstra o mapa 

relativamente à comunicação e ao tratamento da informação. 

 

 

 

 Antes de explicarmos o quadro em geral, acrescentamos que existem 

ainda os subcoordenadores de zona (responsabilizam-se pela observação total 

Ilustração 6 - Gestão da Comunicação e da informaçãp do Departamento de Scouting FC Porto. 
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em um ou em mais concelhos), que fazem a ponte entre os scouts externos e 

os Coordenadores de Zona (responsáveis por distritos). Os subcoordenadores 

e os Coordenadores são também tidos como scouts externos. 

 Vemos que o scout externo, representado pela palavra scout, envia os 

seus relatórios para o Coordenador de Zona, que por sua vez os faz chegar ao 

Centro de Gestão. Este Centro de Gestão é a grande base de dados do 

Departamento e núcleo informativo do mesmo, incluindo da equipa A. Todo o 

trabalho realizado é aqui armazenado, quantificado e qualificado. 

 Os Supervisores, que correspondem aos scouts internos, executam o 

trabalho que o próprio nome indica nas diferentes regiões do país. A gestão de 

todo este processo fica a cargo de Fernando Bandeirinha e Admar Lopes. 

 Relativamente à comunicação, é um sistema hierárquico bem visível. Do 

topo (Fernando Bandeirinha) parte para os Supervisores, que transmitem aos 

Coordenadores de Zona, que por sua vez reportam aos subcoordenadores, 

para finalmente fazer chegar a informação aos scouts externos. De igual forma 

para a equipa A, com a diferença de não existirem tantos intervenientes, em 

que a informação passa diretamente de Admar Lopes para os scouts internos 

da equipa sénior. 

 

5.2.5 INTER-RELAÇÃO COM OS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E GRUPOS 

 

 O Departamento de Scouting tem a sua própria forma de trabalhar. No 

entanto, para o correto desempenho dos seus deveres, tem de comunicar-se 

constantemente com outros departamentos. Obviamente que todos os 

departamentos de uma organização, por maior que esta seja, devem estar em 

constante comunicação, de forma a manterem-se na mesma linha, 

sintonizados e imbuídos pelos mesmos fundamentos. Contudo, há 

departamentos que se relacionam mais do que outros e tal é perfeitamente 

normal e compreensível. De seguida, citamos os departamentos mais 

presentes no dia a dia do Scouting e os motivos para essa comunicação. 

 

5.2.5.1 CORPO TÉCNICO 
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 O mais evidente, pois é aqui que se encontram todos os treinadores da 

organização. Como tal, são estes que identificam as necessidades e as 

carências nas respetivas equipas e que fornecem os feedbacks sobre a 

qualidade dos jogadores a contratar, em conjunto com os scouts. São também 

os treinadores que classificam e avaliam os jogadores que integram o processo 

de trial. 

 

5.2.5.2 SECRETARIA DESPORTIVA 

 

 Existe também uma comunicação quase diária, devido à inscrição de 

jogadores, e por ser esta área que fornece os dados da calendarização de 

jogos a nível regional e também das seleções nacionais. A Secretaria 

Desportiva é também solicitada a tratar dos seguros para os jogadores, 

nomeadamente os que integram o processo de trial. 

 

5.2.5.3 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

 

 O Departamento Pedagógico é solicitado nos momentos em que o clube 

recebe jogadores à experiência, de outras zonas, nacionais e internacionais, 

para albergar e cuidar da alimentação dos mesmos na Casa do Dragão. 

 

5.2.5.4 DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

 Todas as questões legais envolventes nos processos de contratação e 

de trials, na aquisição de vistos de curta duração, por exemplo, são tratadas 

com este departamento. 

 

5.2.5.5 DRAGON TOUR 

 

 Aquando dos momentos de viagens internacionais para 

acompanhamento de jogos, torneios e outras competições, a conversação com 
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a Dragon Tour é fulcral para marcação de transportes, de hotéis e aluguer de 

viaturas. 

 

 

5.2.5.6 FC PORTO OPERACIONAL 

 

 A FC Porto Operacional, como responsável pela gestão das infra-

estruturas do Grupo FC Porto, é contactada para o aluguer dos espaços para a 

realização de eventos desportivos por parte do Departamento de Scouting, 

bem como para a permissão de entrada nos recintos sob sua jurisdição dos 

colaboradores do Departamento, quando se têm que deslocar a esses locais 

pelas mais variadas razões. 

 

  

5.2.6 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

 Os eventos desportivos constituem-se como atividades típicas de 

promoção e desenvolvimento desportivo. A realização destes é tida como um 

fator de desenvolvimento sustentável no plano regional e são definidos através 

de determinados parâmetros: dimensão, caraterísticas espaciais, temporais e 

desportivas e reputação (Brighenti et al., 2005). 

 A elaboração de um evento desportivo requer planeamento detalhado e 

preparado para dar respostas a imprevistos, que são algo que ninguém 

consegue evitar. Como refere B. Almeida (2001), o planeamento antecipado é 

essencial para o sucesso de um evento desportivo, que depende das decisões 

que foram tomadas anteriormente.  

 Os eventos realizados com o cunho do FC Porto são reconhecidos a 

nível nacional e internacional pela qualidade da sua organização (Teles, 2012). 

Porém, essa lógica internacional não é tida em conta nos eventos organizados 

pelo Departamento de Scouting do FC Porto. Os eventos realizam-se no 

âmbito da formação e são jornadas de observação de jovens referenciados 

pela rede de scouts do clube, com uma exceção. Podem adotar diferentes 

nomes consoante a estruturação do evento em si, denominando-se Dragon 
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Dream, Torneio FC Porto ou Open Day, o tal evento que é aberto a todo o 

público jovem que queira participar (desde que se insira nos anos de 

nascimento pré-estabelecidos para participação no mesmo). São tardes de 

autêntica festa do futebol e são eventos nómadas, dado que se realizam em 

pontos estratégicos do país, mediante os interesses do clube. 

 Há ainda a promoção do processo de treinos à experiência – trials -, em 

que jogadores são convidados a integrarem os processos de treino da equipa 

correspondente à sua idade e mostrarem todo o seu potencial.  

 No âmbito da realização dos referidos eventos, é necessário ter em 

conta a existência do “falso positivo” – jogadores que indicam talento mas que 

por aspetos de várias ordens, não o confirmam – e do “falso negativo” - 

jogadores que não revelam rapidamente talento mas que posteriormente, em 

determinadas condições, exteriorizam toda a sua capacidade, sendo que neste 

caso é preciso manter um processo apertado de monitorização constante sobre 

a evolução do atleta nas suas diferentes etapas da formação, de modo a não 

se perderem jogadores de grandes capacidades – enunciadas por Simões 

(1998). 

 Para Silva (2009), é evidente a existência de um grau de incerteza, de 

falibilidade, já que mesmo que haja uma matriz otimizada de indicadores, que 

permita a deteção e seleção de talentos, há um fator relevante em todo este 

processo, que não é possível medir – a aposta, por vezes intuitiva, que o 

treinador faz em determinado jogador e o encaixe das suas caraterísticas na 

forma de jogar da equipa. Se um jogador não usufrui de condições mínimas 

para a demonstração das suas potencialidades, dificilmente estas se revelarão 

em todo o seu esplendor. Porém, existe também a noção geral de que os bons 

jogadores, jogam bem sempre, e este jogar refere-se à exibição das suas 

qualidades ao nível técnico e psicológico e não à eficácia das suas ações no 

jogo, independentemente do contexto em que este se desenrola. 
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5.3 O RESSURGIMENTO DA EQUIPA B 

 

 Esta nova época 2012/2013, trouxe uma novidade: o regresso das 

equipas B, projeto retomado após cerca de seis anos em estagnação. Esta é 

uma oportunidade fantástica para o clube poder acompanhar mais de perto os 

seus jogadores mais jovens e de os desenvolver num contexto muito próximo 

do que se lhes espera atribuir a curto prazo. As equipas B competem na 

Segunda Liga, o escalão imediatamente a seguir ao campeonato máximo do 

nosso país, o que permitirá criar uma desenvoltura e um crescimento muito 

maiores do que competir noutras equipas de competições de menor expressão. 

Fernando Bandeirinha (anexo B) crê que é fundamental este espaço 

competitivo pois assegura “dois ou três anos que nos podem garantir, ou não, a 

sua passagem para a equipa principal e estão mais perto dos técnicos da 

equipa principal, com um acompanhamento diário e constante”. 

 Também Antero Henrique (in Revista Dragões, 2012) é explícito no que 

concerne a esta questão. “O que acontece agora, com a nova oportunidade da 

equipa B, é diminuir o hiato entre os U19 e a equipa A e ver garantido um 

processo de continuidade desde a formação de base até ao futebol 

profissional. A equipa B será um espaço de aprendizagem, no qual o nível de 

competitividade é maior e integrado. Integrado no FC Porto e integrado numa 

competição profissional. Será um desafio difícil para todos, algo que 

apreciamos. (…) É incompreensível e inaceitável que os jogadores não sejam 

corrigidos, pois isso não é preparação para a alta competição, sendo que até 

aqui os jogadores não recebiam o nosso processo de forma direta, uma vez 

que estavam cedidos a outros clubes. E isso era evidente na ausência da 

equipa B. O que acontece em cada momento, quer do treino, quer do jogo, 

deve ser escalpelizado o mais e melhor possível para permitir uma melhor 

aprendizagem. Quanto maior for a proximidade, maior a influência exercida”. 
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5.4 RESUMO DAS ENTREVISTAS A TRÊS COLABORADORES INTERNOS 

 

 Para enriquecimento pessoal e como suporte de fundamento à pesquisa 

bibliográfica efetuada, partimos para a realização de três entrevistas a 

colaboradores internos do FC Porto, com imensos anos de casa e profundos 

conhecedores da cultura da organização. 

 Procedemos primeiramente à elaboração de um guião (anexo A) para 

nos orientarmos e procurarmos as respostas desejadas. Cada entrevista foi 

efetuada de forma individual mas com orientações diferentes. A conversa tida 

com Fernando Bandeirinha decorreu nos escritórios da SAD do FC Porto e 

correspondeu a uma entrevista semiestruturada, com orientação por um guião 

(anexo B) da parte do entrevistador, sem uma ordem rígida das questões, o 

que permitiu desenvolver a conversação com grande flexibilidade. As duas 

restantes, a José Rolando e a Manuel Matos (anexos C e D, respetivamente), 

foram entregues e recebidas em formato digital, logo com uma orientação 

estruturada, em que procuramos uma uniformidade no tipo de informação a 

recolher, de forma a comparar respostas entre ambos. As entrevistas na 

totalidade estão inseridas em Anexos. 

 

5.4.1 FERNANDO BANDEIRINHA (anexo B) 

 

 Um dos aspetos mais importantes retirados da entrevista é que, para o 

entrevistado, “o que é mesmo importante é termos os melhores” jogadores, 

seja quais forem as suas idades. Destaco ainda a afirmação de que “ter-se sido 

jogador é um passo à frente” em relação a outros observadores e que confere 

outra sensibilidade na avaliação de um jogador. Considera que “a técnica é 

fundamental (…) e o principal fator que me leva a gostar de um atleta” e que 

“se tivermos os melhores U08/U09, teremos os melhores U10, os melhores, 

U11, os melhores U13, e por aí em diante”. O uso da palavra “arriscar” é uma 

chamada de atenção para aquilo que realmente é a tarefa de um scout; é 

arriscar, é acreditar no jogador, acreditar no que viu e confiar nas suas 

competências próprias enquanto observador. Quando se contrata um jogador, 

o objetivo é que este “possa integrar a equipa profissional”; contudo “a 
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exigência é grande e o nível é muito alto. Daí termos que ser muito criteriosos 

nas contratações”. Defende ainda a divergência de opiniões entre treinadores e 

observadores, pois considera “benéfico para a determinação dos prós e contras 

na contratação de um jogador” mas nunca de ideias, dado que “a linha 

orientadora e pela qual nos regemos é a mesma”. 

 

5.4.2 JOSÉ ROLANDO (anexo C) 

 

 Nesta entrevista, destaco a descrição de um observador competente, 

quando afirma que a “competência aparece a partir do trabalho apresentado” e 

que “a experiência nos ensina muitas coisas”. O conhecimento dos jogadores 

das nossas equipas, enquanto scout, é fundamental porque, na observação de 

um jogo, “se não conheceres o que tens no teu clube, ficas logo na dúvida; se 

conheceres, podes fazer a comparação de imediato e decidires na hora quem, 

para ti, é melhor”, o que permite “jogar em antecipação” à concorrência. José 

Rolando defende ainda que um jogador à Porto é “determinado, agressivo, 

competitivo, nunca desiste, joga como se o resultado estivesse sempre a zero, 

tem uma mentalidade ganhadora, não se acomoda, dá tudo em campo e 

procura sempre mais, colocando os interesses do clube sempre à frente dos 

seus”, explicando que “nas camadas jovens, este perfil é mais fácil de traçar do 

que em idades mais avançadas”. 

 

5.4.3 MANUEL MATOS (anexo D) 

 

 Este antigo treinador campeão nacional nas camadas mais jovens do 

Boavista FC, afirma que “o fenómeno desportivo está cada vez mais 

profissional, mais especializado e em qualquer setor evoluído existe 

especificidade, pois só assim se atinge o patamar da excelência”. Defende que 

é necessário “dar sentido àquilo que se observa” para “definir com precisão 

aquilo que queremos observar, para não ‘cairmos’ no erro de observar factos 

irrelevantes” e que não é possível comparar a época em que desempenhava 

funções de jogador com a de hoje, pois “o futebol está cada vez mais 

especializado e organizado”. 
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6. REALIZAÇÃO DA 

PRÁTICA PROFISSIONAL 

 É chegado, então, o momento de descrição da prática profissional 

desenvolvida, após um ano de aprendizagem maioritariamente teórica. É 

aqui, neste primeiro contato a fundo com a Gestão Desportiva, pura e dura, 

que somos confrontados com a realidade e com o dia a dia frenético das 

grandes instituições. Iremos desenvolver todo o período de estágio, as 

principais tarefas, as atividades desenvolvidas, as propostas de 

melhoramento e uma reflexão crítica sobre todo o momento de 

aprendizagem, focando nas competências adquiridas e nas dificuldades 

sentidas.  

 De acordo com Araújo (1995), se, no caso dos jogadores, só se pode 

aprender a jogar jogando, torna-se óbvio que no caso dos quadros de uma 

empresa ou no dos seus trabalhadores, a formação respetiva tenha de 

decorrer forçosamente no confronto concreto com a realidade para que se 

pretende habilitar o quadro ou o trabalhador em questão. Por inúmeros que 

sejam os conhecimentos teóricos e a formação académica de um indivíduo, 

é a luta diária e a confrontação com as adversidades que nos vai elucidar 

sobre a real capacidade do mesmo, num ambiente em constante mutação, 
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contrariamente àquele em que adquiriram as valências teóricas. No mundo 

laboral, experienciamos emoções que nos acontecem a nós e não 

escolhidas por nós (Ekman, 2003), tornando-se vital programarmos as 

nossas respostas, ações e opiniões para as situações que nos surgem 

inesperadamente. 

 Incluímos em Anexo documentos representativos de muitas das ações 

desenvolvidas. Contudo, alguns documentos foram salvaguardados devido 

à sua confidencialidade, não nos sendo possível a sua amostra.  

 

6.1 CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

   Após o contacto efetuado entre ambas as instituições (Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto e Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD), 

pelas pessoas da Profa. Dra. Cláudia Dias e do Prof. João Luís Afonso, o 

processo de realização de estágio foi oficialmente confirmado após aceitação 

do mesmo pelo Departamento de Recursos Humanos do FC Porto. Tudo legal, 

tudo a postos para o arranque de trabalho, o primeiro dia na instituição, situada 

na bancada poente do Estádio do Dragão, foi a 21 de Novembro de 2011. 

 

6.2 FUNÇÕES PROPOSTAS 

 

 As primeiras horas na organização foram de introdução à estrutura e aos 

membros. Deu-se de imediato a primeira reunião com Hugo Esteves, do 

Capital Humano, que se mostrou incansável na explicação e no relato do 

organigrama do Grupo FC Porto, relativamente à antiga estrutura operativa e 

às transformações que resultaram no novo modelo orgânico em vigência. De 

imediato, foi-me atribuído um email pessoal, um cartão de acesso às 

instalações e foram-me designadas funções, responsabilidades e 

competências, ao nível de: 

· Participação no planeamento e organização de Dragon Dreams, 

Torneios e Open Days; 

· Colaboração nos processos de Trials; 
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· Colaboração no solucionamento de questões diárias e correntes do 

Departamento; 

· Autonomia para sugerir e desenvolver melhorias de Processos e 

Procedimentos, desde que sustentados. 

 

6.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Em anexo, colocamos um registo diário (anexo E) e resumido das 

atividades efetuadas, bem como um mapa com as atividades levadas a cabo 

pelo Departamento. No final de cada dia, acrescentamos as atividades 

desempenhadas nas horas de estágio, de forma a termos uma noção do 

trabalho desenvolvido e da quantificação e morosidade dos processos 

realizados. De seguida, expomos a descrição detalhada de todas as ações 

fundamentais durante os cerca de 5 meses, mais concretamente desde o dia 

21 de Novembro até ao dia 27 de Abril, de aprendizagem contínua e 

ininterrupta. 

 

6.3.1 DRAGON DREAM 

 

 Na época desportiva 2011/2012, o Departamento de Scouting do FC 

Porto realizou 3 Dragon Dreams: um deles, em Novembro, na cidade do Porto, 

no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto/Gaia; o segundo em 

Lisboa, nas instalações do Casa Pia, em Janeiro; e o terceiro, também no 

primeiro mês do ano de 2012, em Viseu, no recinto desportivo do CF “Os 

Repesenses”. São eventos em que participam meninos convidados pelo 

Departamento e que estão referenciados pela vasta rede de scouts do clube, 

espalhados pelo país. 

 

 

· DRAGON DREAM CTFD – 06.11.2011 

Fui interveniente ativo da ação, com montagem e desmontagem dos 

campos, colocação de barreiras de segurança para os espetadores, na 



 86 

receção e creditação dos meninos dos diferentes escalões, nas fotografias 

individuais para o posterior envio aos atletas e ainda na observação e 

captação de talentos.  

 

· DRAGON DREAM LISBOA – 15.01.2012 

Após a chegada bem cedo ao sul, com ponto de encontro para início de 

viagem no Estádio do Dragão às 07h da manhã, dirigimo-nos (eu e 6 

elementos do Departamento, mais 1 técnico de equipamentos) para o 

campo do Casa Pia, onde auxiliei na identificação de balneários, na 

preparação do espaço para a creditação de jogadores e acompanhantes e 

montagem dos campos. Após o almoço nas redondezas, colaborei no 

fornecimento de informações aos pais dos jovens, bem como desempenhei 

a tarefa de speaker oficial do evento. Após o término do mesmo, procedi à 

desmontagem dos campos em colaboração com os colegas de 

Departamento e jantamos no mesmo local de almoço, após o qual 

regressamos à Invicta. 

 

· DRAGON DREAM VISEU – 29.01.2012 

O ponto de encontro foi no Estádio do Dragão pelas 09h e a chegada a 

Viseu deu-se sensivelmente 1h30m depois. Antes do almoço, procederam-

se às tarefas habituais: montagem de campos, identificação de balneários e 

preparação de espaço para a creditação de jogadores e acompanhantes e 

do local para as fotografias individuais, estando a minha colaboração 

presente em todos os pontos. No evento propriamente dito, desempenhei 

funções de guia, desde o ponto de creditação aos balneários e dos 

balneários ao campo, onde tirei, individualmente, fotografias aos cerca de 

120 meninos presentes. Após o término do evento, jantamos e regressamos 

à cidade do Porto. 
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6.3.1.1 O CONCEITO DRAGON DREAM SEGUNDO O MEU PLANEAMENTO 

E VISÃO 

 

 Imediatamente antes de iniciar o estágio, sensivelmente no início do 

mês de Outubro, o Prof. João Luís Afonso lançou-me o desafio de projetar, 

pela minha visão e lógica, um Dragon Dream, na sua totalidade. O desafio foi 

aceite de imediato e elaborei o documento (anexo J) tal e qual o imaginava. 

Com erros em alguns níveis (nomeadamente ao nível dos organigramas 

apresentados), fica, de qualquer modo, a minha tentativa na elaboração de um 

Dragon Dream. De referir que, hoje, com toda a experiência e conhecimento 

dos trâmites inerentes à realização de um evento desta envergadura, o mesmo 

documento seria elaborado de forma completamente diferente. Contudo, 

percebi a mensagem e o objetivo do mesmo, adquirindo aí as primeiras 

aprendizagens. 

 

6.3.2 TORNEIOS 

 

 O Departamento de Scouting desenrolou três Torneios FC Porto e todos 

eles realizados no Vitalis Park. À semelhança dos Dragon Dreams, também 

nos torneios são permitidos apenas jovens referenciados pelos scouts FC 

Porto. Em anexo (anexo Q), damos como exemplo a elaboração de um 

programa para um evento deste género. 

 

· TORNEIO FC PORTO – 18.12.2011 

A chegada da organização ao recinto deu-se às 12h45m e, de imediato, se 

puseram mãos ao trabalho. Montagem de campos, identificação de 

balneários, distribuição de bolas pelos campos, receção e creditação de 

jogadores e acompanhantes, orientação de uma das equipas durante o 

evento e, em certos momentos, desempenho do papel de árbitro foram os 

meus papéis nesta tarde de festa do futebol.  
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· TORNEIO FC PORTO – 12.02.2012 

O mesmo local, a mesma tipologia, as mesmas tarefas, com a pequena 

nuance de recebermos apenas metade dos meninos de um torneio normal, 

dado que foram chamados os jovens que mais se destacaram e 

evidenciaram nos Dragon Dreams do CTFD e de Viseu. Participei 

ativamente no acompanhamento dos meninos para os balneários, dos 

balneários para o campo e vice-versa, e ainda na receção aos jovens e 

familiares, com fornecimento de indicações e informações aos pais 

duvidosos. 

 

· TORNEIO FC PORTO – 18.03.2012 

A organização encontrou-se às 11h45 no recinto desportivo, onde procedeu 

à habitual distribuição de tarefas. Após o almoço, desempenhei o papel de 

fotógrafo, em que fotografei individualmente cada menino para o posterior 

envio da foto, e coadjuvei na identificação de balneários, no desempenho 

da função de speaker em momentos fulcrais da ação (por exemplo, na 

chegada de um jogador da equipa A como visitante VIP do evento) e ainda 

na montagem e desmontagem dos campos. 

 

6.3.3 OPEN DAY 

 

 Promovido uma única vez na época desportiva em causa pelo 

Departamento, no Vitalis Park, este evento tem uma lógica diferente dos 

restantes, pois pode participar quem quer, bastando para tal corresponder ao 

contexto para o qual o evento se direciona. Por exemplo, este Open Day 

direcionou-se para meninos nascidos entre 2003 e 2005. 

 

· OPEN DAY – 04.12.2011 

Eram 10h30 e a organização já se encontrava na instalação desportiva para 

se proceder à distribuição de tarefas. Previa-se um dia preenchido por não 
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se poder quantificar nem prever o total de meninos presentes, pois, como o 

próprio nome indica, era um dia aberto a quem quisesse participar. 

Colaborei na montagem dos campos, na receção e creditação dos 

jogadores e ainda preenchi questionários efetuados aos pais para 

determinar o meio de informação pelo qual estes tinham tido conhecimento 

do evento. 

 

6.3.4 TRIALS 

 

 Este terá sido, porventura, o processo em que mais colaborei. Auxiliei, 

numa primeira fase, no tratamento da informação recolhida dos treinadores 

sobre os jogadores integrantes deste processo e colaborei também no 

preenchimento de mapas de registos de trials. Numa segunda fase, fiquei 

responsável pelo processo na sua globalidade, desde entrar em contato com o 

atleta e/ou responsáveis a convidar para integrar o processo, elaborar 

documentos a pedir vistos de curta duração para as diferentes embaixadas 

(mediante as nacionalidades dos indivíduos) e cartas convite aos clubes dos 

atletas a pedir autorização para a sua vinda, até ao procedimento de dar 

entrada do processo para a consecução de vários pontos, como a realização 

de exames médicos, requisição de equipamento para treinar e autorização de 

entrada nos recintos desportivos. 

 

6.3.5 GESTÃO DOCUMENTAL E TRABALHO ADMINISTRATIVO 

 

 Todos os dias chegam ao Departamento de Scouting pedidos relativos a 

períodos de captação, informações sobre treinos à experiência, envios de 

DVDs com filmagens de jogos de atletas, enfim, um sem número de meios, 

tudo para tentar captar a atenção e a possibilidade de poder integrar os 

quadros de formação do FC Porto. Desta forma, fiquei responsável de proceder 

à resposta a todos estes pedidos, mediante orientação superior, e com 

conhecimento desse mesmo superior.  
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6.3.6 AUDITORIA 

 

 Numa prova de grande confiança e de demonstração de 

responsabilidade, acompanhei e contribuí num processo em que o 

Departamento foi auditado internamente. Agreguei documentos, preparei 

pastas e reuni com auditores, no sentido de dar resposta àquilo que nos era 

solicitado.  

 

6.3.7 OUTRAS TAREFAS 

 

 A atividade quotidiana do estágio foi diversificada e sem muitos pontos 

de acalmia. Entre as atividades acima descritas, havia que, por exemplo, enviar 

as fotografias dos eventos, em conjunto com um texto de agradecimento, aos 

participantes via correio electrónico, havia que convocar atletas para o evento 

seguinte, havia que responder a fax internacional, havia que reunir assinaturas 

para diversificados processos, havia que observar um DVD de um jogador, etc., 

uma panóplia de operações que são cruciais para o correto funcionamento de 

uma organização em geral e de um departamento em específico. A frequência 

de eventos era grande e enquanto se fazia a avaliação final do último, era 

necessário começar a elaborar o próximo. Relativamente a isso, devemos 

acrescentar que participamos na elaboração das fichas de observação (devido 

ao seu sigilo, não são exemplificadas) dos scouts e treinadores para os 

descritos eventos, bem como na conceção do programa geral dos mesmos.  

 

6.4 DOCUMENTOS DESENVOLVIDOS 

 

 Um dos pedidos expressamente sublinhados, aquando da primeira 

reunião, pelo Prof. João Luís Afonso, foi o de tentar fazer lucrar, tanto a nossa 

parte, como a da organização, com a realização deste estágio 

profissionalizante. Neste sentido, à medida que os nossos conhecimentos e 

noções de funcionamento da empresa iam aumentando, fomos também vendo 

pontos passíveis de melhoria e de desenvolvimento, o que levou à criação de 
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alguns documentos que passamos a apresentar e a explanar, com o intuito de 

respeitar essa intenção do Diretor do Departamento de Scouting do FC Porto. 

 

6.4.1 AVALIAÇÃO JOGADOR CONTRATADO (anexo K)  

 

 Este documento foi criado com o intuito de acompanhar o jogador 

contratado pelo Departamento, algum tempo após o seu período de integração. 

O objetivo é fazer uma reavaliação das suas capacidades gerais pelo mesmo 

scout interno que aprovou a sua contratação. Assim, este documento seria 

benéfico para atentar nos índices de desenvolvimento do mesmo, 

comparativamente com o momento em que foi contratado. De notar a 

existência de dois relatórios: um adaptado para indivíduos até aos 13 anos e 

outro para jovens com idades iguais ou superiores aos 14 anos de idade. 

Motivo? Por entendermos serem estas as idades que separam o futebol numa 

vertente mais lúdica daquele futebol mais sério, mais organizado e mais 

trabalhado. Procedemos ainda à elaboração de um documento explicativo 

sobre o preenchimento dos mesmos, explicando o porquê da diferenciação 

entre as idades. 

 

6.4.2 AVALIAÇÃO DE EVENTO (anexo H) 

 

 A sensibilidade para esta temática foi enaltecida no âmbito das aulas do 

1º ano do 2º Ciclo de Estudos em Gestão Desportiva. Aqui, aprendemos que a 

avaliação de um evento é fundamental para melhorar aspetos menos bons e 

para tomar consciência de ações que podem ser fundamentais no desenrolar 

de um evento. Foi com este objetivo que elaboramos a ficha de avaliação de 

evento. Até porque era algo que não existia a nível organizativo – apenas uma 

reunião entre os membros da organização a discorrer sobre o que tinha sido 

bom e não tão bom. 
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6.4.3 ENTRADAS E SAÍDAS DE JOGADORES 

 

 Este foi, provavelmente, o documento mais elaborado e mais moroso de 

todo o processo de estágio. Envolveu pesquisa, muita pesquisa, e 

comunicação constante com elementos da Secretaria Desportiva. Foi-nos 

pedido a elaboração de um documento único, que registasse as entradas e as 

saídas de todos os escalões, desde os U07 até à equipa A, desde a época 

2006/2007 até 2011/2012. Este é um dos documentos que, por razões óbvias, 

ficam em sigilo. 

 

6.4.4 MAPA DE ATIVIDADES (anexo M) 

 

 A meta deste mapa de atividades é o de registar, num mapa anual, os 

eventos levados a cabo pelo departamento, para uma melhor noção espacial e 

temporal dos acontecimentos realizados pelo Departamento. 

 

 

6.4.5 RELATÓRIO DE COMPARAÇÃO DE JOGADORES (anexo L) 

 

O relatório de comparação de jogadores tem o propósito de, num só relatório, 

comparar dois jogadores para a mesma posição. É um documento de prós e 

contras entre equiparação de pares, que tenta ser útil para o momento de 

decisão sobre qual de ambos se deve contratar. 

 

6.4.6 SELEÇÕES NACIONAIS (anexo I) 

   

 Trata-se de uma ficha de observação de seleções nacionais e constitui-

se com o desenho de um campo de futebol e com posições marcadas por 

retângulos, de modo a ser possível ao observador escrever o nome e o clube 

do atleta em questão, no momento do acompanhamento do jogo. A intenção é 

ser uma ferramenta facilitadora de registo de informação, dado que, 

teoricamente, uma seleção nacional tem 11 potenciais jogadores de talento.  
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6.4.7 SUGESTÃO PARA MELHORIA DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 

2012/2013 

 

 Este documento surgiu em virtude de conversas mantidas com 

Fernando Bandeirinha e os restantes scouts internos da formação do 

Departamento. Entendeu-se necessário criar um caderno de prioridades e 

necessidades a ter em consideração no momento das observações, quer na 

efetiva realização da mesma, quer no momento dos seus planeamentos. Dada 

a sua complexidade e objetivo de ser implementado na época 2012/2013, não 

nos é possível demonstrar o mesmo em anexo. 

 

6.4.8 SUGESTÃO PARA AÇÃO DE FORMAÇÃO (anexo G) 

 

 Mais uma proposta de melhoria, desta feita tendo em vista os scouts 

externos do clube. O FC Porto tem iniciativas de realizar ações de formação 

para os seus colaboradores externos, de forma a sensibilizá-los para a prática 

do scouting, dado que muitos deles são inexperientes na matéria. Foi nosso 

propósito, com esta sugestão, captar a atenção para outro ponto que é 

fundamental na observação de jovens talentos, que é o psicológico. 

 

 

 

6.5 REFLEXÃO CRÍTICA 

 

 Neste momento de reflexão sobre toda a envolvência do estágio, é 

importante fazer uma retrospeção e perceber o que vivemos, o que 

aprendemos, onde tivemos dificuldades, o que adquirimos e o que poderíamos 

ter feito melhor.  

 Julgamos ter sido um estágio à medida do pretendido. Todos os 

pressupostos em que nos baseamos para a escolha da organização FC Porto 
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e, em específico, o Departamento de Scouting do FC Porto, foram cumpridos e 

foram uma fonte muito rica de aprendizagens diversificadas.  

 Desde logo, pela receção de que fomos alvo. Sentimo-nos parte 

integrante da equipa no imediato momento em que entramos e isso desinibe e 

afasta qualquer sentimento de não pertença ou timidez. A barreira das 

primeiras interações e comunicações foi facilmente ultrapassada. 

 Depois, pela heterogeneidade das tarefas: organizamos eventos, 

tratamos assuntos com estrangeiros (embaixadas, jogadores e agentes), 

lidamos com tarefas de responsabilidade acrescida, enfim, conhecemos o 

interior de uma organização de topo. Por exemplo, a participação numa 

auditoria foi um momento de aprendizagem muito grande, por todas as suas 

caraterísticas e sentimentos de ansiedade que desperta, por melhor que as 

nossas tarefas e requisitos estejam a ser cumpridas. 

 Não cremos que tenham existido dificuldades de maior, porém, a citar 

alguma, talvez o respeito pela burocracia dos procedimentos, isto é, nada é 

feito por atalhos porque tem que respeitar obrigatoriamente o que está 

delineado por antecipação. 

 Acreditamos piamente que foi uma experiência positivíssima, tanto para 

nós, como para a organização, pois também esta, ao dar-nos o melhor, 

recebeu também o melhor que de nós havia para dar, com empenho, 

dedicação, rigor, responsabilidade e procura pela melhoria constante. 
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7. CONCLUSÕES E 

PERSPETIVAS PARA O 

FUTURO  

Citando Henriques (2010), como em qualquer nova experiência, o início 

nunca se afigura fácil, porque ou não estamos adaptados ao meio ou porque 

estamos um pouco “presos” em termos de autonomia e saber. Julgamos e 

catalogamos de normal qualquer sentimento de ansiedade ou mesmo de 

nervosismo perante o desconhecido. Quando o desconhecido se revela em 

labor, que será o nosso baluarte de agora em diante, a tensão tende a 

aumentar. Contudo, e como diz Araújo (in Revista Visão, 2012), nós somos o 

que os hábitos nos fazem ser, e, no nosso caso, os hábitos foram 

extremamente generosos conosco, dando-nos garantias e confiança num 

futuro risonho. 

Hoje, a multipluralidade de funções e competências é mais do que uma 

valorização pessoal; é uma necessidade e um requisito na extremamente 

competitiva sociedade laboral em que nos encontramos. Esta incerteza de 

instabilidade económica que nos rodeia e na qual nos encontramos inseridos, é 

somente um fator extra para nos consciencializarmos que o trabalho e o 
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empenho máximo individual são obrigatórios, no sentido de nos afirmarmos e 

de demarcarmos a nossa posição e postura de todos os demais, nesta 

autêntica luta pela sobrevivência. 

Desta forma, e relativamente ao âmbito do nosso estágio 

profissionalizante, concluímos que: 

· O scouting é uma ferramenta contemporânea especializada, com várias 

forças e pontos de ação; 

· A prospeção e observação de jogadores é uma dessas forças, 

especialmente na infância e adolescência; 

· O aumento da especialização, da produtividade e da concorrência é um 

fator demonstrativo da importância dada pelos clubes a este fenómeno; 

· A busca pelo talento tem repercussões financeiras significativas no 

futuro dos clubes; 

· O talento tem várias formas de expressão e não podemos avaliá-lo 

numa só medida; 

· Atualmente, quase todos os clubes de nível médio a superior contam 

com gabinetes de prospeção, o que demonstra a proporção alcançada 

pelo scouting. 

Estes meses intensamente ricos em experiência, competência, 

ensinamentos, enfim, de sabedoria, são momentos fulcrais para o 

desenvolvimento e para os primeiros passos do autor na gestão desportiva e 

na carreira profissional. A grandeza do clube esteve sempre bem patente em 

todos os momentos: no tratamento de que fomos alvo, na seriedade das 

pessoas, nas próprias tarefas que desempenhamos. Relativamente ao 

funcionamento de organizações, é-nos possível atestar que: 

· A organização são as pessoas – são elas que dão a cara, que se 

esforçam, que se dedicam e, muitas vezes, se sacrificam pelo nome e 

pela reputação da instituição; 

· A comunicação e fluxo da informação entre membros de um 

departamento e, consequentemente, de uma organização, é condição 

vital para o seu funcionamento; 

· É fulcral respeitar processos e procedimentos previamente 

estabelecidos; 
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· A cultura da organização deve ser preservada a todos os custos, mesmo 

que não vá de encontro às nossas pretensões; 

· Os nossos objetivos, muitas vezes, não encontram correspondência nos 

da empresa; 

· A preservação de um ambiente de trabalho são e sem poeiras é meio 

caminho andado para a consecução dos objetivos; 

· Funções e áreas de ação bem delimitadas para cada colaborador, é um 

princípio básico que, quando bem estabelecido, pode ajudar a prevenir 

choques de interesses. 

Julgamos que atingimos todas as metas que havíamos traçado para o 

autor, que cumpriu com os papéis que lhe foram entregues e que correspondeu 

às expetativas de quem lhe abriu as portas do clube, mais concretamente do 

Prof. João Luís Afonso e do Fernando Bandeirinha. Aliás, a eles, endossamos 

o nosso muito obrigado pela oportunidade e pela liberdade de que sempre 

usufruiu o autor, no cumprimento de objetivos e estabelecimento de novos 

procedimentos. O mesmo, é hoje uma pessoa mais alerta e atenta aos 

pormenores que fazem e constituem uma grande instituição, como o Futebol 

Clube do Porto, e que, de facto, a interação e compreensão entre todos os 

membros é fundamental para o bem estar de um seio de trabalho. Contudo, é 

nossa opinião que também o autor é um pouco “culpado” por essa liberdade 

concedida, dado o seu empenho, gosto e responsabilidade sempre 

demonstrados todos os dias. Sempre foi seu intento que o clube saísse a 

ganhar com a sua colaboração (aliás, esse foi um dos objetivos “impostos” pelo 

Prof. João) e cremos que foi realmente o que sucedeu. 

Consideramos esta aventura um privilégio ao alcance de poucos, com a 

oportunidade de estudo e de enriquecimento pessoal, profissional e desportivo 

constante em tão nobre instituição, juntamente com a possibilidade de poder 

afirmar que o autor foi estagiário no Departamento de Scouting do Futebol 

Clube do Porto, que vence em todas as frentes desde 1893. 
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Anexo A 

Guião 

1. O conceito de scouting é hoje um conceito globalizado, vasto, com os clubes a 

procurarem jovens valiosos jogadores cada vez mais cedo, cada vez mais 

longe e cada vez mais incessantemente. É, para si, tão vital assim esta busca 

desenfreada pelos melhores? 

2. Que caraterísticas considera serem essenciais para se ser um observador 

competente? 

3. É uma mais-valia a experiência de se ter sido jogador e, com essa, saber 

distinguir-se a competência da sorte, o lance treinado do lance fortuito? 

4. É fulcral a observação in loco? Muitas vezes, dizem que o treinador na 

bancada observa mais e melhor… 

5. Tática, técnica ou paixão pelo jogo – qual(is) a(s) vertente(s) que julga ser(em) 

a(s) decisiva(s) num jogador? 

6. Qual considera ser a melhor forma de perspetivar o scouting de forma a dele 

se poder retirar o máximo rendimento para os jogadores e para a equipa (ex: 

preferência pelo jogador mais novo, mais perto geograficamente, com maior 

polivalência, …) 

7. O estabelecimento de prioridades por equipa é, na sua ótica, uma boa política 

ou quantos mais jogadores com qualidade, melhor?  

8. Até que ponto considera importante conhecer-se bem os jogadores “da casa”? 

9. Em que medida o fator e a definição tipo do “jogador à Porto” é importante para 

a observação e avaliação de um potencial jogador para a formação do clube? 

9.1 E a importância da representatividade “desta espécie” na equipa AA, 

não só na manutenção da mística do clube, como também da imagem 

que transparece de “dentro para fora”? 

10. Qual a relação e o nível de sintonia que, no seu entender, deve existir entre 

treinadores e observadores, sendo que, no fundo, um se mistura com o outro? 

11.  A criação de uma linha orientadora de estilo de jogo, jogador e a necessidade 

de treinadores e observadores pensarem da mesma forma é uma boa técnica 

ou uns e outros podem ter várias formas diferentes de classificar um jogador? 
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Anexo B 

Entrevista Bandeirinha – 05.09.2012 – Estádio do Dragão, FC Porto Futebol SAD 

Fernando Óscar Bandeirinha Barbosa, hoje com 49 anos, é uma das antigas 

glórias do FC Porto. Ingressou no atual campeão português com apenas 13 anos de 

idade, prosseguindo até aos seniores. Após passagens por Paços de Ferreira, Varzim 

e Académica, estabeleceu-se no FC Porto durante uma década, onde conquistou 

inúmeros títulos nacionais. Após o término da carreira de jogador, abraçou o treino e a 

carreira de treinador, onde também singrou no seu clube de coração, nos U19 e na 

equipa B. Hoje, é um dos scouts internos do FC Porto e o responsável do 

departamento no que concerne à formação. 

 

Pedro Santos (PS): Bom dia Bandeirinha. Antes de mais, obrigado por esta 

oportunidade de lhe colocar umas questões tendo em vista o meu relatório de estágio. 

O conceito de scouting é hoje um conceito globalizado, vasto, com os clubes a 

procurarem jovens valiosos jogadores cada vez mais cedo, cada vez mais longe e 

cada vez mais incessantemente. É, para si, tão vital assim esta busca desenfreada 

pelos melhores? 

Fernando Bandeirinha (FB): Sim, é claro que nós procuramos ter sempre aqui os 

melhores. Eu não entendo que seja uma busca desenfreada mas que seja uma 

procura dos melhores jogadores, tendo em conta vários fatores, mesmo no que diz 

respeito à distância. O que é facto é que devemos procurar os melhores jogadores, 

independentemente das suas idades. O que é mesmo importante é termos os 

melhores aqui. 

PS: Nesse sentido, quais são as caraterísticas que considera serem essenciais para 

se ser um observador competente? 

FB: Eu entendo que, além de ter o mínimo do que consideramos o entendimento do 

básico do futebol, o observador tem uma forma que é mais pessoal. O facto de não se 

ter sido jogador não significa que não se saiba ver um jogador de futebol. Uma coisa 

não implica a outra. Julgo que o interesse, o sabermos observar, o saber 

contextualizar nos ajuda imenso nesse aspeto. 
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PS: Isso vem de encontro à próxima questão. Não considera uma mais-valia a 

experiência de se ter sido jogador e, com essa, saber distinguir-se a competência da 

sorte, o lance treinado do lance fortuito? 

FB: Sim, acho que sim, acho que ajuda. O ter-se sido jogador é um passo à frente em 

que nos encontramos. Agora, não entendo que seja apenas isso que faça prevalecer 

um bom observador. É como disse há pouco: tentarmos observar da melhor forma, o 

termos a noção do que é um jogador, o entendermos o que é mais importante 

observarmos num jogador de futebol … e isto num contexto de formação. Depois, é 

cada um, por si só, ter aquela sensibilidade de ver um ou outro pormenor. É aí nesses 

aspetos que um antigo jogador de futebol está um passo à frente em relação aos que 

não foram ou que não tiveram essa oportunidade. 

PS: Então, parto da premissa, e até da minha pouca experiência como scout externo 

aqui do clube, que é importantíssimo conhecer os jogadores da casa… 

FB: Eu julgo que sim, que é fundamental. Para nós contextualizarmos, temos de ter 

uma noção daquilo que temos. Ou seja, temos que primeiramente saber ou conhecer 

os jogadores que temos, para assim podermos ir observar jogos e depois podermos 

comparar se realmente são ou não melhores do que os nossos. Cada vez mais temos 

de ir em busca de jogadores que sejam melhores que os nossos ou de um nível mais 

ou menos idêntico, em que possamos perspetivar a sua margem para evoluir e até 

poderem chegar mais longe do que os jogadores dos nossos plantéis. Eu posso até 

dar um pequeno exemplo. Se tivermos aqui um jogador há dois ou três anos e que 

mantém o mesmo nível e vamos ver outro jogador, que joga numa equipa 

qualitativamente inferior ao Porto e que está ao nível desse nosso jogador, se calhar, 

compensa-nos ir buscar esse jogador porque trabalhou em condições menos boas ou 

não tão boas como nós temos aqui no FC Porto, o que poderá, por si só, perspetivar a 

sua margem de progressão. Se ele está ao mesmo nível de um jogador que já 

trabalha nas nossas condições, há dois ou três anos, podemos então visualizar o seu 

nível de progressão. Isso é um dos fatores que temos de ponderar na observação. 

PS: Tática, técnica ou paixão pelo jogo. Qual ou quais a(s) vertente(s) que julga 

ser(em) a(s) decisiva(s) num jogador? 

FB: Eu entendo que a técnica é fundamental. Para mim, é prioritária. A parte técnica 

para mim é o principal fator que me leva a gostar de um atleta. A parte tática é algo 

que se aprende. A paixão pelo jogo é outro dos fatores a que devemos dar também 

alguma importância. Agora, a parte técnica é fundamental porque um jogador sendo 
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bom tecnicamente, não interessa que seja alto, baixo, magro, gordo. O importante é 

vermos num jogador caraterísticas inatas, que não vemos em todos os outros. 

PS: E dessa forma, tem as bases para aprender o resto… 

FB: Exatamente. O resto vem por acréscimo. 

PS: Ok. Próxima questão. É fulcral a observação in loco? Recorrentemente se afirma 

que o treinador na bancada vê mais e melhor. Para si, observação direta ou indireta, 

através de meios audiovisuais? 

FB: Julgo que ao vivo é fundamental. Nós temos uma perspetiva quer geral, quer até 

do comportamento individual do atleta, em situações passivas, em situações em que a 

equipa não tem bola em sua posse, o seu comportamento… apesar de estarmos a 

falar de atletas em formação e de para mim, como já disse, a parte tática não ser um 

dos aspectos que me faça olhar mais para um jogador. Ao vivo é prioritário, em todos 

os aspetos. 

PS: Há pouco falou na idade dos jogadores, das suas localizações geográficas 

também. O estabelecimento de prioridades por equipa é uma boa política ou quantos 

mais jogadores com qualidade para um determinado escalão, melhor? 

FB: É claro que temos de ter um número alargado de jogadores com muita qualidade, 

sendo isso o ideal. Nos escalões mais baixos, entendo então que podemos ter um 

número ainda mais alargado. A partir daí, podemos fazer o que temos feito, que é o 

efeito pirâmide. Irmos selecionando aqueles que se vão valorizando e que se mantêm 

à frente dos restantes. Agora, termos um número alargado de jogadores só porque 

sim… Se eles tiverem qualidade, acho que sim, faz sentido. Caso contrário, julgo que 

não faz muito sentido. É preferível, neste caso, ter um número mais reduzido mas com 

imensa qualidade do que ter um grande lote com jogadores com menos qualidade. 

Agora, é certo que se tivermos os melhores U8/U9, teremos os melhores U10, os 

melhores, U11, os melhores U13, e por aí em diante. 

PS: Na sua perspetiva, qual considera ser a melhor forma de perspectivar o scouting 

de forma a dele se poder retirar o máximo rendimento para os jogadores e para a 

equipa? Aqui, refiro-me, na contratação de jogadores, a aspetos relacionados à sua 

idade, à sua localização geográfica, à sua maturação de crescimento, à sua 

polivalência… ou seja, dentro destes aspetos quais julga que são importantes na 

comparação de jogadores no momento de contratar um ou outro? 
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FB: Aceito essa questão porque hoje, no contexto atual, não é fácil irmos buscar um 

jogador que é de longe, que vai ter que ficar na Casa do Dragão, se nós não 

perspetivarmos que ele terá uma margem de progressão enorme para a sua evolução 

ou se não até perspetivarmos que este alcance um patamar considerado aceitável. 

Nós temos grande preocupação e ponderação, quando vamos observar um jogador, 

relativamente a esses fatores porque são fatores com influência na contratação de um 

atleta. É necessária cautela para não ser uma fonte de despesa em vão para a Casa 

do Dragão, no caso de ser um atleta oriundo de outras zonas. Mas se nós acreditamos 

no potencial do jogador, então aí há que arriscar e contratamos o jogador. 

PS: A definição-tipo do “jogador à Porto” é importante para a observação e avaliação 

de um potencial jogador para as camadas jovens? Têm isso em mente quando 

acompanham os jogos? 

FB: Também, também… eu como disse, não consigo desviar daquilo que é mais 

importante, que é a parte técnica. Agora, acho que nesta parte técnica podemos até 

dividir os jogadores: o jogador muito talentoso, que é cheio de talento, e o jogador que 

tem uma técnica de base caraterizada por um bom passe e a qualidade do mesmo, a 

receção, … aí, nesse aspeto, se conseguirmos juntar aquilo que consideramos ser um 

“jogador à Porto”, é então um jogador ao qual devemos dar atenção. Eu entendo que 

um “jogador à Porto” é aquele jogador que cada lance, para ele, é decisivo, é o 

encarar todos os jogos como finais, ter atitude, ser solidário… agora, a isto, temos de 

acrescentar o talento. Se for talentoso, ótimo. Se for um jogador com uma boa técnica 

de base, também não será de descurar. 

PS: O objetivo do departamento é recrutar os melhores e também poder um dia incluí-

los na equipa A. É importante esta integração dos jovens valores, recrutados pelo 

Departamento, na equipa A? 

FB: Claro que é, Pedro. Eu acho que acaba por ser compensatório. Acaba por ser o 

reconhecimento para o Departamento de que o trabalho está a ser ótimo. Para nós, é 

um sinal de que as coisas estão bem. Claro que quando se contrata um jogador, 

aquilo que no momento perspetivamos é que este possa integrar a equipa profissional. 

Agora, entendemos que existe um processo, desde que ele chega, até à sua idade 

sénior. O respeito deste processo é que vai ditar se o jogador tem condições ou não 

para poder chegar lá. Agora, o que nós temos de fazer é trazer os melhores para cá. 

Depois, é trabalha-los, fazermos com que assimilem os processos, a mística e o que é 

ser Porto. Chegar à equipa principal não depende de nós. Até porque a exigência é 

grande e o nível é muito alto. Daí termos que ser muito criteriosos nas contratações. 
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Em muitas idades, é mesmo muito difícil encontrar jogadores que nos agradem e que 

se enquadrem no perfil, especialmente nos escalões mais velhos. 

PS: Também aí está a importância do ressurgimento da equipa B… 

FB: Sim, julgo que sim. Eu acho que havia ali um espaço, que agora foi preenchido 

com as equipas B, que é fundamental. Dá-nos um período de dois ou três anos que 

nos podem garantir, ou não, a sua passagem para a equipa principal e estão mais 

perto dos técnicos da equipa principal, com um acompanhamento diário e constante. 

PS: Falando agora em treinadores e observadores. Qual deve ser, para si, a sua 

relação e o seu nível de sintonia, sendo que, no fundo, um se mistura com o outro. Um 

treinador é um observador e um observador é também um treinador… 

FB: Eu entendo que mal estaríamos se em todos os momentos tivéssemos as 

mesmas ideias e estivéssemos sempre de acordo. Eu entendo que os treinadores, e 

eu já passei por isso, conhecem os seus jogadores e quando vão observar outros 

jogadores, ali no momento, não conseguem ver se realmente são melhores que os 

que cá temos ou simplesmente não conseguem ver da mesma forma que nós (scouts). 

Daí eu entender que o processo aqui é ótimo pois temos as duas ideias. A de treinador 

e a nossa. Depois, é conversar para podermos determinar o que nós vemos que eles 

não veem e o que eles veem que nós não vemos. Só para dar um exemplo, nós às 

vezes vamos ver jogos e vejo alguns atletas que jogam numa posição diferente devido 

a ser um jogo com um contexto de menor dificuldade e quando vêm para o Porto, vem 

para outra posição que não aquela observada. E, por vezes, vimos na posição de ala 

mas tem características que o podem tornar num bom defesa lateral. Esta nuance 

pode escapar ao treinador. Com uma conversa franca, podemos chegar à mesma 

conclusão. É normal, nas equipas de menor expressão, o melhor jogador jogar numa 

posição que permita a essa equipa ter melhores desempenhos, ou seja, atua numa 

posição de relevo para a equipa mas não a indicada para as suas caraterísticas. 

Agora, haver ideias opostas não, porque a linha orientadora e pela qual nos regemos é 

a mesma; vamos é estar divergentes e isso é que é benéfico para a determinação dos 

prós e contras na contratação de um jogador. Depende tudo da conversação. 

PS: No fundo, as contratações efetuadas traduzem-se nos jogadores que são 

resultado de um maior número de convergências do que de divergências. 

FB: Exatamente, exatamente… e acho que assim é que é de salutar, Pedro. Porque 

nós podemos ir ver um jogo em que tínhamos uma ideia sobre um jogador e o 

treinador vai ver um outro jogo e fica com uma impressão completamente diferente. É 
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importante cruzar ideias com scouts diferentes, com treinadores diferentes, para 

tentarmos chegar a um consenso. 

PS: Bom, tinha aqui mais uma questão mas também acabou por já me responder à 

mesma. Resta-me agradecer novamente pela disponibilidade. Muito obrigado! 

FB: De nada, foi um prazer, Pedro. 
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Anexo C 

Entrevista José Rolando 

José Rolando Andrade Gonçalves, atualmente com 67 anos, foi um jogador e um 

autêntico símbolo do FC Porto nas décadas de 60 e 70. Defesa e capitão de porte 

respeitável, enveredou mais tarde pela carreira de treinador, tendo passado por 

diferentes clubes, bem como pela formação do seu clube de sempre. Hoje, é um dos 

scouts internos do FC Porto e uma das pessoas mais antigas ainda ligadas ao clube. 

1. O conceito de scouting é hoje um conceito globalizado, vasto, com os clubes a 

procurarem jovens valiosos jogadores cada vez mais cedo, cada vez mais 

longe e cada vez mais incessantemente. É, para si, tão vital assim esta busca 

desenfreada pelos melhores?  

 

R) Para mim, tem um interesse vital ser os primeiros na procura de possíveis 

craques porque existem outros concorrentes que fazem o mesmo. Julgo que é 

mesmo muito importante. 

 

2. Que caraterísticas considera serem essenciais para se ser um observador 

competente?  

 

R) Ter um vasto conhecimento sobre futebol, ser interessado, apresentar ideias 

novas, ter conhecimento técnico e tático, conhecer o modelo de jogo do nosso 

clube, das suas equipas e dos seus atletas, para partir para a observação no 

exterior e sabermos o nosso contexto e o que nos interessa. Competência 

aparece a partir do trabalho apresentado. 

 

3. É uma mais-valia a experiência de se ter sido jogador e, com essa, saber 

distinguir-se a competência da sorte, o lance treinado do lance fortuito?  

 

R) Acho que a experiência nos ensina muitas coisas porque sabemos fazer 

essa distinção entre o lance treinado e o lance fortuito. Mas diverge porque o 

que para mim pode ser um grande passe, para outro pode ser um chutão para 

a frente e, por sorte, ter calhado nos pés de um colega de equipa.  
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4. É fulcral a observação in loco? Muitas vezes, dizem que o treinador na 

bancada observa mais e melhor…  

 

R) São gostos. Eu por mim falo já que, em tempos, ia para a bancada observar 

as equipas porque é mais fácil conseguirmos ver a partir de um patamar mais 

alto e ficarmos numa posição central, quer para a nossa equipa, quer para a 

equipa adversária. 

 

5. Até que ponto considera importante conhecer-se bem os jogadores “da casa”?  

 

R) Por exemplo, vais ver duas equipas em jogo e aparecem um ou dois 

jogadores que se destacam dos outros. Se não conheceres o que tens no teu 

clube, ficas logo na dúvida; se conheceres, podes fazer a comparação de 

imediato e decidires na hora quem, para ti, é melhor. 

 

6. Em que medida o fator e a definição tipo do “jogador à Porto” é importante para 

a observação e avaliação de um potencial jogador para a formação do clube?  

 

R) Essa definição já não é de agora. Houve sempre preocupação em 

educarmos e alertarmos para o entendimento do que é um jogador à Porto. É 

fácil: tem de ser determinado, agressivo, competitivo, nunca desiste, jogar 

como se o resultado estivesse sempre a zero, tem uma mentalidade 

ganhadora, não se acomoda, dá tudo em campo e procura sempre mais, 

colocando os interesses do clube sempre à frente dos seus. Nas camadas 

jovens, este perfil é mais fácil de traçar do que em idades mais avançadas. 

Obviamente que depois existe a parte técnica e tática, o que pode invalidar a 

nossa opinião sobre um jogador que apresente estas caraterísticas de “jogador 

à Porto”. 

 

7. Jogou numa altura em que o futebol em nada se parecia com o de agora, com 

outro tipo de técnicas, táticas e mesmo interesses. Seria possível na sua 

juventude haver scouting com tanta profundidade como a de hoje ou 

simplesmente não dá para saber por serem dois momentos da história do 

futebol tão distintos? 

 

R) Acho que não. Naquela altura, havia os “carolas” com maior conhecimento 

de futebol e que levavam os jogadores do futebol de rua a treinar para os 
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clubes. Estamos a falar dos anos 60. Neste tempo, apesar da diferença, 

também se sabia jogar à bola, embora reconheça que o futebol era mais lento. 

Tínhamos uns 4 a 5 segundos para pensar enquanto hoje se tivermos 2 já é 

muito. No meu tempo de treinador, era muito complicado devido aos jogos de 

interesses que se começaram a praticar. Havia sempre quem tivesse a postura 

do “posso, quero e mando” e com a arrogância de julgarem saber tudo sobre 

futebol. Tentavam sempre pôr o dedo na equipa pois o dinheiro falava mais 

alto. Mal de um treinador que o enfrentasse. Se a mentalidade desse tempo 

fosse um pouco igual à de hoje, julgo que o futebol praticado seria outro, teria 

mais valor, mesmo em termos de organização, o que seria mais benéfico para 

as equipas. Agora, naquela altura, era complicado pois além de treinador, eu 

incluído, muitas vezes era também massagista, roupeiro, diretor,.. Éramos o 

“faz tudo”. Hoje, nada disto é plausível. Hoje, o futebol é mais técnico, com 

mais estratégias em maior detalhe, mais duro, mais difícil e, claro, os jogadores 

de hoje são mais e melhor treinados. Possuem mais recursos. Se um destes 

jogadores atuais jogasse contra jogadores antigos, destacar-se-iam muito mais 

pois são mais evoluídos. Agora, não podemos deixar de defender os 

antepassados. Antes, jogadores com campos horríveis, chuteiras horríveis e 

fracas, faziam maravilhas. Hoje, há mais conforto e facilidade com número de 

bolas para treino, campos, chuteiras e até mesmo com a tecnologia. Há quem 

diga que o Eusébio, com o conforto de hoje, marcaria o dobro dos golos. 

Outros dizem que se o Messi jogasse antigamente, com a sua inteligência 

tática e habilidade e condição física, fazia mais golos do que o Eusébio. São 

pontos de vista.  
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Anexo D 

Entrevista Manuel Matos 

 Manuel da Conceição Teixeira Matos, 68 anos, foi durante 35 anos treinador 

das camadas de formação do Boavista FC. Possui o 4º nível de treinador e treinou 

alguns dos grandes nomes do futebol português da última década, entre os quais 

Pedro Emanuel e Raúl Meireles. Colabora com o Departamento de Scouting do FC 

Porto desde 2009. 

 

1. O conceito de scouting é hoje um conceito globalizado, vasto, com os clubes a 

procurarem jovens valiosos jogadores cada vez mais cedo, cada vez mais 

longe e cada vez mais incessantemente. É, para si, tão vital assim esta busca 

desenfreada pelos melhores?  

 

R) É, porque o fenómeno desportivo está cada vez mais profissional, mais 

especializado e em qualquer setor evoluído, existe especificidade, pois só 

assim se atinge o patamar da excelência. Por isso, procura-se prioritariamente 

no mercado nacional jogadores jovens e cada vez mais cedo, sendo criado por 

isso a, ‘Divisão das escolas de futebol´. 

 

2. Que caraterísticas considera serem essenciais para se ser um observador 

competente.  

 

R) Proativo, sentido crítico, assertivo, ter capacidade de síntese e capacidade 

de análise. Bons conhecimentos na área do futebol e ser humilde e sério. 

 

3. É uma mais-valia a experiência de se ter sido jogador e, com essa, saber 

distinguir-se a competência da sorte, o lance treinado do lance fortuito? 

 

R) Em todas as áreas do saber, o conhecimento é adquirido recorrendo a uma 

ligação entre a teoria e a prática. A teoria constrói-se, observando a realidade 

envolvente e a prática edifica-se agindo sobre esta. 
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4. É fulcral a observação in loco? Muitas vezes, dizem que o treinador na 

bancada observa mais e melhor…  

 

R) Não basta observar, é preciso dar sentido àquilo que se observa. Temos 

que definir com precisão aquilo que queremos observar, para não cairmos no 

erro de observar factos irrelevantes. 

 

5. Até que ponto considera importante conhecer-se bem os jogadores “da casa”? 

 

R) Só com conhecimento profundo da qualidade individual que existe em todos 

os escalões é que é possível observar se existe qualidade superior no exterior. 

 

6. Em que medida o fator e a definição tipo do “jogador à Porto” é importante para 

a observação e avaliação de um potencial jogador para a formação do clube?  

 

R) É importante porque o F.C.do Porto definiu e caraterizou um tipo de jogador 

com caraterísticas muito próprias, que quando observado deve-se ter em 

conta. 

 

7. Jogou numa altura em que o futebol em nada se parecia com o de agora, com 

outro tipo de técnicas, táticas e mesmo interesses. Seria possível na sua 

juventude haver scouting com tanta profundidade como a de hoje ou 

simplesmente não dá para saber por serem dois momentos da história do 

futebol tão distintos?  

 

R) Não se pode comparar, pois como já afirmei, o futebol está cada vez mais 

especializado e organizado. 
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Anexo E 

Dia a dia no Departamento de Scouting do Futebol Clube do Porto 

 

06.11.2011 – Dragon Dream CTFD 

Já com o planeamento e organização de 
um Dragon Dream segundo a minha visão 
já em mente, decorreu no referido dia mais 
um Dragon Dream no Olival, no qual fui 
interveniente activo na agilização de 
procedimentos e processos. O dia 
começou bem cedo, com a montagem dos 
campos e colocação das barreiras de 
segurança, bem como a definição do ponto 
de controlo para a recepção e creditação 
dos atletas, de forma a barrar-se 
eficazmente a entrada a alheios ao evento. 
Depois do almoço, e já com a chegada de 
alguns atletas, preencheram-se as fichas 
de formação das equipas de modo a 
podermos saber os presentes e os 
ausentes. O evento decorreu sem grandes 
sobressaltos e em harmonia, preenchendo 
e cumprindo os requisitos que foram 
propostos.  

Relativamente à minha acção, auxiliei na 
montagem do palco do evento, na 
recepção aos meninos e como guia até aos 
balneários previamente definidos, nas 
fotografias individuais para posterior envio 
aos atletas e ainda na observação e 
captação de talentos.  

Como qualquer evento, o término não se 
deu em consonância com o último apito do 
árbitro, mas sim após a desmontagem do 
evento e a reunião de observadores, em 
que se constatou a opinião geral do 
sucesso alcançado, quer na 
operacionalização do evento, quer na 
qualidade dos atletas observados. 

 

 

21.11.2011 

Manhã 

Reunião com Hugo Esteves do Capital 
Humano com enfoque em vários pontos: 
descrição da organização, explicação do 
organigrama, funções, responsabilidades e 
competências dos mais variados 
departamentos, criação do correio 
electrónico pessoal na organização e 
entrega de cartão de acesso. Entrada no 
Departamento de Scouting e apresentação 
à equipa de trabalho 

Tarde 

Envio de fotografias para os 78 
participantes no Dragon Dream de 
6.11.2011 que se realizou no CTFD Olival. 
Ficou feito o grupo de 1999. 

 

22.11.2011 

Manhã e Tarde 

Continuação da tarefa da véspera. Grupos 
de 2000 e 2001 ficaram tratados, com 
algumas exceções. 

 

23.11.2011 

Manhã 

Continuação da tarefa dos dias anteriores, 
com a conclusão do grupo de 2002. Alguns 
casos ficaram por resolver, com objetivo de 
solucionar até ao final da semana. 
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Tarde 

Início de planeamento de nova atividade a 
realizar-se no dia 04.12.2011, designada 
Open Day. Elaboração de tabelas de 
observação e de regulamento para o 
evento. 

 

24.11.2011 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 26 e 
27.12 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 
Continuação do planeamento e idealização 
do Open Day em conjunto com scout 
interno. Solucionamento de diversas 
tarefas com outros membros do 
Departamento, relativamente a jogadores a 
observar e resolução de alguns dos casos 
pendentes relativamente às fotografias dos 
participantes no Dragon Dream. 

Tarde 

Conclusão definitiva do envio das 
fotografias de Dragon Dream, com o envio 
da fotografia para o último participante da 
lista. Arquivamento de toda a informação 
relativa ao mesmo evento, entre folhas de 
observação de scouts e informações 
relativas aos jogadores participantes. 

 

25.11.2011 

Manhã 

Ligações telefónicas para familiares de 
jogadores referenciados para convidar à 
participação dos descendentes no evento 
Open Day a realizar em dezembro. 
Estruturação do plano de atividades do 
referido evento. 

Tarde 

Elaboração de uma ficha de avaliação dos 
jogadores contratados pelo Departamento 

de Scouting, de modo a poder fazer-se um 
modelo avaliativo e comparativo 
relativamente à performance do jogador 
antes de entrar no clube e após a sua 
completa e total integração no FC Porto. 
Mais umas ligações telefónicas para 
familiares de jogadores para estes 
participarem no Open Day. 

 

28.11.2011 

Manhã 

Aprendizagem sobre a base de dados do 
Departamento de Scouting do FC Porto. 
Inserção de relatórios no sistema com um 
colaborador interno e ganho da ambígua 
noção da complexidade de formação de 
uma base de dados e da importância que 
esta assume na organização, estruturação 
e armazenamento de informação de uma 
organização. Término da elaboração do 
documento de avaliação de jogadores 
contratados pelo Departamento de 
Scouting. 

Tarde 

Criação de fichas de registo de observação 
para scouts externos e também para 
treinadores das equipas de competição do 
FC Porto. Inserção de mais alguns 
relatórios na base de dados da 
organização. 

 

29.11.2011 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no feriado de 01.12 para 
posterior distribuição pelos membros da 
minha equipa de scouts. Elaboração de um 
documento com um cronograma anual de 
atividades a decorrer na época desportiva 
2011.2012, de modo a estar pronto a ser 
utilizado quando a necessidade de 
realização da tarefa chegar. 
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Tarde 

Elaboração de pastas de observação para 
o evento Open Day, com distinção de 
pastas individuais para treinadores, scouts 
internos e scouts externos. 

 

30.11.2011 

Manhã 

--- 

Tarde 

Colaboração com um scout interno na 
organização de relatórios elaborados 
referentes ao mês de Outubro. Arquivação 
dos mesmos relatórios. 

 

02.12.2011 

Manhã 

Continuação da elaboração do cronograma 
anual de atividades para a época 
desportiva de 2011.2012. Solucionamento 
de algumas questões via endereço 
electrónico. 

 

Tarde 

Idealização e organização de momentos do 
Open Day, como a creditação, a 
distribuição de coletes, a distribuição pelos 
balneários e o formato competitivo. 

 

04.12.2011 – Open Day 

O dia começou cedo, pelas 10h30, com a 
chegada dos elementos principais da 
organização, nomeadamente os do 
Departamento de Scouting, com a minha 
pessoa incluída, ao Vitalis Park. Procedeu-
se à montagem dos variados campos para 
os diferentes escalões: 8 campos de 3 x 3 
para o ano de 2005 e mais 8 campos de 5 
x 5 para os escalões de 2004 e 2003. A 
afixação de faixas ilustrativas do evento foi 

outra tarefa efetuada pelos organizadores, 
à qual se seguiu uma breve pausa para 
almoço. Por volta das 13h10, deu-se o 
regresso à instalação desportiva para se 
preparar a receção e creditação dos 
jogadores nas horas previstas. 

Aos pais e/ou acompanhantes do jovem 
jogador foi questionado o meio de 
conhecimento da existência/realização do 
evento - se pela rádio, se pela televisão, se 
pela internet, se por outro meio existente -, 
e esta tarefa foi levada a cabo por mim, 
para obtermos dados para efeitos e fins de 
marketing.  

A cada menino que fazia o check in 
entregou-se uma t-shirt alusiva ao FC Porto 
e um colete com um nº identificativo, de 
forma a se estabelecer uma grelha com os 
dados do menino e a podermos identificá-lo 
sem problemas de maior aquando do 
momento da observação em campo. Cada 
escalão era encaminhado para o balneário 
referente à sua idade, previamente definido 
e identificado com uma folha com o ano 
respetivo. Foram entregues as fichas de 
observação a treinadores, scouts internos e 
scouts externos. 

A meu ver, foi um evento taxado com alto 
sucesso, não só pela qualidade 
evidenciada pelos meninos presentes, mas 
também pela qualidade de organização do 
evento no seu cômputo geral. A 
experiência do Departamento de Scouting 
na realização contínua destes eventos 
exibe-se como uma mais-valia para o 
andamento e facilitação das tarefas a 
cumprir, dado que já se possui uma noção 
geral do que é necessário fazer e dos 
moldes e horários a respeitar. Como pontos 
menos positivos, refiro a inexistência de 
coletes suficientes para todos os jogadores, 
dada a grande quantidade de meninos que 
disseram ’presente’, e também pelo fator 
do estado do tempo, sobre o qual nenhuma 
organização de evento exerce algum 
poder, sendo brindados com aguaceiros 
intermitentes.  
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05.12.2011 

Manhã 

Elaboração de um documento de avaliação 
global de um evento – este documento irá 
ser um auxiliar para o Departamento de 
Scouting na idealização e planeamento de 
futuras atividades, reduzindo grandemente 
a margem de erro perante fatores 
controláveis e permitirá qualificar com 
maior pormenor o grau de sucesso da 
iniciativa.  

Tarde  

Preenchimento do documento elaborado da 
parte da manhã relativo ao evento Open 
Day. Solucionamento de algumas questões 
via endereço electrónico. 

 

06.12.2011 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no feriado de 08.12 para 
posterior distribuição pelos membros da 
minha equipa de scouts. Envio de 
fotografias aos atletas participantes no 
Open Day. Início da preparação do próximo 
evento a organizar pelo Departamento, que 
será o Torneio de Scouting no dia 
18.12.2011 no Vitalis Park. 

Tarde 

Continuação do preenchimento do 
documento de avaliação global do Open 
Day, com retificações e melhorias no que 
concerne à organização de dados e 
incremento de informação relativa a 
jogadores contratados. Planeamento do 
programa de actividades do Torneio de 
Scouting a realizar no dia 18.12.2011. 

 

 

 

07.12.2011 

Manhã 

Elaboração de uma lista para inserção de 
jogadores contratados nos diferentes e 
diversos eventos promovidos pelo 
Departamento de Scouting. Criação de um 
documento com a planificação global do 
Torneio de Scouting a realizar no dia 
18.12.2011. 

Tarde 

Continuação da planificação global do 
Torneio de Scouting 

 

09.12.2011 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no feriado de 08.12 para 
posterior distribuição pelos membros da 
minha equipa de scouts. Elaboração de 
relatórios provenientes da observação de 
jogos do dia anterior. Continuação da 
preparação do Torneio de dia 18. 

Tarde 

Organização de informação relativa à 
observação de jogos do dia anterior em 
conjunto com um scout interno. 
Convocatória de alguns atletas para o 
Torneio de dia 18. Elaboração das grelhas 
para a constituição das equipas 
participantes no mesmo Torneio. 

 

12.12.2011 

Manhã 

Continuação da preparação do Torneio de 
dia 18, com a elaboração de fichas de 
observação para treinadores e scouts. 
Inserção de relatórios na base de dados 
com um colaborador interno.  
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Tarde 

Convocatória de alguns atletas para o 
Torneio de dia 18. Elaboração de uma lista 
de acompanhantes dos atletas no dia do 
referido evento, o que pressupôs algumas 
chamadas telefónicas para o efeito. 

 

13.12.2011 

Manhã 

Efetuação de algumas mudanças na 
estruturação das fichas de observação do 
torneio. 

Tarde 

Término definitivo das fichas de 
observação para o torneio que se avizinha. 

 

14.12.2011 

Manhã 

Criação de uma check list para ter noção 
concreta do que já se fez e do que falta 
fazer, bem como uma sequenciação das 
tarefas prioritárias para o evento de 
18.12.2011. 

Tarde 

Inserção de relatórios na base de dados 
com um colaborador interno. 

 

15.12.2011 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 17 e 
18.12 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 
Preparação das pastas de observação para 
os scouts e treinadores do clube e ainda as 
pastas com o programa geral, regulamento, 
balneários e identificação de campos para 

as equipas participantes do torneio de dia 
18.12. 

Tarde 

Término da tarefa iniciada de manhã, 
relativa à preparação das variadas pastas 
para o torneio. 

 

16.12.2011 

Manhã 

Criação de um plano B para o torneio de 
domingo que se revelará uma alternativa a 
qualquer imprevisto que surja no momento 
da realização do evento. Resposta a alguns 
emails. 

Tarde 

Revisão do trabalho efetuado para o 
torneio, de modo a nada falhar e para que 
tudo decorra dentro do expectável. 

 

18.12.2011 

Torneio Futebol Clube Porto – Vitalis 
Park 

Deu-se a realização do torneio Futebol 
Clube do Porto, organizado pelo 
Departamento de Scouting do mesmo, nas 
instalações do Vitalis Park (Porto). A 
chegada dos membros da organização 
deu-se pelas 12h45m e de imediato se 
procedeu à “montagem” dos campos, com 
a colocação das bandeirolas de canto, 
bancos para os suplentes, distribuição de 
bolas pelos campos e ainda à identificação 
dos balneários para todas as equipas. 

Pelas 13h30 deu-se a receção aos 
jogadores e às equipas, com a confirmação 
dos nomes previamente inscritos e o 
encaminhamento para os balneários 
respetivos. Os responsáveis por cada 
equipa distribuíram os equipamentos pelos 
atletas e apontaram o nº de cada um numa 
folha especialmente criada pela 
organização para o efeito, que foi 
posteriormente entregue à organização 
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para a conclusão da elaboração das fichas 
de observação para scouts e treinadores. 
Pelas 14h35m, sensivelmente 5min após o 
previsto, deu-se o início ao torneio 
propriamente dito, que se prolongou até às 
17h45m. Os objetivos propostos foram 
minimamente alcançados pois foi uma 
tarde de festa, sobretudo, com meninos de 
qualidade e futebol de bom nível. Não 
houve problemas ao nível da entrada dos 
familiares que embelezaram o torneio com 
a sua presença em bom número. Quanto 
ao meu papel no evento propriamente dito, 
dei o meu contributo com a identificação 
dos balneários, no acompanhamento da 
Seleção Porto em alguns momentos, com a 
desmontagem dos campos e ainda ao 
desenrolar o papel de árbitro nas 5 
jornadas que compuseram o torneio. 

 

19.12.2011 

Manhã 

Organização da informação do Torneio do 
dia anterior. Preenchimento do documento 
de apreciação global do referido evento. 

Tarde 

Continuação da tarefa da manhã. 
Elaboração de um novo documento 
intitulado “Relatório de comparação de 
jogadores”.  

 

20.12.2011 

Manhã 

Continuação da elaboração do novo 
documento relativo à comparação de 
jogadores. Solucionamento de algumas 
questões via correio electrónico. 

Tarde 

Continuação da elaboração do novo 
documento relativo à comparação de 
jogadores. Auxílio no preenchimento do 
mapa de trials a um scout interno. 

 

21.12.2011 

Manhã 

Continuação da elaboração do novo 
documento relativo à comparação de 
jogadores. Auxílio no preenchimento do 
mapa de trials a um scout interno. 

Tarde 

Término da elaboração do novo documento 
relativo à comparação de jogadores. 

 

22.12.2011 

Manhã 

Pequena alteração dos documentos 
relativos à comparação de jogadores por 
posição, após apreciação dos mesmos com 
o Director de Scouting para a Formação, 
Fernando Bandeirinha. 

Tarde 

Auxílio a alguns internos na resolução de 
algumas questões relativas ao 
Departamento Scouting. 

 

23.12.2011 

Manhã 

Organização e arquivamento de informação 
relativas a diversas matérias. 

Tarde 

Convocação de alguns meninos 
referenciados no Open Day para o Campo 
de Férias Dragon Force a realizar-se entre 
os dias 26 e 28.12. 

 

26.12.2011 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra actividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
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jogos a observar no dia 29.12 para 
posterior distribuição pelos membros da 
minha equipa de scouts. Elaboração de um 
documento de registo das entradas de 
jogadores para realização de trials no 
clube.  

Tarde 

Pesquisa de informação relativa à 
observação de jogadores e aos diferentes 
parâmetros de avaliação dos mesmos. 
Início da preparação de um Dragon Dream 
que se irá realizar no dia 15.01.2012 em 
Lisboa, com a elaboração de uma lista de 
afazeres referentes ao mencionado evento. 

 

27.12.2011 

Manhã 

--- 

Tarde 

Continuação da preparação do Dragon 
Dream de dia 15.01.2012, com a realização 
de diversas tarefas referentes à 
identificação de campos e balneários e de 
um documento com as formações das 
equipas. 

 

28.12.2011 

Manhã 

Continuação da preparação do Dragon 
Dream de dia 15.01.2012, com a realização 
de diversas tarefas. 

Tarde 

Idem. Auxílio no preenchimento do mapa 
de trials a um scout interno. 

 

29.12.2011 

Manhã 

Conclusão da elaboração dos documentos 
relativos ao Dragon Dream de dia 

15.01.2012 a realizar em Lisboa. Auxílio a 
alguns internos na resolução de algumas 
questões relativas ao Departamento 
Scouting. 

Tarde 

Tratamento e arquivamento de informação 
relativa à realização de trials da época 
2010.2011. 

 

30.12.2011 

Manhã 

Continuação da tarefa da tarde anterior. 

Tarde 

--- 

 

02.01.2012 

Manhã 

Tratamento e arquivamento de informação 
relativa à realização de trials até à data 
corrente da época em curso. 

Tarde 

Continuação da tarefa da manhã. Esboço 
de uma atividade a realizar futuramente, 
perspectivando os aspetos que 
necessitarão de ser trabalhados. 

 

03.01.2012 

Manhã 

Aperfeiçoamento de alguns documentos 
relativos ao Dragon Dream de 15.01.2012. 

Tarde 

Continuação do tratamento e arquivamento 
de informação relativa à realização de trials 
até à data corrente da época em curso. 
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04.01.2012 

Manhã 

Término do tratamento e arquivamento de 
informação relativa à realização de trials 
até à data corrente da época em curso. 

Tarde 

Pesquisa de informação relativa ao 
Scouting em geral e à importância e 
condicionamento de outros fatores (ex. 
psicológicos, físicos, etc.) no seu 
desempenho e desenvolvimento. 

 

05.01.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra actividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 07 e 
08.01 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 

Tarde 

Elaboração de uma sugestão para possível 
Ação de Formação de Psicologia. 
Elaboração de um documento para arquivo 
de convocatórias para as selecções 
nacionais. 

 

06.01.2012 

Manhã 

Arquivamento de informação relativa às 
convocatórias das Seleções Nacionais na 
corrente época. 

Tarde 

Pesquisa de informação relativa ao 
Scouting em geral e à importância e 
condicionamento de outros fatores (ex. 
psicológicos, físicos, etc.) no seu 
desempenho e desenvolvimento. 
Idealização de um projeto para uma 
possível Ação de Formação do clube.  

 

09.01.2012 

Manhã 

Em conjunto com um scout interno, 
planeamento dos procedimentos gerais 
para o torneio de dia 15.01 no que 
concerne ao check in dos familiares dos 
atletas e delimitação das zonas 
circundantes. 

Tarde 

Em conjunto com um scout interno, 
atualização e conclusões gerais sobre a 
informação proveniente dos scouts 
externos, através da quantificação dos 
relatórios elaborados. 

 

10.01.2012 

Manhã 

Início de elaboração de documento com 
novos procedimentos e processos no que 
concerne a um melhor planeamento de 
observação de jogos e de distribuição de 
informação. 

Tarde 

Em conjunto com um scout interno, 
atualização da informação relativa ao 
registo de entrada de jogadores para trial 
na corrente época. Continuação da tarefa 
da manhã. 

 

11.01.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
com novos procedimentos e processos no 
que concerne a um melhor planeamento de 
observação de jogos e de distribuição de 
informação. 

Tarde 

Continuação da tarefa da manhã. 
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12.01.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra actividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 14 e 
15.01 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 

Tarde 

Revisão do trabalho efetuado para o 
Dragon Dream de dia 15.01, de modo a 
nada falhar e para que tudo decorra dentro 
do expectável. 

 

13.01.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
com novos procedimentos e processos no 
que concerne a um melhor planeamento de 
observação de jogos e de distribuição de 
informação – análise de dados de épocas 
anteriores. 

Tarde 

Preparação do material e verificação de 
check list relativamente à logística a 
transportar para o Dragon Dream de dia 
15.01 em Lisboa. 

 

15.01.2012 – Dragon Dream Lisboa 

O dia começou bem cedo, com o ponto de 
encontro a ser no estádio do Dragão pelas 
7h da manhã. A viagem prolongou-se por 3 
horas sensivelmente. Diretos ao recinto 
desportivo de Pina Manique, que alberga a 
escola Dragon Force Lisboa, a organização 
esperou que chegassem ao fim os jogos 
que ali se realizavam para poder proceder 
à montagem do palco do evento. Como é 
um campo já com as medidas desenhadas 
para a realização de jogos de futebol de 7, 
apenas se procedeu à identificação de 

campos, à preparação do espaço para as 
creditações de acompanhantes, jogadores 
e entrega de equipamentos, bem como à 
distribuição de tarefas. Seguiu-se o almoço 
e por volta das 13h10 deu-se o regresso à 
instalação. A partir daí, concentração 
completa e focalização no verdadeiro 
propósito da ação: captação de talentos 
para as equipas da formação do FC Porto. 
A meteorologia não foi das melhores, 
contudo, sob tanta ameaça de chuva 
constante, fomos somente “abençoados” 
com cerca de 15 minutos de chuva intensa; 
de resto, tempo seco.  

Todo o evento decorreu de forma bastante 
satisfatória e mais uma vez a organização 
do FC Porto fez-se notar, quer pela 
qualidade do planeamento e da definição 
de tarefas individuais, quer pela qualidade 
dos meninos presentes e da adesão da 
moldura humana do FC Porto (scouts 
externos dos distritos de Leiria, Lisboa, 
Beja e Évora) e dos acompanhantes.  

Relativamente à minha participação, além 
do auxílio na montagem do palco do 
evento, com a colocação das faixas do 
evento, colaborei na creditação dos 
meninos e no fornecimento de informação 
aos pais dos meninos relativamente a todo 
o evento. A realização do trabalho de 
speaker também foi uma das tarefas que 
desenvolvi durante o evento. Pelas 18h45, 
deu-se por terminada a ação propriamente 
dita e a consequente desmontagem dos 
campos. Após o jantar, a viagem de 
regresso à cidade do Porto demorou cerca 
de 3 horas, chegando ao estádio do 
Dragão, ponto de partida no início do dia, 
por volta das 0h20 já do dia 16. 

 

16.01.2012 

Manhã 

Organização da informação do Dragon 
Dream do dia anterior. Preenchimento do 
documento de apreciação global do 
referido evento. Realização de algumas 
chamadas telefónicas para a resolução de 
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algumas situações relativas a fotografias de 
eventos anteriores. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
com novos procedimentos e processos no 
que concerne a um melhor planeamento de 
observação de jogos e de distribuição de 
informação – análise de dados de épocas 
anteriores. 

 

17.01.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
com novos procedimentos e processos no 
que concerne a um melhor planeamento de 
observação de jogos e de distribuição de 
informação – análise de dados de épocas 
anteriores. 

Tarde 

Término da elaboração do documento com 
novos procedimentos e processos no que 
concerne a um melhor planeamento de 
observação de jogos e de distribuição de 
informação. 

 

18.01.2012 

Manhã 

Auxílio a alguns internos na resolução de 
algumas questões relativas ao 
Departamento Scouting. 

Tarde 

Início da preparação de um Dragon Dream 
que se irá realizar no dia 29.01.2012 em 
Viseu, com a elaboração de uma lista de 
afazeres referentes ao mencionado evento. 

 

 

 

 

19.01.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 14 e 
15.01 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 

Tarde 

Tratamento de alguma informação relativa 
à realização de trials na corrente época 
desportiva. 

 

20.01.2012 

Manhã 

Chamadas para pais dos meninos que 
participaram no Dragon Dream Lisboa para 
distribuição de informação relativa ao 
mesmo. 

Tarde 

Idem. 

 

23.01.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. Continuação de efetuação de 
chamadas para pais dos meninos que 
participaram no Dragon Dream Lisboa para 
distribuição de informação relativa ao 
mesmo. 

Tarde 

Continuação de efetuação de chamadas 
para pais dos meninos que participaram no 
Dragon Dream Lisboa para distribuição de 
informação relativa ao mesmo. 
Continuação da elaboração dos 
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documentos referentes ao Dragon Dream 
de Viseu a realizar no dia 29.01.2012. 

 

24.01.2012 

Manhã 

Finalização das chamadas para pais dos 
meninos que participaram no Dragon 
Dream Lisboa para distribuição de 
informação relativa ao mesmo. 

Tarde 

Realização de chamadas para os familiares 
dos meninos que sobressaíram no Dragon 
Dream Lisboa para saber da sua 
recetividade para trazerem estes para o 
Dragon Force Lisboa. 

 

25.01.2012 

Manhã 

Tratamento de informação relativa à 
realização de trials da época 2011.2012. 

Tarde 

Término da preparação da documentação 
para o Dragon Dream de Viseu, no dia 
29.01.2012. 

 

26.01.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 28 e 
29.01 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 

Tarde 

Preparação do material e verificação de 
check list relativamente à logística a 
transportar para o Dragon Dream de dia 
29.01 em Viseu. 

 

27.01.2012 

Manhã 

Pesquisa de informação relativa ao 
Scouting em geral e à importância e 
condicionamento de outros fatores (ex. 
psicológicos, físicos, etc.) no seu 
desempenho e desenvolvimento, através 
da leitura de alguns artigos científicos e 
desportivos 

Tarde 

Continuação da tarefa da manhã. 

 

29.01.2012 – Dragon Dream Viseu 

O dia começou cedinho, com o ponto de 
encontro a ser no estádio do Dragão pelas 
9h da manhã. A viagem prolongou-se por 
1h30m sensivelmente. Diretos ao recinto 
desportivo de Repeses, que alberga a 
escola Dragon Force Viseu, a organização 
esperou que chegassem ao fim os jogos 
que ali se realizavam para poder proceder 
à montagem do palco do evento. Como é 
um campo já com as medidas desenhadas 
para a realização de jogos de futebol de 7, 
apenas se procedeu à identificação de 
campos, à preparação do espaço para as 
creditações de acompanhantes, jogadores, 
entrega de equipamentos e para as 
fotografias individuais, bem como à 
distribuição de tarefas. Seguiu-se o almoço 
e por volta das 12h50 deu-se o regresso à 
instalação. A meteorologia foi uma ótima 
parceira, brindando-nos com um sol que 
brilhou durante toda a tarde. O evento 
decorreu muitíssimo bem, faltando apenas 
que a qualidade dos meninos presentes 
fosse mais abundante, o que de certa 
forma se compreende, visto esta ser uma 
zona não muito rica no que concerne à 
relação talento/quantidade de jogadores 
jovens de futebol. 

Relativamente à minha participação, além 
do auxílio na montagem do palco do 
evento, com a colocação das faixas do 
evento, colaborei na creditação dos 



 142 

meninos, no fornecimento de informação 
aos pais dos meninos relativamente a todo 
o evento e tratei também das fotografias 
individuais dos meninos presentes. Pelas 
18h28, dois minutos antes do previsto, deu-
se por terminada a ação propriamente dita 
e a consequente desmontagem dos 
campos. Após o jantar, a viagem de 
regresso à cidade do Porto demorou cerca 
de 1h15m, chegando ao estádio do 
Dragão, ponto de partida no início do dia, 
por volta das 22h10m. 

 

30.01.2012 

Manhã 

Organização da informação do Dragon 
Dream de Viseu e preenchimento do 
documento de apreciação global do mesmo 
evento. Elaboração de uma sugestão 
relativa à realização de Dragon Dreams.  

Tarde 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. 

 

31.01.2012 

Manhã 

Pesquisa de informação relativa ao 
Scouting em geral e à importância e 
condicionamento de outros fatores (ex. 
psicológicos, físicos, etc.) no seu 
desempenho e desenvolvimento, através 
da leitura de alguns artigos científicos e 
desportivos. 

Tarde 

Recolha de informação de jogadores 
nascidos em 2001 e 2002 para formação 
de uma equipa a participar numa atividade 
do Departamento de Scouting. Continuação 
da pesquisa de informação relativa ao 
Scouting em geral e à importância e 
condicionamento de outros fatores (ex. 

psicológicos, físicos, etc.) no seu 
desempenho e desenvolvimento, através 
da leitura de alguns artigos científicos e 
desportivos. 

 

01.02.2012 

Manhã 

Continuação da pesquisa de informação 
relativa ao Scouting em geral e à 
importância e condicionamento de outros 
fatores (ex. psicológicos, físicos, etc.) no 
seu desempenho e desenvolvimento, 
através da leitura de alguns artigos 
científicos e desportivos. 

Tarde 

Início das chamadas para pais dos 
meninos que participaram no Dragon 
Dream Viseu para distribuição de 
informação relativa ao mesmo. Elaboração 
de um documento para avaliação de 
jogadores das seleções nacionais. 

 

02.02.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra actividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 04 e 
05.02 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 
Telefonemas para convidar meninos 
previamente referenciados em Dragon 
Dreams para um evento a realizar no dia 
12.02.2012. 

Tarde 

Continuação da convocatória de meninos 
previamente referenciados em Dragon 
Dreams para um evento a realizar no dia 
12.02.2012. Continuação das chamadas 
para pais dos meninos que participaram no 
Dragon Dream Viseu para distribuição de 
informação relativa ao mesmo. 
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03.02.2012 

Manhã 

Término da elaboração de um documento 
para avaliação de jogadores das selecções 
nacionais. Continuação das chamadas para 
pais dos meninos que participaram no 
Dragon Dream Viseu para distribuição de 
informação relativa ao mesmo. 

Tarde 

Continuação das chamadas para pais dos 
meninos que participaram no Dragon 
Dream Viseu para distribuição de 
informação relativa ao mesmo. 

 

06.02.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. Início da preparação do Torneio 
de dia 12.02 no Vitalis Park, com a 
elaboração das equipas-tipo, em que irão 
ser chamados os meninos que se 
destacaram em Dragon Dreams da época 
em vigor, da zona Norte. 

Tarde 

Continuação da tarefa da parte da manhã. 
Continuação das chamadas para pais dos 
meninos que participaram no Dragon 
Dream Viseu para distribuição de 
informação relativa ao mesmo. 

07.02.2012 

Manhã 

Continuação das chamadas para pais dos 
meninos que participaram no Dragon 
Dream Viseu para distribuição de 
informação relativa ao mesmo.  

Tarde 

Continuação da preparação do Torneio de 
dia 12.02. 

 

08.02.2012 

Manhã 

Continuação da preparação do Torneio de 
dia 12.02. 

Tarde 

Continuação da preparação do Torneio de 
dia 12.02. Pesquisa de informação relativa 
ao Scouting em geral e à importância e 
condicionamento de outros fatores (ex. 
psicológicos, físicos, etc.) no seu 
desempenho e desenvolvimento, através 
da leitura de alguns artigos científicos e 
desportivos. 

 

09.02.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 11 e 
12.02 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 
Organização de informação relativa a trials 
da época em curso. 

Tarde 

Continuação da organização de informação 
relativa a trials da época em curso. 
Continuação da pesquisa de informação 
relativa ao Scouting em geral e à 
importância e condicionamento de outros 
fatores (ex. psicológicos, físicos, etc.) no 
seu desempenho e desenvolvimento, 
através da leitura de alguns artigos 
científicos e desportivos. 

 

10.02.2012 

Manhã 

Preparação do material e verificação de 
check list relativamente ao necessário a 
transportar para o Torneio de dia 12.02 no 



 144 

Vitalis Park. Pesquisa de informação 
pessoal de jogadores referenciados pelo 
Departamento. 

Tarde 

Continuação da pesquisa de informação 
relativa ao Scouting em geral e à 
importância e condicionamento de outros 
fatores (ex. psicológicos, físicos, etc.) no 
seu desempenho e desenvolvimento, 
através da leitura de alguns artigos 
científicos e desportivos. 

 

12.02.2012 – Torneio Futebol Clube do 
Porto – Vitalis Park 

Mais uma atividade com o carimbo do 
Departamento de Scouting do Futebol 
Clube do Porto. Para este evento, foram 
convocados os meninos que se 
destacaram e que mais se evidenciaram 
nos eventos de 06.11 e de 18.12 da 
corrente época desportiva. O ponto de 
encontro deu-se às 12h45 no Vitalis Park 
(Constituição) e de imediato se deu início à 
identificação de balneários, à montagem de 
campos e ao estabelecimento do perímetro 
para a receção e creditação dos jovens 
jogadores convidados. O resto decorreu 
conforme o expectável e como tem sido 
apanágio dos eventos anteriores, com 
tranquilidade, organização e rigor. O facto 
de apenas participarem jovens atletas de 
duas faixas etárias foi uma das razões para 
a tranquilidade do evento. Foi um belo dia 
de Sol e sobretudo de festa do futebol. 

Quanto à minha colaboração, participei 
ativamente no acompanhamento dos 
meninos para os balneários, dos balneários 
para o campo e vice-versa (em ambos os 
escalões) e também na receção aos 
meninos e familiares, com o fornecimento 
de informação a todos os presentes. 

 

 

 

 

13.02.2012 

Manhã 

Organização da informação do Torneio do 
dia anterior e preenchimento do documento 
de apreciação global do mesmo evento. 
Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
actividade realizada para o Departamento 
de Scouting. 

Tarde 

Início da elaboração de uma lista de 
escolas de futebol das zonas do Porto, 
Gaia, Matosinhos e Gondomar para um 
futuro convite para participação num 
torneio de U9 e U8. 

 

14.02.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração de uma lista de 
escolas de futebol das zonas do Porto, 
Gaia, Matosinhos e Gondomar (com 
moradas, contatos telefónico e electrónico 
e fax) para um futuro convite para 
participação num torneio de U9 e U8. 

Tarde 

Continuação e conclusão da tarefa da parte 
da manhã. 

 

15.02.2012 

Manhã 

Auxílio a alguns colaboradores internos na 
resolução de algumas questões relativas 
ao Departamento Scouting. 

Tarde 

Início do envio de informação aos meninos 
participantes no Dragon Dream de Lisboa. 
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16.02.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 18 e 
19.02 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 

Tarde 

Continuação do envio de informação aos 
meninos participantes no Dragon Dream de 
Lisboa. 

 

17.02.2012 

Manhã 

Término do envio de informação aos 
meninos participantes no Dragon Dream de 
Lisboa. Observação e análise de um DVD 
enviado por um familiar de um atleta, que 
pretende dar-se a conhecer ao FC Porto. 

Tarde 

Início do envio de informação aos meninos 
participantes no Dragon Dream de Viseu. 
Resolução de algumas questões relativas à 
entrada de um atleta para trial. 

 

20.02.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. Continuação do envio de 
informação aos meninos participantes no 
Dragon Dream de Viseu. 

Tarde 

Continuação do envio de informação aos 
meninos participantes no Dragon Dream de 
Viseu. Observação e análise de um DVD 

enviado por um familiar de um atleta, que 
pretende dar-se a conhecer ao FC Porto. 

 

21.02.2012 

Manhã 

Continuação da observação e análise de 
um DVD enviado por um familiar de um 
atleta, que pretende dar-se a conhecer ao 
FCP. Continuação do envio de informação 
aos meninos participantes no Dragon 
Dream de Viseu. 

Tarde 

Pesquisa de informação relativa ao 
Scouting em geral e à importância e 
condicionamento de outros fatores (ex. 
psicológicos, físicos, etc.) no seu 
desempenho e desenvolvimento, através 
da leitura de alguns artigos científicos e 
desportivos. 

 

22.02.2012 

Manhã 

Continuação do envio de informação aos 
meninos participantes no Dragon Dream de 
Viseu. Resolução de algumas questões 
pendentes relativas ao Departamento de 
Scouting. 

Tarde 

Tratamento e análise de dados dos 
torneios, Dragon Dreams e Open Day, 
todos eventos levados a cabo pelo 
Departamento, para posterior 
quantificação, elaboração e completamento 
das respetivas fichas de avaliação global. 

 

23.02.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
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jogos a observar no fim-de-semana de 25 e 
26.02 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 
Elaboração das equipas da minha zona de 
observação a participar no Torneio de 
18.03, evento que será levado a cabo pelo 
Departamento. 

Tarde 

Término da elaboração das equipas da 
minha zona de observação a participar no 
Torneio de 18.03. Término do envio de 
informação aos meninos participantes no 
Dragon Dream de Viseu. 

 

24.02.2012 

Manhã 

Organização, arquivamento e destruição de 
informação antiga relativa ao Departamento 
de Scouting. 

Tarde 

Pesquisa de informação relativa ao 
Scouting em geral e à importância e 
condicionamento de outros fatores (ex. 
psicológicos, físicos, etc.) no seu 
desempenho e desenvolvimento, através 
da leitura de alguns artigos científicos e 
desportivos. 

 

27.02.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. 

Tarde 

Início da elaboração de um documento 
interno. 

 

 

28.02.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

Tarde 

Idem. 

 

29.02.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

Tarde 

Atualização da listagem de trial da corrente 
época desportiva. Continuação da 
elaboração do documento interno. 

 

01.03.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 03 e 
04.03 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

02.03.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

Tarde 

Idem. Modificação num documento 
informático relativo à quantificação de 
contratações para a época de 2012/2013. 
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05.03.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
actividade realizada para o Departamento 
de Scouting. Atualização de um documento 
relativo à calendarização de estágios, jogos 
treino e torneios oficiais das selecções 
nacionais. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

06.03.2012 

Manhã 

Auxílio na preparação e organização de 
documentos para uma auditoria interna.  

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

07.03.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
interno.  

Tarde 

Idem. 

 

08.03.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 10 e 
11.03 para posterior distribuição pelos 

membros da minha equipa de scouts. 
Continuação da elaboração do documento 
interno.  

Tarde 

Convocatória de meninos para a 
participação num Torneio de Scouting a 
realizar no dia 18.03. 

 

09.03.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
interno.  

Tarde 

Idem. 

 

12.03.2012 

Manhã 

Convocatória de meninos para a 
participação num Torneio de Scouting a 
realizar no dia 18.03. 

Tarde 

Idem. 

 

13.03.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. Preparação de documentos e 
procedimentos para a realização do 
Torneio de 18.03. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno.  
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14.03.2012 

Manhã 

Resposta a um correio electrónico 
estrangeiro relativamente à entrada de 
jogadores para períodos de trial. 
Continuação da elaboração do documento 
interno.  

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno.  

15.03.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 17 e 
18.03 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 
Continuação da elaboração do documento 
interno.  

Tarde 

Término da preparação do Torneio de dia 
18.03, com a convocatória dos últimos 
meninos a estarem presente. 

 

16.03.2012 

Manhã 

Resolução de algumas questões relativas à 
receção de imagens de potenciais 
jogadores para realização de períodos de 
trial. Continuação da elaboração do 
documento interno.  

Tarde 

Resolução de algumas questões pendentes 
relacionadas com a presença dos meninos 
no torneio de 18.03. 

 

 

18.03.2012 – Torneio Scouting FC Porto 
– Vitalis Park 

O ponto de encontro deu-se na 
mencionada instalação pelas 11h45, em 
que demos início à preparação e definição 
dos procedimentos a tomar durante a 
atividade. Por volta das 12h15 uma 
pequena pausa para almoço, dando-se o 
regresso ao recinto pelas 13h. A partir daí, 
as tarefas sucederam-se. Montaram-se os 
campos, o que exigiu um maior esforço 
dado que pela primeira vez na época, se 
organizou uma atividade para U7, que 
requer campos de futebol de 5, além dos 
normais campos de 7, para os escalões de 
U8, U9 e U10. A colocação de duas 
pessoas à entrada foi ponto determinante 
para garantir a máxima fiabilidade relativa à 
não entrada de terceiros ao evento. Este 
torneio decorreu com grande sucesso, não 
só pelos meninos presentes, que 
demonstraram um enorme potencial, como 
também a meteorologia deu uma ajuda 
preciosa, ajudando a tornar este dia numa 
bela festa do futebol, permitindo ainda um 
relativo cumprimento de horários. 

Quanto ao meu papel na atividade, 
desempenhei ativamente o papel de 
fotógrafo, com a tiragem de fotografias e 
identificação respectiva do menino para o 
envio posterior da foto, na identificação de 
balneários, como guia dos meninos do 
balneário para o campo e vice-versa, como 
speaker em momentos fulcrais da ação 
(como por exemplo na chegada de um 
jogador da equipa AA à atividade) e ainda 
na montagem/desmontagem dos campos, 
contribuindo desta forma para a agilização 
de processos e procedimentos. 

 

19.03.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. Preparação de documentos para 
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a vinda de jogadores estrangeiros para 
realização de período de trial. 

Tarde 

Organização e arquivo de informação do 
torneio da véspera, bem como de eventos 
anteriores. Preparação e reunião de alguns 
documentos para apresentação em 
auditoria interna do clube. Continuação da 
elaboração do documento interno. 

 

20.03.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

Tarde 

Preparação e reunião de alguns 
documentos para apresentação em 
auditoria interna do clube. Preparação de 
documentos para a vinda de jogadores 
estrangeiros para realização de período de 
trial. 

 

21.03.2012 

Manhã 

Conclusão da preparação e reunião de 
alguns documentos para apresentação em 
auditoria interna do clube. Continuação da 
elaboração do documento interno. 

Tarde 

Comunicação de informação e envio de 
fotografias para os meninos participantes 
no torneio de 18.03, via endereço 
electrónico e via telefone. 

 

22.03.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 

jogos a observar no fim-de-semana de 24 e 
25.03 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 
Comunicação de informação e envio de 
fotografias para os meninos participantes 
no torneio de 18.03, via endereço 
electrónico e via telefone. 

Tarde 

Preparação de documentos para a vinda de 
jogadores estrangeiros para realização de 
período de trial. 

 

23.03.2012 

Manhã 

Conclusão da preparação de documentos 
para a vinda de jogadores estrangeiros 
para realização de período de trial. 

Tarde 

Envio de fotografias aos meninos 
participantes no Torneio de 18.03 via 
endereço electrónico. 

 

26.03.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. Continuação do envio de fotos 
aos meninos participantes no Torneio de 
18.03 via endereço electrónico. Resolução 
de algumas questões relacionadas com a 
vinda de jovens a trial. 

Tarde 

Continuação do envio de fotos aos meninos 
participantes no Torneio de 18.03 via 
endereço electrónico. Continuação da 
elaboração do documento interno. 
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27.03.2012 

Manhã 

Continuação do envio de fotos aos meninos 
participantes no Torneio de 18.03 via 
endereço electrónico. 

Tarde 

Término do envio de fotos aos meninos 
participantes no Torneio de 18.03 via 
endereço electrónico. 

 

28.03.2012 

Manhã 

Reunião com João Luís Afonso para 
redefinição das linhas de orientação do 
estágio: o balanço e o que está por fazer. 
Resolução de questões de índoles diversas 
com um scout interno. 

Tarde 

Preparação de um documento para um 
scout interno com vista à observação de 
jogos particulares de selecções. 
Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

29.03.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 
31.03 e 01.04 para posterior distribuição 
pelos membros da minha equipa de scouts. 
Resposta a algumas questões via endereço 
electrónico. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

 

30.03.2012 

Manhã 

Arquivo de alguns documentos e de pastas 
de informação relativa ao Departamento: 
contratações, trials e eventos. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

02.04.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. Continuação da elaboração do 
documento interno. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

03.04.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

Tarde 

Idem. 

 

04.04.2012 

Manhã 

Organização e preparação de documentos 
para a vinda a trial de estrangeiro. 
Continuação do documento interno. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 
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05.04.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no feriado de 06.04 e no 
fim-de-semana de 07 e 08.04 para 
posterior distribuição pelos membros da 
minha equipa de scouts. Continuação da 
elaboração do documento interno. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

10.04.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. Continuação da elaboração do 
documento interno. 

Tarde 

Idem. 

 

11.04.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

Tarde 

Idem. 

 

12.04.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 

jogos a observar no fim-de-semana de 14 e 
15.04 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 
Reunião de análise de procedimentos para 
estabelecimento de mesmos para a época 
de 2012.2013. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

13.04.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

Tarde 

Idem. 

 

16.04.2012 

Manhã 

Organização e tratamento de informação 
relativa ao fim-de-semana de observação 
de jogos proveniente da minha outra 
atividade realizada para o Departamento de 
Scouting. Continuação da elaboração do 
documento interno. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

17.04.2012 

Manhã 

--- 

Tarde 

Resposta a questões, pedidos de trials e 
outros assuntos via correio electrónico. 
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18.04.2012 

Manhã 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

19.04.2012 

Manhã 

Escalonamento de jogos para a minha 
outra atividade no Departamento de 
Scouting, com o estabelecimento prévio de 
jogos a observar no fim-de-semana de 14 e 
15.04 para posterior distribuição pelos 
membros da minha equipa de scouts. 
Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

Tarde 

Continuação da elaboração do documento 
interno. 

 

20.04.2012 

Manhã 

Resolução de algumas questões relativas 
ao Departamento, através de correio 
electrónico e telefone. Continuação da 
elaboração do documento interno. 

Tarde 

Término da elaboração do documento 
interno. 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINO DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 



30.01.2012  Pedro Santos 

Sugestão 

 Bandeirinha, 

 No sentido de nos tornarmos cada vez melhores e fazermos jus ao impacto que o 

nome e a marca Futebol Clube do Porto têm a todos os níveis, venho propor algo em que 

pensei na semana passada e que partiu de dois ou três telefonemas que fiz para convidar 

meninos para participarem num Dragon Dream, no ano passado, a 6 de Novembro. 

 Com a frequência com que temos desenvolvido Dragon Dreams, esta ideia ressurgiu e 

passo a explana-la. Recordo-me, que no momento da convocatória dos meninos para o 

referido evento, através de telefonemas daqui do Departamento, em conjunto com o Miguel 

Madureira e com o Nené, dois ou três familiares de meninos convocados referiram que era “já 

a 3ª ou 4ª vez” que os filhos eram chamados ao nosso evento. Posto isto, e através da 

elaboração de um mapa de presenças em Dragon Dreams, proponho a convocatória de um 

menino para o referido evento, no máximo, em duas ocasiões. 

 O cumprimento desta sugestão permitirá alcançarmos vantagens, como: 

 Dotar a visão dos pais e familiares dos meninos sobre os nossos eventos com altos 

índices de organização, eficiência e transmissão de fiabilidade; 

 “Obrigar-nos-á” a uma decisão mais rápida e mais incisiva sobre os atletas, de forma a 

não deixarmos escapar os que realmente nos interessam e não prolongarmos a vinda 

de meninos que não apresentam qualidade suficiente para as nossas equipas e; 

 Conseguiremos, mais eficazmente, a impermeabilidade face à tentativa de entrada a 

“terceiros” nos nossos eventos, pois parentes de meninos que vêm pela primeira vez a 

um Dragon Dream não sabem ao que vêm nem conhecem os moldes do evento, 

enquanto familiares de meninos repetentes já o sabem e possíveis “infiltrados”, numa 

próxima convocatória, podem perfeitamente impregnar-se no evento, dando somente 

o nome como um mero acompanhante. 

De acrescentar que, caso o interesse num determinado menino for acentuado, a opção de 

vinda a um trial poderá servir para esclarecimento de quaisquer dúvidas relativamente ao 

potencial do jovem, mesmo após a sua participação num segundo Dragon Dream. 

Esta proposta não garante a infalibilidade de quaisquer dos pontos descritos acima; 

porém, acredito que será um dos meios mais eficientes para a prevenção e defesa dos nossos 

interesses e, consequentemente, dos interesses do Futebol Clube do Porto. 

ANEXO F



 



 

Projeto para Ação de Formação 

 

 Tal como as vertentes física, técnica e tática, também o campo psicológico e 

mental dos jogadores é uma componente da avaliação que deve ser levada em conta e 

tida em consideração pelos scouts e observadores do nosso clube. É esta área que, 

muitas vezes, define o passe bem feito ou errado, a ocasião de golo concretizada ou 

incrivelmente desperdiçada, a (des)inibição em campo perante um determinado 

público ou ambiente, a resistência ou sucumbência ao fracasso, etc.. Assim, conseguir 

alertar, sensibilizar, dotar e munir todos os scouts do clube com técnicas de 

observação mais comportamentais, poderá ser também um ponto de desenvolvimento 

para os visados, capacitando ainda mais toda a estrutura Futebol Clube do Porto, no 

que à observação de jogos diz respeito (scouts, treinadores, etc.)  

 

 Desta forma, venho propor a realização de uma ação de formação (ou mesmo 

uma simples palestra que seja), baseada nas inúmeras que já se realizaram (não só 

nesta época), com um orador especializado na vertente da Psicologia do Desporto, se 

possível, pertencente aos quadros do Futebol Clube do Porto. Não tenho total 

conhecimento sobre a forma de atuação deste Departamento, nem se os seus 

profissionais se enquadram no perfil traçado (aliança dos conhecimentos técnicos e 

táticos com a identificação de atitudes e comportamentos); agora, acredito que é 

elevada a importância dos aspetos mentais em ambiente de jogo e a capacidade de 

resposta perante as adversidades. 

  

 

 

ANEXO G



 

 

Para deixar transparecer claramente a minha ideia, a formação/palestra 

poderia incidir ou realizar-se com a abordagem a alguns aspetos, tais como: 

 

 Âmbito da Psicologia Desportiva 

 Perfil Jogador FC Porto (a nível psicológico e mental) 

 Apresentação de algumas situações reais em que o campo mental é 

determinante (quer em experiências negativas, quer em positivas) 

 Apresentação de um determinado conjunto de comportamentos que 

possam indiciar/denunciar uma resposta mental a algo (ex. um jogador 

fazer uma falta dura numa jogada imediatamente a seguir a ter falhado 

um penalti) 

 A relação e a conexão entre a atitude, a raça e o querer de um jogador 

com o seu feitio e as suas caraterísticas psicológicas, entre outros. 

  

 Com esta lista, não pretendo afirmar necessariamente os tópicos que gostaria 

de ver tratados (até porque a minha formação foge por completo a estas áreas); é 

somente uma sugestão de uma possível ação a realizar por um elemento do nosso 

Departamento de Psicologia. 

 

Fica a ideia. 

 Obrigado. 

 

 

Pedro Santos 



Apreciação Global de Evento 

 

EVENTO  LOCAL  

 

  

 

Dados do Evento 

 

- Atletas inscritos 

2005  - GR  

2004  - GR  

2003  - GR  

TOTAIS  - TOTAIS GR  

 

 

- Atletas Presentes / Ausentes 

 PRESENTES GR AUSENTES 

2005    

2004    

2003    

TOTAIS    

 

 

- Inscrições no Local do Evento 

2005  

2004  

2003  

TOTAIS  

 

 

 

 

 

DATA  ESTADO DO TEMPO  

ANEXO H



Apreciação Global de Evento 

- Scouts / treinadores presentes 

 SCOUTS TREINADORES 

 
 
 
 
 

 

INTERNOS EXTERNOS  

   

 
 
 

 
REQUISITADOS    

PRESENTES    

 

 

- Atletas a Contratar 

NOME COMPLETO DATA NASC. (IDADE) POSIÇÃO PÉ DOMINANTE CLUBE CLASSIFIC. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Apreciação Global de Evento 

Aspectos Positivos 

  

  

 

Aspectos a melhorar 

  

  

 

Considerações Finais 

 

 

 

 

 

Director Departamento  

Scouting Formação 

____________________________ 

 

 

 

 

 

Data 

_______________
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SUBSTITUIÇÕES 

In          
Out          
Min          

GR: _____________________ Nº 
__ 

Clube:_____________________
_________________ 

DC: _____________________ Nº 
__ 
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_________________ 

DC: _____________________ Nº 
__ 

Clube:_____________________
_________________ 

DE: _____________________ Nº 
__ 
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_________________ 
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__ 
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_________________ 
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__ 
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_________________ 
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__ 

Clube:_____________________
_________________ 

MD: ____________________ Nº 
__ 

Clube:_____________________
_________________ 

AC: ____________________ Nº 
__ 

Clube:_____________________
_________________ 

AE: ____________________ Nº 
__ 

Clube:_____________________
_________________ 

AD: ____________________ Nº 
__ 

Clube:_____________________
_________________ 

___: _________________ Nº 
__ 

Clube:__________________
____________________ ___: _________________ Nº 
__ 

Clube:__________________
____________________ ___: _________________ Nº 
__ 

Clube:__________________
____________________ 

___: _________________ Nº 
__ 

Clube:__________________
____________________ ___: _________________ Nº 
__ 

Clube:__________________
____________________ ___: _________________ Nº 
__ 
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____________________ 
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__ 

Clube:__________________
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__ 

Clube:__________________
____________________ ___: _________________ Nº 
__ 

Clube:__________________
____________________ 

ANEXO I



 



 

 
 

   

 

 

 

Planeamento e Organização 

 

Trabalho realizado por Pedro Miguel Ribeiro dos Santos, no âmbito do estágio 

profissionalizante no Departamento de Scouting do Futebol Clube do Porto com vista à 

obtenção do grau de Mestre em Gestão Desportiva 

 

16.Novembro.2011  
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Convívio
desporto 
e fruição 

Jovens 
futebolis

tas 

Dragon 
Dream - 

FCP 

CTFD 
Olival / 
Vitalis 
Park / 
Outro 

Apresentação 
 

O desenvolvimento e implementação de um evento desportivo é, e tem que 

ser, visto por várias ópticas e com diferentes parâmetros de avaliação. Tendo perfeita 

noção de que Portugal está hoje sobredimensionado no que confere aos eventos de 

prática desportiva, é fundamental a busca e pesquisa de novas atracções. A busca pelo 

despertar da curiosidade e atenção dos participantes e a atractividade, sedução e 

conjugação de novas sensações de convívio, desporto e fruição são metas que devem 

ser alcançadas, com o intuito de renovar a oferta de eventos desportivos. Com isto, 

pretendo sublinhar que um evento se deve adaptar e adequar à lógica cultural e social 

em que se insere, na medida em que o público-alvo se deve identificar e rever nesse 

mesmo evento e que seja sempre um factor de desenvolvimento desportivo individual 

e colectivo (quando se desenrolam actividades colectivas) e também de promoção, 

quer da entidade organizadora (através da excelência do planeamento da actividade e 

na condução da mesma), quer do participante (através da sublimação de todas as suas 

virtudes inerentes à modalidade). 

É nessa lógica que vejo o desenvolvimento de Dragon Dreams, as jornadas de 

observação realizadas pelo Departamento de Scouting do Futebol Clube do Porto. 

Estes momentos permitem o encontro de jovens futebolistas referenciados pelos 

scouts do clube e atestar se possuem as características tidas como fulcrais para 

poderem representar o clube na sua formação, mas também tem em conta a vertente 

do convívio entre jogadores e pais e familiares dos mesmos, que os acompanham 

nesses dias, que são projectados para serem repletos de harmonia entre todos. 

  

 

 

 

 

Posicionamento do Dragon Dream 
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Evento desportivo como factor de desenvolvimento 
 

Segundo Castejon Paz (1977), os factores de desenvolvimento de um evento 

desportivo são o conjunto de actividades que, combinadas em programas, tendem a 

desenvolver os diversos elementos da situação e a melhorar assim, directa ou 

indirectamente, o nível desportivo existente. Ou seja, é necessário encarar o factor de 

desenvolvimento como um operador (neste caso, o evento desportivo) que obteve 

profissionalização (neste caso, a inovação na oferta enquanto produto) na área 

conveniente (neste caso, o futebol) tendo em vista a melhoria e o aumento qualitativo 

e quantitativo da sua área.  

Foi Raymond Boudon (1990) que concebeu as denominadas leis condicionadas, 

através de “Se A, então B”. Esta é uma lei perfeitamente aplicável e até auxiliar do 

desporto. Porquê? Porque com as correctas metodologias de treino, aplicadas na 

medida e na calendarização certa, iremos conseguir moldar os melhores profissionais 

ou, no mínimo, iremos estar muito mais próximos de o conseguir. 

É óbvio que o desenvolvimento no seu todo depende do desenvolvimento de 

diversos factores em partes. Porém, essas partes devem procurar o seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento ex aequo, pois será essa sincronia que irá criar as 

condições propícias a um desenvolvimento global em vez de parcial, caso actuassem 

isoladamente.  

É esse o papel isolado do Departamento de Scouting, nomeadamente através 

dos Dragon Dreams - reunir os melhores jovens jogadores de cada escalão para os 

técnicos da formação do clube dotarem as suas equipas com os jogadores que 

sobressaiam ou que entendam que irão ser uma mais-valia nas suas fileiras – que, 

conjuntamente com os restantes Departamentos do clube (Pedagógico, Psicológico, 

Nutrição, Médico, etc.), irá fazer com que o desenvolvimento global do jogador seja 

mais completo e mais transversal. 
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Mega Tendências do Desporto 

 

 Actualmente, o 

desporto evolui de forma 

diária e ininterrupta; o 

que hoje é, amanhã pode 

já ser obsoleto. Desta 

forma, é vital o evento 

desportivo obedecer ou 

no mínimo seguir as 

tendências dos interesses 

da população. Felizmente, a marca Futebol Clube do Porto encontra-se hoje num 

patamar de excelência no panorama nacional, não só a nível desportivo, como 

também de organização no seu todo, o que induz a uma maior facilidade de aceitação 

dos seus eventos por parte do público-alvo. Além do mais, os Dragon Dreams são 

eventos actuais, inovadores e apelativos, uma vez que concentra e evoca as questões 

que dominam a atenção das sociedades modernas: vertente social, da saúde, da 

educação, do espectáculo, da qualidade de vida e da tecnologia. A vertente do 

negócio, irei desenvolver mais à frente. 

 

  Conceito de Evento e de Evento Desportivo 

 Segundo Sarmento (2009), o evento é a efectivação de uma acção que 

ultrapassa a normal realização da mesma e está intrinsecamente relacionado com a 

cultura de cada época e de cada contexto social, caracterizando-se por ser um espaço 

privilegiado de interacção entre territórios comunicacionais, por vezes bem diferentes 

(no caso de ser um evento internacional). É uma oportunidade extraordinária que 

propicia o encontro de pessoas, unidas pelo tema principal do evento, que justifica por 

completo a sua realização.   
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Também segundo Sarmento (2009), podemos definir o evento desportivo como 

um cenário previamente montado, onde dois ou mais oponentes lutam pela conquista 

de um lugar ou posição, sendo direccionado maioritariamente para estes, em 

detrimento do espectador que, geralmente, assume uma dimensão de menor 

importância no seu desenrolar. 

 

  Tipologia do Evento Desportivo 

 A correcta definição e reconhecimento da tipologia do evento desportivo é 

bastante importante porque nos permitirá enquadrar o mesmo na realidade 

pretendida, para o público-alvo previamente definido e dar-nos-á uma noção clara dos 

diversos equipamentos (materiais, humanos, financeiros, etc.), necessários para a sua 

concretização. Sarmento (2009) elaborou a seguinte determinação para a tipologia de 

eventos desportivos: 

 

 

 Os Dragon Dreams enquadram-se claramente nos eventos que albergam 

competições tradicionais, como desporto colectivo que é o futebol. 

 

Competições 
Tradicionais 

Desportos 
individuais 

Desportos 
colectivos 

Desportos de 
exibição 

Competições 
Alternativas 

Nike Freestyle 

X Games 

Red Bull 

Actividades Paralelas 

Exibições 

Espectáculos 

Actividades culturais 

Demonstrações 

Visitas 
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Dimensão do Evento Desportivo 

 

 Está à vista de todos que a dimensão de um jogo da Primeira Liga Portuguesa 

de futebol profissional em nada tem a ver com a realização de uns Jogos Olímpicos. 

Quando um necessita de um estádio com capacidade razoável (infelizmente, na grande 

maioria até é demais), com condicionamento das zonas circundantes, o segundo 

paralisa e move esforços coordenados de um país inteiro anos antes do momento da 

realização propriamente dita. Evidentemente que se enquadram em categorias 

dimensionais diferentes e foi baseado nesse raciocínio que Sarmento (2009) elaborou 

as dimensões do evento desportivo: 

 

 

 

• Eventos com duração superior a oito dias, de nível internacional, como 
por exemplo os Jogos Olímpicos, o Campeonato do Mundo de Futebol, 
as Universíadas, os Jogos Pan-americanos, etc. 

Mega Eventos 

• Eventos de nível internacional com a participação de milhares de atletas 
e espectadores, como por exemplo as Grandes Maratonas, a Final da 
Champions  League, a Final da Taça dos Libertadores da América, o 
Super Bowl, os Play-Off's da NBA, etc. 

Grandes Eventos 

• Eventos com duração temporal, com espectadores e dimensão 
competitiva reduzida. Jogos e provas dos diversos campeonatos. 

Pequenos Eventos 

• Eventos vocacionados essencialmente para os atletas, sem relevância 
para o grande público em geral. 

Micro Eventos 
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Uma das motivações dos Dragon Dreams é a inclusão dos pais e dos familiares 

na vida desportiva dos filhos e parentes, o que leva a uma grande adesão dos mesmos 

à assistência deste acontecimento. Porém, e uma vez que se vocaciona essencialmente 

para os jovens jogadores, este evento exclusivo do Departamento de Scouting do 

Futebol Clube do Porto classifica-se como um Micro Evento, dado que a competição 

pura e dura não existe (pelo menos, na mente dos organizadores). 
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Etapas Organizativas 

Ideia 
Concepção e 
Planeamento 

Realização Avaliação 

Etapas Organizativas e Fases do Evento Desportivo 
 

 A definição prévia e estabelecimento atempado de linhas de orientação para o 

planeamento e organização de um evento desportivo é vital, de modo a construir uma 

sequenciação lógica e racional para minimizar e atenuar quaisquer erros que o próprio 

evento acarreta e a si são inerentes. Orquestrar os primeiros passos e as primeiras 

tarefas são, não raras as vezes, os momentos de maior tensão e de maior dificuldade 

na elaboração de um evento; porém, uma vez acertadas e limadas estas arestas 

iniciais, o caminho torna-se mais claro e a linha de horizonte fica um pouco mais perto. 

 É de conhecimento geral que o que mais interessa aos participantes e aos 

espectadores é o momento do evento em si, a hora em que a emoção e a adrenalina 

são finalmente libertas; porém, os eventos desportivos começam dias, semanas, 

meses e, por vezes, até anos antes da realização propriamente dita. Assim, a busca por 

nomenclatura já existente, de autores consagrados na matéria, torna-se um apoio 

fundamental na correcta aplicação das mais variadas técnicas para se esboçar um 

evento. Partindo deste pressuposto, Sarmento (2009) estabelece quatro etapas 

organizativas para uma ordenação lógica, tendo em vista o evento desportivo: 
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Pré-Evento 

Criação de um clima de 
expectativa positiva em 
relação ao evento no 
público-alvo 

Evento 

O grande momento de 
todo o projecto 

Pós-Evento 

Conjunto de iniciativas 
que pretendem fazer 
perdurar no público-alvo 
o interesse pela 
actividade 

Pré-Evento 

> Ideia 

> Concepção e 
Planeamento 

Evento 

> Realização 

Pós-Evento 

> Avaliação 

 Contudo, Sarmento (2009) faculta uma outra ferramenta de complemento às 

etapas organizativas, que são as fases do evento desportivo, definindo-as da seguinte 

forma: 

 

 

 

  

 

 

 

 Desta forma, para um correcto entendimento e percepção clara da minha visão 

de elaboração de um Dragon Dream, optei pela fusão das etapas organizativas com as 

fases do evento desportivo, dando origem à seguinte sequenciação de tarefas: 
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Um evento desportivo, geralmente, não começa nem acaba num só dia; pode 

desenrolar-se em poucas horas mas, regra geral, tem dias de preparação e dias de 

rescaldo, se não meses. Um evento mais cedo irá começar, quanto mais cedo a 

organização conseguir criar interesse e curiosidade em relação ao que esse evento irá 

trazer. É a forma de o tornar público, interessante, claro e apelativo que muitas vezes 

define o sucesso e o insucesso de um acontecimento desportivo, pois sem cobertura 

mediática é de esperar uma adesão baixa por parte do público que mais queremos ver 

participar no nosso evento. Porém, a essência de um Dragon Dream não convida a 

grandes certames de publicidade nem de divulgação, dado o grande interesse no 

evento de outros concorrentes do meio futebolístico. 

 

IDEIA 

 O nascimento dos Dragon Dreams terá partido da necessidade primária de 

reforçar as equipas de formação do Futebol Clube do Porto com os melhores jogadores 

de cada escalão, com especial enfoque nas faixas etárias mais baixas, pelo simples 

facto de que se o Futebol Clube do Porto tiver as melhores equipas de Benjamins e de 

Infantis, terá certamente as melhores equipas de Iniciados, de Juvenis e de Juniores. A 

consciencialização desta noção entre todos os membros da organização Porto levou ao 

desenvolvimento de todo o Departamento de Scouting, entre outros, e à criação dos já 

referenciados Dragon Dreams. São o resultado final das observações dos 

colaboradores do clube, que reúnem e contactam os melhores jovens jogadores para 

estas jornadas de observação. 

 

 

Pré-Evento 
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CONCEPÇÃO E PLANEAMENTO 

 

Objectivos gerais e específicos 

 

De forma prévia e concisa, o estabelecimento de objectivos e de metas vai 

orientar-nos para o pretendido, sem nos desviarmos da tangibilidade, e com o sucesso 

na linha de horizonte. Assim, o Dragon Dream do Futebol Clube do Porto tem como 

objectivo geral proporcionar a vivência desportiva, de promover o futebol como factor 

de desenvolvimento desportivo e social, pois a vertente humana é também uma das 

grandes preocupações e motivações da marca Futebol Clube do Porto, o convívio são 

entre familiares dos jovens e a fomentação da paixão pelo jogo e pelo trabalho e 

espírito de equipa. Relativamente ao objectivo específico destaco a captação de novos 

talentos para uma futura integração das camadas jovens do clube, através da 

superação do desafio colocado ao jogador de enfrentar alguns dos melhores 

futebolistas da sua idade, dado que é pretensão do Departamento de Scouting contar 

nestas iniciativas com os jovens mais dotados. 

 

Estudo de viabilidade 

  

 Hoje, o Dragon Dream é um evento “crescido”, bem estruturado e com um 

horizonte bastante alargado. Porém, com certeza que a sua pré-concepção foi alvo de 

variados estudos de viabilidade e de diversas análises das mais diferentes índoles 

(social, financeira, geográfica, ambiental, entre outras). A meu ver, nem poderia ser de 

outra forma pois um evento sustentado, com bases previamente estudadas e com 

alicerces de planeamento reforçados, tem maior percentagem de sucesso e será mais 

resistente na luta contra a falta de êxito. O estudo destas condicionantes leva o 

organizador a determinar factos que, por vezes, nem sequer consideraria se levasse o 

evento avante. 
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“O que não aconteceu, nunca esteve para acontecer, e o que aconteceu, nunca esteve 

para não acontecer” 

Teixeira Pascoaes 

 

Análise SWOT 

 

Forças Fraquezas 

Marca e impacto do Futebol Clube do Porto Bons valores terem um dia “não” 

Uso de magníficas instalações desportivas  

Modalidade mais apaixonante do mundo  

 

Oportunidades Ameaças 

Observação dos melhores de cada idade Espionagem dos concorrentes 

Reforço do universo FCP junto dos jovens  Não autorização dos clubes de origem dos jovens 

 

 

Coordenação do Evento 

  

 A concepção e planeamento de todo o evento deve ser uma acção conjunta de 

toda a estrutura do Futebol Clube do Porto. É requerida uma sintonia entre os mais 

variados Departamentos existentes no clube de forma a se poder planear e 

conceptualizar o mais detalhadamente possível o Dragon Dream, sendo elaboradas 

check lists, que são listas de verificação de realização de tarefas, mediante as 

definições e estabelecimento de metodologias para a implementação do evento.  
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- Porto Operacional 

 É uma empresa do Futebol Clube do Porto mas com administração e 

funcionamento independente. É a empresa responsável e gestora dos espaços e 

equipamentos desportivos do Futebol Clube do Porto, como o Estádio do Dragão, o 

pavilhão Dragão Caixa, o Centro de Treinos e Formação Desportiva (CTFD) do Olival e 

ainda o Vitalis Park na Constituição. Para a realização de Dragon Dreams no CTFD e no 

Vitalis Park (locais comuns para o desenrolar destes eventos), é estritamente 

necessária a aquisição do espaço por parte do Futebol Clube do Porto, SAD, que tem 

todo o interesse em utilizar estes espaços na vanguarda do modernismo, não só por 

isso mesmo, mas por simbolizarem marcos importantes do clube (Vitalis Park por ser 

no mesmo local do mítico campo da Constituição, outrora campo onde habitualmente 

jogava o Futebol Clube do Porto, e o CTFD por albergar actualmente os treinos da 

equipa A do Futebol Clube do Porto). A utilização destes espaços dá uma dimensão 
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ainda maior ao evento pelas razões enunciadas, projectando quer jovens jogadores 

que participam, quer os respectivos familiares, para outros sonhos e outros voos que 

desejam alcançar. A meu ver, esta é uma decisão estratégica muito proveitosa. 

 

- Porto Comercial 

 É a empresa que trata das questões comerciais do Futebol Clube do Porto, 

equiparando-se à Porto Operacional no seu modo de funcionamento. Os Dragon 

Dreams são momentos que movimentam inúmeras pessoas e que, por isso mesmo, 

geram um retorno publicitário muito grande, sendo este um dos campos onde existe, 

na minha óptica, uma possibilidade de expansão com maior notoriedade. Assim sendo, 

na página 30, apresento algumas sugestões. 

 

- Futebol Clube do Porto, SAD 

 A empresa Futebol Clube do Porto, SAD é a responsável por grande parte do 

trabalho de planeamento e de organização de um Dragon Dream. É quem cede os 

colaboradores, é quem define a estrutura de realização do evento propriamente dito, 

é quem detém os observadores e treinadores das camadas de formação. Os seus mais 

variados departamentos, ao unirem-se e ao trabalharem em conjunto, com cada qual a 

responsabilizar-se pelas tarefas adjacentes, irão determinar grandemente a taxa de 

sucesso do evento desportivo. 

 

 

 Departamento Financeiro 

É o departamento que gere a contabilidade do clube e as questões 

orçamentais. Os Dragon Dreams são eventos com despesas (aluguer das 

instalações, por exemplo) e, dessa forma, terá que haver um controlo sobre as 

operações financeiras do acontecimento.  
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 Departamento Jurídico 

Este departamento fica encarregue de garantir as autorizações junto dos clubes 

e dos pais dos jovens jogadores, evitando assim conflitos entre clubes e entre 

pais e clubes. Hoje em dia, infelizmente, é vulgar um clube punir um jogador 

dos seus quadros por este ir treinar a outro1. Também é dever deste 

departamento assegurar-se dos seguros de saúde dos participantes, de forma a 

precaver qualquer situação de infortúnio. 

 Departamento de Scouting 

 

É o grande impulsionador das jornadas de observação. A este departamento 

cabe as mais diversas tarefas: a observação de jogadores; a recolha de 

informação de jogo e de informações pessoais de cada jogador através dos 

scouts externos; a validação desses mesmos jogadores pelos scouts internos de 

forma a avalizarem o potencial do jovem futebolista; o recrutamento posterior 

feito aos pais ou familiares dos jogadores para os convidarem (a eles e aos 

filhos) a participar no evento e a elaboração e constituição das equipas são 

algumas das tarefas a si inerentes. O director do departamento é quem decide 

a data para a realização do evento e, a partir daí, todos os esforços são 

movidos para estar tudo a postos no dia escolhido.  

É necessária uma grande coordenação e métodos de trabalho eficazes para 

lidar e ordenar tanta informação cruzada de tantos potenciais futuros 

jogadores do clube, o que requer a separação dos mesmos por anos de 

nascimento e, consequentemente, por escalões de competição. Geralmente, 

participam em Dragon Dreams jovens com idades compreendidas entre os 9 e 

os 12 anos de idade, perfazendo quatro escalões de competição. Vinte e oito 

jogadores de cada faixa etária são convidados a participarem no convívio. 

 

 

 

                                                           
1
 Até aos 14 anos de idade dos jogadores, a jurisdição sobre os mesmos recai sobre os pais, cabendo a 

estes a decisão de escolha do clube do descendente na época seguinte; aos clubes, somente após os 14 
anos é que esta decisão lhes pertence por inteiro. 
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 Departamento de Recursos Humanos 

Na data de realização, são elementos deste departamento que fazem a 

recepção e a acreditação ao jovem jogador, fornecendo directrizes sobre o 

programa e encaminhando-os para os respectivos balneários, onde se reunirão 

todos os jogadores de cada escalão (um balneário para cada escalão). 

 Departamento Médico 

A presença de elementos deste departamento é fundamental pois as lesões 

fazem parte do desporto e, como tal, os jovens jogadores podem, devem e têm 

que contar sempre com um profissional da área, que os assista no imediato e 

lhes diminua e retire a dor do momento. Para casos extremos, a presença de 

uma ambulância pode vir a revelar-se determinante para uma resposta rápida e 

eficaz. Mesmo a nível psicológico e de imagem, a presença de bombeiros e de 

técnicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) transmite 

segurança e confiança aos participantes e aos espectadores. 

 Departamento de Marketing 

A relação com os patrocinadores e com as promoções no e do evento fazem 

parte da lista de prioridades deste departamento. As imagens apelativas, as 

palavras-chave pronunciadas pelo speaker, o enfoque nas forças e a discrição 

das fraquezas são técnicas que devem ser tidas em conta nestes eventos, de 

forma a potenciar ao máximo o acontecimento. 
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Segurança do evento 

 

 A segurança do evento será entregue à empresa contratada pelo Futebol Clube 

do Porto “S.P.D.E.” (Segurança Privada e Vigilância em Eventos). A segurança, 

preservação e zelo pelas instalações e pelos equipamentos do recinto desportivo, o 

estabelecimento de perímetros de segurança, a delimitação e vedação a acessos a 

espaços reservados e da periferia do evento, o controlo dos comportamentos do 

público, o processo de entrada no recinto e a informação de questões relacionadas 

com a segurança, estarão a cabo dos profissionais desta empresa, que são parte 

fundamental para o correcto desenrolar da actividade. Todos os presentes devem 

seguir as suas instruções, mesmo os organizadores, nem que seja pela máxima do “dar 

o exemplo”. A estes profissionais confere o direito de convidar a sair qualquer pessoa 

que perturbe ou provoque distúrbios na instalação desportiva. 

 É de salientar a importância da criação de percursos de emergência, 

devidamente sinalizados, e os planos de segurança estabelecidos serem previamente 

testados. 

 

 

Assistência médica 

 

 Tendo como premissa a máxima de que “o perigo espreita em todo o lado, a 

toda a hora”, a capacidade de responder a qualquer necessidade médica, quer de 

participantes, quer de espectadores, deve ser tida como uma das maiores prioridades. 

Felizmente, no mundo actual, existe muito mais o sentimento de precaução e de 

prevenção do que encontraríamos há poucos anos. Um evento com a envergadura de 

um Dragon Dream já chama a si o requisito de uma considerável equipa médica e de 

pronto socorro, dado o número relativamente elevado de envolvidos. 

 Desta forma, a separação de momentos de actuação torna-se importante, 

dando-se esta divisão da seguinte forma: 
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 Corpo clínico do Futebol Clube do Porto, preparado para dar resposta a 

qualquer tipo de lesão proveniente da actividade física dos jovens jogadores 

presentes no convívio, com a presença de um médico, um enfermeiro e um 

fisioterapeuta; 

 INEM e bombeiros das redondezas, para atender qualquer situação de 

emergência que surja num espectador ou no transporte para uma unidade 

hospitalar de um determinado indivíduo presente no evento e que inspirem 

maiores cuidados. A elaboração de sistemas de evacuação pode ajudar 

bastante a minorar os efeitos na iminência de uma catástrofe, em acção 

conjunta com a rapidez de intervenção 

 

Hospitalidade 

 

 Este é um parâmetro fulcral da actividade. Um bom acolhimento e uma boa 

recepção aos convidados, irá permitir à organização alcançar um patamar de confiança 

e de bem-estar entre os mesmos. A dissipação de dúvidas, o fornecimento de 

esclarecimentos e o fazê-los sentir queridos, respeitados e, principalmente, escutados, 

é um bom meio para o sucesso final da actividade, pelo menos nos critérios de 

avaliação que dependem em exclusivo da nossa responsabilidade. O estabelecimento 

de uma relação de proximidade, principalmente com o olhar, os nossos maiores 

reveladores de acções, é fundamental. 
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Por uma questão de enclosure do evento e também devido à sua dimensão, é 

excluída a hipótese de recrutamento de voluntários. Todos os membros da 

organização estão sob alçada contratual do Futebol Clube do Porto, SAD e mesmo os 

colaboradores externos do clube têm o “contrato da confidencialidade e da lealdade” 

para com a estrutura organizativa. O voluntariado é parte importante de vários 

eventos desportivos, devido à sua identificação social e cultural para com o evento e à 

sua grande utilidade em termos financeiros, porém, nos Dragon Dreams, não se pode 

pôr em causa a fiabilidade do trabalho desempenhado, que é um dos riscos e uma das 

maiores ameaças no trabalho de livre vontade. 
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É este o momento de colocar em prática todo o trabalho de planeamento e de 

concepção do evento. É o momento em que o dia definido para a realização da 

actividade chega e em que se irá determinar se tudo o que foi pensado, elaborado e 

decidido foi adequado e de acordo com o pretendido.   

 

REALIZAÇÃO 

 O dia do evento começa logo pela manhã, com a montagem dos campos que 

irão ser utilizados para a actividade. O futebol de sete é a variante da modalidade 

escolhida e são “construídos” (delimitados com cones) dois ou mais campos com as 

medidas aproximadas das oficiais. Temos exemplificado a seguir, no CTFD no Olival e 

no Vitalis Park na Constituição, uma possível disposição desses campos: 

 

Quanto mais cedo se iniciarem as tarefas, mais cedo estas estarão realizadas e 

mais perto se estará de cumprir com os horários estabelecidos. 

Evento 
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Acreditação 

 É um momento que pode muito facilmente gerar o caos, especialmente quando 

envolve um número considerável de gente jovem. Normalmente, são convidados 

meninos de quatro faixas etárias diferentes, as correspondentes às idades de 

Benjamins (Sub10 e Sub11) e de Infantis (Sub12 e Sub13), seguindo-se uma ordem 

crescente de idades, quer na acreditação, quer no desenrolar do evento. 

 É estabelecido um plano individual para cada escalão, como exemplificado na 

imagem a seguir: 

Escalão 
Tarefa 

Sub10 Sub11 Sub12 Sub13 

Recepção 13h15m 14h 15h 16h 
Entrada p/ 
balneário 

13h30m 14h20m 15h20m 16h20m 

Fotografias 
individuais 

14h10m 15h 16h 17h 

Entrada p/ campo 14h25m 15h25m 16h25m 17h25m 
Início Observação 14h30m 15h30m 16h30m 17h30m 
Fim Observação 15h20m 16h20m 17h20m 18h20m 

Regresso aos 
balneários 

15h25m 16h25m 17h25m 18h25m 

Reunião c/ Pais 15h30m 16h30m 17h30m 18h30m 
Lanche p/ 
jogadores 

15h55m 16h55m 17h55m 18h55m 

Fim do Encontro 16h 17h 18h 19h 
(adaptado de um plano actualmente utilizado em Dragon Dreams) 

 

 O cumprimento destes horários reduzirá a existência de tempos mortos, quer 

para os jogadores, quer para os espectadores, reduzirá a probabilidade de ocorrência 

de falhas e transmitirá a todos uma prova de confiança para com o compromisso 

acordado. 
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Sistematização do Encontro 

 

 O grande objectivo específico de um Dragon Dream é encontrar talento e 

grandes jovens valores com condições de integração dos escalões de formação do 

Futebol Clube do Porto. A partir daí, é necessário criar uma grelha de competição 

entre os jogadores convidados a participar no evento. 

 Apontando um número máximo de 28 jogadores por escalão (como são quatro 

os escalões participantes, perfaz um total de 112 jovens), e utilizando o futebol de sete 

como modalidade-base para o desenrolar da actividade, fazem-se equipas de sete 

elementos (guarda-redes incluído). A cada equipa é atribuída uma letra como 

designação (equipa A, equipa B, etc.) e um equipamento diferente do de todas as 

outras equipas do seu escalão, com números previamente definidos. Esta é a forma 

mais eficaz e a mais redutora de erros possível, dado que, desta forma, fica 

previamente elaborada uma grelha com a constituição de cada equipa e os números 

que os seus jogadores ostentam. Torna-se facílimo de identificar um jovem, que nos 

capte a atenção pelo seu talento e de o referenciar de imediato. Caso se decida 

avançar para a contratação do mesmo, a reunião com os pais servirá para abordar os 

familiares dos jovens que interessarem ao clube (de forma discreta e, se possível, em 

privado). Em cada escalão, adopta-se o sistema de “grupo”, em que todas as equipas 

se defrontam entre si, não existindo classificação final, nem sistema de pontuação, 

nem de registo de golos marcados e sofridos; aliás, interessa à organização que os 

jovens interajam, se divirtam a fazer o que mais gostam e se associem e revejam no 

Futebol Clube do Porto e tentem afastar das suas mentes o conceito de competição, 

que em nada tem a ver com os Dragon Dreams. Esta última ideia, contudo, é a mais 

difícil de concretizar, uma vez que no subconsciente dos jovens reside e persiste o 

sonho de se tornarem, oficialmente, jogadores do clube com mais títulos a nível 

nacional.  
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O imprevisto … 

 

 … chega sem aviso e é extremamente importante a organização estar 

preparada para tal e contar com tal. É fulcral a pré-elaboração de cenários passíveis a 

todos e quaisquer níveis e tentar encontrar respostas e acções adequadas para debelar 

ou minimizar os seus efeitos e/ou estragos, de modo a não deitar por terra todo um 

trabalho de meses. Encontrar a solução para eventuais problemas a nível da instalação 

desportiva (como a falta de luz ou de água), a nível do clima, entre outros, não é fácil e 

requer, muitas vezes, esforços mentais, físicos e até financeiros; porém, o retorno 

advindo do solucionamento dessas problemáticas é certamente maior que a 

problemática em si.  

 A consciencialização de todos os membros da organização de que o sucesso 

não depende unica e exclusivamente deles é importante, porque controlasse o 

Homem todas as variáveis e este seria um mundo perfeito, caso a humanidade as 

usasse somente para o bem. 
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 Da mesma forma que um evento começa bem antes da sua realização 

propriamente dita, também não termina na entrega de prémios e na sessão de 

encerramento. É necessário criar soluções para a perduração do evento na memória 

daqueles que nele participaram e avaliar o sucesso que este obteve. 

 

AVALIAÇÃO 

 Existem vários parâmetros para avaliação do sucesso de um evento desportivo. 

Os mais comuns passam pelos inquéritos e pelas entrevistas àqueles que nele 

participaram, directa ou indirectamente, pedindo acima de tudo sinceridade e clareza 

nas respostas. Contudo, nem todos os eventos possuem as mesmas características e 

existem actividades que sustentam um ADN muito próprio e peculiar. Este é o caso dos 

Dragon Dreams. 

 A determinação do sucesso em Dragon Dreams não se mede pela afluência do 

público, pelos bilhetes vendidos, pelo consumo alimentar ou pelos golos marcados 

pelos intervenientes directos. Dados os seus traços, e avaliando os pontos pelos quais 

a organização pretende que sejam reconhecidas as suas maiores forças, mede-se a 

força e êxito de um Dragon Dream através de duas ópticas:  

-> na óptica dos jovens jogadores, pelo seu grau de satisfação na actividade no seu 

cômputo geral, desde que chegam à instalação até à hora de saída da mesma e pelo 

seu empenho e entusiasmo nos jogos disputados; 

-> na óptica da organização, pelo cumprimento de horários, pela quantidade e 

qualidade de talento presente no evento e pela inexistência de quaisquer conflitos ou 

situações de maior stress em toda a actividade. 

Pós-Evento 
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 Como tal, o público não é um factor primário de avaliação num Dragon Dream, 

que direcciona e concentra maioritariamente as suas atenções e foco para os 

verdadeiros artistas do futebol dos mais pequenos. 

 

Replaneamento da actividade 

Actualmente, as tendências evoluem e modificam da noite para o dia e 

acompanhar e conhecer essa realidade é estarmos alerta para a adequabilidade do 

nosso evento e predispostos para a mudança, no sentido de sincronizarmos o nosso 

evento com a realidade. Um olhar visionário também aqui é um requisito fundamental, 

dado que se no início do evento era vital “ver” um acontecimento mais à frente do que 

todos os restantes, agora é ainda mais importante encontrar novas formas de 

planeamento, de organização e de estruturação da actividade e capacitar cada vez 

mais continua e ininterruptamente o nosso projecto desportivo. É aqui que surge 

então o conceito de replaneamento, inserido no ciclo dinâmico de gestão de um 

projecto, da autoria de Victor Roldão, e que assinala o regresso ao início de todo o 

processo. 
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É quando surge a hora da necessidade de reinvenção ou porque o mercado 

procura por novas tendências ou porque se saturou do existente ou simplesmente 

porque foi ultrapassado pela concorrência. A capacidade de um produto se replanear e 

reestruturar vai definir a sua taxa de sucesso ou insucesso e permitirá adiar ou 

antecipar o seu fim de vida. 
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Sugestões 

 

 Neste espaço, irei apresentar algumas sugestões para um melhor 

aproveitamento, não só do potencial do evento Dragon Dream, mas também de 

aspectos que sugiro trabalhar e tentar desenvolver, de forma a capacitar e dotar um 

projecto, por si só, de enorme qualidade. 

 

1. Sugiro, a juntar ao slogan atractivo existente (“Ele está de olho em ti”), 

acompanhado de um olhar de dragão, a (re)criação e (re)nascimento de uma 

mascote, o Dragãozinho, à luz da que já existiu em tempos e era presença 

assídua no estádio das Antas. Uma vez que os Dragon Dreams albergam 

sempre inúmeras crianças, julgo que seria um factor extra de aproximação do 

clube aos mais pequenos, que, normalmente, idolatram estes “bonecos” e os 

seguem para todo o lado. A partir daí, estão criadas as condições para expandir 

a sua magia e transformá-la em lucro, como por exemplo um palco para as 

crianças tirarem fotografias individuais com o Dragãozinho, a venda de 

produtos oficiais do Dragãozinho (de cariz infantil, como louça para pequenos 

almoços e indumentárias para praticar desporto) e muito mais que, 

certamente, o Departamento de Marketing conseguirá descobrir e aplicar com 

sucesso.  

 

2. Uma outra sugestão passa por rentabilizar ao máximo as fotografias individuais 

que são tiradas aos jovens jogadores, no relvado. Tomando como exemplo uma 

ideia retirada de um evento organizado por um concorrente, a utilização dessas 

mesmas fotografias para efeitos de merchandising, como para estampagens de 

t-shirts, bonés, louças, almofadas, etc. ou somente a reprodução das mesmas 

fotografias em posters gigantes, seriam uma fonte de receita considerável e 

constatei isso mesmo aquando da realização desse evento num determinado 

clube. A emoção do momento, o desejo de ver o filho representar um clube da 
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dimensão do Futebol Clube do Porto e a vontade de querer fazer perdurar 

aquela tarde no tempo, levam as pessoas a desembolsar quantias 

consideráveis, também seduzidas pelo sentimento comum do “uma vez não 

são vezes”. 

 

De seguida, apresento possíveis pontos de merchandising para a comercialização 

dos produtos supra citados, no CTFD e no Vitalis Park, respectivamente: 

 

3. Dadas as recentes obras nos acessos à freguesia do Olival, é notória a 

inexistência de placas informativas e indicadoras do CTFD do Futebol Clube do 

Porto. Sendo este um espaço único e de referência a nível nacional, com a 

realização anual de centenas de eventos. Creio que esta falha, que não faz 

parte da responsabilidade do Futebol Clube do Porto, poderá ser colmatada, 

nos dias de realização de Dragon Dreams quando este espaço for o escolhido 

para tal, com o fornecimento de um documento (poderá ser muito bem digital, 

uma vez que hoje praticamente todo o ser tem um endereço electrónico) com 

as indicações de acesso à instalação. Desta forma, e tomando como exemplo o 

sucedido no último Dragon Dream de 6 de Novembro aí realizado, serão 

evitados grande parte dos atrasos com que a organização se deparou no 

referido dia, devido à problemática aqui apresentada. 
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4. As relações de parcerias podem e devem ser estabelecidas com todo o tipo de 

organizações e não somente com as de índole publicitária. Nas semanas que 

antecedem as realizações dos Dragon Dreams, o estabelecimento de uma 

parceria com os Bombeiros Voluntários de Avintes e/ou com os Bombeiros 

Voluntários de Crestuma (caso o Dragon Dream se realize no Olival) ou com os 

Bombeiros Voluntários do Porto (caso se realize no Vitalis Park), são ligações 

benéficas e profícuas no sentido de garantir a melhor assistência em momentos 

de aflição e/ou de urgência. As compensações, no trajecto inverso, podem 

fazer-se de diversas formas 
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Conclusão 
 

 O evento desportivo Dragon Dream tem todas as condições para ser um 

acontecimento de excelência. Aliás, qualquer evento com o cunho Futebol Clube do 

Porto arrisca-se ao sucesso. Porém, se a isto juntarmos um Departamento de Scouting 

com uma forte dinâmica de trabalho, a utilização de instalações desportivas de 

inquestionável qualidade, a atracção e o magnetismo de uma marca reconhecida a 

nível mundial como é o Futebol Clube do Porto, a oportunidade de jovens talentos se 

desenvolverem não só a nível desportivo mas também a nível humano e social e ainda 

a preservação de valores vitais para o ser humano em geral, tornam os Dragon Dreams 

autênticas mais-valias para a promoção dos desportos colectivos, nomeadamente o 

futebol, e na afirmação cada vez mais patenteada do clube com mais títulos a nível 

nacional, ganhando relevo e distando-se no que à comparação com os concorrentes 

diz respeito. 
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Avaliação de Jogadores Contratados 
                   2011.2012 

Pós-U14 

1. DADOS PESSOAIS  

NOME  DATA NASCIM.  IDADE  

 

NACIONALIDADE  CONTACTO JOGADOR  

 

POSIÇÃO SISTEMA FCP  PÉ DOMINANTE  CLUBE PROVENIENTE  

 

 

2. ANÁLISE DAS DIMENSÕES DO RENDIMENTO – ANÁLISE QUALITATIVA 

2.1 PRÉ-INGRESSO FUTEBOL CLUBE DO PORTO 

TÉCNICA 1 (FRACO) A 5 (MTO. BOM) TÁCTICA 1 (FRACO) A 5 (MTO. BOM) 

TÉCNICA GLOBAL   LEITURA/INTELIGÊNCIA JOGO  

1X1 OFENSIVO  POSICIONAMENTO  

1X1 DEFENSIVO  MOBILIDADE  

VEL. EXECUÇÃO    

JOGO AÉREO    

 

2.2 PÓS-INGRESSO FUTEBOL CLUBE DO PORTO 

TÉCNICA 1 (FRACO) A 5 (MTO. BOM) TÁCTICA 1 (FRACO) A 5 (MTO. BOM) 

TÉCNICA GLOBAL   LEITURA/INTELIGÊNCIA JOGO  

1X1 OFENSIVO  POSICIONAMENTO  

1X1 DEFENSIVO  MOBILIDADE  

VEL. EXECUÇÃO    

JOGO AÉREO    

 

 

 

FÍSICO 1 (FRACO) A 5 (MTO. BOM) PSICOLÓGICO 1 (FRACO) A 5 (MTO. BOM) 

ALTURA E PORTE ATLÉTICO  ATITUDE COMPETITIVA  

VELOCIDADE  CARÁCTER  

  DISCIPLINA  

FÍSICO 1 (FRACO) A 5 (MTO. BOM) PSICOLÓGICO 1 (FRACO) A 5 (MTO. BOM) 

ALTURA E PORTE ATLÉTICO  ATITUDE COMPETITIVA  

VELOCIDADE  CARÁCTER  

  DISCIPLINA  

ANEXO K
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3. DADOS DE JOGO/COMPETIÇÃO – ANÁLISE QUANTITATIVA 

3.1 JOGOS 

Nº JOGOS EQUIPA Nº JOGOS CONVOCADO Nº JOGOS A TITULAR Nº JOGOS A SUPLENTE TEMPO TOTAL DE JOGO 

(MIN) SUP. UTIL. SUP. NÃO UTIL. 

      
LEGENDA: SUP. UTIL. – SUPLENTE UTILIZADO 

3.2 GOLOS 

 MARCADOS 
Nº TOTAL EQUIPA  

Nº TOTAL JOGADOR  
Nº TOTAL GOLOS C/ INT. DIRECTA  

Nº TOTAL GOLOS C/ INT. INDIRECTA  
 Nº TOTAL GOLOS S/ INT.  

LEGENDA: C/ INT. – COM INTERVENÇÃO; S/ INT. – SEM INTERVENÇÃO 

3.3 INFLUÊNCIA NA EQUIPA 

 

         D 

 

    MC 

 

        A 

 

 

 

3.4 CARTÕES 

Nº TOTAL EQUIPA Nº TOTAL JOGADOR 

  

AMARELOS VERMELHOS AMARELOS VERMELHOS 

    

 RESULTADOS FINAIS  RESULTADOS FINAIS 

    

SOFRIDOS  

 Nº TOTAL EQUIPA 

 Nº TOTAL C/ JOGADOR EM CAMPO 

 Nº TOTAL GOLOS C/ INT. DIRECTA 

 Nº TOTAL GOLOS C/ INT. INDIRECTA 

 Nº TOTAL GOLOS S/ INT. DIRECTA 

COMPETIÇÃO  DATA  

JOGO  RESULTADO  

POSSE DE 
BOLA 

TEMPO TOTAL EQUIPA  
TEMPO TOTAL JOGADOR   

 

 
 
PASSES 

Nº TOTAL EQUIPA  
Nº TOTAL JOGADOR  
Nº MÉDIO TOQUES NA 

BOLA ANTES DO PASSE 

(EQUIPA) 

 

Nº MÉDIO TOQUES NA 

BOLA ANTES DO PASSE 

(JOGADOR) 

 

RECUPERAÇÕES Nº TOTAL EQUIPA  
Nº TOTAL JOGADOR  

INTERCEPÇÕES FALTAS FORAS-DE-JOGO 
Nº TOTAL 

EQUIPA 
Nº TOTAL 

JOGADOR 
Nº TOTAL 

EQUIPA 
Nº TOTAL 

JOGADOR 
Nº TOTAL 

EQUIPA 
Nº TOTAL 

JOGADOR 
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4. PARECER GLOBAL / INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

SCOUT INTERNO: 

DATA: 
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EXPLICAÇÕES DO DOCUMENTO 

O objectivo do presente documento é definir os critérios de avaliação de um 

jogador que tenha sido contratado pelo Departamento de Scouting. É um documento 

valioso que permitirá determinar e atestar a integração, o desenvolvimento e a 

qualidade global do jogador em questão mas também avaliar a precisão do 

Departamento mencionado. Assim, é intenção resolver quaisquer dúvidas que possam 

surgir no preenchimento do documento. 

 

1. Dados Pessoais 

Determinação do jogador a avaliar através dos seus dados pessoais. 

2. Análise das Dimensões do Rendimento 

Neste ponto, é fulcral fazer a comparação relativamente às características do 

jogador antes de ser contratado e depois de o ser, através da observação de um 

scout interno, quer na pré, quer na pós-contratação. O facto de ser o mesmo 

elemento a fazer a avaliação permitirá reduzir a margem de erro dado que são 

os mesmos critérios e o mesmo olhar e visão de jogo que estarão a validar o 

jogador. 

3. Dados de Jogo / Competição 

3.1 Jogo 

Neste parâmetro, é importante ter noção da utilização do jogador na respectiva 

equipa. Na última célula de avaliação, em tempo total de jogo, é vital saber-se a 

média de minutos que uma equipa faz por campeonato. 
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Em média, sem contar com fases finais: 

U10: 50’ p/ jogo x 22 jogos = 

1100’ 

U11: 50’ p/ jogo x 11 jogos = 

550’ 

U15: 70’ p/ jogo x 22 jogos = 

1540’ 

U12: 60’ p/ jogo x 22 jogos = 

1320’ 

U13: 60’ p/ jogo x 30 jogos = 

1800’ 

U14: 70’ p/ jogo x 30 jogos = 

2100’ 

U16: 80’ p/ jogo x 22 jogos = 

1760’ 

U17: 80’ p/ jogo x 22 jogos = 

1760’ 

U19: 90’ p/ jogo x 22 jogos = 

1980’

De notar que a partir dos U15, os 22 jogos referem-se às fases regulares de 

campeonatos nacionais. 

 

3.2 Golos 

Neste campo é importante, como parece óbvio, ter em conta a posição do 

jogador avaliado. Se for avançado, é de atentar no número de golos marcados e 

nas suas acções nos restantes golos apontados pela equipa; se for defesa, será 

necessário ter mais em consideração o número de golos sofridos pela equipa.  

De referir ainda que com intervenção directa pretendo dar o significado de 

assistências e que com intervenção indirecta pretendo mencionar que o 

jogador em questão deu início à jogada de golo, com um passe a rasgar ou com 

uma simulação ou com uma outra técnica que tenha desequilibrado o 

adversário. Quanto aos golos sofridos, de referir a criação da célula do número 

de golos sofridos com o jogador avaliado em campo, sendo este parâmetro de 
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maior enfoque caso o jogador seja defesa ou médio com características 

defensivas. 

 

3.3 Influência na equipa 

Este campo de avaliação é o grande diferenciador. Aplica-se apenas para 

jogadores com idade igual ou superior a U14, uma vez que é nestas idades que 

os aspectos de jogo são mais constantes e que ocorrem com maior frequência. 

Em idades de U10, U11, U12 e U13, as substituições de um jogador são em 

maior número, contrastando, consequentemente, com o seu tempo de jogo, 

logo as acções e os momentos individuais em jogo são mais reduzidos. 

 

3.4 (ou 3.3) Cartões 

Também neste campo é importante ter em conta a posição do jogador 

avaliado. Se for defesa, é mais provável a existência de um maior número de 

cartões do que num avançado centro. A adição da célula de resultados finais 

pode ser um indicador importante de como as expulsões numa equipa afectam 

o resultado final. 

 

4. Parecer global / Informações relevantes 

O scout interno deve referir informações que sejam importantes e que atestem 

a relação do jogador com a equipa e vice-versa e a sua opinião sobre a 

percentagem de sucesso da contratação. 
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1. DADOS PESSOAIS 

 

2. DADOS RELATIVOS À COMPETIÇÃO 

 

3. ANÁLISE DAS DIMENSÕES DO RENDIMENTO 

- TÉCNICA 

 

- TÁTICA 

 

 - FÍSICO 

JOGADOR 1  JOGADOR 2 

 
NOME 

 

 
DATA NASCIMENTO (IDADE) 

 

 
CLUBE (U ---) 

 

 
POSIÇÃO 

 

 
Nº 

 

 
POSIÇÃO SISTEMA FCP 

 

 
PÉ PREFERENCIAL 

 

 
CONTATO 

 

 
COMPETIÇÃO 

 

 
SÉRIE 

 
 DATA  

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
    TÉCNICA GLOBAL 

 
    

 
    DOMÍNIO 1X1 DEFENSIVO 

 
    

 
    DOMÍNIO 1X1 OFENSIVO 

 
    

 
    VELOCIDADE DE EXECUÇÃO 

 
    

 
    JOGO AÉREO 

 
    

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
    LEITURA / INTELIGÊNCIA JOGO 

 
    

     NOÇÃO DE FUNÇÕES      

     MOBILIDADE      

     COMPENSAÇÕES      

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
    ALTURA E PORTE ATLÉTICO 

 
    

 
    VELOCIDADE 

 
    

     RESISTÊNCIA      

ANEXO L
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- PSICOLÓGICO 

 

4. RAIO DE ACÇÃO EM CAMPO 

                                                                         

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

- ACÇÕES DEFENSIVAS 

 

- ACÇÕES OFENSIVAS 

 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
    CARÁCTER 

 
    

 
    ATITUDE COMPETITIVA 

 
    

 
    DISCIPLINA 

 
    

     EFEITO / INFLUÊNCIA NA EQUIPA      

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
    ANTECIPAÇÃO 

 
    

 
    COMPENSAÇÕES AO LATERAL 

 
    

 
    CONDICIONAMENTO JOGO ADV. 

 
    

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
    DESMARCAÇÃO 

 
    

     TOMADA INICIATIVA DE ATAQUE       

     PROGRESSÃO EM DRIBLE      

     QUALIDADE ÚLTIMO PASSE      

 
    QUANT./QUAL. CRUZAMENTOS 

 
    

     ENTENDIMENTO TRANSIÇÃO      

     FINALIZAÇÃO      
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5. PARECER GLOBAL 

 

 

6. DECISÃO 

JOGADOR A CONTRATAR 
 

MOTIVO 

 

 

 

 

SCOUT: 

DATA: 

JOGADOR 1  

 

AVALIAÇÃO FINAL C BC BB AB A 

 JOGADOR 2 

 

AVALIAÇÃO FINAL C BC BB AB A 



 



D
ia

D
ia

D
ia

D
ia

D
ia

D
ia

D
ia

D
ia

D
ia

D
ia

D
ia

Seg 1 Seg

Ter 2 1 Ter 1

Qua 3 2 Qua 1 2

Qui 4 1 3 1 Qui 2 1 3

Sex 5 2 4 2 Sex 3 2 4 1

Sáb 6 3 1 5 3 Sáb 4 3 5 2

Dom 7 4 2 6 4 Dom 1 5 4 1 6 3 1

Seg 8 5 3 7 5 Seg 2 6 5 2 7 4 2

Ter 9 6 4 8 6 Ter 3 7 6 3 8 5 3

Qua 10 7 5 9 7 Qua 4 8 7 4 9 6 4

Qui 11 8 6 10 8 Qui 5 9 8 5 10 7 5

Sex 12 9 7 11 9 Sex 6 10 9 6 11 8 6

Sáb 13 10 8 12 10 Sáb 7 11 10 7 12 9 7

Dom 14 11 9 13 11 Dom 8 12 11 8 13 10 8

Seg 15 12 10 14 12 Seg 9 13 12 9 14 11 9

Ter 16 13 11 15 13 Ter 10 14 13 10 15 12 10

Qua 17 14 12 16 14 Qua 11 15 14 11 16 13 11

Qui 18 15 13 17 15 Qui 12 16 15 12 17 14 12

Sex 19 16 14 18 16 Sex 13 17 16 13 18 15 13

Sáb 20 17 15 19 17 Sáb 14 18 17 14 19 16 14

Dom 21 18 16 20 18 Dom 15 19 18 15 20 17 15

Seg 22 19 17 21 19 Seg 16 20 19 16 21 18 16

Ter 23 20 18 22 20 Ter 17 21 20 17 22 19 17

Qua 24 21 19 23 21 Qua 18 22 21 18 23 20 18

Qui 25 22 20 24 22 Qui 19 23 22 19 24 21 19

Sex 26 23 21 25 23 Sex 20 24 23 20 25 22 20

Sáb 27 24 22 26 24 Sáb 21 25 24 21 26 23 21

Dom 28 25 23 27 25 Dom 22 26 25 22 27 24 22

Seg 29 26 24 28 26 Seg 23 27 26 23 28 25 23

Ter 30 27 25 29 27 Ter 24 28 27 24 29 26 24

Qua 31 28 26 30 28 Qua 25 29 28 25 30 27 25

Qui 29 27 29 Qui 26 29 26 31 28 26

Sex 30 28 30 Sex 27 30 27 29 27

Sáb 29 31 Sáb 28 31 28 30 28

Dom 30 Dom 29 29 29

Seg 31 Seg 30 30 30

Ter Ter 31 31

Dragon Dream CTFD Open Day - Vitalis

Open Day no CTFD

Treinos A's e AB's do 

Torneio FCP - Vitalis

Dragon Dream Viseu

Dragon Dream Lisboa

Torneio FCP - Vitalis

Torneio FCP - Vitalis

Actividade

D
ia Actividade ActividadeActividadeActividade Actividade Actividade Actividade Actividade Actividade Actividade Actividade

Junho JulhoMarço AbrilAgosto Setembro Outubro MaioJaneiro

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2011.2012

Novembro Dezembro Fevereiro

ANEXO M



 



 

Decreto-Lei n.º 67/97 de 3 de Abril 
 

 (Alterado pela Lei n.º 107/97, de 16 de Setembro 
e pelo Decreto-Lei n.º 303/99, de 6 de Agosto)  
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A Lei de Bases do Sistema Desportivo - Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela 
Lei n.º 19/96, de 25 de Junho - veio estabelecer que os clubes desportivos profissionais poderiam optar 
por assumir o estatuto de sociedade desportiva ou por manter o seu actual estatuto de pessoa colectiva 
sem fins lucrativos, ficando, neste último caso, sujeitos a um regime especial de gestão. 
 
O Decreto-Lei n.º 146/95, de 21 de Junho, regulamentou esta matéria em termos que foram geralmente 
considerados inadequados, na medida em que, desde logo, interditava às sociedades desportivas a 
distribuição de lucros, retirando-lhes, assim, um dos principais atractivos para a sua constituição. 
 
Nesta medida e em consonância com o disposto na Lei n.º 19/96, de 25 de Junho, importa rever aquele 
regime jurídico, concedendo àquelas sociedades os instrumentos necessários para que venham a 
constituir, no futuro, um importante elemento dinamizador do desporto profissional em Portugal. 
 
As sociedades desportivas são um tipo novo de sociedades, regido subsidiariamente pelas regras gerais 
aplicáveis às sociedades anónimas, mas com algumas especificidades decorrentes das especiais 
exigências da actividade desportiva que constitui o seu principal objecto. De entre tais especificidades são 
de realçar as referentes ao capital social mínimo e à sua forma de realização; ao sistema especial de 
fidelização da sociedade ao clube desportivo fundador, através, designadamente, da atribuição de direitos 
especiais às acções tituladas pelo clube fundador, a possibilidade de as Regiões Autónomas, os 
municípios e as associações de municípios poderem subscrever até 50% do capital das sociedades 
sediadas na sua área de jurisdição; e o estabelecimento de regras especiais para a transmissão do 
património do clube fundador para a sociedade desportiva. 
 
Por outro lado, os clubes desportivos que participem em competições de natureza profissional e que não 
optem opor este novo figurino jurídico ficam, nos termos do presente diploma, sujeitos a um regime 
especial que visa, essencialmente, estabelecer regras mínimas que assegurem a indispensável 
transparência e rigor na sua gestão. De tal regime são de realçar o princípio da responsabilização pessoal 
dos executivos dos clubes por certos actos de gestão efectuados, a exigência de transparência 
contabilística, através da certificação das contas por um revisor oficial; a adopção obrigatória do plano 
oficial de contabilidade; e a prestação de garantias bancárias ou seguros de caução que respondam pelos 
actos praticados em prejuízo daqueles clubes. 
 
Por último e em consonância com a autorização legislativa concedida pela alínea d) do n.º 4 do artigo 30.º 
da Lei n.º 52-C/96, de 27 de Dezembro, bem como com o disposto no n.º 5 do artigo 20.º da Lei de Bases 
do Sistema Desportivo, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 19/96, de 25 de Junho, estabelece-se 
igualmente um regime fiscal para estas sociedades que tenha em conta as especificidades que, em 
medida decisiva, as distinguem das demais sociedades comerciais. 
 
Assim: 
 
No uso da autorização legislativa concedida pela alínea d) do n.º 4 do artigo 30.º da Lei n.º 52-C/96, de 27 
de Dezembro, e no desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro, 
na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 19/96, de 25 de Junho, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 
do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 
 

CAPÍTULO I 
Das sociedades desportivas em geral 

 
Artigo 1.º 
Objecto 

 
1 - O presente diploma estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas, bem como o regime 
especial de gestão, a que ficam sujeitos os clubes desportivos que não optarem pela constituição destas 
sociedades. 
 
2 - Para efeitos do presente diploma, são competições desportivas profissionais as que, como tais, são 
definidas nos termos dos artigos 35.º a 38.º do Decreto-Lei n.º 144/93, de 26 de Abril.  
 

Artigo 2.º 
Sociedade desportiva 

 
Para efeitos do presente diploma, entende-se por sociedade desportiva a pessoa colectiva de direito 
privado, constituída sob a forma de sociedade anónima, cujo objecto é a participação numa modalidade, 
em competições desportivas de carácter profissional, salvo no caso das sociedades constituídas ao abrigo 
do artigo 10.º, a promoção e organização de espectáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento 
de actividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada dessa modalidade. 



 
Artigo 3.º 

Classificação das sociedades desportivas 
 

A sociedade desportiva pode resultar: 
 
a)  Da transformação de um clube desportivo que participe, ou pretenda participar, em competições 

desportivas profissionais; 
b)  Da personalização jurídica das equipas que participem, ou pretendam participar, em competições 

desportivas profissionais; 
c)  Da criação de raiz, que não resulte da transformação de clube desportivo ou da personalização 

jurídica de equipas. 
 

Artigo 4.º 
Irreversibilidade 

 
O clube desportivo que tiver optado por constituir uma sociedade desportiva ou por personalizar a sua 
equipa profissional não pode voltar a participar nas competições desportivas de carácter profissional a 
não ser sob este novo estatuto jurídico. 
 

Artigo 5.º 
Direito subsidiário 

 
1 - Às sociedades desportivas são aplicáveis, subsidiariamente, as normas que regulam as sociedades 
anónimas. 
 
2 - No que se refere à subscrição pública das acções das sociedades desportivas e ao mais em que pelos 
seus termos seja aplicável o disposto no Código do Mercado de Valores Mobiliários, com as adaptações 
necessárias. 
 

Artigo 6.º 
Firma e denominação 

 
1 - A firma e a denominação das sociedades desportivas conterá a indicação da respectiva modalidade 
desportiva, concluindo ainda pela abreviatura SAD. 
 
2 - Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 3.º, a denominação das sociedades inclui 
obrigatoriamente menção que as relacione com o clube que lhes dá origem. 
 

Artigo 7.º 
Capital social mínimo nas competições profissionais de futebol 

 
1 - No momento da respectiva constituição, o valor mínimo do capital social das sociedades que 
participem nas competições profissionais de futebol não pode ser inferior a: 
 
a)  200 000 000$, para as sociedades desportivas que participem na 1.ª divisão; 
b)  100 000 000$, para as sociedades desportivas que participem na 2.ª divisão de honra. 
 
2 - As sociedades desportivas que ascendam da 2.ª divisão de honra para a 1.ª divisão não poderão 
ingressar nesta se não dispuserem de capital social igual, pelo menos, ao montante referido na alínea a) 
do número anterior. 
 

Artigo 8.º 
Capital social mínimo nas competições profissionais de basquetebol 

 
O capital social mínimo das sociedades que se constituam para participar nas competições profissionais 
de basquetebol é de 50 000 000$. 
 

Artigo 9.º 
Reforço do capital social 

 
1 - O capital social mínimo das sociedades desportivas referido nos artigos 7.º e 8.º deve ser 
sucessivamente reforçado por forma a perfazer, cinco anos após a respectiva criação, um montante igual 
a 30% da média do orçamento da sociedade nos primeiros quatro anos da sua existência, sob pena de 
exclusão das competições profissionais. 



 
2 - Caso no final ou no decurso do prazo referido no número anterior a sociedade desportiva tenha 
deixado de participar nas competições profissionais, fica dispensada de efectuar o reforço de capital, mas 
não pode voltar a participar em tais competições se tal reforço se não mostrar efectuado. 
 

Artigo 10.º 
Sociedades desportivas em competições não profissionais 

 
1 - É lícita a constituição das sociedades desportivas fora do âmbito das competições profissionais. 
 
2 - Nos casos referidos no número anterior, o capital social mínimo dessas sociedades é de 50 000 000$. 
 

Artigo 11.º 
Realização do capital social 

 
 Sem prejuízo do disposto no artigo 31.º, o capital social deve ser integralmente realizado em dinheiro, 
podendo ser diferida a realização de 50% do valor nominal das acções por um período não superior a 
dois anos. 
 

Artigo 12.º 
Acções 

 
1 - As acções das sociedades desportivas são de duas categorias: 
 
a)  Categoria A, as que se destinam a ser subscritas pelo clube fundador, nos casos em que a sociedade 

tenha sido constituída nos termos da alínea b) do artigo 3.º; 
b)  Categoria B, as restantes. 
 
2 - As acções da categoria A só são susceptíveis de apreensão judicial ou oneração a favor de pessoas 
colectivas de direito público. 
 
3 - As acções são sempre nominativas. 
 

Artigo 13.º 
Administração da sociedade 

 
O órgão de administração da sociedade é composto por um número ímpar de membros, fixado nos 
estatutos, com o mínimo de três elementos, que serão gestores profissionais. 
 

Artigo 14.º 
Incompatibilidades 

 
Não podem ser administradores de sociedades desportivas: 
 
a)  Os que, no ano anterior, tenham ocupado cargos sociais em outra sociedade desportiva constituída 

para a mesma modalidade; 
b)  Os titulares de órgãos sociais de federações ou associações desportivas de clubes da mesma 

modalidade; 
c)  Os praticantes profissionais, os treinadores e árbitros, em exercício, da respectiva modalidade. 
 

Artigo 15.º 
Registo e publicidade 

 
O registo e publicidade das sociedades desportivas rege-se pelas disposições constantes da legislação 
aplicável às sociedades comerciais, devendo o notário oficiosamente e a expensas daquelas comunicar 
ao Instituto do Desporto a sua constituição, os respectivos estatutos e suas alterações. 
 

Artigo 16.º 
Início da actividade 

 
1 - As sociedades desportivas gozam de personalidade jurídica e existem como tais a partir da data do 
registo definitivo do contrato pelo qual se constituem, nos termos do artigo anterior. 
 
2 - A eficácia dos actos de alteração dos estatutos das sociedades desportivas depende, da mesma 
maneira, de registo nos termos do número anterior. 



 
Artigo 17.º 

Aumento de capital 
 

Nos aumentos de capital têm direito de preferência os que já forem accionistas da sociedade e os 
associados do clube fundador, se for caso disso, nos termos determinados pelos estatutos da sociedade.  
 

Artigo 18.º 
Autorizações especiais 

 
1 - A alienação ou oneração, a qualquer título, de bens que integrem o património imobiliário da 
sociedade tem de ser autorizada por deliberação da assembleia geral. 
 
2 - Carecem igualmente de autorização da assembleia geral os actos que excedam as previsões inscritas 
no orçamento. 
 
3 - Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira convocação, sobre as matérias referidas 
nos números anteriores devem estar presentes ou representados accionistas com, pelo menos, dois 
terços do total dos votos. 
 
4 - Em segunda convocação, assembleia pode deliberar seja qual for o número de accionistas presentes 
ou representados. 
 
5 - A assembleia geral delibera sobre tal alienação ou oneração por maioria de dois terços dos votos 
emitidos, em primeira ou em segunda convocação. 
 

Artigo 19.º 
Proibição de aquisição de participações 

 
A sociedade desportiva não pode participar no capital social de sociedade com idêntica natureza. 
 

Artigo 20.º 
Limitação do exercício de direitos sociais 

 
1 - Os accionistas de mais de uma sociedade desportiva, uma vez exercidos os seus direitos sociais 
numa delas, não os poderão exercer em outras que se dediquem à mesma modalidade, exceptuados os 
direitos à repartição e percepção de dividendos e à transmissão de posições sociais. 
 
2 - A restrição prevista no número anterior aplica-se, também, ao cônjuge, parente ou afim em linha recta, 
qualquer pessoa com quem viva em economia comum, ou a sociedades relativamente às quais se 
encontre em posição de domínio ou de grupo. 
 

Artigo 21.º 
Limites à transmissão de acções 

 
O contrato de sociedade não pode limitar a transmissão de acções. 
 

Artigo 22.º 
Destino do património em caso de extinção 

 
Sem prejuízo do disposto no artigo 34.º, o remanescente do património da sociedade extinta tem o 
destino a fixar pelos estatutos ou por deliberação dos accionistas, devendo permanecer afecto a fins 
análogos aos da sociedade extinta. 
 
Nota: 
A redacção do artigo 22.º foi alterada pelo artigo único da Lei n.º 107/97, de 16 de Setembro. 
A redacção primitiva o artigo 22.º era a seguinte: 

«Artigo 22.º 
Destino do património em caso de extinção 

 
Sem prejuízo do disposto no artigo 34.º, o remanescente do património da sociedade extinta tem o 
destino a fixar pelos estatutos ou por deliberação dos accionistas, devendo permanecer, sempre que 
possível, afecto a fins desportivos análogos aos da sociedade extinta» 
 
 



 
Artigo 23.º 

Destino dos lucros de exercício 
 

A sociedade desportiva pode repartir entre os accionistas o lucro legalmente distribuível. 
 
 

 Artigo 24.º 
Regime fiscal 

 
São considerados custos ou perdas do exercício, na sua totalidade, as importâncias concedidas pela 
sociedade desportiva ao clube originário que goze do estatuto de utilidade pública, desde que as mesmas 
sejam investidas em instalações ou em formação desportiva. 
 
Nota: 
A redacção do artigo 24.º foi alterada pelo artigo único da Lei n.º 107/97, de 16 de Setembro. 
A redacção primitiva o artigo 24.º era a seguinte: 

«Artigo 24.º 
Regime fiscal 

 
São considerados custos ou perdas do exercício, na sua totalidade, as importâncias concedidas ao clube 
originário que goze do estatuto de utilidade pública, desde que as mesmas sejam investidas em 
instalações ou em formação desportiva» 
 
 
 

Artigo 25.º 
Exercício económico 

 
1 - O exercício social das sociedades desportivas corresponde ao ano civil, excepto quando a sociedade 
desportiva adopte um período anual de imposto não coincidente com o ano civil, caso em que o exercício 
social coincidirá com o período anual de imposto adoptado. 
 
2 - No caso previsto no número anterior aplicar-se-á o disposto no artigo 65.º-A do Código das 
Sociedades Comerciais. 
 
Nota: 
A redacção do artigo 25.º foi alterada pelo artigo único da Lei n.º 107/97, de 16 de Setembro. 
A redacção primitiva o artigo 25.º era a seguinte: 

«Artigo 25.º 
Exercício económico 

 
O exercício social das sociedades desportivas corresponde ao ano civil.» 
 
 
 

Artigo 26.º 
Regiões Autónomas e associações de municípios 

 
As Regiões Autónomas, os municípios ou as associações de municípios podem participar no capital social 
das sociedades desportivas sediadas na sua área de jurisdição, não podendo, contudo, tal participação 
exceder 50% do capital social. 
 

Artigo 27.º 
Concessão de exploração do jogo do bingo 

 
As sociedades desportivas podem ser concessionárias do jogo do bingo em termos idênticos aos dos 
clubes desportivos. 



CAPÍTULO II 
Sociedades constituídas a partir da transformação de um clube desportivo e sociedades 

que resultem da personalização jurídica das equipas.  Disposições comuns.  
 

Artigo 28.º 
Direito de preferência 

 
1 - Caso a sociedade desportiva seja constituída, nos termos do artigo 3.º, alíneas a) e b), com apelo a 
subscrição pública, têm direito de preferência, na aquisição de participações sociais, os associados do 
clube em transformação ou fundador que, em assembleia geral, devem graduar esse direito de 
preferência em função da titularidade dos seus direitos de voto. 
 
2 - A subscrição pelo público em geral pode ser feita em condições mais onerosas do que as 
estabelecidas para a subscrição por associados do clube em transformação ou fundador.  
 

Artigo 29.º 
Relações com a federação desportiva 

 
1 - Nas relações com a federação que, relativamente à modalidade desportiva em causa, beneficie do 
estatuto de utilidade pública desportiva, e no âmbito da competição desportiva profissional, a sociedade 
desportiva, quando constituída nos termos das alíneas a) e b) do artigo 3.º, representa ou sucede ao 
clube que lhe deu origem. 
 
2 - Nos 30 dias subsequentes à sua aprovação pelos órgãos sociais competentes, a sociedade desportiva 
deve remeter as suas contas à federação referida no número anterior. 
 
3 - As relações da sociedade desportiva com a federação referida no n.º 1 processam-se através da 
respectiva liga profissional de clubes. 
 

 
CAPÍTULO III 

Sociedades que resultem da personalização jurídica das equipas. Disposições 
particulares. 

 
Artigo 30.º 

Participação do clube fundador 
 

1 - No caso referido na alínea b) do artigo 3.º, a participação directa do clube fundador no capital social 
não poderá ser, a todo o tempo, inferior a 15% nem superior a 40% do respectivo montante. 
 
2 - No caso referido no número anterior, as acções de que o clube fundador seja titular conferem sempre: 
 
a)  O direito de veto das deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a fusão, cisão, 

transformação ou dissolução da sociedade e alteração dos seus estatutos, o aumento e a redução do 
capital social e a mudança da localização da sede; 

b)  O poder de designar pelo menos um dos membros do órgão de administração, que disporá de direito 
de veto das deliberações de tal órgão que tenham objecto idêntico ao da alínea anterior. 

 
3 - Para além do disposto no número anterior, os estatutos da sociedade desportiva podem subordinar à 
autorização do clube fundador as deliberações da assembleia geral relativas às matérias neles 
especificadas. 
 
4 - O clube fundador pode participar no capital social da respectiva sociedade desportiva através de uma 
sociedade gestora de participações sociais, desde que nesta detenha a maioria do capital social. 
 

Artigo 31.º 
Realização do capital social subscrito pelo clube fundador 

 
O capital social subscrito pelo clube fundador pode ser realizado em espécie. 



Artigo 32.º 
Sociedades desportivas e equipas profissionais 

 
1 - O clube fundador pode transferir para a sociedade desportiva, no acto de constituição desta, ou em 
momento posterior, a totalidade ou parte dos direitos e obrigações de que é titular que se encontrem 
afectos à participação nas competições desportivas profissionais da modalidade que integra o objecto da 
sociedade. 
 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o clube fundador deve elaborar um inventário dos direitos 
e obrigações objecto da transferência, o qual deve constar de documento escrito, que figurará em anexo à 
escritura pública de constituição da sociedade e que será verificado por revisor oficial de contas. 
 
3 - A transferência de passivos deve ser acompanhada de transferência de activos, devidamente 
avaliados nos termos do número anterior, de valor, pelo menos, equivalente àqueles. 
 
4 - A transferência dos direitos e obrigações do clube fundador não depende de consentimento da 
contraparte, sendo a sociedade desportiva responsável perante os credores do clube pela diminuição da 
garantia patrimonial que vier a resultar da transferência, a favor da sociedade, da posição contratual do 
clube em quaisquer contratos. 

 
Artigo 33.º 

Transferência obrigatória 
 

 
São obrigatoriamente transferidos para a sociedade desportiva os direitos de participação no quadro 
competitivo em que estava inserido o clube fundador, bem como os contratos de trabalho desportivos e os 
contratos de formação desportiva relativos a praticantes da modalidade profissional que constitui objecto 
da sociedade.  
 

Artigo 34.º 
Destino do património em caso de extinção 

 
Quando tenha lugar a extinção da sociedade desportiva, as instalações desportivas são atribuídas ao 
clube desportivo fundador. 
 

Artigo 35.º 
Instalações desportivas 

 
A utilização das instalações do clube desportivo pela sociedade desportiva sua participada deve ser 
titulada por contrato escrito no qual se estabeleça adequada contrapartida, não podendo esta ser superior 
a 30% do orçamento anual da sociedade. 
 

Artigo 36.º 
Bingo 

 
No caso referido na alínea b) do artigo 3.º, o clube fundador que seja concessionário da exploração de 
uma sala de jogo do bingo pode transferir para a sociedade desportiva a concessão, subordinando-se tal 
transmissão às regras definidas no artigo 18.º. 
 

CAPÍTULO IV 
Do regime especial de gestão  

 
Artigo 37.º 

Autonomização das secções profissionais dos clubes desportivos 
 

Os clubes desportivos participantes em competições de natureza profissional que não optem por constituir 
sociedades desportivas devem estruturar-se por forma que as suas secções profissionais sejam 
autónomas em relação às restantes, nomeadamente organizando uma contabilidade própria para cada 
uma dessas secções, com clara discriminação das receitas e despesas imputáveis a cada uma. 



Artigo 38.º 
Dirigentes responsáveis pelas secções profissionais 

 
Da constituição dos corpos gerentes dos clubes desportivos referidos no artigo anterior deverão constar 
os directores responsáveis pela gestão de cada uma das secções profissionais desses clubes. 
 

Artigo 39.º 
Regime de responsabilidade 

 
1 - Para efeitos do presente diploma, são considerados responsáveis pela gestão efectuada, 
relativamente às secções profissionais dos clubes desportivos referidos no artigo 37.º, o presidente da 
direcção, o presidente do conselho fiscal ou o fiscal único, o director responsável pela área financeira e os 
directores encarregados da gestão daquelas secções profissionais. 
 
2 - Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, nos casos referidos nos artigos 24.º do Decreto-Lei n.º 20-
A/90, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 394/93, de 24 de Novembro, e 27.º-B, 
também, do Decreto-Lei n.º 20-A/90, de 15 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 140/95, 
de 14 de Junho, os membros da direcção dos clubes desportivos mencionados no número anterior são 
responsáveis, pessoal, ilimitada e solidariamente, pelo pagamento ao credor tributário ou às instituições 
de segurança social das quantias que, no respectivo período de gestão, deixaram de entregar para 
pagamento de impostos ou da segurança social. 
 
3 - Aos membros da direcção referidos no número anterior são aplicáveis os artigos 396.º a 398.º, bem 
como o artigo 519.º, do Código das Sociedades Comerciais, com as necessárias adaptações. 
 

Artigo 40.º 
Garantias 

 
1 - Até ao início da ceda época desportiva, a direcção dos clubes desportivos referidos no artigo 37.º deve 
apresentar à respectiva liga profissional de clubes uma garantia bancária, seguro de caução ou outra 
garantia equivalente que cubra a respectiva responsabilidade perante aqueles clubes, nos mesmos 
termos em que os administradores respondem perante as sociedades anónimas. 
 
2 - O montante da garantia é fixado pela liga profissional de clubes, não podendo ser inferior a 10% do 
orçamento do departamento profissional do clube. 
 

Artigo 41.º 
Revisor oficial de contas 

 
1 - O balanço e demais contas dos clubes desportivos referidos no artigo 37.º, não podem ser aprovados 
pelas respectivas assembleias gerais sem terem sido sujeitos a prévio parecer de um revisor oficial de 
contas ou de uma sociedade revisora de contas. 
 
2 - Ao revisor oficial de contas é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 446.º do 
Código das Sociedades Comerciais. 
 
3 - O parecer deve ser obrigatoriamente difundido entre os sócios ou associações do clube antes da 
realização da assembleia geral destinada a apreciar as referidas contas. 

 
 

Artigo 42.º 
 
Nota: 
O artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de Abril foi revogado pelo artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 
303/99, de 6 de Agosto, o qual estabelece os parâmetros para o reconhecimento da natureza profissional 
das competições desportivas. 
O texto deste artigo era o seguinte: 

«Artigo 42.º 
Orçamentos equilibrados 

 
Os clubes desportivos referidos no artigo 37.º não podem aprovar orçamentos em que o montante das 
despesas exceda o das receitas previsíveis.» 



Artigo 43.º 
Convocação das assembleias gerais dos clubes desportivos 

 
1 - As assembleias gerais dos clubes desportivos referidos no artigo 37.º, bem como dos clubes que 
procedem à personalização jurídica das suas equipas, são convocadas por aviso, contendo os termos da 
convocatória, publicado no jornal ou boletim do clube, se o houver, e em dois jornais de grande expansão, 
sem prejuízo de outros requisitos que sejam estabelecidos pelos estatutos. 
 
2 - Entre a primeira publicação e a data da reunião da assembleia devem mediar oito dias, se prazo mais 
longo não for estabelecido. 
 

CAPÍTULO V 
Disposições finais e transitórias  

 
Artigo 44.º 

Contabilidade dos clubes desportivos 
 

Enquanto não for aprovado um plano de contabilidade especialmente adaptado à especificidade das 
actividades desportivas, os clubes desportivos referidos no artigo 37.º estão sujeitos às regras aplicáveis 
às sociedades anónimas no que respeita à organização e publicitação das suas contas, com as 
necessárias adaptações. 
 

Artigo 45.º 
Norma transitória 

 
Enquanto não estiverem reconhecidas, nos termos legais, as competições profissionais de futebol, são 
consideradas como tal, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 1.º, as relativas à 1.ª divisão e à 2.ª 
divisão de honra do campeonato nacional de futebol. 
 

Artigo 46.º 
Revogação da legislação anterior 

 
É revogado o Decreto-Lei n.º 146/95, de 21 de Junho. 
 

Artigo 47.º 
Entrada em vigor 

 
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, com excepção das normas que 
integram o capítulo IV, as quais entram em vigor no dia 1 de Agosto de 1997. 
 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de Janeiro de 1997. - António Manuel de Carvalho 
Ferreira Vitorino - António Luciano Pacheco de Sousa Franco - José Eduardo Vera Cruz Jardim - Augusto 
Carlos Serra Ventura Mateus - Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho. 
 
Promulgado em 19 de Março de 1997. 
 
Publique-se. 
 
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 
 
Referendado, em 20 de Março de 1997. 
 
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 
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Artigo 102.o

Grupos sócio-profissionais

A lei define os termos em que se efectiva a integração
no sistema previdencial dos trabalhadores e respectivas
entidades empregadoras por aquele parcialmente abran-
gidos.

Artigo 103.o

Regimes especiais

Os regimes especiais vigentes à data da entrada em
vigor da presente lei continuam a aplicar-se, incluindo
as disposições sobre o seu funcionamento, aos grupos
de trabalhadores pelos mesmos abrangidos, com res-
peito pelos direitos adquiridos e em formação.

Artigo 104.o

Regimes da função pública

Deve ser prosseguida a convergência dos regimes da
função pública com os regimes do sistema de segurança
social.

Artigo 105.o

Financiamento do sistema de protecção social de cidadania

A lei define os termos da transição para a forma
de financiamento do sistema de protecção social de cida-
dania prevista no n.o 1 do artigo 90.o

Artigo 106.o

Aplicação às instituições de previdência

Mantêm-se autónomas as instituições de previdência
criadas anteriormente à entrada em vigor do Decre-
to-Lei n.o 549/77, de 31 de Dezembro, com os seus regi-
mes jurídicos e formas de gestão privativas, ficando sub-
sidiariamente sujeitas às disposições da presente lei e
à legislação dela decorrente, com as necessárias adap-
tações.

CAPÍTULO IX

Disposições finais

Artigo 107.o

Protecção nos acidentes de trabalho

A lei estabelece o regime jurídico da protecção obri-
gatória em caso de acidente de trabalho, definindo os
termos da respectiva responsabilidade.

Artigo 108.o

Regiões Autónomas

A aplicação da presente lei às Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira não prejudica a regulamen-
tação própria em matéria de organização e funciona-
mento, bem como a regionalização dos serviços de segu-
rança social.

Artigo 109.o

Norma revogatória

1 — É revogada a Lei n.o 32/2002, de 20 de Dezembro.
2 — Até revogação expressa, mantêm-se em vigor as

disposições legais e regulamentares aprovadas ao abrigo

das Leis n.o 28/84, de 14 de Agosto, n.o 17/2000, de
8 de Agosto e n.o 32/2002, de 20 de Dezembro.

Artigo 110.o

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — A presente lei entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

2 — O disposto no artigo 68.o produz efeitos a partir
de 1 de Janeiro de 2007.

Aprovada em 14 de Dezembro de 2006.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime
Gama.

Promulgada em 6 de Janeiro de 2007.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 9 de Janeiro de 2007.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa.

Lei n.o 5/2007
de 16 de Janeiro

Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.o da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I

Objecto e princípios gerais

Artigo 1.o

Objecto

A presente lei define as bases das políticas de desen-
volvimento da actividade física e do desporto.

Artigo 2.o

Princípios da universalidade e da igualdade

1 — Todos têm direito à actividade física e desportiva,
independentemente da sua ascendência, sexo, raça,
etnia, língua, território de origem, religião, convicções
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica,
condição social ou orientação sexual.

2 — A actividade física e o desporto devem contribuir
para a promoção de uma situação equilibrada e não
discriminatória entre homens e mulheres.

Artigo 3.o

Princípio da ética desportiva

1 — A actividade desportiva é desenvolvida em obser-
vância dos princípios da ética, da defesa do espírito des-
portivo, da verdade desportiva e da formação integral
de todos os participantes.

2 — Incumbe ao Estado adoptar as medidas tenden-
tes a prevenir e a punir as manifestações antidesportivas,

ANEXO O
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designadamente a violência, a dopagem, a corrupção,
o racismo, a xenofobia e qualquer forma de discri-
minação.

3 — São especialmente apoiados as iniciativas e os
projectos, em favor do espírito desportivo e da tole-
rância.

Artigo 4.o

Princípios da coesão e da continuidade territorial

1 — O desenvolvimento da actividade física e do des-
porto é realizado de forma harmoniosa e integrada, com
vista a combater as assimetrias regionais e a contribuir
para a inserção social e a coesão nacional.

2 — O princípio da continuidade territorial assenta
na necessidade de corrigir os desequilíbrios originados
pelo afastamento e pela insularidade, por forma a garan-
tir a participação dos praticantes e dos clubes das
Regiões Autónomas nas competições desportivas de
âmbito nacional.

Artigo 5.o

Princípios da coordenação, da descentralização
e da colaboração

1 — O Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias
locais articulam e compatibilizam as respectivas inter-
venções que se repercutem, directa ou indirectamente,
no desenvolvimento da actividade física e no desporto,
num quadro descentralizado de atribuições e compe-
tências.

2 — O Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias
locais promovem o desenvolvimento da actividade física
e do desporto em colaboração com as instituições de
ensino, as associações desportivas e as demais entidades,
públicas ou privadas, que actuam nestas áreas.

CAPÍTULO II

Políticas públicas

Artigo 6.o

Promoção da actividade física

1 — Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e
às autarquias locais, a promoção e a generalização da
actividade física, enquanto instrumento essencial para
a melhoria da condição física, da qualidade de vida e
da saúde dos cidadãos.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, são
adoptados programas que visam:

a) Criar espaços públicos aptos para a actividade
física;

b) Incentivar a integração da actividade física nos
hábitos de vida quotidianos, bem como a adopção de
estilos de vida activa;

c) Promover a conciliação da actividade física com
a vida pessoal, familiar e profissional.

Artigo 7.o

Desenvolvimento do desporto

1 — Incumbe à Administração Pública na área do des-
porto apoiar e desenvolver a prática desportiva regular
e de alto rendimento, através da disponibilização de
meios técnicos, humanos e financeiros, incentivar as acti-
vidades de formação dos agentes desportivos e exercer
funções de fiscalização, nos termos da lei.

2 — Junto do membro do Governo responsável pela
área do desporto funciona, de forma permanente, o Con-
selho Nacional do Desporto, composto por represen-
tantes da Administração Pública e do movimento asso-
ciativo desportivo.

3 — No âmbito da administração central do Estado,
funciona a Autoridade Antidopagem de Portugal, com
funções no controlo e combate à dopagem no desporto.

4 — As competências, composição e funcionamento
dos órgãos referidos nos números anteriores são defi-
nidos na lei.

Artigo 8.o

Política de infra-estruturas e equipamentos desportivos

1 — O Estado, em estreita colaboração com as
Regiões Autónomas e com as autarquias locais e enti-
dades privadas, desenvolve uma política integrada de
infra-estruturas e equipamentos desportivos com base
em critérios de distribuição territorial equilibrada, de
valorização ambiental e urbanística e de sustentabilidade
desportiva e económica, visando a criação de um parque
desportivo diversificado e de qualidade, em coerência
com uma estratégia de promoção da actividade física
e desportiva, nos seus vários níveis e para todos os esca-
lões e grupos da população.

2 — Os instrumentos de gestão territorial devem pre-
ver a existência de infra-estruturas de utilização colectiva
para a prática desportiva.

3 — Com o objectivo de incrementar e requalificar
o parque das infra-estruturas desportivas ao serviço da
população o Estado assegura:

a) A realização de planos, programas e outros ins-
trumentos directores que regulem o acesso a financia-
mentos públicos e que diagnostiquem as necessidades
e estabeleçam as estratégias, as prioridades e os critérios
de desenvolvimento sustentado da oferta de infra-es-
truturas e equipamentos desportivos;

b) O estabelecimento e desenvolvimento de um qua-
dro legal e regulamentar que regule a edificação e a
utilização dos espaços e infra-estruturas para actividades
físicas e desportivas, bem como a concessão das res-
pectivas licenças de construção e utilização;

c) A adopção de medidas adequadas à melhoria efec-
tiva das condições de acessibilidade, de segurança e de
qualidade ambiental e sanitária das infra-estruturas e
equipamentos desportivos de uso público.

4 — A comparticipação financeira do Estado na edi-
ficação de instalações desportivas públicas e privadas,
carece de parecer prévio e vinculativo do membro do
Governo responsável pela área do desporto.

5 — As comparticipações financeiras públicas para
construção ou melhoramento de infra-estruturas des-
portivas propriedade de entidades privadas, quando a
natureza do investimento o justifique, e, bem assim, os
actos de cedência gratuita do uso ou da gestão de patri-
mónio desportivo público às mesmas, são condicionados
à assunção por estas de contrapartidas de interesse
público.

6 — Nos termos da lei, e observadas as garantias dos
particulares, o Governo pode determinar, por períodos
limitados de tempo, a requisição de infra-estruturas des-
portivas de propriedade de entidades privadas para rea-
lização de competições desportivas adequadas à natu-
reza daquelas, quando o justifique o interesse público
e nacional e se verifique urgência.
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Artigo 9.o

Carta Desportiva Nacional

1 — A lei determina a elaboração da Carta Desportiva
Nacional, a qual contém o cadastro e o registo de dados
e de indicadores que permitam o conhecimento dos
diversos factores de desenvolvimento desportivo, tendo
em vista o conhecimento da situação desportiva nacio-
nal, nomeadamente quanto a:

a) Instalações desportivas;
b) Espaços naturais de recreio e desporto;
c) Associativismo desportivo;
d) Hábitos desportivos;
e) Condição física das pessoas;
f) Enquadramento humano, incluindo a identificação

da participação em função do género.

2 — Os dados constantes da Carta Desportiva Nacio-
nal são integrados no sistema estatístico nacional, nos
termos da lei.

Artigo 10.o

Investigação

O Estado, em colaboração com as instituições de
ensino superior, promove e apoia a realização de estudos
e trabalhos de investigação sobre os indicadores da prá-
tica desportiva e os diferentes factores de desenvolvi-
mento da actividade física e do desporto.

Artigo 11.o

Cooperação internacional

1 — No sentido de incrementar a cooperação na área
do desporto, o Estado assegura a plena participação
portuguesa nas instâncias desportivas europeias e inter-
nacionais, designadamente as instituições da União
Europeia, o conselho da Europa, a UNESCO e o Con-
selho Iberoamericano do Desporto.

2 — O Estado estabelece programas de cooperação
com outros países e dinamiza o intercâmbio desportivo
internacional nos diversos escalões etários.

3 — O Estado privilegia o intercâmbio desportivo
com países de língua portuguesa, em particular no qua-
dro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

4 — O Estado providencia para que sejam implemen-
tados programas desportivos vocacionados para as
comunidades portuguesas estabelecidas em outros
países, com vista ao desenvolvimento dos laços com a
sua comunidade de origem.

CAPÍTULO III

Associativismo desportivo

SECÇÃO I

Organização Olímpica

Artigo 12.o

Comité Olímpico de Portugal

1 — O Comité Olímpico de Portugal é uma associação
sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica,
que se rege pelos seus estatutos e regulamentos, no res-
peito pela lei e pela Carta Olímpica Internacional.

2 — O Comité Olímpico de Portugal tem competên-
cia exclusiva para constituir, organizar e dirigir a dele-

gação portuguesa participante nos Jogos Olímpicos e
nas demais competições desportivas realizadas sob a
égide do Comité Olímpico Internacional, colaborando
na sua preparação e estimulando a prática das activi-
dades aí representadas.

3 — O Comité Olímpico de Portugal mantém actua-
lizado o registo dos praticantes desportivos olímpicos.

4 — O Comité Olímpico de Portugal tem direito ao
uso exclusivo dos símbolos olímpicos em território nacio-
nal, nos termos da lei.

Artigo 13.o

Comité Paralímpico de Portugal

Ao Comité Paralímpico de Portugal aplica-se, com
as necessárias adaptações, o disposto no artigo anterior,
relativamente aos praticantes desportivos com deficiên-
cia e às respectivas competições desportivas interna-
cionais.

SECÇÃO II

Federações desportivas

SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 14.o

Conceito de federação desportiva

As federações desportivas são, para efeitos da pre-
sente lei, pessoas colectivas constituídas sob a forma
de associação sem fins lucrativos que, englobando clubes
ou sociedades desportivas, associações de âmbito ter-
ritorial, ligas profissionais, se as houver, praticantes, téc-
nicos, juízes e árbitros, e demais entidades que pro-
movam, pratiquem ou contribuam para o desenvolvi-
mento da respectiva modalidade, preencham, cumula-
tivamente, os seguintes requisitos:

a) Se proponham, nos termos dos respectivos esta-
tutos, prosseguir, entre outros, os seguintes objectivos
gerais:

i) Promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional,
a prática de uma modalidade desportiva ou de um con-
junto de modalidades afins ou associadas;

ii) Representar perante a Administração Pública os
interesses dos seus filiados;

iii) Representar a sua modalidade desportiva, ou con-
junto de modalidades afins ou associadas, junto das orga-
nizações desportivas internacionais, bem como assegurar
a participação competitiva das selecções nacionais;

b) Obtenham o estatuto de pessoa colectiva de uti-
lidade pública desportiva.

Artigo 15.o

Tipos de federações desportivas

1 — As federações desportivas são unidesportivas ou
multidesportivas.

2 — São federações unidesportivas as que englobam
pessoas ou entidades dedicadas à prática da mesma
modalidade desportiva, incluindo as suas várias disci-
plinas, ou a um conjunto de modalidades afins ou
associadas.
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3 — São federações multidesportivas as que se dedi-
cam, cumulativamente, ao desenvolvimento da prática
de diferentes modalidades desportivas, em áreas espe-
cíficas de organização social, designadamente no âmbito
do desporto para cidadãos portadores de deficiência e
do desporto no quadro do sistema educativo.

Artigo 16.o

Direitos desportivos exclusivos

1 — Os títulos desportivos, de nível nacional ou regio-
nal, são conferidos pelas federações desportivas e só
estas podem organizar selecções nacionais.

2 — A lei define as formas de protecção do nome,
imagem e actividades desenvolvidas pelas federações
desportivas, estipulando o respectivo regime contra-
-ordenacional.

Artigo 17.o

Deliberações sociais

1 — Nas assembleias gerais das federações despor-
tivas, ligas profissionais e associações de âmbito ter-
ritorial não são permitidos votos por representação.

2 — No âmbito das entidades referidas no número
anterior, as deliberações para a designação dos titulares
de órgãos, ou que envolvam a apreciação de compor-
tamentos ou das qualidades de qualquer pessoa, são
tomadas por escrutínio secreto.

Artigo 18.o

Justiça desportiva

1 — Os litígios emergentes dos actos e omissões dos
órgãos das federações desportivas e das ligas profissio-
nais, no âmbito do exercício dos poderes públicos, estão
sujeitos às normas do contencioso administrativo,
ficando sempre salvaguardados os efeitos desportivos
entretanto validamente produzidos ao abrigo da última
decisão da instância competente na ordem desportiva.

2 — Não são susceptíveis de recurso fora das instân-
cias competentes na ordem desportiva as decisões e deli-
berações sobre questões estritamente desportivas.

3 — São questões estritamente desportivas as que
tenham por fundamento normas de natureza técnica
ou de carácter disciplinar, enquanto questões emergen-
tes da aplicação das leis do jogo, dos regulamentos e
das regras de organização das respectivas competições.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, as
decisões e deliberações disciplinares relativas a infrac-
ções à ética desportiva, no âmbito da violência, da dopa-
gem, da corrupção, do racismo e da xenofobia não são
matérias estritamente desportivas.

5 — Os litígios relativos a questões estritamente des-
portivas podem ser resolvidos por recurso à arbitragem
ou mediação, dependendo de prévia existência de com-
promisso arbitral escrito ou sujeição a disposição esta-
tutária ou regulamentar das associações desportivas.

SUBSECÇÃO II

Utilidade pública desportiva

Artigo 19.o

Estatuto de utilidade pública desportiva

1 — O estatuto de utilidade pública desportiva con-
fere a uma federação desportiva a competência para

o exercício, em exclusivo, por modalidade ou conjunto
de modalidades, de poderes regulamentares, disciplina-
res e outros de natureza pública, bem como a titula-
ridade dos direitos e poderes especialmente previstos
na lei.

2 — Têm natureza pública os poderes das federações
desportivas exercidos no âmbito da regulamentação e
disciplina da respectiva modalidade que, para tanto, lhe
sejam conferidos por lei.

3 — A federação desportiva à qual é conferido o esta-
tuto mencionado no n.o 1 fica obrigada, nomeadamente,
a cumprir os objectivos de desenvolvimento e genera-
lização da prática desportiva, a garantir a representa-
tividade e o funcionamento democrático internos, em
especial através da limitação de mandatos, bem como
a transparência e regularidade da sua gestão, nos termos
da lei.

Artigo 20.o

Atribuição, suspensão e cancelamento
do estatuto de utilidade pública desportiva

1 — Para efeitos da alínea b) do artigo 14.o, o estatuto
de utilidade pública desportiva só pode ser atribuído
a pessoas colectivas titulares do estatuto de mera uti-
lidade pública.

2 — As condições de atribuição, por período deter-
minado, do estatuto de utilidade pública desportiva, bem
como a sua suspensão e cancelamento, são definidas
por lei.

Artigo 21.o

Fiscalização

A fiscalização do exercício dos poderes públicos, bem
como do cumprimento das regras legais de organização
e funcionamento internos das federações desportivas é
efectuada, nos termos da lei, por parte da Administração
Pública, mediante a realização de inquéritos, inspecções
e sindicâncias.

SUBSECÇÃO III

Organização das competições desportivas profissionais

Artigo 22.o

Ligas profissionais

1 — As federações unidesportivas em que se disputem
competições desportivas de natureza profissional, como
tal definidas na lei, integram uma liga profissional, sob
a forma de associação sem fins lucrativos, com perso-
nalidade jurídica e autonomia administrativa, técnica e
financeira.

2 — As ligas profissionais exercem, por delegação das
respectivas federações, as competências relativas às com-
petições de natureza profissional, nomeadamente:

a) Organizar e regulamentar as competições de natu-
reza profissional, respeitando as regras técnicas defi-
nidas pelos competentes órgãos federativos nacionais
e internacionais;

b) Exercer, relativamente aos seus associados, as fun-
ções de controlo e supervisão que sejam estabelecidas
na lei ou nos respectivos estatutos e regulamentos;

c) Definir os pressupostos desportivos, financeiros e
de organização de acesso às competições profissionais,
bem como fiscalizar a sua execução pelas entidades nelas
participantes.
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3 — As ligas profissionais são integradas, obrigato-
riamente, pelos clubes e sociedades desportivas que dis-
putem as competições profissionais.

4 — As ligas profissionais podem ainda, nos termos
da lei e dos respectivos estatutos, integrar representantes
de outros agentes desportivos.

Artigo 23.o

Relações da federação desportiva com a liga profissional

1 — O relacionamento entre a federação desportiva
e a respectiva liga profissional é regulado por contrato
a celebrar entre essas entidades, nos termos da lei.

2 — No contrato mencionado no número anterior
deve acordar-se, entre outras matérias, sobre o número
de clubes que participam na competição desportiva pro-
fissional, o regime de acesso entre as competições des-
portivas não profissionais e profissionais, a organização
da actividade das selecções nacionais e o apoio à acti-
vidade desportiva não profissional.

3 — Os quadros competitivos geridos pela liga pro-
fissional constituem o nível mais elevado das compe-
tições desportivas desenvolvidas no âmbito da respectiva
federação.

4 — Na falta de acordo entre a federação desportiva
e a respectiva liga profissional para a celebração ou
renovação do contrato a que se refere o n.o 1, compete
ao Conselho Nacional do Desporto regular, provisoria-
mente e até que seja obtido consenso entre as partes,
as matérias referidas no n.o 2, com excepção do apoio
à actividade desportiva não profissional que fica sub-
metido ao regime de arbitragem constante da Lei n.o
31/86, de 29 de Agosto.

Artigo 24.o

Regulamentação das competições desportivas profissionais

1 — Compete à liga profissional elaborar e aprovar
o respectivo regulamento de competição.

2 — A liga profissional elabora e aprova, igualmente,
os respectivos regulamentos de arbitragem e disciplina,
que submete a ratificação pela assembleia geral da fede-
ração no seio da qual se insere, nos termos da lei.

Artigo 25.o

Disciplina e arbitragem

1 — Nas federações desportivas em que se disputem
competições de natureza profissional, o órgão de arbi-
tragem e de disciplina deve estar organizado em secções
especializadas, conforme a natureza da competição.

2 — A arbitragem é estruturada de forma a que as
entidades que designam os árbitros para as competições
sejam necessariamente diferentes das entidades que ava-
liam a prestação dos mesmos.

SECÇÃO III

Clubes e sociedades desportivas

Artigo 26.o

Clubes desportivos

1 — São clubes desportivos as pessoas colectivas de
direito privado, constituídas sob a forma de associação

sem fins lucrativos, que tenham como escopo o fomento
e a prática directa de modalidades desportivas.

2 — Os clubes desportivos participantes nas compe-
tições profissionais ficam sujeitos ao regime especial de
gestão, definido na lei, salvo se adoptarem a forma de
sociedade desportiva com fins lucrativos.

Artigo 27.o

Sociedades desportivas

1 — São sociedades desportivas as pessoas colectivas
de direito privado, constituídas sob a forma de sociedade
anónima, cujo objecto é a participação em competições
desportivas, a promoção e organização de espectáculos
desportivos e o fomento ou desenvolvimento de acti-
vidades relacionadas com a prática desportiva profis-
sionalizada no âmbito de uma modalidade.

2 — A lei define o regime jurídico das sociedades
desportivas, salvaguardando, entre outros objectivos, a
defesa dos direitos dos associados do clube fundador,
do interesse público e do património imobiliário, bem
como o estabelecimento de um regime fiscal adequado
à especificidade destas sociedades.

CAPÍTULO IV

Actividade física e prática desportiva

SECÇÃO I

Actividade física e prática desportiva

Artigo 28.o

Estabelecimentos de educação e ensino

1 — A educação física e o desporto escolar devem
ser promovidos no âmbito curricular e de complemento
curricular, em todos os níveis e graus de educação e
ensino, como componentes essenciais da formação inte-
gral dos alunos, visando especificamente a promoção
da saúde e condição física, a aquisição de hábitos e
condutas motoras e o entendimento do desporto como
factor de cultura.

2 — As actividades desportivas escolares devem valo-
rizar a participação e o envolvimento dos jovens, dos
pais e encarregados de educação e das autarquias locais
na sua organização, desenvolvimento e avaliação.

3 — As instituições de ensino superior definem os
princípios reguladores da prática desportiva das respec-
tivas comunidades, reconhecendo-se a relevância do
associativismo estudantil e das respectivas estruturas
dirigentes em sede de organização e desenvolvimento
da prática do desporto neste âmbito.

Artigo 29.o

Pessoas com deficiência

A actividade física e a prática desportiva por parte
das pessoas com deficiência é promovida e fomentada
pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais
com as ajudas técnicas adequadas, adaptada às respec-
tivas especificidades, tendo em vista a plena integração
e participação sociais, em igualdade de oportunidades
com os demais cidadãos.
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Artigo 30.o

Jogos tradicionais

Os jogos tradicionais, como parte integrante do patri-
mónio cultural específico das diversas regiões do País,
são fomentados e apoiados pelo Estado, Regiões Autó-
nomas e autarquias locais.

Artigo 31.o

Desporto na natureza

1 — A actividade física e a prática desportiva em espa-
ços naturais devem reger-se pelos princípios do respeito
pela natureza e da preservação dos seus recursos, bem
como pela observância das normas dos instrumentos de
gestão territorial vigentes, nomeadamente das que res-
peitam às áreas classificadas, de forma a assegurar a
conservação da diversidade biológica, a protecção dos
ecossistemas e a gestão dos recursos, dos resíduos e
da preservação do património natural e cultural.

2 — As actividades mencionadas no número anterior
devem contribuir para a divulgação e interpretação do
património natural e cultural, a sensibilização e edu-
cação ambientais e a promoção do turismo de natureza.

Artigo 32.o

Provas ou manifestações desportivas em espaços públicos

1 — Deve ser obrigatoriamente precedida de parecer,
a emitir pela respectiva federação desportiva, a reali-
zação de provas ou manifestações desportivas, que
cumulativamente:

a) Decorram na via pública ou demais espaços
públicos;

b) Estejam abertas à participação de praticantes ins-
critos nas federações desportivas; e

c) No âmbito das quais se atribuam prémios, em
dinheiro ou em espécie, superiores a montante a fixar
na lei.

2 — A federação desportiva competente deve homo-
logar o regulamento da prova ou manifestação despor-
tiva referida no número anterior, a fim de assegurar
o respeito pelas regras de protecção da saúde e segu-
rança dos participantes, bem como o cumprimento das
regras técnicas da modalidade.

3 — As provas ou manifestações desportivas referidas
nos números anteriores são inscritas no calendário da
federação respectiva.

Artigo 33.o

Associações promotoras de desporto

São associações promotoras de desporto as entidades,
sem fins lucrativos, que têm por objecto a promoção
e organização de actividades físicas e desportivas, com
finalidades lúdicas, formativas ou sociais, não compreen-
didas na área de actuação própria das federações des-
portivas, cujo regime jurídico é definido na lei.

SECÇÃO II

Agentes desportivos

Artigo 34.o

Praticantes desportivos

1 — O estatuto do praticante desportivo é definido
de acordo com o fim dominante da sua actividade, enten-

dendo-se como profissionais aqueles que exercem a acti-
vidade desportiva como profissão exclusiva ou principal.

2 — O regime jurídico contratual dos praticantes des-
portivos profissionais e do contrato de formação des-
portiva é definido na lei, ouvidas as entidades sindicais
representativas dos interessados, tendo em conta a sua
especificidade em relação ao regime geral do contrato
de trabalho.

Artigo 35.o

Formação de técnicos

1 — A lei define as qualificações necessárias ao exer-
cício das diferentes funções técnicas na área da acti-
vidade física e do desporto, bem como o processo de
aquisição e de actualização de conhecimentos para o
efeito, no quadro da formação profissional inserida no
mercado de emprego.

2 — Não é permitido, nos casos especialmente pre-
vistos na lei, o exercício de profissões nas áreas da acti-
vidade física e do desporto, designadamente no âmbito
da gestão desportiva, do exercício e saúde, da educação
física e do treino desportivo, a título de ocupação prin-
cipal ou secundária, de forma regular, sazonal ou oca-
sional, sem a adequada formação académica ou pro-
fissional.

Artigo 36.o

Titulares de cargos dirigentes desportivos

A lei define os direitos e deveres dos titulares de
cargos dirigentes desportivos.

Artigo 37.o

Empresários desportivos

1 — São empresários desportivos, para efeitos do dis-
posto na presente lei, as pessoas singulares ou colectivas
que, estando devidamente credenciadas, exerçam a acti-
vidade de representação ou intermediação, ocasional ou
permanente, mediante remuneração, na celebração de
contratos de formação desportiva, de trabalho despor-
tivo ou relativos a direitos de imagem.

2 — O empresário desportivo não pode agir em nome
e por conta de praticantes desportivos menores de idade.

3 — Os factos relativos à vida pessoal ou profissional
dos agentes desportivos de que o empresário desportivo
tome conhecimento em virtude das suas funções, estão
abrangidos pelo sigilo profissional.

4 — A lei define o regime jurídico dos empresários
desportivos.

Artigo 38.o

Apoio ao voluntariado

1 — O Estado reconhece o papel essencial dos agen-
tes desportivos em regime de voluntariado, na promoção
e no apoio ao desenvolvimento da actividade física e
do desporto, sendo garantidas as condições necessárias
à boa prossecução da missão socialmente relevante que
lhes compete.

2 — A lei define as medidas de apoio aos agentes
desportivos em regime de voluntariado.

Artigo 39.o

Regime de incompatibilidades

A lei define o regime jurídico de incompatibilidades
aplicável aos agentes desportivos.
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SECÇÃO III

Protecção dos agentes desportivos

Artigo 40.o

Medicina desportiva

1 — O acesso à prática desportiva, no âmbito das
federações desportivas, depende de prova bastante da
aptidão física do praticante, a certificar através de exame
médico que declare a inexistência de quaisquer con-
tra-indicações, a regulamentar em legislação comple-
mentar.

2 — No âmbito das actividades físicas e desportivas
não incluídas no número anterior, constitui especial
obrigação do praticante assegurar-se, previamente, de
que não tem quaisquer contra-indicações para a sua
prática.

3 — Incumbe aos serviços de medicina desportiva da
administração central do Estado a investigação e a par-
ticipação em acções de formação, bem como a prestação
de assistência médica especializada ao praticante des-
portivo, designadamente no quadro do regime do alto
rendimento, no apoio às selecções nacionais e, quando
solicitado, para tratamento de lesões.

4 — O disposto no n.o 1, com as devidas adaptações,
aplica-se aos árbitros.

Artigo 41.o

Segurança social

O sistema de segurança social dos praticantes e
demais agentes desportivos é definido no âmbito do
regime geral da segurança social, e no caso dos pra-
ticantes profissionais e de alto rendimento, respeitando
a especificidade das suas carreiras contributivas.

Artigo 42.o

Seguros

1 — É garantida a institucionalização de um sistema
de seguro obrigatório dos agentes desportivos inscritos
nas federações desportivas, o qual, com o objectivo de
cobrir os particulares riscos a que estão sujeitos, protege
em termos especiais o praticante desportivo de alto
rendimento.

2 — Tendo em vista garantir a protecção dos pra-
ticantes não compreendidos no número anterior, é asse-
gurada a institucionalização de um sistema de seguro
obrigatório para:

a) Infra-estruturas desportivas abertas ao público;
b) Provas ou manifestações desportivas.

3 — A lei define as modalidades e os riscos cobertos
pelos seguros obrigatórios referidos nos números ante-
riores.

Artigo 43.o

Obrigações das entidades
prestadoras de serviços desportivos

As entidades que proporcionam actividades físicas ou
desportivas, que organizam eventos ou manifestações
desportivas ou que exploram instalações desportivas
abertas ao público, ficam sujeitas ao definido na lei,
tendo em vista a protecção da saúde e da segurança
dos participantes nas mesmas, designadamente no que
se refere:

a) Aos requisitos das instalações e equipamentos
desportivos;

b) Aos níveis mínimos de formação do pessoal que
enquadre estas actividades ou administre as instalações
desportivas;

c) À existência obrigatória de seguros relativos a aci-
dentes ou doenças decorrentes da prática desportiva.

SECÇÃO IV

Alto rendimento

Artigo 44.o

Medidas de apoio

1 — Considera-se desporto de alto rendimento, para
efeitos do disposto na presente lei, prática desportiva
que visa a obtenção de resultados de excelência, aferidos
em função dos padrões desportivos internacionais, sendo
objecto de medidas de apoio específicas.

2 — As medidas referidas no número anterior são
estabelecidas de forma diferenciada, abrangendo o pra-
ticante desportivo, bem como os técnicos e árbitros par-
ticipantes nos mais altos escalões competitivos, a nível
nacional e internacional.

3 — Os agentes desportivos abrangidos pelo regime
de alto rendimento beneficiam, também, de medidas
de apoio após o fim da sua carreira, nos termos e con-
dições a definir em legislação complementar.

Artigo 45.o

Selecções nacionais

A participação nas selecções ou em outras represen-
tações nacionais é classificada como missão de interesse
público e, como tal, objecto de apoio e de garantia espe-
cial por parte do Estado.

CAPÍTULO V

Apoios financeiros e fiscalidade

Artigo 46.o

Apoios financeiros

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte,
podem beneficiar de apoios ou comparticipações finan-
ceiras por parte do Estado, das Regiões Autónomas
e das autarquias locais as associações desportivas, bem
como os eventos desportivos de interesse público como
tal reconhecidos por despacho de membro do Governo
responsável pela área do desporto.

2 — Os clubes desportivos participantes em compe-
tições desportivas de natureza profissional não podem
beneficiar, nesse âmbito, de apoios ou comparticipações
financeiras por parte do Estado, das Regiões Autónomas
e das autarquias locais, sob qualquer forma, salvo no
tocante à construção ou melhoramento de infra-estru-
turas ou equipamentos desportivos com vista à reali-
zação de competições desportivas de interesse público,
como tal reconhecidas pelo membro do Governo res-
ponsável pela área do desporto.

3 — Os apoios ou comparticipações financeiras con-
cedidas pelo Estado, pelas Regiões Autónomas e pelas
autarquias locais, na área do desporto, são tituladas por
contratos-programa de desenvolvimento desportivo, nos
termos da lei.

4 — As entidades beneficiárias de apoios ou compar-
ticipações financeiras por parte do Estado, das Regiões
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Autónomas e das autarquias locais na área do desporto,
ficam sujeitas a fiscalização por parte da entidade con-
cedente, bem como à obrigação de certificação das suas
contas quando os montantes concedidos sejam supe-
riores ao limite para esse efeito definido no regime jurí-
dico dos contratos-programa de desenvolvimento des-
portivo.

5 — As federações desportivas, ligas profissionais e
associações de âmbito territorial têm obrigatoriamente
de possuir contabilidade organizada segundo as normas
do Plano Oficial de Contabilidade, adaptadas, se disso
for caso, ao plano de contas sectorial aplicável ao
desporto.

6 — O disposto no número anterior aplica-se, tam-
bém, aos clubes desportivos e sociedades desportivas,
com as adaptações constantes de regulamentação ade-
quada à competição em que participem.

7 — Sem prejuízo de outras consequências que resul-
tem da lei, não podem beneficiar de novos apoios finan-
ceiros por parte do Estado, das Regiões Autónomas
e das autarquias locais, as entidades que estejam em
situação de incumprimento das suas obrigações fiscais
ou para com a segurança social, devendo ser suspensos
os benefícios financeiros decorrentes de quaisquer con-
tratos-programa em curso enquanto a situação se
mantiver.

Artigo 47.o

Contratos-programa

1 — A concessão de apoios ou comparticipações
financeiras na área do desporto, mediante a celebração
de contratos-programa, depende, nomeadamente, da
observância dos seguintes requisitos:

a) Apresentação de programas de desenvolvimento
desportivo e sua caracterização pormenorizada, com
especificação das formas, dos meios e dos prazos para
o seu cumprimento;

b) Apresentação dos custos e aferição dos graus de
autonomia financeira, técnica, material e humana, pre-
vistos nos programas referidos na alínea anterior;

c) Identificação de outras fontes de financiamento,
previstas ou concedidas.

2 — Os apoios previstos no artigo anterior encon-
tram-se exclusivamente afectos às finalidades para as
quais foram atribuídos, sendo insusceptíveis de apreen-
são judicial ou oneração.

Artigo 48.o

Regimes fiscais

1 — O regime fiscal para a tributação dos agentes
desportivos é estabelecido de modo específico e, no caso
dos praticantes desportivos, de acordo com parâmetros
ajustados à natureza de profissões de desgaste rápido.

2 — As bolsas atribuídas ao abrigo do regime geral
de apoio ao alto rendimento, por entidades de natureza
pública e ou privada, destinam-se a apoiar os custos
inerentes à preparação dos praticantes desportivos,
sendo o seu regime fiscal estabelecido na lei.

3 — Nos termos do Estatuto do Mecenato, têm rele-
vância fiscal os donativos em dinheiro ou em espécie
concedidos sem contrapartidas que configurem obriga-
ções de carácter pecuniário ou comercial às entidades

públicas ou privadas nele previstas cuja actividade con-
sista, predominantemente, na realização de iniciativas
na área desportiva.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Artigo 49.o

Acesso a espectáculos desportivos

1 — A lei define as medidas de protecção dos con-
sumidores, nomeadamente no que se refere à protecção
dos interesses económicos e ao direito à informação
prévia quanto ao valor a pagar nos espectáculos des-
portivos praticados ao longo da temporada.

2 — A entrada em recintos desportivos por parte de
titulares do direito de livre trânsito, durante o período
em que decorrem espectáculos desportivos com entradas
pagas, só é permitida desde que estejam em efectivo
exercício de funções e tal acesso seja indispensável ao
cabal desempenho das mesmas, nos termos da lei.

Artigo 50.o

Situações especiais

1 — As políticas públicas promovem e incentivam a
actividade física e desportiva nos estabelecimentos que
acolhem cidadãos privados de liberdade, incluindo os
destinados a menores e jovens sujeitos ao cumprimento
de medidas e decisões aplicadas no âmbito do processo
tutelar educativo.

2 — A organização e a realização de actividades des-
portivas no âmbito das Forças Armadas e das forças
de segurança obedece a regras próprias, sem prejuízo
da aplicação dos princípios gerais fixados na presente lei.

Artigo 51.o

Regulamentação

A presente lei, nas matérias que não sejam reserva
da Assembleia da República, deve ser objecto de regu-
lamentação, por decreto-lei, no prazo de 180 dias.

Artigo 52.o

Norma revogatória

É revogada a Lei n.o 30/2004, de 21 de Julho.

Aprovada em 7 de Dezembro de 2006.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime
Gama.

Promulgada em 6 de Janeiro de 2007.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 9 de Janeiro de 2007.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa.



CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
(Texto actualizado, nos termos da sétima revisão constitucional operada através da  

Lei Constitucional n.º 1/2005, de 12 de Agosto) 
 
 

Artigo 2.º 

Estado de direito democrático 
 
A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, 
no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de 
poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento 
da democracia participativa. 
 

Artigo 9.º 

Tarefas fundamentais do Estado 
 
São tarefas fundamentais do Estado: 
 
a) Garantir a independência nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e 

culturais que a promovam; 
b) Garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de 

direito democrático; 
c) Defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos 

cidadãos na resolução dos problemas nacionais; 
d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os 

portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e 
ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e 
sociais; 

e) Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o 
ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento do 
território; 

f) Assegurar o ensino e a valorização permanente, defender o uso e promover a difusão 
internacional da língua portuguesa; 

g) Promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta, 
designadamente, o carácter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira; 

h) Promover a igualdade entre homens e mulheres. 
 

Artigo 46.º 

Liberdade de associação 
 
1. Os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de qualquer autorização, 

constituir associações, desde que estas não se destinem a promover a violência e os 
respectivos fins não sejam contrários à lei penal. 

2. As associações prosseguem livremente os seus fins sem interferência das autoridades 
públicas e não podem ser dissolvidas pelo Estado ou suspensas as suas actividades senão 
nos casos previstos na lei e mediante decisão judicial. 

3. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação nem coagido por qualquer 
meio a permanecer nela. 

4. Não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou 
paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. 

ANEXO P



Artigo 59.º 

Direitos dos trabalhadores 
 
1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, 

religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito: 
 

a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o 
princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência 
condigna; 

b) À organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a 
realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar; 

c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde; 
d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso 

semanal e a férias periódicas pagas; 
e) À assistência material, quando involuntariamente se encontrem em situação de 

desemprego; 
f) A assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho ou de doença 

profissional. 
 
2. Incumbe ao Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e repouso a que os 

trabalhadores têm direito, nomeadamente: 
 
a) O estabelecimento e a actualização do salário mínimo nacional, tendo em conta, entre 

outros factores, as necessidades dos trabalhadores, o aumento do custo de vida, o nível de 
desenvolvimento das forças produtivas, as exigências da estabilidade económica e 
financeira e a acumulação para o desenvolvimento; 

b) A fixação, a nível nacional, dos limites da duração do trabalho; 
c) A especial protecção do trabalho das mulheres durante a gravidez e após o parto, bem 

como do trabalho dos menores, dos diminuídos e dos que desempenhem actividades 
particularmente violentas ou em condições insalubres, tóxicas ou perigosas; 

d) O desenvolvimento sistemático de uma rede de centros de repouso e de férias, em 
cooperação com organizações sociais; 

e) A protecção das condições de trabalho e a garantia dos benefícios sociais dos 
trabalhadores emigrantes; 

f) A protecção das condições de trabalho dos trabalhadores -estudantes. 
 
3. Os salários gozam de garantias especiais, nos termos da lei. 
 
 

Artigo 60.º 

Direitos dos consumidores 
 
 

1. Os consumidores têm direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, à formação e à 
informação, à protecção da saúde, da segurança e dos seus interesses económicos, bem 
como à reparação de danos. 

 
2. A publicidade é disciplinada por lei, sendo proibidas todas as formas de publicidade oculta, 
indirecta ou dolosa. 
 
3. As associações de consumidores e as cooperativas de consumo têm direito, nos termos da 
lei, ao apoio do Estado e a ser ouvidas sobre as questões que digam respeito à defesa dos 
consumidores, sendo-lhes reconhecida legitimidade processual para defesa dos seus 
associados ou de interesses colectivos ou difusos. 
 



Artigo 64.º 

Saúde 
 
1. Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover. 
2. O direito à protecção da saúde é realizado: 
 
a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito; 
b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, 

designadamente, a protecção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria 
sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física 
e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do 
povo e de práticas de vida saudável. 

 
3. Para assegurar o direito à protecção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado: 
 
a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, 

aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação; 
b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e 

unidades de saúde; 
c) Orientar a sua acção para a socialização dos custos dos cuidados médicos e 

medicamentosos; 
d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o 

serviço nacional de saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e 
privadas, adequados padrões de eficiência e de qualidade; 

e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos 
químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico; 

f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência. 
 
4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada. 
 

Artigo 65.º 

Habitação e urbanismo 
 
1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, 

em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade 
familiar. 

2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado: 
 
a) Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral 

do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede 
adequada de transportes e de equipamento social; 

b) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a construção de habitações 
económicas e sociais; 

c) Estimular a construção privada, com subordinação ao interesse geral, e o acesso à 
habitação própria ou arrendada; 

d) Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações, tendentes a 
resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de 
habitação e a autoconstrução. 

 
3. O Estado adoptará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível 

com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. 
4. O Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais definem as regras de ocupação, 

uso e transformação dos solos urbanos, designadamente através de instrumentos de 
planeamento, no quadro das leis respeitantes ao ordenamento do território e ao urbanismo, 
e procedem às expropriações dos solos que se revelem necessárias à satisfação de fins de 
utilidade pública urbanística. 



5. É garantida a participação dos interessados na elaboração dos instrumentos de 
planeamento urbanístico e de quaisquer outros instrumentos de planeamento físico do 
território. 

 
Artigo 66.º 

Ambiente e qualidade de vida 
 
1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o 

dever de o defender. 
2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, 

incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a 
participação dos cidadãos: 

 
a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; 
b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta localização 

das actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-económico e a valorização da 
paisagem; 

c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e 
proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a 
preservação de valores culturais de interesse histórico ou artístico; 

d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua 
capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da 
solidariedade entre gerações; 

e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações 
e da vida urbana, designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas 
históricas; 

f) Promover a integração de objectivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial; 
g) Promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente; 
h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com protecção do ambiente e 

qualidade de vida. 
 

Artigo 69.º 

Infância 
 
1. As crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado, com vista ao seu 

desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de 
discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas 
demais instituições. 

2. O Estado assegura especial protecção às crianças órfãs, abandonadas ou por qualquer 
forma privadas de um ambiente familiar normal. 

3. É proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar. 
 
 

Artigo 70.º 

Juventude 
 
1. Os jovens gozam de protecção especial para efectivação dos seus direitos económicos, 

sociais e culturais, nomeadamente: 
 
a) No ensino, na formação profissional e na cultura; 
b) No acesso ao primeiro emprego, no trabalho e na segurança social; 
c) No acesso à habitação; 
d) Na educação física e no desporto; 
e) No aproveitamento dos tempos livres. 
 
 



2. A política de juventude deverá ter como objectivos prioritários o desenvolvimento da 
personalidade dos jovens, a criação de condições para a sua efectiva integração na vida 
activa, o gosto pela criação livre e o sentido de serviço à comunidade. 

3. O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as empresas, as organizações de 
moradores, as associações e fundações de fins culturais e as colectividades de cultura e 
recreio, fomenta e apoia as organizações juvenis na prossecução daqueles objectivos, bem 
como o intercâmbio internacional da juventude. 

 
Artigo 71.º 

Cidadãos portadores de deficiência 

 
1. Os cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e 

estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição, com ressalva do exercício ou do 
cumprimento daqueles para os quais se encontrem incapacitados. 

2. O Estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, 
reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas 
famílias, a desenvolver uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de 
respeito e solidariedade para com eles e a assumir o encargo da efectiva realização dos 
seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais ou tutores. 

3. O Estado apoia as organizações de cidadãos port adores de deficiência. 
 
 

Artigo 72.º 

Terceira idade  
 
1. As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e 

convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem 
o isolamento ou a marginalização social. 

2. A política de terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural 
tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através 
de uma participação activa na vida da comunidade. 

 
 

Artigo 73.º 

Educação, cultura e ciência 
 
1. Todos têm direito à educação e à cultura. 
2. O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a 

educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a 
igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e 
culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão 
mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a 
participação democrática na vida colectiva. 

3. O Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de 
todos os cidadãos à fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos de 
comunicação social, as associações e fundações de fins culturais, as colectividades de 
cultura e recreio, as associações de defesa do património cultural, as organizações de 
moradores e outros agentes culturais. 

4. A criação e a investigação científicas, bem como a inovação tecnológica, são incentivadas 
e apoiadas pelo Estado, por forma a assegurar a respectiva liberdade e autonomia, o 
reforço da competitividade e a articulação entre as instituições científicas e as empresas. 

 
 
 
 
 



Artigo 78.º 

Fruição e criação cultural 
 
1. Todos têm direito à fruição e criação cultural, bem como o dever de preservar, defender e 

valorizar o património cultural. 
2. Incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais: 
 
a) Incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de acção 

cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio; 
b) Apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e colectiva, nas suas múltiplas 

formas e expressões, e uma maior circulação das obras e dos bens culturais de qualidade; 
c) Promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento 

vivificador da identidade cultural comum; 
d) Desenvolver as relações culturais com todos os povos, especialmente os de língua 

portuguesa, e assegurar a defesa e a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro; 
e) Articular a política cultural e as demais políticas sectoriais. 

 
Artigo 79.º 

Cultura física e desporto 

 
1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto. 
2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e colectividades 

desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e 
do desporto, bem como prevenir a violência no desporto. 

 
Artigo 90.º 

Objectivos dos planos 
 
Os planos de desenvolvimento económico e social têm por objectivo promover o crescimento 
económico, o desenvolvimento harmonioso e integrado de sectores e regiões, a justa 
repartição individual e regional do produto nacional, a coordenação da política económica com 
as políticas social, educativa e cultural, a defesa do mundo rural, a preservação do equilíbrio 
ecológico, a defesa do ambiente e a qualidade de vida do povo português. 
 

Artigo 228.º 

Autonomia legislativa e administrativa 
 
1. A autonomia legislativa das regiões autónomas incide sobre as matérias enunciadas no 

respectivo estatuto político-administrativo que não estejam reservadas aos órgãos de 
soberania. 

2. Na falta de legislação regional própria sobre matéria não reservada à competência dos 
órgãos de soberania, aplicam-se nas regiões autónomas as normas legais em vigor. 

 
 

Artigo 237.º 

Descentralização administrativa 

 
1. As atribuições e a organização das autarquias locais, bem como a competência dos seus 

órgãos, serão reguladas por lei, de harmonia com o princípio da descentralização 
administrativa. 

2. Compete à assembleia da autarquia local o exercício dos poderes atribuídos pela lei, 
incluindo aprovar as opções do plano e o orçamento. 

3. As polícias municipais cooperam na manutenção da tranquilidade pública e na protecção 
das comunidades locais. 



 
 

Artigo 267.º 

Estrutura da Administração 

 
1. A Administração Pública será estruturada de modo a evitar a burocratização, a aproximar os 
serviços das populações e a assegurar a participação dos interessados na sua gestão efectiva, 
designadamente por intermédio de associações públicas, organizações de moradores e outras 
formas de representação democrática. 
 
2. Para efeito do disposto no número anterior, a lei estabelecerá adequadas formas de 
descentralização e desconcentração administrativas, sem prejuízo da necessária eficácia e 
unidade de acção da Administração e dos poderes de direcção, superintendência e tutela dos 
órgãos competentes. 
 
3. A lei pode criar entidades administrativas independentes. 
 
4. As associações públicas só podem ser constituídas para a satisfação de necessidades 
específicas, não podem exercer funções próprias das associações sindicais e têm organização 
interna baseada no respeito dos direitos dos seus membros e na formação democrática dos 
seus órgãos. 
 
5. O processamento da actividade administrativa será objecto de lei especial, que assegurará a 
racionalização dos meios a utilizar pelos serviços e a participação dos cidadãos na formação 
das decisões ou deliberações que lhes disserem respeito. 
 
6. As entidades privadas que exerçam poderes públicos podem ser sujeitas, nos termos da lei, 
a fiscalização administrativa. 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Q



  

18.Dezembro.2011 (Domingo) 

13h30 – Concentração das comitivas e respetivas equipas técnicas 

13h40 – Receção dos jogadores e distribuição pelos balneários 

14h10 – Entrada em campo para os exercícios de aquecimento 

14h30 / 17h30 – Jogos  

17h45 – Sessão de encerramento 

 

 

 

 



 

. O Torneio terá início pelas 14 horas e 30 minutos e será disputado em três campos; 

. O Torneio será disputado por 6 equipas, que jogarão todos contra todos; 

. Os jogos terão a duração de duas partes de 15 minutos, com um intervalo de 5 minutos; 

. As regras do jogo são as constantes das Leis do jogo Futebol de 7 da F.P.F. do Escalão de Benjamins; 

. Os jogos disputar-se-ão sob controlo de um árbitro previamente definido, que deterá toda a autoridade no que concerne a tudo que se 

desenrole dentro das quatro linhas; 

. Cada equipa deverá ser orientada por dois responsáveis previamente definidos, que responderá por todos os atos e ações dos 

elementos integrantes da sua equipa e que sejam susceptíveis de ação disciplinar; 

. No final do Torneio: 

 Na atribuição do 1º Lugar, se houver equipas com o mesmo número de pontos, o desempate realiza-se pelo jogo realizado entre elas. 

Se houver mais de duas equipas empatadas, o desempate será pelo número de golos marcados; se ainda assim persistir o empate, 

recorrer-se-á ao menor número de golos sofridos.  

. Cabe unica e exclusivamente à organização o poder de decisão de alterar e/ou modificar o formato do Torneio devido a 

condicionantes não passíveis de controlar 

 


	Das sociedades desportivas em geral
	Objecto
	Sociedade desportiva
	Classificação das sociedades desportivas
	Irreversibilidade
	Direito subsidiário
	Firma e denominação
	Capital social mínimo nas competições profissionais de futebol
	Capital social mínimo nas competições profissionais de basquetebol
	Reforço do capital social
	Sociedades desportivas em competições não profissionais
	Realização do capital social
	Acções
	Administração da sociedade
	Incompatibilidades
	Registo e publicidade
	Início da actividade
	Aumento de capital
	Autorizações especiais
	Proibição de aquisição de participações
	Limitação do exercício de direitos sociais
	Limites à transmissão de acções
	Destino do património em caso de extinção
	Destino dos lucros de exercício
	Regime fiscal
	Exercício económico
	Regiões Autónomas e associações de municípios
	Concessão de exploração do jogo do bingo

	Sociedades constituídas a partir da transformação de um clube desportivo e sociedades que resultem da personalização jurídica das equipas.  Disposições comuns.
	Direito de preferência
	Relações com a federação desportiva

	Sociedades que resultem da personalização jurídica das equipas. Disposições particulares.
	Participação do clube fundador
	Realização do capital social subscrito pelo clube fundador
	Sociedades desportivas e equipas profissionais
	Transferência obrigatória
	Destino do património em caso de extinção
	Instalações desportivas
	Bingo

	Do regime especial de gestão
	Autonomização das secções profissionais dos clubes desportivos
	Dirigentes responsáveis pelas secções profissionais
	Regime de responsabilidade
	Garantias
	Revisor oficial de contas
	Artigo 42.º
	Convocação das assembleias gerais dos clubes desportivos

	Disposições finais e transitórias
	Contabilidade dos clubes desportivos
	Norma transitória
	Revogação da legislação anterior
	Entrada em vigor


