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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste no relatório do estágio profissionalizante como 

parte integrante e conclusiva do Mestrado de Gestão Desportiva, realizado na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

 

O principal objetivo do presente relatório consiste em descrever as ações e 

atividades desenvolvidas nas várias áreas de intervenção durante o período de 

estágio, procurando, também, estabelecer uma visão critica sobre a mesma.  

 

O estágio profissionalizante envolve um período de 7 meses – de 2 de 

setembro de 2013 a 28 de março de 2014 – na Federação Portuguesa de 

Hóquei, mais particularmente no Departamento Técnico da organização. A 

possibilidade da realização do estágio na federação de hóquei surge de uma 

ligação já existente fruto de estágios anteriores no âmbito da metodologia de 

gestão desportiva tidos ainda durante a licenciatura. Sendo assim, pareceu 

lógico e oportuno aproveitar essa ligação previamente estabelecida e dar 

continuidade a alguns dos trabalhos e projetos que foram desenvolvidos na 

altura, agora desta feita, com um maior nível de exigência visto tratar-se do 

estágio profissionalizante e conclusivo do mestrado.  

 

A nossa atividade no departamento técnico centrou-se essencialmente no 

apoio à coordenação das competições, suporte no planeamento e trabalho das 

seleções nacionais, coordenação de atividades no âmbito da formação e 

também no desenvolvimento de projetos como é o caso do ParaHóquei e do 

“FPH-Youth Panel”.  

 

PALAVRAS-CHAVE: DESPORTO, GESTÃO DESPORTIVA, ORGANIZAÇÃO, 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE HÓQUEI, HÓQUEI  
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ABSTRACT 

 

This project is the report of work experience as an integral and conclusive part 

of the Master of Sport Management, held at the Faculty of Sport of Porto’s 

University. 

 

The main goals of this report is to describe the actions and activities undertaken 

in the various areas of intervention during the looking stage and also establish a 

review on the same vision. 

 

The training period involved a period of 7 months - from 2nd of September 2013 

to 28th of March 2014 – in Portuguese Hockey Federation, more particularly in 

the Technical Department of the organization. The possibility of doing the 

internship in hockey federation arises from a connection, which exists as result 

of previous stages within the methodology of sports management still taken 

during the degree. It seemed logical and appropriate to take this connection and 

continue some of the activities and projects that have been already developed, 

but this time, with a higher level of demand seen that it is the professional and 

conclusive stage of the Masters. 

 

Our activity in the technical department focused primarily on supporting the 

coordination of competitions, on helping the planning and work of the national 

teams, on coordinating the activities in the training and also in developing 

projects such as the ParaHóquei and "FPH-Youth Panel ". 

 

KEYWORDS: SPORT, SPORT MANAGEMENT, ORGANIZATION, 

PORTUGUESE HOCKEY FEDERATION, HOCKEY 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho apresentado representa o concluir do 2º ciclo de estudos em Gestão 

Desportiva na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Representa 5 

anos de vivências, experiências e relações que, sem dúvida, marcam o nosso 

percurso e a nossa história. 

 

Este relatório aborda o estudo de atividades desenvolvidas ao longo do Estágio 

Profissionalizante realizado na Federação Portuguesa de Hóquei de setembro 

de 2013 a final de março de 2014. 

 

A escolha do local para a realização do estágio surge na sequência de estágios 

realizados anteriormente no âmbito da metodologia de gestão desportiva, na 

Federação de Hóquei durante a licenciatura em Ciências do Desporto. 

 

No nosso entender, fazermos um novo estágio na mesma organização aonde 

já se tinha estagiado anteriormente, é tomado como uma mais-valia, dado que 

não só nos garante autonomia no desenvolvimento de determinados projetos e 

tarefas, como também nos possibilita continuar algum trabalho iniciado no 

estágio feito durante a licenciatura. Porém, devemos ter em conta que o grau 

de exigência muda e por isso também as tarefas exigem mais tempo e 

responsabilidade. 

 

Apesar de antes de realizarmos os estágios, o hóquei em campo nos ser quase 

desconhecido, rapidamente se tornou uma modalidade interessante e 

envolvente: para além de viver o espírito de família, o hóquei é também uma 

modalidade global, olímpica e dotada de uma exigência técnica e atlética 

elevadíssima. Tudo isto nos leva a considerar o hóquei como uma modalidade 

com grande potencial e merecedora de reconhecimento, apesar de a nível 

nacional ainda não ser vista desta forma. 
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O objetivo deste trabalho consiste em refletir e expor a atividade desenvolvida 

e a organização acolhedora, abordando as suas dificuldades, os seus 

problemas e as estratégias encontradas para os ultrapassar. 

 

Além do relatar da atividade realizamos uma revisão e análise da literatura na 

tentativa de aproximar e cruzar alguns dos conceitos abordados à atividade e 

ações desenvolvidas na federação.  

 

No primeiro capítulo do trabalho procuramos realizar uma contextualização 

reportando-nos a três conceitos que estão diretamente ligados ao nosso 

espaço de atuação: o Desporto e a contínua busca de definição; a Gestão 

Desportiva e a tentativa de perceber um pouco o seu surgimento; a 

Organização e os diversos conceitos e teorias associadas. Relativamente a 

esta revisão literária realizada abordamos autores como Mintzberg, no 

panorama internacional, e autores como Gustavo Pires e João Bilhim, no 

panorama nacional. Apresentamos também uma abordagem à história do 

hóquei, as suas variantes e às instituições que tutelam a modalidade. 

Finalizando o capítulo procurámos caracterizar a organização acolhedora do 

estágio aproximando a nossa análise aos conceitos vistos nos pontos que 

precedem essa mesma caraterização.  

 

O segundo capítulo faz referência às tarefas essenciais e todos os projetos e 

atividades desenvolvidas ao longo dos sete meses de estágio. Assim como 

relatamos as atividades, procuramos também abordar e refletir sobre as 

dificuldades sentidas no desenrolar dessa atividade.  

 

O terceiro e quarto capítulos dizem respeito, respetivamente, à conclusão e 

síntese final. Apresentamos algumas conclusões sobre o que foi observado e 

realizado durante o período de estágio. Finalizamos com a síntese final onde 

resumimos todo o trabalho apresentado refletindo sobre o que foi realizado, os 

problemas encontrados e as soluções e estratégias desenvolvidas para 

ultrapassar esses mesmos problemas. Deixamos ainda espaço, na síntese 
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final, para uma visão pessoal do nosso entendimento sobre alguns aspetos que 

poderiam favorecer a modalidade.      

 

A colocação de uma metodologia, neste trabalho em particular, pareceu-nos 

desadequada dada a natureza expositiva do relatório. O modelo que utilizámos 

para a elaboração deste relatório de estágio foi a análise documental a partir, 

não sé dos livros disponíveis na biblioteca e na federação de hóquei, como 

também através da análise dos documentos publicados pela FPH – os 

regulamentos, os relatórios de gestão, relatórios de atividade e manuais de 

treinadores.  
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I. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

O primeiro capítulo deste trabalho procura fazer uma abordagem ao contexto 

da prática profissional. Quer isto dizer que procura compreender alguns 

conceitos que são intrínsecos à área de intervenção em causa: o desporto, a 

gestão desportiva, e de uma forma mais específica, a organização. Passa 

também, por contextualizar a modalidade onde atuamos, as diferentes 

instituições que a tutelam e de uma forma mais pormenorizada, contextualizar 

e caracterizar a organização onde nos inserimos e na qual desenvolvemos o 

estágio. Entendemos esta revisão e análise da literatura como algo essencial 

para dar cobertura e corroborar a ação desenvolvida que descrevemos nos 

capítulos seguintes. 

  

1.1. Macro Contexto (revisão bibliográfica) 

 

Conhecer o passado, o que já foi pensado, repensado e atualizado, o que já foi 

refletido, todo o trabalho de investigação realizado por imensos autores e ou 

cientistas, todo esse conhecimento perpetuado ao longo do tempo possibilita-

nos perceber o presente e, de certa forma, melhor preparar o futuro. Nesse 

sentido, consideramos de extrema importância a realização de uma revisão 

bibliográfica e, claro, uma análise conceitual no que se refere ao contexto onde 

atuamos. Uma análise que nos permita melhor compreender conceitos como o 

Desporto, Gestão Desportiva e Organização parece-nos ser fundamental para 

a reflexão e para o desempenho resultante dessa mesma reflexão nas 

organizações onde procuramos desenvolver o nosso trabalho. No nosso 

entender, torna-se essencial analisar e refletir para melhor planear e agir e é 

nesse sentido que apresentamos esta abordagem conceitual. 
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1.1.1.  Desporto  

 

“O Desporto é apenas a mais importante das atividades secundárias da vida.” 

 

Professor Doutor Jorge O. Bento 

 

Analisando as diversas tentativas de definir desporto, rapidamente percebemos 

que definir desporto nunca foi uma tarefa fácil. “Uma definição (…) de desporto 

tem que possuir duas características primárias: ser abrangente e, qual 

paradoxo, limitativa. Abrangente pois deve considerar tudo aquilo que lhe diz 

respeito. Limitativa dado que tem de excluir do seu enunciado tudo que não 

faça parte do seu próprio universo” (Garcia, 2004, p. 205).  

 

Durante o séc. XIX e XX, diversos autores refletiram sobre o termo desporto 

procurando uma definição que congregasse todas as especificidades que, em 

determinado tempo, o caracterizaria. Alguns autores continuam ainda a concluir 

pela impossibilidade de definir o conceito.  

 

Entendemos fazer sentido recuar ao século passado e perceber como o 

desporto foi sendo visto e caracterizado no decorrer do século. Pierre 

Coubertin (1934, citado por Pires, 2007, p. 115), considerado por muitos, o pai 

das olimpíadas modernas, definiu “Desporto é um culto voluntário e habitual de 

exercício muscular intenso suscitado pelo desejo de progresso e não hesitando 

em ir até ao risco”. Georges Hébert (1935, citado por Pires, 2007, p. 115), 

pouco mais tarde define-o como “Todo o género de exercícios ou de atividade 

físicas tendo por fim a realização de uma performance e cuja execução 

repousa essencialmente sobre um elemento definido: uma distância, um 

tempo, um obstáculo, uma dificuldade material, um perigo, um animal, um 

adversário e por extensão, o próprio desportista”. Poucos anos passados, 

Bernard Gillet (1949, citado por Pires, 2007, p. 115) explica o conceito como 

sendo uma “Atividade física intensa, submetida a regras precisas e preparada 

por um treino físico metódico”. George Magname (1964, citado por Pires, 2007, 

p. 115) define desporto como “Uma atividade de lazer cuja dominante é o 
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esforço físico, praticado por alternativas ao jogo e ao trabalho, de uma forma 

competitiva, comportando regras e instituições específicas, e suscetível de se 

transformar em atividades profissionais”. Para Luigi Volpicelli (1967, citado por 

Pires, 2007, p. 115) “ (…) não se pode falar de desporto onde falta a 

cientificidade das suas regras e táticas, do seu treino, das suas medidas, em 

suma, da organização racional do rendimento da máquina humana.” 

 

Pierre Laguilhaume (1970, citado por Pires, 2007, p. 115) já com uma 

abordagem diferente ao termo afirma que o desporto é “ (…) sobretudo uma 

organização mundial dominada por um governo internacional desportivo, o 

Comité Olímpico Internacional, pelas Federações Internacionais e por todos os 

organismos desportivos privados ou públicos que gerem, administram, dirigem 

e controlam o desporto”.  

 

Virando o século, o autor Abel Correia (2004, citado por Bruno Albuquerque, p. 

23) define desporto “ (…) simultaneamente pelo jogo (ludismo e prazer), pelo 

agonismo (competição e confronto), pelo movimento (esforço e ação) e pela 

institucionalização (formalização e padronização), em conforme com a situação 

concreta de prática.” Diz ainda que o desporto deve ser entendido de uma 

forma aberta e flexível. 

 

“ (…) o desporto é muito mais do que todos os seus aspetos físicos, biológicos 

ou organizacionais, na medida em que se projeta para além de tudo aquilo que 

é palpável. Projeta-se no “agon” e no “areté” que deve orientar a vida no mundo 

do desporto.” (Pires, 2007, p. 173). O mesmo autor afirma ainda que quando se 

gerem práticas desportivas, devemos considerar que elas acabam sempre por 

se sustentar nas motivações mais profundas das pessoas. “ (…) o desporto 

envolve exercício físico, competição, desafio, esforço, luta, apetrechos, 

estratégia e tática, princípios e, objetivos, instituições, regras, classificações, 

tempo livre, jogo, vertigem, aventura, investigação, dinheiro, lazer, sorte, 

rendimento, simulação, códigos, resultados, prestações, treino, força, destreza, 

medição, tempo, espaço, beleza, medida, voluntarismo, morte, etc.” (Pires, 
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2007, p. 116), numa clara referência à infindável adjetivação que caracteriza o 

desporto moderno. 

“O desporto contemporâneo nasceu na Europa, na 2ª metade do século XIX, 

com as regras e as instituições que conduziram os jogos físicos tradicionais do 

ritual ao recorde” (Thomas, Haumont, & Levet, 1987, citado por Costa, 1995, p. 

102). No entanto, de acordo com Costa (1995), o desporto moderno nasce com 

a sociedade capitalista industrial, na sequência da evolução do desporto e da 

sua integração numa sociedade centrada sobre o tríplice princípio da eficácia, o 

rendimento e o progresso. Se o desporto antigo era praticado como uma 

espécie de culto do corpo, o desporto moderno bem depressa se tornou num 

culto do progresso. Costa afirma ainda que o desporto é um fenómeno tão 

ligado à origem, às estruturas e ao funcionamento da sociedade que nós 

poderemos afirmar que é possível analisar qualquer sociedade através dos 

desportos que ela pratica. 

 

A definição do conceito de desporto veio a sofrer sucessivas alterações ao 

longo do tempo. O desporto é entendido como sendo um reflexo da sociedade, 

logo, da mesma forma que a sociedade evolui, o conceito de desporto 

acompanha também essa evolução em resposta às mudanças sociais e 

culturais de cada época. Podemos também afirmar que a história do desporto é 

intrínseca à cultura e, se homem se encontra situado no tempo, o desporto 

também o está.  

 

Numa linha de pensamento, que de certa forma se encontra ligada a várias 

outras ciências humanas – como é o caso da sociologia, a filosofia e mesmo a 

pedagogia – a antropologia do desporto vê o desporto como um fenómeno 

cultural onde o praticante é mais importante do que o praticado. Ou seja, 

estuda o essencial – o ser humano – e não o que nesta ciência se considera 

ser periférico – a atividade em si mesma. Qualquer interpretação de desporto 

não deve reduzir-se ao imediatismo da prática em si mesma, mas tentar 

compreender o praticante uma vez que o desporto existe porque existem 

pessoas. “ (…) sem refletir o homem, sem analisar a sua situação e o seu 
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contexto cultural, tornamos insuficiente qualquer teorização sobre o desporto” 

(Garcia, 2004, p. 211). Além disso, o desporto vive o mesmo drama de 

temporalidade ou da dinâmica incutida pelo tempo. Aquilo que ontem era visto 

como verdade, hoje pode parecer ultrapassado. O desporto configura-se e 

reconfigura-se segundo a visão que temos do homem. Nessa ótica, “ (…) 

desporto é tudo aquilo que em cada momento se considera ser desporto” 

(Garcia, 2004, p. 212). Torna-se, assim, necessário compreender o desporto 

que temos a partir das suas raízes que, numa perspetiva antropológica, se 

prolongam até aos primórdios da história da humanidade assim como é, 

também, crucial perceber as grandes tendências que organizam o desporto do 

futuro.  

 

Em 1992, os Ministros Europeus responsáveis pelo desporto reuniram-se e 

aprovaram, na 7ª Conferência do Conselho da Europa, realizada nos dias 14 e 

15 de Maio de 1992 em Rhodes (Grécia), a Carta Europeia de Desporto de 

1992, onde consta uma definição de desporto. Assim, numa tentativa de 

encontrar uma definição de desporto suficientemente abrangente para a 

complexidade do conceito, e segundo definição da carta, entende-se por 

desporto “ (…) todas as formas de atividades físicas que, através de uma 

participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou o 

melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações 

sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis”.   

 

1.1.2. Gestão Desportiva 

 

“A palavra gestão é uma palavra polissémica. Em conformidade, é necessário 

adaptá-la ao ambiente onde está a ser utilizada de maneira assumir em termos 

relativos o seu verdadeiro significado” (Pires, 2007, p. 142). Ou seja, no nosso 

caso em particular trata-se de “moldar” a gestão a um contexto muito particular 

que é o desporto - o ambiente desportivo. Assim, quando falamos de gestão do 

desporto, trata-se de estabelecer a interface entre gestão e o desporto.  
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A credibilidade da gestão do desporto moderno passa necessariamente por um 

forte envolvimento antropológico, cultural e técnico relativamente às 

especificidades da modalidade, sector, ou etapa de desenvolvimento que 

estiverem a ser consideradas. As modalidades desportivas têm uma cultura 

própria que determina diferentes atitudes e comportamentos dos praticantes, 

técnicos e dirigentes que a elas estão ligados. Existe uma multiplicidade de 

formas de praticar desporto e, em consequência, de organizar as práticas 

desportivas. Assim, podemos entender sector desportivo como “ (…) o espaço 

institucional mais ou menos formalizado, com uma filosofia de ação e 

identidade cultural próprias, coordenado por estruturas orgânicas dedicadas 

que gerem as respetivas atividades desportivas com objetivos bem 

estabelecidos e dirigidas a grupos-alvo predefinidos” (Pires, 2007, P. 143). 

 

A problemática da gestão tem sido uma preocupação constante ao longo da 

história humana. É evidente que as questões que hoje se colocam diferem 

daquelas que eram colocadas no passado, já que as grandes questões 

organizacionais têm a ver com o estádio de desenvolvimento tecnológico da 

humanidade. O próprio desporto moderno é uma consequência desse estádio 

de desenvolvimento, na medida em que, sendo um produto da sociedade 

industrial, organizou-se à imagem e semelhança do seu modelo. 

 

De uma maneira geral a terminologia no mundo da gestão não está 

estabilizada, desde logo devido à dinâmica cultural que cada povo, sector ou 

organização, imprime ao ato de gerir. Em consequência, atualmente 

encontramos para o conceito de gestão múltiplas definições, entre elas “ação 

de gerir”, “administração” e “conjunto de operações”. Diz-se que, no seu 

sentido genérico, significa qualquer administração de bens ou negócios 

próprios, alheios, privados ou públicos. 

Podemos definir a Gestão Desportiva, em sentido amplo, como " (…) qualquer 

combinação de habilidades relacionadas com o planear, organizar, dirigir, 

controlar, orçamentar, liderar e avaliar dentro do contexto de uma organização 

ou departamento, cujo principal produto ou serviço está relacionado com o 
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desporto e/ou atividade física" (DeSensi, Kelley, Blanton & Beitel (1990, citado 

por Andrew, McEvoy & Pederson, 2011). Vander Zwaag (1998) identificou 

outras áreas do desporto a serem incluídas dentro da esfera profissional: 

programas de desporto recreativo, programas de desporto industriais e 

militares, eventos desportivos corporativos/patrocinados, artigos desportivos, 

programas de desenvolvimento desportivo, media e notícias de e sobre 

desporto, desporto e programas académicos de gestão do desporto.  

 

A necessidade da existência da gestão do desporto tornou-se evidente nos 

Estados Unidos da América em 1957, quando Walter O'Malley, proprietário do 

Los Angeles Dodgers, escreveu: “Eu faço a pergunta, onde nos dirigimos para 

encontrar uma pessoa que, em virtude da sua educação, tenha sido treinado 

para administrar uma marina, pista de corrida, estância de esqui, estádio, 

teatro, convenção ou salão de exposições, um complexo desportivo público, ou 

uma pessoa para preencher um cargo executivo numa equipa ou em ligas 

jovens (…) etc.,” (Mason, Higgins, & Wilkinson, 1981, citado por Andrew, 

McEvoy & Pederson, 2011). Cerca de 20 anos depois, durante o ano letivo 

1985-1986, formou-se a Sociedade Norte-Americana de Gestão de Desporto. 

The Journal of Sport Management foi publicado pela primeira vez em 1987 para 

abordar a gestão do desporto no contexto da teoria e da prática de gestão. 

Focou-se especialmente no desporto, exercício, dança e jogo, uma vez que 

estas atividades seriam praticadas por todos os sectores da população. 

 

Zeigler (1987) reconheceu, logo de início, potenciais conflitos entre os 

praticantes e investigadores, e este é, ainda hoje, um problema que afeta o 

campo da gestão do desporto. Os praticantes afirmam que muitas vezes os 

investigadores estão fora do contato com a realidade, enquanto estes afirmam 

que os praticantes muitas vezes não conseguem contribuir adequadamente 

para a investigação. Além disso, ele criticou os estudiosos da gestão do 

desporto pela sua falta de contribuição significativa para a pesquisa durante os 

anteriores 20 anos.  
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Outros estudiosos de gestão desportiva têm também manifestado as suas 

preocupações sobre a direção da pesquisa no campo. James Weese (1995) 

argumentou que, além de aumentar a área de gestão do desporto a partir de 

uma perspetiva teórica, a pesquisa de gestão do desporto deve servir os 

profissionais em ambientes desportivos profissionais e organizacionais. Ele 

sugeriu que as implicações práticas devem ser abordadas a fim de auxiliar os 

profissionais da indústria do desporto para compreender as conclusões da 

pesquisa.  

 

Trevor Slack (1996) fortifica a ideia de Weese e afirma que a pesquisa na 

gestão desportiva não acompanhou o crescimento da indústria do desporto. 

Slack alegou que a maior parte da pesquisa de gestão desportiva tem sido 

voltada para questões que envolvem a educação física e administração 

desportiva, no entanto tem sido dada pouca atenção às empresas como as de 

equipamentos e vestuário e às organizações desportivas. Slack sugeriu que os 

académicos de gestão de desporto deveriam ampliar as suas áreas de 

pesquisa, bem como a sua base teórica para essa pesquisa, não o fazendo, 

advertiu, o campo da gestão do desporto continuará limitado e pecará pela falta 

de generalização. Slack (1996) sugeriu passos pelos quais os pesquisadores 

de gestão do desporto poderiam melhorar nessas tão necessárias áreas. É 

essencial para os pesquisadores se familiarizarem com os conceitos atuais de 

gestão, teorias e estratégias. Tal informação poderá ser obtida através da 

leitura de livros de gestão e revistas fora do campo da gestão desportiva. Slack 

também pediu aos académicos de gestão do desporto para apresentarem as 

suas pesquisas para um público mais amplo e sustentar investigação de outros 

campos académicos. Ele sugeriu que a credibilidade na área da gestão do 

desporto pode ser conquistada se os académicos de gestão do desporto 

ensinarem fora dos seus respetivos domínios – como por exemplo, nas escolas 

de negócio. Slack (1996) também sugeriu áreas de pesquisa que também 

poderiam ajudar a área da gestão desportiva a manter-se atualizada – 

estratégia organizacional, o impacto da tecnologia sobre a indústria do 
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desporto, a cultura organizacional e a análise do poder da política encontrada 

na indústria do desporto.  

 

Tem havido algum crescimento na pesquisa dos temas sugeridos por Slack, 

como a cultura organizacional, mas muitos dos temas que ele sugeriu ainda 

são pouco estudadas na realidade do desporto. Além disso, Slack (1998) 

sugere que os investigadores devem aplicar o seu trabalho e as suas teorias e 

testá-las nas organizações desportivas. Finalmente, Slack sugere que os 

académicos de gestão de desporto devem ampliar os tipos de organizações 

desportivas que eles examinam e expandir as áreas subdisciplinares do ensino 

da gestão desportiva.  

 

De acordo com Pires (2007, p. 154), e de certa forma sustentando o que foi 

anteriormente mencionado, os problemas relativos à gestão do desporto, que 

no passado eram resolvidos simplesmente com recurso aos instrumentos da 

pedagogia, nos últimos 20 anos, foram envolvidos num processo de elevada 

complexificação o qual obrigou a integrar no ato de gerir um crescente número 

de conhecimentos e técnicas das mais diversas áreas científicas. 

 

Tendo por base a posição de diversos autores que nos últimos vinte anos se 

têm dedicado à problemática da Gestão do Desporto, podemos encontrar um 

conjunto de indicadores que determinam a presença de uma nova área de 

intervenção profissional. De acordo com Pires & Lopes (2005, p. 88) é possível, 

ao sistematizar os aspetos mais significantes, desenhar esta nova área de 

conhecimento tendo em atenção um conjunto de seis ideias. Em primeiro lugar, 

o estado de crise do desporto moderno, o que determina a necessidade de 

existirem novas mentalidades no que respeita ao desenvolvimento. Em 

segundo, a crescente complexificação das práticas desportivas que obriga a 

uma sistematização das teorias da gestão no contexto desportivo. Segue o 

surgimento de várias organizações relacionadas das mais diversas maneiras, 

com a gestão do desporto, o que permite a institucionalização não só duma 

área do conhecimento como, também, uma área de intervenção profissional. 
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Em quarto lugar, a existência de investigação científica na área, aspeto 

determinante para o desenvolvimento da Gestão do Desporto. Em quinto, as 

oportunidades profissionais que estão a surgir num mundo em que os 

empregos interessantes estão a rarear, demonstram que estamos em presença 

duma dinâmica de afirmação no quadro das oportunidades de emprego para as 

novas gerações. Por último, a formação inicial de nível superior no âmbito da 

Gestão do Desporto parece, na ótica dos autores, ser uma realidade que vai 

garantir, a nível do sistema, a existência duma forte pressão provocada pelas 

novas gerações acabadas de sair das universidades. 

 

Em síntese, a gestão do desporto não nasceu por geração espontânea. É fruto 

do amadurecimento de um processo evolutivo longo, do qual, começam a 

surgir as primeiras sínteses refletivas. Embora por vias distintas, surgiu um 

processo norte-americano, centrado na base do desporto universitário das ligas 

e da gestão de negócios, e outro processo europeu, mais preocupado na 

intervenção política da administração pública e na consequente generalização 

da prática desportiva através do “Desporto para Todos”. Ou seja, nos EUA 

mais orientado para a organização das práticas desportivas de competição 

escolar podendo ser analisada a partir das ligas profissionais, por um lado, e o 

sistema de competição inter-colégios e universidades por outro sendo que todo 

o sistema se desenvolveu a partir de uma lógica de negócio. Na Europa, o 

processo seguiu uma orientação para as atividades de lazer e competição 

organizadas pelos clubes sociais, promovidas e apoiadas pelo próprio Estado 

adotando uma atitude mais sociológica.   

 

O Conselho da Europa, em 1987, a partir de um seminário intitulado “La 

formation a la Gestion Sportive” definiu gestão como “ (…) o processo pelo qual 

assumimos a responsabilidade da planificação e da regulação dos recursos no 

interior da organização – pessoas, manifestações ou instalações – a fim de 

realizar objetivos”. Mais recentemente, a European Association for Sport 

Management definiu gestão do desporto como “ (…) os aspetos estratégicos, 

organizacionais e de controlo de atividades no domínio da organização do 
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desporto com o objetivo de: proporcionarem boas condições para os utentes 

dos serviços desportivos (espectadores, atletas); possibilitarem uma boa e 

efetiva cooperação entre entidades voluntárias e profissionais; permitir um 

razoável pagamento de custos”. 

 

Sendo um setor de atuação no panorama do desporto, a gestão desportiva vive 

o mesmo drama de temporalidade ou da dinâmica incutida pelo tempo inerente 

ao desporto. É uma área em mutação, um setor em crescimento e em 

desenvolvimento.  

 

1.1.3. Organização 

 

“A morte de uma organização acontece quando os de baixo já 

não querem e os de cima já não podem.” 

 

Vladimir Lénine (1870-1924) 

 

O termo “organização” tem origem no grego “organon”, que significa 

instrumento, utensílio1. Na literatura, o mesmo termo apresenta dois 

significados distintos. Designa, por uma lado, unidades e entidades sociais e 

por outro lado designa a conduta e os processos sociais, ou seja o ato de 

organizar em si mesmo. Entendemos pois, que o termo organização interpela 

uma ampla variedade de funções organizacionais que vão desde o ser pai de 

família (chefe), ser empregado num centro comercial, numa fábrica ou num 

escritório, ser membro de um partido político, membro de um clube desportivo, 

etc. É, portanto, um termo polissémico na medida em que pode assumir 

diversos sentidos. Esta polissemia, no nosso entender, está bem patente na 

afirmação de Pires (1994, citado por Pires, 2007, p. 121), “ (…) a organização 

faz a organização da organização”. Percebemos que, se desejamos conhecer 

verdadeiramente a organização, devemos partir da premissa que ela é 

complexa, ambígua e paradoxal. 

 

                                                           
1 Bilhim, J. (2008). Teoria Organizacional – Estruturas e Pessoas. Lisboa: Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Politicas 
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Numa primeira abordagem, 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” 

(Bilhim, 2008, p. 21). O fato de ser uma entidade social prossupõe a existência 

de pessoas e grupos de pessoas que interagem entre si. Além disso, à sua 

existência está inerente o cumprir e realizar objetivos. Assim sendo, e de uma 

forma bastante superficial e objetiva, as organizações são constituídas por 

grupos de duas ou mais pessoas existindo entre elas relações de cooperação, 

possuem uma estrutura hierárquica, caracterizam-se pela existência de 

fronteiras e onde é exigida (nas organizações) a coordenação formal das 

ações, a prossecução de metas e a diferenciação de funções.     

 

De acordo com alguns autores, uma boa forma para se melhor perceber a 

inteligibilidade dos fenómenos em causa e dos comportamentos 

organizacionais é recorrendo ao uso de metáforas. Garett Morgan (citado por 

Pires, 2007, p. 93), no seu livro Images of Organization, justifica o uso das 

metáforas na análise dos processos organizacionais na medida em que elas – 

as organizações – podem ser diversas coisas em simultâneo. O recorrer ao uso 

metafórico possibilita criar novas formas de pensar a organização; permite 

ultrapassar as formas estereotipadas de pensamento que têm prevalecido, 

nomeadamente, a visão como máquina e como organismo; possibilita 

diagnosticar e desenhar melhor as organizações; possibilita ainda explorar as 

potencialidades fornecidas por este tipo de análise. 

 

Com o intuito de explicar o que as organizações poderiam ser, recorrendo a um 

método que Morgan diz ser “ (…) a arte de ler e compreender as organizações 

através de um método capaz de diagnosticar os seus problemas”, Morgan 

(citado por Pires, 2007, p. 93-99) sintetizou um conjunto de oito metáforas: 

máquina, organismo-vivo, sistema nervoso, cultura, sistema político, prisão 

psíquica, fluxo de transformações e instrumento de domínio. Analisando as 

metáforas de uma forma muito geral, no entender de Morgan, a organização 

como máquina, é vista como um mecanismo cujas peças estão devidamente 
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oleadas e sincronizadas; como organismo vivo é vista como um sistema que se 

adapta ao seu ambiente. Na analogia ao sistema nervoso o cérebro é 

entendido como o órgão que recebe e trata a informação e comanda os órgãos 

que dele dependem; como cultura, é vista como sendo um grupo que partilha e 

abraça os mesmos valores, as mesmas crenças e ideologias; na analogia ao 

sistema político, é vista como um lugar de governo onde os indivíduos lutam 

pelos seus interesses, onde se opõem e se defendem num sistema de 

interesses pessoais. A metáfora prisão psíquica é entendida numa lógica de “ 

(…) um lugar de constrangimentos psicológicos, em oposição aos exageros 

racionalistas de outras perspetivas” (Pires, 2007, p. 97), relacionando-se, esta 

metáfora, com a metáfora anterior – a cultura. Ou seja, qualquer organização 

que se preze é um sistema cultural onde as pessoas partilham sentimentos, 

valores, crenças e ideologias com vista a, a partir de uma determinada 

estratégica, se atingirem os objetivos por todos desejados. Assim, quem 

verdadeiramente pertence a uma organização está sujeito a regras que deve 

voluntariamente assumir e respeitar, pelo que, podemos inferir que estará 

numa “prisão psíquica”. A organização como fluxo de transformações é 

entendida como um sistema de adaptação à mudança, ou seja, como a 

organização responde à mudança quer seja ela interna ou externa.  

 

A metáfora mecânica corresponde ao que se designa como Teoria Clássica 

das Organizações. A origem deste pensamento (mecanicista) remonta à 

estrutura militar e teve como grande impulsionador Frederico o Grande, da 

Prússia, bastante influenciado pela conceção do “homem-máquina”, que em 

determinado momento decidiu superar uma grave crise do seu exército através 

de uma ampla reforma interna introduzindo diversas inovações na organização 

militar. A organização enquanto máquina parte da conceção de que uma 

organização não representa um fim em si mesma, sendo apenas um meio para 

atingir um fim. Converge no sentido dum formato organizacional mecânico, 

regido por objetivos de racionalidade, eficiência e clareza. Existe a necessidade 

de se estabelecerem metas precisas e claras, especificar de forma 
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pormenorizada as funções que cada unidade deve desempenhar, planear e, 

acima de tudo, controlar até ao extremo. 

Desta linha de pensamento destacamos a forte influência de determinados 

autores dos quais destacamos Max Weber, Frederick W. Taylor, Henri Fayol e 

Peter Drucker. 

 

Max Weber, forte defensor da burocracia, defende que as burocracias rotinizam 

os processos administrativos como a máquina rotiniza a produção. A sua forte 

contribuição para os estudos organizacionais foi sobre a estrutura de 

autoridade, ou seja, a razão pela qual as pessoas obedecem a ordens. Weber 

estabeleceu a distinção entre os sistemas baseados no poder e na autoridade 

sendo que o poder é visto como a capacidade de forçar as pessoas a 

obedecer, independentemente da sua vontade, e a autoridade é entendida 

como a obediência voluntária a ordens por parte de quem as recebe. No que se 

refere ao sistema de autoridade racional/legal baseado na racionalidade e na 

forma, sistema que sustenta o modelo burocrático de Weber e que serve de 

base de apoio da metáfora mecanicista, o autor define burocracia como “ (…) 

forma de organização que realça a precisão, a velocidade, a clareza, a 

regularidade, a fiabilidade e a eficiência, conseguidas através da criação e 

divisão do trabalho, da hierarquia de poderes, regras e regulamentos 

detalhados” (Bilhim, 2008, p. 42). Para o autor a burocracia é uma organização 

ligada por normas e baseada numa sistemática divisão do trabalho cujos 

cargos são estabelecidos segundo um princípio hierárquico. Além disso, é uma 

organização com normas e regras técnicas fixadas para o desempenho de 

cada função onde a seleção dos funcionários se faz com base no mérito, 

baseada na separação entre proprietários e gestores, que requer recursos 

livres de qualquer controlo externo e que se caracteriza pela profissionalização 

dos seus funcionários. O autor Max Weber é considerado o fundador da 

Sociologia das Organizações. 

 

Outra das Teorias Clássicas das Organizações – a Gestão Científica de 

Frederick W. Taylor – partia do princípio de que seria possível criar métodos de 
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trabalho eficientes e muito fáceis de ensinar e de suscitar a adesão dos 

trabalhadores. Esta teoria teria por base um estilo formal e altamente 

estruturado. As responsabilidades eram distribuídas de acordo com a 

especificidade da tarefa, ficando perfeitamente definidas todas as 

competências e dependências dos diversos membros O poder estaria 

perfeitamente centralizado existindo uma cadeia hierárquica rígida do topo á 

base. De acordo com Bilhim (2008, p. 43) os 4 princípios da gestão científica 

de Taylor – pedra angular do pensamento organizacional da primeira metade 

do século XX cuja influência ainda é sentida nos dias de hoje – consistem no 

desenvolvimento e uso de métodos científicos para determinar o meio mais 

eficiente de trabalhar; na seleção científica e desenvolvimento progressivo do 

trabalhador; na reunião da ciência do trabalho com a seleção científica e na 

formação dos trabalhadores e a constante e íntima cooperação da gestão e do 

trabalhador. Taylor estudou também o método de trabalho, os tempos de 

execução e os movimentos das diversas tarefas produzidas pelos 

trabalhadores, acreditando que através da racionalização do trabalho se 

poderia reorganizar toda a estrutura. Para Taylor (citado por Pires, 2007, p.125) 

eram elementos da administração científica: estudo do tempo e dos 

movimentos; sistema de classificação de produtos; criação de sistema de 

rotinas de trabalho; padronização de ferramentas e instrumentos; planeamento 

das tarefas e cargos; fichas de instrução de serviços; supervisão funcional e 

prémios de produção. Numa primeira fase a aplicação destes princípios 

permitiu aumentos de produtividade interessantes. No entanto a sua rigidez, 

conceção redutora e maquinal do homem, vieram a revelar sérias lacunas de 

adaptação e de ligação com o envolvimento. 

 

Outro grande pensador das Teorias Clássicas das Organizações – Henri Fayol 

– surge tendo por máxima que gerir significa olhar para o futuro. Enquanto 

Taylor estudou a empresa de baixo para cima, Fayol elaborou o seu estudo no 

sentido contrário, de cima para baixo, dando ao planeamento um papel 

fundamental. As empresas, no seu entender, deverão ser estruturadas de 

acordo com as funções técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, 
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contabilísticas e administrativas. Por sua vez considerou como funções 

administrativas: preparar o futuro, obter os recursos necessários (humanos, 

materiais e financeiros), otimizar os recursos humanos disponíveis, coordenar 

as políticas de desenvolvimento da empresa e controlar a execução do 

previamente planeado. 

 

Henri Fayol deu especial atenção à liderança, que considerou a principal 

característica do gestor, e à necessidade de existir uma estratégia para o 

funcionamento das organizações, independentemente das suas dimensões ou 

missões. 

 

O autor deu ainda grande atenção à pergunta que todos faziam: “o que é a 

gestão?” Para o autor gerir é prever – visualizar o futuro e traçar o programa de 

ação. Gerir é organizar, ou seja, construir o duplo organismo social e material 

da organização. É também comandar sendo o termo entendido como o dirigir e 

orientar o pessoal. Gerir é também coordenar – ligar, unir, harmonizar todos os 

esforços – e controlar, ou seja, verificar a conformidade às ordens dadas. Henri 

Fayol (citado por Bilhim, 2008, p. 44), numa de suas obras, sumariou as lições 

da sua experiência de gestão nos catorze princípios gerais de gestão: divisão 

do trabalho, a autoridade e responsabilidade, a disciplina, a unidade de 

comando, unidade de ação, sujeição do individual ao coletivo, remuneração do 

pessoal, centralização, cadeia hierárquica bem definida, equilíbrio entre 

necessidades e recursos da empresa, justiça, estabilidade do pessoal, iniciativa 

e espirito de corpo. Esta teoria teve grande impacto internacional e foram 

referência fundamental para todos posteriores investigadores, até porque 

continuam a ser válidos e portanto aplicáveis. 

 

Peter Drucker defende que só chegaremos a prescrever caminhos para a 

eficácia organizacional se compreendermos qual o papel do gestor na 

organização e se conhecermos o que é o trabalho de gestão. Defende que 

existem duas dimensões na tarefa de gestão: uma económica e outra temporal. 
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O gestor, pensando sempre numa lógica económica, terá de ter em atenção o 

impacto da decisão a curto, médio ou longo prazo. Ou seja, ligando o 

económico ao temporal, o gestor deverá ser avaliado em termos da realização 

económica a curto, médio e longo prazo. A gestão transforma-se na ação de 

organizar recursos para atingir realizações satisfatórias, de criar uma empresa 

a partir de materiais e pessoas. Por forma a assegurar a continuidade e 

sobrevivência da empresa o autor sugere a incorporação de um sistema de 

fixação de objetivos os quais promovem e capacidade do gestor em prever, 

explicar e a controlar a atividade. Para Drucker são oito os objetivos passiveis 

de serem fixados na gestão: mercado, inovação, produtividade, recursos físicos 

e financeiros, rendibilidade, realização e desenvolvimento dos gestores, 

realização e atitude dos empregados e a responsabilidade pública. 

 

O modelo mecanicista, de acordo com continua a ser adequado quando “ (…) 

as tarefas a realizar não se revestem de ambiguidade; quando o meio 

envolvente é estável; quando o objetivo é produzir exatamente o mesmo 

produto duas vezes seguidas; a previsão constituir uma condição prioritária; 

quando os recursos humanos que integram as organizações forem obedientes 

e capazes de se comportar de acordo com as normas prescritas” (Bilhim, 2008, 

p. 41). O modelo apresenta limitações e pode criar formas organizacionais que 

dificilmente se adaptam às mudanças do meio envolvente, transformar as 

organizações em burocracias sem razão de existir, inverter a cadeia normal 

dos meios e dos fins e provocar efeitos desumanos, sobretudo nos escalões 

mais baixos da hierarquia. As burocracias mecanicistas têm grande dificuldade 

em se adaptarem à mudança porque são concebidos para alcançarem fins pré-

determinados, não sendo concebidas para a inovação. Além disso, a 

mentalidade burocrática desencoraja a iniciativa e leva os indivíduos a 

obedecerem a ordens e a cumprirem os regulamentos o que poderá se traduzir 

na recusa de responsabilidades que não sejam as que lhe são estritamente 

atribuídas. 
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A organização como ser vivo vê a organização como um organismo-vivo 

reforçando a interação com o ambiente, a satisfação de necessidades e a luta 

pela sobrevivência. A envolvência é algo inerente às organizações. É usual 

distinguir-se entre envolvente geral e específica. A geral inclui as instituições e 

condições dentro das quais a organização opera e que são suscetíveis de lhe 

causar impacto a longo prazo; é o caso dos sistemas politico, económico, 

legislativo, etc. A envolvente específica refere-se a todas as organizações e 

condições externas que estão diretamente relacionadas com as principais 

atividades da organização, ou seja, fornecedores, sindicatos, clientes, etc. A 

metáfora orgânica labora a partir do pressuposto de que a diferentes 

envolventes correspondem diferentes tipos de organizações. Assim, “ (…) 

enquanto na metáfora mecanicista a organização é entendida como um 

sistema fechado sobre si próprio, preocupada com a relação entre objetivos, 

estruturas e eficiência, agora entra-se em consideração com o meio envolvente 

(…) um sistema fechado ignora essencialmente o efeito do ambiente.” (Bilhim, 

2008, p. 42). O sistema aberto, por sua vez, reconhece a dinâmica da sua 

interação com o meio envolvente. Este envolve o conhecimento do meio 

envolvente, promove o “feed-back” o que permite ajustar e reajustar o seu 

percurso em função das necessidades, promove o crescimento e a expansão, 

a entropia negativa, o balanço entre a adaptação e a manutenção e a 

equifinalidade.  

 

A ideia de abertura do sistema salienta, por um lado, as relações chave entre a 

envolvente e o seu funcionamento interno, e define, por outro, a organização 

em termos da interligação dos subsistemas. Inclui conceitos fundamentais 

como estrutura, função, diferenciação e integração, sendo que estes dois 

últimos são de primordial importância. A diferenciação determina as funções 

especializadas sendo que a integração permite manter a unidade entre as 

partes. 

 

A ideia central desta metáfora, que consiste em considerar as organizações 

como sistemas abertos e vivos, faz sentido na medida em que, tal como os 
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seres vivos, as organizações nascem, crescem e morrem. Nesse sentido são 

observados e analisados as necessidades organizacionais, o seu processo de 

adaptação, os seus ciclos de vida, os diversos tipos de organização e as 

diferentes relações com o meio envolvente. O conceito da eficácia é um 

conceito de sistema aberto. Quer isto dizer, uma organização é tanto mais 

eficaz quanto maior é a sua capacidade de obtenção de recursos a partir do 

meio envolvente. Por recursos entendemos não só os recursos materiais e 

humanos mas também os aspetos simbólicos como a legitimidade e a 

motivação.  

 

Parte-se do princípio que os membros de uma organização são pessoas com 

necessidades complexas que quando satisfeitas conseguem índices superiores 

de produtividade. A produtividade de um funcionário não se restringe apenas à 

sua gratificação financeira, o processo motivacional é muito mais complexo. 

 

Os estudos realizados em Hawthorne, a partir da década de 30, possibilitaram 

a entrada desta nova conceção nas organizações, desenvolvendo basicamente 

duas linhas de força: a satisfação das necessidades sociais dos trabalhadores 

pode gerar maior produtividade; a importância da organização informal (teia 

interna de relações individuais e grupais). Vários autores aderiram a esta 

corrente de pensamento desenvolvendo muitas investigações no seio das 

organizações. O autor Elton Mayo (1880/1949) – teoria psicossociológica – 

ficou conhecido pelo seu trabalho no domínio da influência das relações sociais 

e da motivação na performance dos grupos. Este autor esteve também muito 

ligado a Kurt Lewin e à sua dinâmica de grupos e a Douglas McGregor e às 

teorias do comportamento humano (autoritarismo/participação).  

 

No seguimento desta linha de pensamento, Abraham Maslow (1908/1970) 

formulou a Hierarquia (também conhecida por pirâmide) de Necessidades 

(figura 1) na tentativa de compreender os caminhos da motivação humana e o 

bom funcionamento das organizações, a qual dividiu em 5 níveis de 

necessidade. 
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Figura 1 – Hierarquia das necessidades de Abraham Maslow2 

 

O grande contributo desta linha de pensamento está ligado com a relação da 

organização com o meio envolvente. Fica claro através dela que não existe 

apenas um tipo de configuração organizacional e que a motivação dos 

elementos é fundamental para o sucesso da organização.  

 

As principais limitações destas teorias têm a ver com uma visão demasiado 

rígida e determinista da interação da organização com o meio uma vez que a 

organização tem também capacidade de influenciar o meio. Outra limitação é 

ainda a forma ténue como estas teorias encaram o conflito, analisando-o 

essencialmente numa visão externa á organização. 

 

Posta a análise das teorias das organizações, extremamente vasta, 

direcionamo-nos para um outro tema de grande interesse no domínio das 

organizações e objeto de vários estudos, a cultural organizacional – a 

abordagem cultural das organizações. Nesta abordagem, foi sobretudo à 

Antropologia que se foi buscar a conceção de organização como comunidade, 

possuindo ou representando uma cultura própria.  

 

Nas décadas de 80 e 90 promoveram-se inúmeros estudos científicos tendo 

por base o princípio de que as organizações refletem um fenómeno cultural 

próprio, e estes, obviamente, todo o passado e presente dos seus elementos. 

Dentro de uma mesma organização podem existir diversas culturas fruto de 

                                                           
2 (2014). Hierarquia das Necessidades de Maslow. Consult. 26 abr 2014, disponível em 
http://motivaeinova.blogspot.pt/2012/02/piramide-de-maslow-entenda-hierarquia.html 
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situações que possam individualizar grupos internos, crescendo esta 

possibilidade com o aumento do número de elementos e a diversidade de 

funções e papeis. 

 

A cultura das organizações possibilita a uma organização distinguir-se das 

demais. Definida a sua cultura, “ (…) deixam de ser entidades abstratas para 

passarem a ser entidades concretas, com vida própria, com um passado e um 

futuro aos quais as pessoas se ligam através da partilha de uma identidade 

cultural que lhes é comum” (Pires, 2007, p.174). A excelência reconhecida por 

alguns às organizações japonesas está diretamente ligada ao passado deste 

povo que cultivou valores como o respeito, a disciplina, a perseverança, o 

altruísmo e dedicação ao trabalho. 

 

Segundo Mintzberg (citado por Pires, 2007, p. 178), a cultura de uma 

organização desenvolve-se por 3 estádios: a tradição, a missão e a identidade. 

A tradição define-se pelo estruturar das histórias e mitos que formatam o 

passado da organização e lhes conferem uma dinâmica de futuro. Ao ser 

partilhada pelos membros da organização, a organização passa a ser uma 

instituição venerada em termos de passado e respeitada em termos de futuro. 

A missão forma-se através de um sentimento de grupo, de pertença, que 

mobiliza os elementos na busca dum objetivo e da maneira especial como o 

vão conseguir. A identidade determina a ligação de um individuo aos valores da 

organização. Cada elemento da organização assume uma determinada 

identidade cultural porque integra, à sua maneira, os valores da organização. 

 

“ (…) a cultura das organizações, ao sistematizar um quadro de valores 

partilhados pelos seus membros, faz com que uma organização possa se 

distinguir de outra pelas soluções singulares internas que encontra para 

responder às necessidades que entende serem as do meio social envolvente e 

deste modo cumprir a sua vocação e missão” (Pires, 2007, p. 173). Assim 

sendo, as organizações passam de abstratas a entidades concretas, dotadas 
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de uma história, com as quais as pessoas estabelecem ligação e partilham 

uma identidade cultural que lhes é comum.  

Claude Sicard (citado por Pires, 2007, p.184) diz que os valores da 

organização estão estritamente ligados com aquilo a que se chama de filosofia 

da organização. A cultura das organizações, como já vimos, resulta não só da 

história da organização mas também da sua ação presente e da perspetiva que 

os seus elementos têm quanto à organização do futuro. A filosofia organiza um 

conjunto de valores partilhados, que traduzidos nas normas de comportamento, 

determinam a identidade cultural da organização. Seguindo o raciocínio, a 

cultura de uma organização é determinada pela filosofia de ação que se 

expressa na identidade cultural. Em conformidade, podemos definir identidade 

cultural como o padrão de atitudes e comportamentos expressos pelos 

membros de uma organização. Posto isto, a filosofia de uma organização, 

define a sua utilidade, situando-se assim no domínio da ação. Isto é, organiza 

conceitos dotados de sentido operacional que determinam para que serve a 

organização. Através da filosofia de ação das organizações, a cultura unifica os 

valores que se expressam nas seguintes variáveis: vocação, missão, visão, 

comportamento e estrutura. 

 

A vocação, “ (…) consubstancia a função social que a organização tem por 

objetivo preencher. Para o que é que serve a organização é a pergunta que 

deve desencadear a resposta que traduz a vocação da organização” (Pires, 

2007, p.187). Quer isto dizer que, a vocação representa a escolha da 

organização no que se refere à função social que a organização se propõe ou 

tem de desempenhar. As pessoas juntam-se pelos mais diversos motivos e 

com os mais diversos objetivos pelo que as organizações necessitam de ter 

bem definido qual a sua vocação para que, no quadro cultural da organização, 

potencializem a sua ação garantindo que os resultados do todo sejam 

superiores à soma das partes. 

A missão traduz-se na maneira especial como a organização deve cumprir a 

sua vocação. Ou seja, na missão, a organização já atua em função de um 

espaço social principal e de segmentos dirigindo-se desta forma a grupos-alvo 
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específicos que lhe são próprios. Para Andrew Campbell (citado por Pires, 

2007, p.188), a missão traduz-se em 4 elementos principais. Eles são: a 

finalidade, que se reporta ao porque é que a organização existe; a estratégia, 

que transporta para a organização uma lógica de ação; os valores, que 

representam aquilo em que a organização acredita e os padrões 

comportamentais que dão expressão às políticas que suportam a competência 

distinta e o sistema de valores. 

 

“ (…) a vocação e a missão enquanto elementos centrais da filosofia das 

organizações devem ser orientados pela visão que enquadra a atitude da 

organização em relação às suas perspetivas de futuro” (Pires, 2007, p. 202). 

 

No que se refere ao comportamento de uma organização, ou mais em 

concreto, das pessoas de uma organização, este consigna-se a um conjunto de 

variáveis internas no domínio da liderança e de variáveis externas no domínio 

de turbulência do ambiente. Por sua vez, o tipo de ambiente determina o estilo 

de liderança das organizações. E é nesse sentido que, definida a cultura da 

organização, nos direcionamos para a estrutura da organização. 

 

Segundo Alfred Chandler (citado por Pires, 2007, p. 205), a estrutura de uma 

organização pode ser definida como o desenho da organização através do qual 

os seus objetivos são atingidos. O mesmo autor defende que a estrutura segue 

a estratégia e que os mais complexos tipos de estrutura são o resultado da 

concentração de diversas estratégias fundamentais.  

 

Sustentando ainda as afirmações anteriores, “ (…) estrutura organizacional é o 

instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e 

agrupamento das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o 

estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando ao 

alcance dos objetivos estabelecidos pelos planeamentos das empresas” 

(Oliveira, 2006). As estruturas organizacionais agrupam-se em formais ou 

informais e vertical ou em grupo. A estrutura formal é caracterizada pela 
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existência de regras, objetivos e procedimentos previamente definidos; é o tipo 

de estrutura normalmente representada pelo organograma. A estrutura informal 

apresenta uma dinâmica muito fluída de relações interpessoais, livre de 

definição rígida de um quadro de responsabilidades e competências. Estes dois 

tipos de estruturas encontram-se em todas as organizações. A estrutura 

vertical reflete a divisão das responsabilidades de forma hierarquizada. A 

estrutura em grupo está preferencialmente vocacionada para tarefas de 

assessoria, investigação ou apoio a órgãos de gestão e não possuem 

normalmente responsabilidades internas. 

 

Segundo Bilhim (2008, p. 133), as principais componentes da estrutura 

organizacional são a: complexidade, formalização e centralização. A par do 

estudo da complexidade organizacional por via da diferenciação, importa 

também referir a integração. 

 

No que se refere à componente complexidade, e como seria espectável, as 

organizações tornam-se mais complexas à medida que as suas próprias 

atividades e a envolvente externa se tornam mais complexas. A complexidade 

refere-se aos níveis de diferenciação existentes numa organização – 

diferenciação horizontal, diferenciação vertical e diferenciação espacial. No 

geral, a diferenciação respeita à divisão da organização em subsistemas ou 

departamentos, cada qual desempenhando uma tarefa especializada. A 

diferenciação vertical relaciona-se com a profundidade da estrutura 

organizacional e é medida pelo número de níveis hierárquicos da organização. 

De acordo com o autor referido, quanto maior a diferenciação vertical, maior é 

a dificuldade de coordenação, controlo e comunicação, ou seja, maior 

dificuldade de integração interna; bem como, quanto maior o número de níveis 

hierárquicos existentes entre o topo da organização e a classe operária maior a 

probabilidade de distorção da comunicação e mais complicado se torna 

coordenar e supervisionar o trabalho. A diferenciação horizontal tem que ver 

com o nível de especialização das tarefas desempenhadas pelos grupos 

homogéneos de membros da empresa. Hall et al. (citado por Bilhim, 1996, p. 
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119), consideraram o número de divisões dentro da organização e o número de 

especialidades em cada divisão como indicadores de 

complexidade/diferenciação horizontal. Segundo Bilhim (citado por Faria et al., 

2006), as características de diferenciação horizontal que demarcam mais as 

organizações são a especialização e a departamentação. A diferenciação 

espacial ou dispersão geográfica é o terceiro elemento da complexidade. As 

atividades e o pessoal podem dispersar-se no espaço, conforme as funções 

horizontais ou verticais, pela separação dos centros de poder ou das tarefas.   

 

A integração respeita ao nível de coordenação atingida entre os diversos 

componentes internos da organização. Quanto maior a diferenciação, tanto 

maior a necessidade de integração para promover um esforço convergente e 

unificado de forma a atingir os objetivos da organização. Note-se que, 

enquanto a diferenciação especializa, divide e separa, a integração tenta 

reunir, convergir.     

 

Relativamente à componente formalização, esta relaciona-se com o grau de 

estandardização de cada tarefa numa organização, respeita à importância 

relativa das regras e procedimentos (definição de como, quando e por quem as 

tarefas deverão ser efetuadas). Usualmente a formalização, tem dois impactes 

distintos: contribui para a minimização da incerteza organizacional, através da 

definição clara das relações de autoridade e das áreas de responsabilidade de 

cada unidade operacional; tende a restringir a iniciativa pessoal, a tomada de 

riscos e o espírito de inovação na empresa. Por essa razão, diferentes tarefas 

e postos de trabalho têm níveis distintos de formalização. Por exemplo, 

enquanto a função de criativo numa qualquer agência de publicidade poderá 

ser relativamente pouco formalizada, com vista a induzir o desenvolvimento da 

imaginação, uma função de diretor de contas poderá ser mais formalizada, uma 

vez que envolve tarefas mais precisas e mais rígidas. Independentemente da 

função desempenhada, membros de níveis hierárquicos superiores costumam 

estar sujeitos a um menor grau de formalização, uma vez que é esperado que 

tomem iniciativas próprias para promover o desenvolvimento da organização. 
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Pelo contrário, os membros de níveis hierárquicos inferiores tendem a seguir 

procedimentos formais mais rígidos, com vista a maximizar a sua produtividade 

operacional (Faria et al., 2006). 

 

Referindo Bilhim (2008, p. 138), a centralização e descentralização são 

conceitos que estão relacionados com o nível organizacional onde são 

tomadas as decisões numa organização e, por consequência, com a 

distribuição de poder nas organizações. A centralização é a situação em que se 

verifica uma maior retenção da autoridade pelos gestores de nível superior e, 

consequentemente, um reduzido grau de delegação. A autoridade para decidir 

está localizada no topo da organização. A descentralização é a situação 

inversa, em que se verifica um elevado grau de delegação da autoridade pelos 

gestores de nível superior aos gestores de nível inferior. A autoridade para 

decidir está dispersa nos níveis organizacionais mais baixos. Constituem 

vantagens da centralização a redução de risco de erro pelos subordinados, 

contribuição para uma uniformidade de políticas e de ação e possibilidade de 

redução de custos na medida em que pode ser gerida com menos recursos. 

Constituem vantagens da descentralização uma maior agilidade nas tomadas 

de decisão e ação, maior interesse e entusiasmo uma vez que estimula a 

criatividade e independência nos elementos de grupos mais baixos, liberta 

tempo para os gestores de níveis mais elevados e ajuda a construir um espírito 

de equipa e a preparar candidatos para posições mais elevadas.  

 

Na obra Strategor (citado por Pires, 2007, p. 205), a estrutura apresenta três 

características principais: especialização, que determina o grau e o modo como 

é realizada a divisão de trabalho; a coordenação, que determina os modos de 

colaboração, ligação e padrão de centralização entre as diversas unidades; a 

formalização, que determina o grau de estandardização das funções e das 

ligações. 

 

Nos termos do presente trabalho, entendemos o termo como os meios 

materiais e, humanos e financeiros necessários para desenvolver projetos e 
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como as diversas partes que compõem um todo estão dispostas umas em 

relação às outras. A estrutura de uma organização define a maneira como a 

organização dispõe as suas unidades de trabalho para funcionarem e a 

maneira como afeta os recursos humanos a essas unidades. Passa também 

por definir os seus objetivos e a maneira como os pretende atingir. Segundo 

Mintzberg (1992), tem uma lógica interna determinada pelos parâmetros de 

conceção e uma lógica externa determinada pelos fatores de contingência. Os 

parâmetros de conceção determinam, do ponto de vista interno, o desenho da 

configuração estrutural da organização. Os fatores de contingência são as 

variáveis que, do ponto de vista externo, o que por si só significa que o gestor 

não as pode controlar, determinam a configuração da organização. As 

organizações configuram-se de acordo com a coesão, a eficácia interna e a 

adaptação ao ambiente pretendido. Constituem também elementos de uma 

estrutura organizacional: fontes de decisão, canais de comunicação, eixos de 

coordenação e meios de produção.  

 

De acordo com Mintzberg (citado por Pires, 2007, p. 206), constituem 

componentes básicas de funcionamento de uma organização cinco partes 

principais: vértice estratégico, tecnoestrutura, logística, linha hierárquica e 

centro operacional (figura 2).  
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Figura 2 – Partes principais do funcionamento de uma organização segundo Mintzberg 

 

O vértice estratégico coordena a organização por forma a garantir que a 

mesma cumpre a sua vocação e missão e atinja, através duma estratégia 

apropriada, os objetivos estratégicos. O vértice estratégico apresenta uma 

tendência para a centralização, quer isto dizer que, os seus membros tendem a 

centralizar o poder e o comando. A tecnoestrutura engloba todos os serviços 

que dão suporte à estrutura de produção da organização. Tende a uma 

estandardização dado que os seus membros têm por missão criar condições 

estandardizadas (regras, normas, procedimentos, etc.) para o centro 

operacional funcionar. A logística engloba todos os serviços de suporte que 

não intervêm na produção. Tendem a uma colaboração, na medida em que os 

seus membros têm de criar condições de funcionamento da organização, como 

por exemplo, os serviços administrativos. A linha hierárquica representa as 

estruturas que estabelecem a ligação entre o vértice estratégico e o centro 

operacional. A mesma, ao dividir no sentido horizontal ou vertical cria 

especialização. Quando se divide no sentido horizontal está-se a 

departamentalizar, quando se divide no sentido vertical estão-se a estabelecer 

níveis hierárquicos. A linha hierárquica tende a balcanizar ou pulverizar, quer 

isto dizer, que os seus elementos tendem a multiplicar os órgãos entre o vértice 
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estratégico e o centro operacional. O centro operacional é constituído pelos 

serviços encarregados do sistema de produção da organização.  

 

Segundo Mintzberg (citado por Pires, 2007, p. 210), para além das relações de 

trabalho numa organização, existem um conjunto de fluxos que permitem que 

as relações se estabeleçam de uma forma mais ou menos ágil: autoridade 

formal (organigrama); a comunicação informal (relações informais); os fluxos 

regulados que consistem no trabalho operacional (transformar inputs em 

outputs), no regulador de controlo (canais verticais de comando e retroação) e 

informações funcionais (entre centro operacional e logística); constelações de 

trabalho (comissões ou grupos de trabalho); processos de tomada de decisão 

que consistem em estratégicas (no vértice estratégico), administrativas (parte 

logística), operacionais (linha hierárquica) e Ad Hoc (centro operacional). 

 

Tendo em atenção as partes da organização, e considerando do ponto de vista 

interno os parâmetros de conceção e do ponto de vista externo os fatores de 

contingência, é possível determinar um conjunto de configurações estruturais 

que posteriormente vão estabelecer o desenho da organização. Henry 

Mintzberg (1989), na obra Inside the Strange World of Organizations (cit. por 

Pires, 2007, pag.210), apresentou determinadas configurações e as respetivas 

partes-chave, ou seja as partes da organização com maior influencia direta. As 

configurações apresentadas por Mintzberg são: a empreendedora ou estrutura 

simples, em que a parte-chave é o vértice estratégico, ou seja, A coordenação 

é do tipo supervisão direta, todas as decisões importantes são tomadas pelo 

diretor geral. O vértice estratégico é o elemento chave da estrutura, que 

normalmente se restringe a uma pessoa a comandar. Os seus comportamentos 

são pouco formalizados e planeados, não recorrendo á formação nem aos 

mecanismos de ligação, sendo acima de tudo uma estrutura orgânica.  

 

A configuração mecanicista ou também conhecido por burocracia mecanicista 

tem como parte-chave a tecnoestrutura, ou seja, uma é configuração onde as 

tarefas operacionais rotineiras muito são especializadas, recorrendo a 
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procedimentos muito formalizados, com proliferação de regras e regulamentos, 

comunicação rígida em toda a organização, centralizando o poder de decisão, 

numa estrutura administrativa elaborada, com uma clara distinção entre 

operacionais e funcionais.  

 

A burocracia profissional apoia-se na estandardização através das 

qualificações, recruta especialistas devidamente formados que controlam o seu 

próprio trabalho de modo relativamente independente dos seus colegas, 

realçando o poder da competência; a parte-chave correspondente é o centro 

operacional.  

 

A divisionada, sendo a parte-chave a linha hierárquica, não se trata de uma 

estrutura completa que vai do vértice estratégico ao centro operacional, mas 

sim uma estrutura que se sobrepõe a outras. Aqui a descentralização não vai 

mais longe do que a delegação de poderes entre alguns quadros da sede e 

alguns diretores dos departamentos. O principal mecanismo de coordenação 

neste caso é o da estandardização dos resultados.  

 

A inovadora ou adhocracia é uma estrutura orgânica com pouca formalização 

comportamental e uma especialização horizontal elevada, baseada na 

formação, com tendência para agrupar especialistas em unidades funcionais, 

utilizando os mecanismos de ligação para encorajar o ajustamento mútuo e 

uma descentralização seletiva no sentido de agrupar as várias combinações 

dos quadros hierárquicos e dos peritos operacionais sendo a parte-chave a 

logística. 

 

A missionária em que a parte-chave é o vértice estratégico e por último a 

configuração política em que a parte-chave correspondente considera-se ser 

nenhuma uma vez que representa os aspetos que desagregam a organização. 

De notar que as configurações missionária e política estão sempre presentes 

em todas as outras. A missionária representa todos os valores que congregam 

uma organização. 
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As configurações estruturais assumem um desenho que deve dar origem aos 

organigramas tendo em atenção, como já referimos anteriormente, a coesão e 

eficácia do sistema interno e a adaptação à dinâmica do ambiente. 

 

A escola neoclássica, de acordo com Pires (2007, p. 211), apresenta quatro 

configurações tipo: hierárquico em linha, hierárquico funcional, linha staff e em 

rede ou matriciais. 

 

As configurações apresentadas têm vantagens e inconvenientes associados. 

Relativamente à configuração hierárquica em linha apresenta como vantagem 

a liderança definida, a simplicidade de estrutura, evita interferências de 

terceiros e promove uma comunicação esclarecida. Como desvantagens 

apresenta a necessidade de boas chefias, demasiada dependência do líder e 

uma centralização exagerada. A configuração hierárquica funcional tem como 

vantagem o apoio especializado, a motivação e o desenvolvimento pessoal. 

Como desvantagem apresenta a dupla hierarquia que traduz numa 

possibilidade de conflitos de competência, relativa lentidão e dificuldade de 

entendimento. A linha staff (integra órgãos de apoio) tem como vantagem a 

flexibilidade, rapidez de apoio e decisão e a melhoria da qualidade das 

decisões. Como desvantagem apresenta os custos e conflitos entre linha e o 

staff. Por último, as matriciais que possibilitam uma gestão por objetivos, 

apresentam como vantagem a dinâmica e a responsabilização e como 

desvantagem os custos e a dificuldade de controlo. 

 

As estruturas de uma organização, seja ela qual for, têm de se adaptar ao seu 

credo, à sua vocação, missão e ao padrão de comportamento dos seus 

elementos. Como Alfred Chandler referiu, a estrutura segue a estratégia. 

 

Relativamente às organizações importa referir também a comunicação 

organizacional e os seus processos. Esta comunicação envolve todas as 

formas de comunicação utilizadas pela organização para relacionar-se e 

interagir com o seu público.  



Relatório de estágio profissionalizante – Mestrado Gestão Desportiva - FADEUP  

 

39 
 

De acordo com Bilhim (2008, p. 362) é durante o século XX que a comunicação 

organizacional define o seu espaço. Definir comunicação não se apresenta 

como tarefa fácil dada a sua natureza complexa e multidisciplinar do processo. 

Segundo o mesmo autor, o termo comunicação pode ser entendido em termos 

de orientação geral e de processos básicos. Em termos de orientação geral a 

comunicação é um processo complexo e de interação simbólica. No que se 

refere aos seus processos básicos a comunicação: compreende a emissão e 

receção de mensagens codificadas; integra um sinal que é um estímulo e que 

tem significado para as pessoas; integra mensagens que são sinais e grupos 

de sinais; fornece informação e persuade e integra a negociação e a mudança.  

Segundo Bilhim (2008, p. 364), existem 3 aspetos a ter em conta na 

comunicação organizacional: o emissor deve comunicar corretamente e 

completamente; o recetor deve compreender a mensagem; o recetor passa a 

agir em função desse conhecimento. Além disso são reconhecidos 3 tipos de 

comunicação que se encontram, direta ou indiretamente, relacionados com a 

Teoria Organizacional: Intrapessoal; Interpessoal; Organizacional.   

 

Na comunicação intrapessoal, dirigidos e dirigentes recebem, processam e 

transmitem significados para eles mesmos. Na comunicação interpessoal a 

transmissão de significados acontece entre duas ou mais pessoas. Neste tipo 

de comunicação podemos nomear diversos obstáculos como são a perceção, a 

linguagem, a inconsistência de comportamento e o contexto da comunicação. A 

comunicação organizacional é a que, formal ou informalmente, acontece no 

interior da organização.  

 

O tipo de comunicação referido envolve a transferência de informação através 

da hierarquia. Muitas vezes, a própria estrutura da organização assume um 

padrão formal de comunicação indicando o modo como se comunica 

formalmente na organização. Deste modo, a estrutura da organização limita as 

comunicações a canais escassos e formalmente aceites. A comunicação formal 

pode assumir variadas formas incluindo as políticas organizacionais escritas, 

os procedimentos, regras e regulamentos, e a comunicação oral transmitida 
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pelos dirigentes. Existem 4 tipos de fluxos básicos de comunicação formal. A 

direção do fluxo pode seguir o padrão de autoridade das diversas posições 

hierárquicas, descendo do topo à base (comunicação descendente). Pode 

movimentar-se entre iguais, ou pares, do mesmo nível hierárquico 

(comunicação horizontal). Pode também subir a escada hierárquica 

(comunicação ascendente) ou processar-se entre elementos de diferentes 

níveis da hierarquia (comunicação lateral). A comunicação entre pares, além de 

proporcionar coordenação de tarefas, serve também de suporte às 

necessidades emocionais e sociais dos indivíduos. 

 

De acordo com o autor já referido, Bilhim (2008, p. 365), a comunicação 

informal é essencial para garantir um bom funcionamento numa organização. 

Restringi-la a apenas canais de comunicação formais poderá conduzir a uma 

ausência de transmissão de mensagens. Por vezes, as comunicações 

informais são posteriormente formalizadas e é usual, as organizações, 

permitirem um certo nível de informalidade por forma a agilizar determinados 

processos. 

 

1.2. Contexto Institucional 

 

No presente ponto procuramos uma abordagem de contexto direcionada para 

as organizações – federações neste caso – que tutelam o hóquei, nacional e 

internacional. Fazemos também uma abordagem histórica na tentativa de 

perceber as origens da modalidade assim como perceber como foram surgindo 

as diversas variantes da mesma.  

 

No nosso entender, antes de uma abordagem ao contexto institucional, parece 

fazer sentido procurar entender conceitos como o de associação, 

associativismo e federação. Entendermos a que se referem, o porquê e o para 

quê de serem constituídas e existirem parece-nos importante, dando essa 

abordagem, inclusivamente, algum suporte teórico ao presente ponto.  
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De acordo com Albuquerque (2007) o associativismo, enquanto forma de 

organização social, pode ser entendido pelo seu caráter (normalmente) de 

voluntariado, por reunião de dois ou mais indivíduos, usado como instrumento 

da satisfação das necessidades individuais humanas. Reforçando ainda a 

análise de Albuquerque, as associações voluntárias, movidas por fins e metas 

que não se traduzem na obtenção de lucro, geralmente englobam, na sua 

estrutura, a presença de voluntários, que se mobilizam para concretizar fins 

sociais.  

 

A formação de associações pode assumir-se como uma possibilidade efetiva 

de os grupos lutarem e afirmarem a sua identidade. “As organizações de tipo 

associativo são o eixo nuclear de qualquer política de desenvolvimento, na 

medida em que constituem um pilar decisivo na construção de solidariedades, 

são a expressão de uma forma de vida em comunidade, que favorece o 

exercício da democracia e da cidadania” (Sandra Coelho, 2011).  

 

Para Durkheim, os indivíduos associam-se para defender os seus interesses e 

para comunicarem entre si. Émile Durkheim aponta para a necessidade, nas 

sociedades modernas, de novos mecanismos sociais que reforcem a 

solidariedade social. As associações voluntárias surgem como organizações 

naturais que fortalecem esta solidariedade. Sendo assim, o associativismo 

parece desenvolver funções de capital importância ao nível do exercício da 

democracia, nomeadamente quanto à imposição de limites da influência do 

Estado e de promoção da participação cívica. 

 

Segundo a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, uma federação é 

uma pessoa coletiva constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos 

que “ (…) englobando clubes ou sociedades desportivas, associações de 

âmbito territorial, ligas profissionais, se as houver, praticantes, técnicos, juízes 

e árbitros e demais entidades que promovam, pratiquem ou contribuam para o 

desenvolvimento da respetiva modalidade (…) ” e que preencham 

determinados requisitos, descritos na Lei de Bases. 
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1.2.1. A História do Hóquei  

 

Apesar das evidências do jogo não serem exatas, admite-se que o Hóquei em 

Campo seja o mais antigo jogo de stick e bola conhecido. De acordo com a 

informação recolhida da Federação Internacional de Hóquei (FIH)3, uma forma 

de Hóquei jogado há 4000 anos atrás é retratada numa gravura descoberta 

sobre um túmulo em Beni-Hassan, perto de Minia no Vale do Nilo (figura 3).  

 

 

Figura 3 – Gravura sobre o túmulo em Beni-Hassan que retrata jogo de hóquei há 4000 anos 

 

Existem registos históricos de jogos de “Stick e Bola” jogados na Etiópia há 

cerca de 3000 anos. Sabe-se, de acordo com registos históricos, que gregos e 

romanos praticavam um tipo de hóquei. Na Índia, Paquistão, Pérsia e Japão as 

raízes da tradição do Hóquei remontam há pelo menos 2000 anos. 

Existem também registos que sugerem que os Índios Aztecas jogavam uma 

forma de Hóquei com 50 homens em cada equipa, disputando prémios e outros 

valores materiais (figura 4).  

 

Figura 4 – Gravura Índios Aztecas a jogarem uma forma de hóquei 

 

                                                           
3 FIH (2013). History of Hockey. Consult. 09 Dez 2013, disponível em http://www.fih.ch/en/fih/history 

 

http://www.fih.ch/en/fih/history
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Durante a Idade Média o jogo com “Stick e bola” conhece grande popularidade 

em França (figura 5). Jogava-se, no séc. XII, um jogo chamado Crosse ou 

Hoquet, uma palavra que significa “conduzir com um bastão” (stick), da qual se 

assume a origem da palavra inglesa “Hockey”. 

 

 

Figura 5 – Gravura do jogo com “Stick e bola” na Idade Média 

 

O jogo também pode ser reconhecido em jogos antigos denominados de 

“Hurling”, “Shinty” e “Bandy”. O objetivo dos ditos jogos era dirigir a bola até 

uma zona marcada no campo do oponente. O jogo confuso praticado na Idade 

Média evoluiu e tornou-se na versão moderna surgida em Inglaterra durante o 

final do Séc. IXX. 

 

O primeiro clube de hóquei, os Blackheath, aparece em 1849, em South-East 

London. O jogo desenvolvia-se num descampado selvagem e não existiam 

grandes definições táticas tanto no ataque como na defesa. Era jogado com 

bastões de madeira primitivos e uma “bola”, que não era mais que um pedaço 

sólido de borracha em forma cúbica.  

 

Algumas décadas depois, foram os clubes de críquete do Middlesex que 

desenvolveram o jogo moderno. Um clube chamado Teddington ficou 

especialmente conhecido pelo importante papel que desempenhou na 

modernização e estandardização do jogo com a introdução de novas regras. 

Em 1883 o número de jogadores por equipa foi reduzido a 11, mas a maior 

evolução deu-se com a introdução da área de remate. Todas estas regras 

foram incorporadas em 1886 pela recém formada English Hockey Association.  
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Por ação do exército britânico o jogo expandiu-se por todo o Império Britânico, 

com destaque para a Índia, Paquistão e Austrália, nações que se tornaram 

importantes potências da modalidade. Desde então, o Hóquei continuou a 

crescer e hoje é uma modalidade global e olímpica sendo a sua popularidade é 

mundial.  

 

1.2.2. O Hóquei Em Campo 

O hóquei em campo, modalidade olímpica, é jogado numa superfície de relva 

sintética retangular (figura 6) com 91.40 metros de comprimento limitado pelas 

linhas laterais e com 55 metros de largura, limitado pelas linhas de fundo. A 

área é limitada e incluída pelas linhas dos 22.90 metros, as linhas laterais e as 

linhas de fundo é denominada “área dos 23 metros”. Os sintéticos de “água” e 

areia são o tipo de superfícies de jogo mais comuns. 

  

 

Figura 6 – Imagem de um campo de hóquei em campo 

 

Cada equipa é constituída, no máximo, por 18 jogadores - 11 jogadores em 

campo e 7 suplentes. Normalmente, nas competições internacionais, são 

utilizados apenas 5 suplentes. É permitido à equipa jogar com um guarda-redes 

ou um jogador de campo com os privilégios de guarda-redes vestindo uma 

camisola de cor diferente ou apenas com jogadores de campo. É aconselhável, 

aos jogadores de campo, o uso de proteções como caneleiras, proteção de 

dentes, luva (apenas na mão esquerda) e a máscara de proteção facial 
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utilizada apenas nos cantos curtos (figura 7). A figura do guarda-redes 

distingue-se pelos vistosos equipamentos de proteção que usa (figura 8). O 

jogo tem a duração de 70 minutos divididos em duas partes de 35 minutos. 

 

O jogo de hóquei em campo distingue-se, principalmente, pela ferramenta que 

utilizam, o “stick”, pelo seu caráter extremamente técnico e pela velocidade e 

intensidade do jogo.  

 

Esta forma de jogo é a forma base e foi a partir desta que foram surgindo as 

restantes variantes como é o caso do “indoor”. Mais recentemente foram 

surgindo outras variantes adaptadas a outros contextos como é o caso do 

“Beach Hockey”, o “ParaHockey” e mais recentemente o “Hockey5”. 

 

 

Figura 7 – Equipamento de proteção do jogador de campo 

 

 

 

Figura 8 – Equipamento do guarda-redes de hóquei 
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1.2.3. O Hóquei Feminino  

 

O Hóquei em campo, em tempos, foi considerado como um desporto 

demasiado violento para as praticantes do sexo feminino. Essa ideia viria a ser 

ultrapassada quando um grupo de mulheres, que gostavam de atividades ao ar 

livre como críquete e ténis, adotou o hóquei em campo como uma atividade de 

ar livre “socialmente aceitável”.  

 

Na década de 1880, o Hóquei em Campo Feminino foi introduzido nas 

universidades e escolas britânicas. O primeiro clube, Molesey Ladies Hockey 

Club, foi fundado em 1887. Dada a frequência dos jogos entre as equipas das 

quatro ilhas britânicas surgiu a necessidade de uniformizar as regras de jogo 

entre estes países e, em 1900, aparece a primeira proposta pelas Associações 

de Hóquei Feminino das Ilhas Britânicas, contudo não foi dado nenhum passo 

decisivo na sua formalização.  

 

Apenas em Janeiro de 1927 seria fundada a International Federation of 

Women’s Hockey Associations (IFWHA), tendo como grande impulsionadora a 

Heron Maxwell, Presidente da All England Women's Hockey Association 

(AEWHA). Os membros fundadores foram: Austrália, Dinamarca, Inglaterra, 

Irlanda, Escócia, África do Sul, Estados Unidos e País de Gales.  

Até ao início da década de 80 do século XX a IFWHA foi o organismo 

responsável pelo Hóquei Feminino em termos mundiais. Em 1982 a IFWHA e a 

Fedération Internationale de Hockey uniram-se numa única Federação. 

 

1.2.4. O Hóquei de Sala 

 

Foi na década de cinquenta do século passado, na Europa, nomeadamente na 

Alemanha e Áustria, que se desenvolveu o Hóquei de Sala. Aquilo que 

começou por ser uma forma de manter os atletas em atividade durante os 

rigorosos meses de inverno rapidamente se tornou num jogo que, apesar das 

semelhanças, é completamente distinto do Hóquei em Campo: a intensidade e 
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velocidade de jogo (à qual não é alheia a existência de tabelas laterais) exigem 

níveis de concentração técnico-táticos muito elevados por parte dos jogadores.  

Em 1966 o belga Rene Frank persuadiu a Federação Alemã de Hóquei a 

“ceder” a responsabilidade de criar e supervisionar as regras de Hóquei de 

Sala à FIH, a qual viria a reconhecer oficialmente o jogo em 1968. Em 1974 

disputou-se, em Berlim, o primeiro Campeonato Europeu de Hóquei de Sala 

Masculino. No ano seguinte (1975), seria a vez de Arras em França receber o 

primeiro Campeonato da Europa de Hóquei de Sala Feminino. Seria 

necessário, no entanto, esperar algum tempo até que se realizasse o primeiro 

Campeonato do Mundo: Fevereiro de 2003, em Leipzig (Alemanha). Pela 

primeira vez uma competição iniciou-se simultaneamente para ambos os 

sexos. A Alemanha venceu os dois Torneios (masculino e feminino).  

 

Em termos regulamentares as grandes diferenças prendem-se com a 

composição das equipas, o recinto de jogo, a dimensão das balizas, a duração 

do jogo, e em algumas regras como a distância de segurança e o impedimento 

da bola circular pelo ar (a bola só pode levantar numa tentativa de remate em 

direção à baliza). No Hóquei de Sala as regras são mais rigorosas no sentido 

de precaver a integridade física do atleta, daí a existência, por exemplo, da 

“distância de segurança” que pretende proporcionar uma maior segurança ao 

atleta procurando evitar bolas “à queima-roupa” dada a proximidade a que 

jogam os atletas. 

 

Em relação a equipamento de jogo e equipamentos de proteção, eles são 

muito idênticos aos de Hóquei em Campo. Em termos regulamentares, a bola 

tem as mesmas características da bola de hóquei em campo mas, e para 

contrastar com o piso, são utilizadas normalmente bolas de cor laranja ou 

amarela (no hóquei em campo, por norma, a bola é branca). Embora as Regras 

de Jogo o não imponham, é comum utilizar as bolas lisas no Hóquei de Sala e 

as dimple (favorecem o deslizamento da bola no sintético) no Hóquei em 

Campo.   
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Cada equipa é constituída no máximo por 12 jogadores: 5 jogadores em campo 

(até 2012/2013 foi jogado com 6) e 7 suplentes. Cada equipa pode jogar com 

um guarda-redes ou um jogador de campo com os privilégios de guarda-redes 

vestindo uma camisola de cor diferente ou apenas com jogadores de campo.  

 

1.2.5. Federação Internacional de Hóquei  

 

Em 1909, o Hóquei4 deu os primeiros passos para a criação de uma Federação 

Internacional quando a English Hockey Association e a Belgium Hockey 

Association concordaram reconhecer-se mutuamente para regulamentar as 

relações de Hóquei internacionais. A Associação Francesa juntou-se logo de 

seguida, mas não foi considerado suficiente. Foi então, em 1924, durante os 

Jogos Olímpicos de Paris, que se fundou a entidade responsável pela tutela do 

Hóquei a nível mundial, a Fedération Internationale de Hockey sur Gazon (FIH) 

pela iniciativa do francês Paul Léautey. O sr. Léautey - primeiro presidente da 

FIH - reuniu representantes de sete federações nacionais para formar o corpo 

da FIH. Os seis membros fundadores foram a Áustria, Bélgica, 

Checoslováquia, França, Hungria, Espanha e Suíça.  

 

O crescimento da FIH nos seus primeiros anos foi impressionante: a 

Dinamarca juntou-se em 1925, a Alemanha (masculinos) em 1926, a Turquia 

em 1927, e em 1928 – ano dos Jogos olímpicos de Amsterdão – juntaram-se a 

Alemanha, Polónia, Portugal e Índia. A Índia foi o primeiro país não europeu 

membro da FIH.  

 

Em 1964, existiam já cinquenta países filiados na FIH, assim como mais três 

associações continentais (África, América do Sul e Ásia) e em 1974 o número 

de membros já tinha crescido para setenta e um. Hoje, a FIH tem 120 

federações nacionais filiadas e 5 federações continentais (Africana, Asiática, 

Europeia, Pan-Americana e Oceânia).  

                                                           
4 FIH (2014). Federação Internacional de Hóquei. Consult. 09 jan 2014, disponível em 
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/05/federacao-internacional-de-hoquei 
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A FIH trabalha em cooperação com as organizações nacionais e continentais 

por forma a assegurar a coerência e unidade no Hóquei em todo o mundo. A 

FIH não só regula o desporto, como também é responsável pelo seu 

desenvolvimento e promoção de modo a garantir um futuro seguro para o 

Hóquei.   

 

De acordo com os estatutos5 da organização em causa, a FIH é reconhecida 

pelo Comité Olímpico Internacional, pelos seus membros e Federações 

Continentais, como o órgão supremo e único para a modalidade de hóquei em 

todo o mundo. Os seus objetivos fundamentais são: 

 Promover e desenvolver o Hóquei a todos os níveis, em todo o mundo, 

de acordo com os ideais e objetivos do Movimento Olímpico, sem 

qualquer discriminação relativamente à raça, sexo, política, religião ou 

crença; 

 Governar e regular a modalidade a nível internacional, reconhecer 

Federações Continentais e Associações Nacionais para governar e 

regular a modalidade a nível continental/nacional, de acordo com e 

sujeito à autoridade máxima da FIH sobre o desporto; 

 Proteger a independência e autonomia da FIH, os seus membros e 

Federações Continentais para governar e regular a modalidade, 

incluindo o exercício do direito democrático de eleições livres de 

qualquer influência externa; 

 Controlar a organização e programação de competições (incluindo, sem 

limitação, campeonatos do "mundo" ou "internacionais" e outros eventos 

que se apresentem como "mundial" ou " internacional" ou para 

determinar campeões de hóquei "mundiais" ou "internacionais"), de 

modo a garantir que o calendário desportivo é organizado e programado 

de acordo com os melhores interesses a longo prazo e prioridades do 

desporto como um todo; 

                                                           
5 Os estatutos da Federação Internacional de Hóquei, atualizados a 3 de novembro de 2012, poderão ser consultados 
através do endereço: http://www.fih.ch/files/Sport/Coaching/2013-01 
01%20Statutes%20passed%20by%20Congress%20on%2003%2011%2012.pdf 

 

http://www.fih.ch/files/Sport/Coaching/2013-0101%20Statutes%20passed%20by%20Congress%20on%2003%2011%2012.pdf
http://www.fih.ch/files/Sport/Coaching/2013-0101%20Statutes%20passed%20by%20Congress%20on%2003%2011%2012.pdf
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 Preservar a integridade da modalidade, incluindo (sem limitação) e 

adotando regras que sirvam a implementação do Código Mundial 

Antidoping e outros códigos adequados de conduta e assegurar que tais 

regras e códigos são aplicadas em todos os eventos de hóquei 

sancionados pela FIH, uma Federação Continental e/ou membro 

(conforme o caso); 

 Estabelecer e manter uma administração eficiente para controlar, regular 

e dirigir os assuntos da FIH e da modalidade, o hóquei. 

 

Segundo os estatutos, a FIH é dirigida por um conselho executivo e composta 

por comités, painéis consultivos e uma comissão. É, também, responsável pela 

organização das competições mais importantes do calendário mundial de 

Hóquei: Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo de Hóquei em Campo (FIH 

World Cup), Campeonato do Mundo de Hóquei de Sala (Indoor World Cup), 

Champions Trophy e Champions Challenge. Em 2012 a FIH lançou uma nova 

prova mundial, a World League, que se realiza de dois em dois anos e que 

decidirá quais as equipas que, juntamente com os Campeões Continentais e 

nação organizadora, serão apuradas para os Jogos Olímpicos e para o 

Campeonato do Mundo (FIH World Cup).  

 

1.2.6. Federação Europeia de Hóquei  

 

A Federação Europeia de Hóquei (EHF)6, fundada em Cardiff (País de Gales) 

em 1968, assume-se como organização sem fins lucrativos. Teve como 

primeiro presidente Pablo Negre. A EHF é a entidade que gere a organização 

das competições de Hóquei no continente Europeu e é responsável pela 

organização das provas europeias de clubes e de nações. É uma das cinco 

federações continentais associadas à Federação Internacional de Hóquei e 

possui 43 federações nacionais associadas, entre as quais a Federação 

Portuguesa de Hóquei.  

                                                           
6 FPH (2014). Federação Europeia de Hóquei. Consult. 10 jan 2014, disponível em 
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/05/federacao-europeia-de-hoquei 

http://www.fphoquei.pt/blog/2013/05/federacao-europeia-de-hoquei
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A missão da EHF é: incentivar, promover, desenvolver e administrar o hóquei 

na Europa em todos os níveis a fim de manter o hóquei como um desporto 

olímpico no programa Olímpico e maximizar a participação, os padrões e o 

envolvimento da comunidade. O esforço e trabalho da EHF assenta na 

democracia, lealdade, igualdade e sobretudo no reconhecimento da 

importância dos seus voluntários.  

 

A EHF é composta por um Conselho Executivo e por comités das seguintes 

áreas: 

 Nomeações (Appointments Committe) 

 Competições de Hóquei em Campo (Competitions - Outdoor Committee) 

 Competições de Hóquei de Sala (Competitions - Indoor Committee) 

 Coordenação de competições (Competitions Co-Ordination Committee) 

 Desenvolvimento de projetos (Development Projects Committee) 

 Educação (Education Committee) 

 Coordenação do desenvolvimento (Development Co-Ordination 

Committee) 

 Comunicação (Communications Committee) 

 Finanças (Finance Committee)  

 

De acordo com os estatutos da organização a EHF tem como principais 

objetivos: 

 Apoiar a FIH no controlando, promovendo, defendendo e desenvolvendo 

o hóquei a todos os níveis em todo o continente europeu.  

 A EHF e os seus membros, Associações Nacionais e seus clubes 

filiados, devem apoiar e manter os ideais e objetivos do movimento 

olímpico, e, em especial, a luta contra o doping.  

 Os objetivos devem incidir no reforço dos contatos e das relações de 

amizade entre as Associações Nacionais na Europa que regem o 

hóquei, e deve incluir a organização de competições, campeonatos e 

taças para o bem do hóquei europeu, quer envolvendo países ou clubes.  
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 Para o efeito, a EHF tomará as medidas administrativas, financeiras e 

outras que são direta ou indiretamente, total ou parcialmente, 

necessárias em conformidade com e em prol de seus objetivos. 

 

1.2.7. Federação Portuguesa De Hóquei 

 

A Federação Portuguesa de Hóquei em Campo foi fundada na cidade de 

Lisboa em 9 de junho de 1948. A organização atualmente é designada por 

Federação Portuguesa de Hóquei, utiliza a sigla FPH e tem sede na cidade do 

Porto, na Av. Dr. Antunes Guimarães, n.º 961 (figura 9).  

 

 

Figura 9 – Localização geográfica (esq.) e fachada da sede da FPH (dir.) 

 

De acordo com o Art.º 1º dos estatutos7 da FPH, a Federação “é uma pessoa 

coletiva constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, que se rege 

pelos presentes estatutos, regulamentos complementares e subsidiariamente 

pela legislação nacional e internacional aplicável.” 

 

É membro da FIH, da EHF e do Comité Olímpico de Portugal. É a entidade 

nacional que representa o Hóquei em Portugal junto da Administração Pública, 

assim como junto das suas organizações congéneres, nacionais, estrangeiras 

e internacionais.  

 

                                                           
7 FPH (2013). Estatutos – Federação Portuguesa de Hóquei. Consult. 10 Dez 2013, disponível em 
http://www.fphoquei.pt/fph/estatutos 
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De acordo com a informação recolhida do site oficial da FPH8, a organização 

apresenta como principais objetivos: 

 Promover, regulamentar e dirigir a prática do hóquei e suas variantes em 

todo o território nacional;  

 Representar, perante a administração pública, dos interesses dos seus 

filiados;  

 Representar o hóquei nacional, e suas variantes, junto das congéneres 

internacionais;  

 Organizar e promover as seleções nacionais, garantindo a sua presença 

nas diversas competições internacionais e o necessário apoio técnico e 

desportivo aos agentes desportivos nelas envolvidos;   

 Organizar quaisquer competições desportivas nacionais ou 

internacionais que visem a promoção e o desenvolvimento da 

modalidade;  

 Promover o desenvolvimento e progresso técnico da modalidade, 

designadamente nas variáveis de formação de praticantes, técnicos e 

outros agentes desportivos, da deteção de talentos e da constituição das 

seleções nacionais;  

 Estabelecer e manter relações com todas as entidades que 

desenvolvam a promoção e programação da modalidade noutras áreas, 

proporcionando a prática do hóquei à generalidade dos cidadãos.  

 

Compete à Direção administrar a federação e nomeadamente: 

 Aprovar os regulamentos; 

 Organizar as seleções nacionais; 

 Organizar ou autorizar as competições desportivas;  

 Garantir a efetivação dos direitos e deveres dos sócios; 

 Elaborar anualmente o plano de atividades; 

 Elaborar anualmente e submeter a parecer do Conselho Fiscal o 

orçamento, o balanço e os documentos de prestação de contas; 

                                                           
8 FPH (2014). Federação Portuguesa de Hóquei. Consult. 7 jan 2014, disponível em 
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/05/federacao-portuguesa-de-hoquei 

http://www.fphoquei.pt/blog/2013/05/federacao-portuguesa-de-hoquei
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 Administrar os negócios da federação em matérias que não sejam 

especialmente atribuídas a outros órgãos; 

 Zelar pelo cumprimento dos estatutos e das deliberações dos órgãos 

estatutários. 

 

1.3. Contexto de natureza funcional 

 

No presente ponto procuramos fazer uma abordagem mais direcionada para o 

funcionamento organizacional da entidade acolhedora do estágio, neste caso 

em concreto, a Federação Portuguesa de Hóquei. Procuramos também, 

sempre que possível, estabelecer ligação com conceitos e análises referidas no 

ponto anterior referente à revisão bibliográfica.  

 

1.3.1. Cultura da organização 

 

No que se refere à cultura da organização e, tendo por base a análise realizada 

sobre este tema no ponto 1.1.3, procuraremos apontar o que na realidade 

sustenta o funcionamento da federação, ou seja, as suas orientações, a sua 

filosofia e propósito existencial e os estatutos e regulamentos pelos quais se 

rege a organização. 

 

Como referido anteriormente, a cultura de uma organização resulta não só do 

passado, da sua história, como do presente e, também, da perspetiva que os 

elementos que a constituem têm do futuro.  

 

“ (…) os valores da organização são constituídos por aquilo que se denomina 

de filosofia da organização” (Claude Sicard, citado por Pires, 2007). A filosofia 

de uma organização situa-se no domínio da ação da organização, ou seja, 

combina conceitos com um sentido operacional que determinam o “para quê” 

da organização – para que serve a organização. Assim sendo, a filosofia da 

FPH orienta-se no sentido de promover, regulamentar e dirigir a prática do 

hóquei e suas variantes em todo o território nacional. 
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A vocação da organização representa a escolha da organização em relação à 

função social que ela se propõe ou tem de desempenhar. A vocação da FPH 

consiste na promoção do desenvolvimento e progresso técnico da modalidade, 

designadamente nas variáveis de formação de praticantes, técnicos e outros 

agentes desportivos, na deteção de talentos e na constituição das seleções 

nacionais. 

 

A forma como a organização deve orientar e cumprir a sua vocação designa-se 

de missão. Para Andrew Campbell (1993), a missão inclui quatro elementos 

fundamentais: finalidade, estratégia, valores e padrões comportamentais. A 

finalidade indica-nos porque é que a organização existe, a estratégia fornece 

uma lógica de ação à organização, os valores o que a organização acredita e 

os padrões comportamentais dão sentido ou expressão às políticas que 

suportam o sistema de valores. Assim sendo, a missão da FPH traduz-se em 

estabelecer e manter relações com todas as entidades que desenvolvam a 

promoção e programação da modalidade noutras áreas, proporcionando a 

prática do hóquei à generalidade dos cidadãos. 

 

A vocação e a missão enquanto elementos centrais da filosofia da organização 

devem ser orientadas pela visão, ou seja, pela atitude da organização em 

relação às suas perspetivas de futuro. A melhor forma de construir o futuro é 

ter uma visão acerca do futuro que se pretende construir. A visão da FPH 

traduz-se no crescimento e desenvolvimento sustentável da modalidade 

apoiado por um planeamento estratégico bem definido. 

 

Os referidos estatutos e regulamentos, pelos quais se rege a FPH, são 

publicados no seu site oficial. De uma forma mais específica, para além dos 

estatutos, são publicados: o regulamento geral de provas (referente à época 

em causa, neste caso, 2013-2014), regulamento interno, regulamento de 

disciplina, regulamento das seleções nacionais, o da arbitragem, o regulamento 

de homologação de eventos, anti- violência, antidopagem, regulamento 
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eleitoral e um criado mais recentemente devido à forte aposta no digital e redes 

sociais, o social media policy.  

 

Além dos estatutos e regulamentos, são disponibilizados à comunidade, 

através sempre de publicação no principal canal de comunicação da FPH (site 

oficial), diversos documentos: inscrições de agentes desportivos, seguro 

desportivo, calendário oficial de provas, briefing de provas oficiais, circulares, 

comunicados FPH, comunicados do conselho de disciplina, regras (hóquei em 

campo e hóquei de sala), planos de atividade e orçamento e os relatórios de 

gestão.  

 

1.3.2. Estrutura da organização 

 

Tudo tem uma estrutura que pode ser mais ou menos complexa. Alfred 

Chandler (citado por Pires, 2007, p. 205) defende que a estrutura segue a 

estratégia e que os mais complexos tipos de estrutura são o resultado da 

concentração de diversas estratégias.  

 

Segundo os autores citados anteriormente, a estrutura de uma organização 

apresenta três características principais: especialização, coordenação e 

formalização. Segundo a teoria dos autores, no que se refere à especialização, 

a FPH, dada a dimensão estrutural da mesma, apresenta uma especialização 

considerável no que se refere à divisão do trabalho pelos diversos 

departamentos. Os diversos setores da estrutura tem bem presente quais as 

suas funções e responsabilidades. Relativamente à coordenação, esta é 

realizada em grande parte pela direção. É a direção quem estabelece as linhas 

de orientação da organização. O fato de estar bem dividida e estruturada a 

divisão do trabalho pelos departamentos não invalida porém que, por vezes, 

determinadas tarefas necessitem de interação entre os “setores”. Aliás, esta é 

uma situação diversas vezes necessária dado o número reduzido de 

funcionários nos diversos departamentos. Esta interação entre os 

departamentos induz a uma certa informalidade nos processos de 
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comunicação facilitando assim, de certa a forma, o fluxo da mesma. A 

formalização das funções e das ligações tem ganho, cada vez mais, maior 

força e estandardização muito por vontade e determinação da presente 

direção.    

 

A estrutura de uma organização pode também ser definida como “ (…) o total 

da soma dos meios utilizados para dividir o trabalho em tarefas distintas, e em 

seguida assegurar a necessária coordenação entre as mesmas” (Mintzberg, 

1995). No presente trabalho entendemos estrutura pela forma como as 

diversas partes que compõem um todo estão dispostas umas em relação às 

outras, ou seja, relaciona-se com a configuração da organização. De acordo 

com Mintzberg (1992), e tal como abordado já no ponto 1.1.3., uma 

organização configura-se em cinco partes básicas. 

 

Transportando a abordagem de Mintzberg para a FPH, entendemos que o 

vértice estratégico é representado pela assembleia geral e a direção, sendo 

que na organização em análise a direção assume um papel mais interveniente 

e direto no planeamento, definição da estratégia e ação assumindo a 

assembleia um papel mais político. A tecnoestrutura corresponde aos 

conselhos fiscal, disciplina, arbitragem e de justiça que são os serviços que dão 

suporte à estrutura da organização. Na logística da organização enquadramos 

os serviços administrativos e os arquivos. Na linha hierárquica encontramos os 

diversos departamentos que estabelecem a ligação entre a direção e o centro 

operacional. Eles são o departamento técnico, onde se enquadra o diretor 

técnico nacional, o departamento de comunicação, departamento financeiro e 

recursos humanos, o departamento médico e departamento administrativo. No 

centro operacional temos, por exemplo, os técnicos e treinadores das seleções 

nacionais.  

 

De acordo com a literatura consultada, podemos dizer que as configurações 

dependem dos parâmetros de conceção (ponto de vista interno) e dos fatores 

de contingência (ponto de vista externo) que modelam a construção do 
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organigrama e o desenho da estrutura da organização. Em termos da sua 

configuração estrutural, procurando aplicar os conceitos de Mintzberg (1992) 

sobre este tema, a FPH apresenta uma configuração “divisionada”, no que se 

refere à conjugação e fluxo de trabalho entre a linha hierárquica, centro 

operacional e a logística. Já relativamente à relação entre o vértice estratégico 

e a linha hierárquica entendemos tratar-se de uma configuração mais 

aproximada do tipo “missionária”. De referir que a configuração missionária 

está presente em todas as organizações uma vez que representa todos os 

valores que congregam uma organização, ou seja, o seu credo, a sua vocação 

e a sua missão.  

 

No que se refere ao organigrama da organização (figura 10), entendemos que 

a FPH apresenta um tipo de estrutura que se assemelha mais à estrutura 

hierárquica funcional. Este tipo de estrutura flexibiliza a rigidez da estrutura 

linear maximizando a relação entre a conceção e a execução. Entendemos a 

organização como algo já dotado de alguma complexidade organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Organigrama da FPH 

 

Os órgãos estatutários da FPH são representados pela Assembleia Geral, 

Presidente, Direção, Conselho Fiscal, Conselho de Justiça, Conselho de 
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Disciplina e Conselho de Arbitragem. A figura do Presidente da FPH apresenta-

se como presidente da Direção. A eleição para os órgãos estatutários têm lugar 

em Assembleia Geral expressamente convocada para o efeito. Os titulares dos 

referidos órgãos têm um mandato de duração quadrienal, em regra coincidente 

com o ciclo olímpico tendo como limitação temporal 3 mandatos seguidos num 

mesmo órgão. 

 

No que se refere às competências, relativamente à Assembleia Geral da FPH, 

destacamos a eleição ou destituição da Mesa da Assembleia Geral, a eleição 

ou destituição dos titulares dos órgãos estatutários, aprovação do plano de 

atividades, orçamentos, relatório, balanço e documentos de prestação de 

contas e a aprovação e alteração dos estatutos. Quanto ao Presidente, este 

representa a federação, assegura o seu regular funcionamento e promove a 

colaboração entre os seus órgãos. Compete-lhe representar a federação junto 

da administração pública, representar a federação junto das suas organizações 

congéneres, nacionais, estrangeiras e internacionais, representar a federação 

em juízo, convocar as reuniões de direção e dirigir os respetivos trabalhos, 

assegurar a organização e o bom funcionamento dos serviços, assegurar a 

gestão dos recursos humanos e financeiros da federação e presidir o Comité 

Superior do Hóquei. 

 

À direção compete aprovar os regulamentos, organizar as seleções nacionais, 

organizar ou autorizar as competências desportivas, garantir a efetivação dos 

direitos e deveres dos sócios, elaborar anualmente o plano de atividades, 

elaborar anualmente e submeter a parecer do Conselho Fiscal o orçamento, o 

balanço e os documentos de prestação de contas, zelar pelo cumprimento dos 

estatutos e das deliberações dos órgãos estatutários e elaborar contratos-

programa com as associações regionais para a atribuição de subsídios. 

 

O Conselho Fiscal fiscaliza os atos de administração financeira da federação, 

sendo composto um presidente, um vice-presidente e um relator e compete-

lhe, de um modo geral, emitir parecer sobre o orçamento, o balanço e os 
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documentos de prestações de contas, verificar a regularidade dos livros, 

registos contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte e 

acompanhar o funcionamento da federação, participando aos órgãos 

competentes as irregularidades financeiras de que tenha conhecimento.  

 

O Conselho de Disciplina é o órgão com poder disciplinar em matéria 

desportiva sendo composto por um presidente e dois vogais, devendo o 

presidente ser licenciado em direito. Ao Conselho de Disciplina compete 

apreciar e punir, em primeira instância, de acordo com a lei e com os 

regulamentos, as infrações disciplinares em matéria desportiva e apreciar e 

julgar, em primeira instância, os protestos apresentados pelos clubes, no 

âmbito das competições organizadas pela federação. 

 

O Conselho de Justiça é o órgão de recurso das decisões do Conselho de 

Disciplina, sendo composto por um presidente e dois vogais, devendo o 

presidente ser licenciado em direito. São competências do Conselho de Justiça 

conhecer e decidir dos recursos das decisões disciplinares em matéria 

desportiva, proferidas pelo Conselho de Disciplina e emitir parecer quanto à 

interpretação dos estatutos, regulamentos e disposições legais aplicáveis no 

âmbito da modalidade. 

 

O Conselho de Arbitragem é o órgão de coordenação e administração da 

atividade dos árbitros e juízes, sendo composto por um presidente e dois 

vogais. São competências do Conselho de Arbitragem coordenar e administrar 

a atividade da arbitragem, estabelecer os parâmetros de formação dos árbitros 

e juízes e ainda proceder à classificação técnica dos árbitros e juízes.  

 

Para além dos órgãos estatutários existe ainda o Comité Superior do Hóquei 

(não inserido no organigrama da organização), que é uma comissão consultiva 

presidida pelo presidente da Direção e constituído pelos presidentes dos 

órgãos estatutários, presidentes das associações regionais, sócios honorários 

individuais e sócios de mérito individuais nomeados pelo presidente da 
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Direção, até um máximo de cinco. Este Comité tem como competência 

principal emitir pareceres sobre a atribuição de condecorações e da qualidade 

de sócio honorário e de mérito.  

 

1.3.3. Agentes Desportivos filiados – 2012 a 2014 

 

De acordo com o Art.º 10º do Regulamento Interno9 da FPH “ (…) são 

considerados agentes desportivos: os praticantes, docentes, treinadores, 

árbitros, juízes, dirigentes, pessoal médico e paramédico e, em geral, todas as 

pessoas que intervêm na prova desportiva”. 

 

Seguindo o mesmo documento sabemos que o período de filiação dos sócios 

efetivos na organização é anualmente renovável, acontecendo durante o mês 

de agosto. Enquanto o sócio efetivo não renovar a sua filiação, não poderá 

participar em Provas Oficiais (Art.º 8.º do regulamento interno). O pedido de 

filiação, ou renovação, dos sócios efetivos é acompanhado pelo pagamento de 

uma taxa anual à FPH, cujo valor é fixado anualmente pela própria organização 

até 31 de julho. 

 

Os Clubes e associações regem-se por estatutos e regulamentos próprios e, 

através dos seus órgãos estatutários, representam todos os associados e 

praticantes neles inscritos junto da Federação e de outras entidades previstas 

na Lei.  

 

Posto isto, de acordo com dados recolhidos dos Relatórios de Gestão10 de 

2012 e 2013, publicados no site da federação, a organização apresentou um 

total de 1730 agentes inscritos em 2012 subindo em 2013 para 1947 (quadro 

1). O aumento significativo de agentes desportivos foi provocado pelo aumento 

substancial do número de praticantes. 

 

 

                                                           
9 O Regulamento Interno está disponível em http://bit.ly/1guyDsc 
10 Relatório de Gestão disponível em http://bit.ly/1h27yv8 
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Quadro 1 – Agentes desportivos filiados na FPH 

Agentes Desportivos 2012 2013 2014*

Clubes 12 12

Dirigentes Masculinos 56 57

Dirigentes Femininos 9 10

Árbitros/Juízes Masculinos 12 13

Árbitros/Juízes Femininos 5 6

Treinadores Masculinos 41 41

Treinadores Femininos 6 8

Praticantes 1589 1800

Total 1730 1947  

 

De uma forma mais particular, analisando o quadro 2, no que se refere aos 

atletas filiados, o aumento mais significativo deu-se a nível dos atletas até aos 

sub-16 masculinos. Apesar desta subida, verifica-se um decréscimo 

significativo nos sub-18 masculinos, decréscimo ligeiro nos seniores 

masculinos e femininos e nos veteranos. No entanto, os números indicam uma 

subida de 211 praticantes de 2012 para 2013.  

 

Quadro 2 – Atletas filiados na FPH 

Escalão 2012 2013 2014**

Até Sub 16 masculino 571 851

Até Sub 16 feminino 437 449

Sub 18 masculino 181 125

Sénior Masculino 183 181

Sénior Feminino 92 78

Veteranos 125 116

Total Masculino 1060 1258

Total Feminino 529 542

TOTAL 1589 1800

*informação disponivel na data de recolha  

 

O quadro que se segue (quadro 3) possibilita-nos uma visão mais alargada no 

tempo relativamente à flutuação do número de atletas filiados na FPH. De 

salientar os números de 2004 para 2005 com um aumento muito significativo 

em todos os setores. De apontar também os números relativos ao setor 
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feminino em 2006 com um número bastante significativo de praticantes 

femininos. 

Quadro 3 – Números de praticantes filiados na FPH de 2003-2007.  

 

 

1.3.4. Palmarés11 

 

Em termos de resultados desportivos, a seleção nacional sénior masculina, 

atualmente, encontra-se no 44º lugar do ranking mundial da FIH12 num total de 

71 nações.  

 

Entendemos ser relevante destacar os resultados recentes das seleções sénior 

e sub-21 masculinas os quais apontam para uma clara melhoria 

comparativamente aos resultados obtidos em anos anteriores. No hóquei em 

campo de destacar o 1º lugar obtido pelos seniores masculinos na Liga 

Mundial, ronda 1, em Lousada no ano de 2012. Ainda em 2012, Portugal 

alcançou, nos sub-21 masculinos, o 1º lugar no Eurohockey Junior 

Championship III, prova realizada no Jamor.    

 

Na vertente do hóquei de sala atribuímos especial destaque aos últimos 2 

anos. A seleção sénior masculino alcançou, em 2012, o 3º lugar tendo falhado 

a subida de divisão pelo critério da diferença de golos. Em 2014, alcançou o 1º 

lugar no EuroHockey Indoor Nations Championship III subindo de divisão, indo 

disputar em 2016 o europeu na divisão B. A seleção de sub-21 masculina, em 

2013, ganhou de forma indiscutível e soberana o EuroHockey Indoor Junior 

Nations Championship II (divisão B). Além do 1º lugar a seleção trouxe ainda 

os prémios individuais de melhor jogador e melhor marcador da prova. A 

                                                           
11 FPH (2014). Palmarés. Consult 08 mar 2014, disponível em http://bit.ly/1iq6eoi 
12 FIH (2014). World rankings. Consult 08 mar 2014, disponível em http://bit.ly/1g8DL4j 
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seleção sub-21, em 2015, disputa o europeu na divisão A, principal grupo de 

nações europeias. 

 

Hóquei em Campo 
 

Seleção Sénior Masculina 

  

Competição Ano Classificação 

EuroHockey Nations Championship 1974 16º 

EuroHockey Nations Challenge 2005 2º 

EuroHockey Nations Trophy 2007 7º 

EuroHockey Nations Challenge 2009 3º 

EuroHockey Nations Challenge 2011 6º 

World League Round 1 2012 1º 

EuroHockey Nations Championship II 2013 4º 

Seleção Sub-21 Masculina 
  

Competição Ano Classificação 

EuroHockey Junior Nations Championship 1977 6º 

EuroHockey Junior Nations Trophy 1998 7º 

EuroHockey Junior Nations Challenge 2000 1º 

EuroHockey Junior Nations Trophy 2002 7º 

EuroHockey Junior Nations Trophy 2004 8º 

EuroHockey Junior Nations Trophy 2006 8º 

EuroHockey Junior Championship III 2012 1º 

 

Seleção Sub-18 Masculina 
  

Competição Ano Classificação 

EuroHockey Youth Nations Trophy 2005 7º 

EuroHockey Youth Nations Challenge 2009 4º 

 

Seleção Sub-18 Feminina 

  

Competição Ano Classificação 

EuroHockey Youth Nations Trophy 2009 3º 

 

Seleção Sub-16 Masculina 

  

                           Competição Ano Classificação 

EuroHockey Youth Nations Trophy 2008 3º 

 
 
 
 



Relatório de estágio profissionalizante – Mestrado Gestão Desportiva - FADEUP  

 

65 
 

Hóquei de Sala 
  

Seleção Sénior Masculina 

  

Competição Ano Classificação 

EuroHockey Indoor Nations Trophy 1997 4º 

EuroHockey Indoor Nations Trophy 1999 2º 

EuroHockey Indoor Nations Championship 2001 8º 

EuroHockey Indoor Nations Trophy 2003 3º 

EuroHockey Indoor Nations Trophy 2006 4º 

EuroHockey Indoor Nations Trophy 2008 4º 

EuroHockey Indoor Nations Trophy 2010 8º 

EuroHockey Indoor Nations Challenge 2012 3º 

EuroHockey Indoor Nations Championship III 2014 1º 

 

Seleção Sénior Feminina 

  

Competição Ano Classificação 

EuroHockey Indoor Nations Trophy 2004 7º 

EuroHockey Indoor Nations Trophy 2006 8º 

EuroHockey Indoor Nations Trophy 2008 7º 

EuroHockey Indoor Nations Challenge 2010 8º 

EuroHockey Indoor Nations Challenge 2012 7º 

 

Seleção Sub-21 Masculina 

  

Competição Ano Classificação 

EuroHockey Indoor Junior Nations Championship 1998 7º 

EuroHockey Indoor Junior Nations Trophy 2000 1º 

EuroHockey Indoor Junior Nations Championship 2002 4º 

EuroHockey Indoor Junior Nations Championship 2004 7º 

EuroHockey Indoor Junior Nations Trophy 2009 4º 

EuroHockey Indoor Junior Nations Trophy 2011 5º 

EuroHockey Indoor Junior Nations Championship II 2013 1º 

 

Seleção Sub-21 Feminina 

  

Competição Ano Classificação 

EuroHockey Indoor Junior Nations Trophy 2007 2º 

EuroHockey Indoor Junior Nations Trophy 2009 3º 

EuroHockey Indoor Junior Nations Championship III 2011 8º 

EuroHockey Indoor Junior Nations Championship III 2013 7º 
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1.3.5. Orçamentos – receitas e despesas 2012 a 2014 

 

Os dados que expomos dizem respeito ao ciclo olímpico em vigor (2012-2016). 

Não pretendemos uma análise com grande pormenor mas sim transmitir uma 

ideia geral do que são as receitas e despesas da federação, ou seja, transmitir 

uma ideia geral de qual o poder orçamental com que se rege a federação de 

hóquei. Assim sendo, e de acordo com os estatutos da FPH, constituem 

receitas da federação:  

a) As taxas de filiação;  

b) Os lucros das competições organizadas pela federação;  

c) O produto de multas, cauções, indemnizações e quaisquer outras 

importâncias que, nos termos regulamentares, devam reverter para a 

federação;  

d) As taxas cobradas por licenças, inscrições, transferências, emissões de 

cartões, venda de impressos, brochuras ou publicações emitidas pela 

federação;  

e) As comparticipações financeiras do Estado e outros organismos oficiais;  

f) As doações, heranças e legados;  

g) Outra receitas legalmente autorizadas.  

 

Posto isto, e de acordo com os planos de atividades e orçamentos da FPH, 

publicados no site da federação, os quadros 3, 4 e 5 demonstram as receitas 

expectadas da federação para o período 2012, 2013 e 2014, respetivamente. 

 

Quadro 4 – Receita da FPH referente a 2012 

Taxas de Filiação / Inscrição 12.500,00 € 2,49%

Multas, Protestos e Recursos 1.000,00 € 0,20%

Impressos 100,00 € 0,02%

Publicidade / Patrocínios 8.000,00 € 1,60% 4,31%

Instituto do Desporto de Portugal

Programa 1 - Desenvolvimento da Prática Desportiva 342.699,88 € 68,37%

Programa 2 - Enquadramento Técnico 89.686,00 € 17,89%

Programa 5 - Organização de Eventos Desportivos 

Internacionais
37.240,00 € 7,43%

Programa 6 - Formação de Recursos Humanos 10.000,00 € 2,00% 95,69%

TOTAL ORÇAMENTO RECEITA 2012 501.225,88 € 100,00%

Receita 2012
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Quadro 5 – Receita da FPH referente a 2013 

Taxas de Filiação / Inscrição 11.500,00 € 2,38%

Multas, Protestos e Recursos 1.000,00 € 0,20%

Impressos 150,00 € 0,03%

Publicidade / Patrocínios 8.000,00 € 1,59%

FIH/EHF Grants 2.000,00 € 0,40% 4,50%

Instituto Português do Desporto e da Juventude, IPDJ

Programa 1 - Desenvolvimento da Prática Desportiva 387.197,54 € 76,88%

Programa 2 - Enquadramento Técnico 79.800,00 € 15,84%

Programa 6 - Formação de Recursos Humanos 14.000,00 € 2,78% 95,50%

TOTAL ORÇAMENTO RECEITA 2013 503.647,54 € 100,00%

Receita 2013

 

Quadro 6 – Receita da FPH referente a 2014 

Taxas de Filiação / Inscrição 12.500,00 € 3,26%

Multas, Protestos e Recursos 3.000,00 € 0,78%

Impressos 150,00 € 0,04%

Publicidade / Patrocínios 4.000,00 € 1,04% 5,13%

Instituto Português do Desporto e da Juventude, IPDJ 355.494,16 €

Programa 1 - Desenvolvimento da Prática Desportiva 275.463,92 € 71,74%

Programa 2 - Enquadramento Técnico 40.180,24 € 10,49%

Programa 5 - Organização de Eventos Desportivos 

Internacionais
31.450,00 € 8,21%

Programa 6 - Formação de Recursos Humanos 9.000,00 € 2,35% 92,78%

Subsídios de outras entidades 8.000,00 € 2,09% 2,09%

TOTAL ORÇAMENTO RECEITA 2014 383.744,16 € 100,00%

Receita 2014

 

 

Após análise dos quadros referentes a receitas constatamos que o 

financiamento proveniente do Instituto Português do Desporto e da Juventude 

(IPDJ) representa, atualmente, sensivelmente 93% da receita da FPH. Os 

restantes 7% advêm das taxas de filiação, multas, impressos, 

publicidade/patrocínio e subsídios de outras entidades. Constatamos, também, 

que o financiamento em causa sofreu uma redução, relativamente a 2012, na 

ordem dos 26%. Fruto desse corte, o programa que sofreu uma maior redução 

(em termos percentuais), no que se refere ao financiamento do IPDJ, foi o 

programa 2 relativo ao enquadramento técnico, passando de um orçamento de 

89.686,00€ em 2012 para 40.180,24€ em 2014 (redução superior a 50%). A 

redução também foi bastante notória no programa 1 relativo ao 

desenvolvimento da prática desportiva, passando de 342.699,88€ em 2012 

para 275.463,92€ em 2014 (redução na ordem dos 20%).   
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De acordo com os estatutos da organização, constituem despesas da 

federação, designadamente:  

a) Os encargos com o respetivo funcionamento e com o cumprimento das suas 

atribuições e das competências dos seus órgãos;  

b) Os custos de aquisição, manutenção e conservação dos seus equipamentos 

e pagamento de serviços.  

 

Posto isto, e de acordo com os planos de atividades e orçamentos da FPH, os 

quadros 6, 7 e 8 demonstram as receitas da FPH referentes a 2012, 2013 e 

2014, respetivamente. 

 

Quadro 7 – Despesas da FPH referentes a 2012 

Programa 1 - Desenvolvimento da Prática Desportiva

Projeto 1.1 - Organização e Gestão da Federação 140,327,38 € 39,53%

Projeto 1.2 - Desenvolvimento da Atividade Desportiva 52.812,50 € 14,88%

Projeto 1.3 - Proj. Inovador de Desenv. Pratica Desportiva 

Juvenil
10.000,00 € 2,82%

Projeto 1.4 - Seleções Nacionais 148.000,00 € 41,69%

Projeto 1.5 - Dirigentes em Organismos Internacionais 3.850,00 € 1,08%

354.989,88 € 100,00% 70,82%

Programa 2 - Enquadramento Técnico 86.686,00 € 100,00% 17,89%

Programa 5 - Organização de Eventos Desportivos 

Internacionais
46.550,00 € 100,00% 9,29%

Programa 6 - Formação de Recursos Humanos 10.000,00 € 100,00% 2,00%

TOTAL ORÇAMENTO DESPESA 2012 501.225,88 € 100,00%

Despesas 2012

 

 

 

Quadro 8 – Despesas da FPH referentes a 2013 

Programa 1 - Desenvolvimento da Prática Desportiva

Projeto 1.1 - Organização e Gestão da Federação 146.027,54 € 35,63%

Projeto 1.2 - Desenvolvimento da Atividade Desportiva 65.000,00 € 15,86%

Projeto 1.3 - Proj. Inovador de Desenv. Pratica Desportiva 

Juvenil
7.000,00 € 1,71%

Projeto 1.4 - Seleções Nacionais 188.820,00 € 46,07%

Projeto 1.5 - Dirigentes em Organismos Internacionais 3.000,00 € 0,73%

409.847,54 € 100,00% 78,96%

Programa 2 - Enquadramento Técnico 79.800,00 € 100,00% 10,49%

Programa 6 - Formação de Recursos Humanos 14.000,00 € 100,00% 2,35%

TOTAL ORÇAMENTO DESPESA 2013 503.647,54 € 100,00%

Despesas 2013
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Quadro 9 – Despesas da FPH referentes a 2014 

 

No que se refere a despesas da FPH destacamos a redução da despesa nos 

projetos 1.1 e 1.2 relativos à organização e gestão da federação e 

desenvolvimento da atividade desportiva. Essa redução traduz-se na ordem 

dos 19% e 20%, respetivamente. De referir que todos os projetos inerentes ao 

programa 1 (desenvolvimento da prática desportiva) sofreram reduções nas 

despesas, em 2014, em função da redução do financiamento para este 

programa.  

 

O quadro 9 dá-nos uma noção mais alargada no tempo em termos da variação 

do financiamento do IPDJ. Entendemos ser importante realçar o fato do 

orçamento da federação ter sofrido uma redução, no espaço de 3 anos, 

superior a 125.000,00€. Destacamos os cortes nos contrato-programa 

referentes ao Enquadramento Técnico e Desenvolvimento da Prática 

Desportiva.  

 

Quadro 10 – Detalhe das dotações do IPDJ, relatório de gestão 2013 da FPH 

 
 

Programa 1 - Desenvolvimento da Prática Desportiva

Projeto 1.1 - Organização e Gestão da Federação 113.813,92 € 37,62%

Projeto 1.2 - Desenvolvimento da Atividade Desportiva 42.250,00 € 13,77%

Projeto 1.3 - Proj. Inovador de Desenv. Pratica Desportiva 

Juvenil
3.000,00 € 0,99%

Projeto 1.4 - Seleções Nacionais 142.550,00 € 47,12%

Projeto 1.5 - Dirigentes em Organismos Internacionais 1.500,00 € 0,50%

303.113,92 € 100,00% 78,96%

Programa 2 - Enquadramento Técnico 40.180,24 € 100,00% 10,49%

Programa 5 - Organização de Eventos Desportivos 

Internacionais
31.450,00 € 100,00% 8,21%

Programa 6 - Formação de Recursos Humanos 9.000,00 € 100,00% 2,35%

TOTAL ORÇAMENTO DESPESA 2014 383.744,16 € 100%

Despesas 2014
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1.3.6. Funcionários e funcionamento diário  

 

No que se refere ao funcionamento diário, a Federação Portuguesa de Hóquei 

funciona de 2ª feira a 6ª feira das 09:30h às 20:00h. A organização conta com 6 

funcionários nos quadros, um estagiário de mestrado, e uma administrativa na 

condição de voluntariado. A federação acolheu também, em março, um 

estagiário da metodologia de Gestão desportiva da FADEUP. Além dos 

funcionários, voluntários e estagiários referidos fazem também parte do 

funcionamento da federação ainda os treinadores de seleções jovens e 

seniores, masculinas e femininas, selecionadores, treinadores adjuntos e 

fisioterapeutas alguns deles também num regime de voluntariado e 

colaboração. Esta é uma realidade do hóquei e, entendemos nós, de muitas 

outras modalidades da dimensão e com a expressão do hóquei. Com as 

dificuldades financeiras cada vez mais acentuadas, a necessidade de 

colaboradores voluntários para o desempenho de determinadas tarefas e 

funções, que em muitos outros cenários seriam financeiramente 

recompensados, torna-se cada vez mais premente e necessário. 

 

Voltando um pouco atrás, e apoiando-nos no que já fora abordado em capítulos 

anteriores, a federação tem na sua estrutura diversos departamentos, órgãos e 

conselhos todos devidamente estruturados e com funções muito próprias.     

 

Cada um dos 6 funcionários dos quadros da FPH cumpre funções bastante 

distintas estando, na sua maioria, inseridos em setores de atuação diferentes. 

Procurando apresentar as funções de uma forma sucinta, no departamento 

financeiro existe um funcionário do quadro responsável por toda a 

contabilidade da federação. No departamento de comunicação e marketing 

está outro funcionário do quadro responsável por toda a comunicação da FPH, 

pela gestão das redes de comunicação da federação nomeadamente site, 

facebook, youtube e twiter e pela disponibilização de outros conteúdos sejam 

eles circulares, comunicados, newsletter, etc. No departamento técnico 

encontra-se o diretor técnico nacional, também ele pertencente ao quadro da 



Relatório de estágio profissionalizante – Mestrado Gestão Desportiva - FADEUP  

 

71 
 

FPH. O diretor técnico nacional apresenta a função de coordenar e planear de 

tudo o que está relacionado com competição, seleções e formação técnica de 

agentes desportivos. É no departamento técnico que nos encontramos 

enquadrados dando apoio, entre outras tarefas, ao diretor técnico nacional. 

Relativamente aos restantes departamentos, todas as pessoas que os 

compõem funcionam num contexto de voluntariado e colaboração. 

 

Na parte administrativa da FPH encontra-se uma funcionária (já com muitos 

anos de funções na federação das quais resulta um vasto conhecimento das 

pessoas do hóquei) que está mais orientada para os contatos na ótica do 

relacionamento institucional. As funções administrativas que estão mais 

direcionadas para a logística (aluguer de recintos, reservas de hotéis, 

marcação de passagens, etc.) são desempenhadas pela funcionária que se 

encontra em regime de voluntariado. Existe também, na organização, um 

terceiro elemento administrativo, inserido também nos quadros da FPH, que 

que se ocupa mais com questões relacionadas com a competição, como é o 

caso de inscrição de atletas, seguros de atletas, ligação com o conselho de 

disciplina no processamento dos boletins de jogo e consequente aplicação dos 

castigos, etc. O 6º elemento, que constitui o grupo de funcionários da FPH, é a 

própria Presidente a qual cumpre funções a tempo inteiro. Dos elementos da 

direção existe um vice-presidente que está mais presente no dia-a-dia da 

federação e que se ocupa principalmente com questões da competição. Depois 

há um outro vice-presidente responsável por acompanhar as seleções 

masculinas e uma vice-presidente para acompanhar as seleções femininas, 

cumprindo estes por norma as funções de “Team Manager” nas competições 

internacionais.   
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II. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

A organização acolhedora escolhida para o estágio profissionalizante, fase 

conclusiva do mestrado de gestão desportiva, foi a Federação Portuguesa de 

Hóquei com sede na cidade do Porto. 

 

Após algumas reuniões com as pessoas responsáveis, quer da FADEUP, quer 

da FPH – Prof. Dr. Maria José Carvalho, coordenadora do mestrado de gestão 

desportiva e a Joana Gonçalves, presidente da FPH – tidas ainda no final do 

primeiro ano do mestrado em questão (finais do mês de maio de 2013), 

acordamos iniciar o estágio no dia 1 de setembro de 2013 sendo o término do 

mesmo estimado para final de março de 2014. Estipulamos ainda o volume de 

horas semanal o qual ficou acordado nas 20 horas semanais, ou seja, 4 horas 

por dia, de 2ª feira a 6ª feira com horário a cumprir entre as 15h00 e as 19h00. 

 

2.1. Conceção 

  

A direção da FPH entendeu enquadrar-nos no Departamento Técnico, com 

funções similares às de um secretário técnico, prestando auxílio ao diretor 

técnico nacional, André Oliveira, em algumas das tarefas que coordena, como 

são o caso da gestão das competições nacionais, planeamento da preparação 

das seleções nacionais, planeamento da formação na forma de ações e cursos 

de formação de árbitros, treinadores e dirigentes. Para além destas tarefas 

auxiliares delegaram-nos, como tarefas prioritárias os projetos do Desporto 

Escolar, o Parahóquei, as ações de formação e ações de dinamização e 

promoção da modalidade, como é o caso dos Campos de Férias Desportivas e 

a Semana Olímpica. Convém realçar que muito do que nos foi delegado adveio 

já de uma ligação e de trabalho já desenvolvido nesta federação em épocas 

passadas devido a estágios, realizados durante a licenciatura, no âmbito da 

metodologia de Gestão Desportiva. Após os estágios, e por vontade de ambas 

as partes, deu-se um período de voluntariado que coincidiu com o primeiro ano 

do mestrado. Na sequência do mestrado, pareceu-nos lógica e entusiasmante 
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a viabilidade de realizar o estágio profissionalizante na FPH possibilitando dar 

seguimento ao trabalho e a projetos desenvolvido anteriormente.  

 

2.2. Atividades 

 

O presente ponto pretende fazer um relato pormenorizado das atividades 

desenvolvidas ao longo do período de estágio. Estruturamos toda a atividade 

desenvolvida em quatro categorias que agrupam as principais atividades – a 

“Formação”, onde englobamos as formações técnicas e as ações de 

dinamização e promoção da modalidade, a categoria “Competição”, “Seleções” 

e uma quarta categoria “Projetos”, onde incluímos o Desporto Escolar, o 

ParaHóquei e o FPH-YP. O desenvolvimento de cada uma das atividades, na 

sua redação, obedece ao desenrolar cronológico dos acontecimentos. 

Obedece também a uma exposição orientada numa lógica do planeamento, 

ação e análise da ação (atividade).  

  

2.2.1. FORMAÇÃO 

 

Na presente categoria incluímos as ações de dinamização e promoção da 

modalidade como são exemplo a Semana Olímpica em Guimarães, os campos 

de férias desportivas de natal e as ações de formação técnica (treinadores, 

dirigentes, árbitros, docentes, etc.). 

 

2.2.1.1. Ações de Dinamização e Promoção da Modalidade  

 

Centenário do Agrupamento de Escoteiros de Portugal (AEP) 

 

No final de agosto, o Departamento Técnico da FPH foi contatado pelo 

Agrupamento de Escoteiros de Portugal (AEP) com o intuito de solicitar a 

participação da FPH nas comemorações do centenário do agrupamento. As 

comemorações aconteceriam no fim-de-semana de 7 e 8 de setembro de 2013. 
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O departamento técnico da federação decidiu colocar a coordenação desta 

atividade a nosso cargo. 

 

A atividade ficou estipulada acontecer no dia 7 de setembro entre as 10:00h e 

as 19:00h no Complexo Desportivo do Jamor, mais precisamente no sintético 

de hóquei em campo do Jamor.  

A atividade de hóquei foi elaborada e organizada da seguinte forma:  

- Momento inicial de conversa com o grupo - este momento serviria para dar a 

conhecer um pouco sobre a modalidade, falar das suas vertentes, as principais 

diferenças entre as diferentes vertentes da modalidade, alguma das principais 

regras e características específicas da modalidade como por exemplo, o “stick” 

de hóquei;  

– Momento de familiarização com o “stick” e a bola;  

– Exercícios fechados de condução, drible, passe e receção;  

– Exercício aberto de situação de jogo.   

 

Grupos formados por 15 jovens escoteiros com idades entre os 17 e os 21 

anos. A atividade teria a duração de uma hora por grupo o que perfaria um total 

de 8 horas de atividade sendo que uma hora seria para a pausa de almoço. 

120 escoteiros, sensivelmente, teriam a oportunidade de experimentar a 

modalidade. 

 

Foram contatados 5 atletas internacionais das seleções jovens – Johannes 

Kodde, Rafael Carvalho, Miguel Ralha, Frederico Santos e André Rosa – que 

se disponibilizaram a colaborar com a FPH monitorizando a atividade. O 

Johannes Kodde ficou responsável pela coordenação quer dos restantes 

voluntários quer da atividade e de fazer o relatório da atividade ao estagiário da 

FPH responsável pela organização da mesma. 

 

A atividade teve início às 13h devido a atrasos da própria organização do 

evento. Foi necessário um ligeiro ajuste do que estava inicialmente estipulado 

na fase do planeamento da atividade. O tempo de atividade foi reduzido por 
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forma a garantir que toda a gente teria o mesmo tempo de experimentação do 

hóquei.  

 

Os colaboradores monitorizaram a atividade sem problemas. Fizeram, também, 

a recolha de imagens que foram posteriormente utilizadas pelo departamento 

de comunicação e marketing para publicação no “site” e “facebook” da FPH 

(figura 11). Conseguiram ainda garantir 6 horas de atividade dando 

oportunidade de experimentar o hóquei em campo a mais de 100 escoteiros – 

o feedback dos escoteiros foi extremamente positivo. Gostaram imenso de 

conhecer o hóquei em campo. Podemos, assim, considerar como positiva a 

participação do hóquei nas comemorações do centenário da AEP. 

 

 

Semana Olímpica 2013 

 

A preparação da participação da FPH na Semana Olímpica 2013 ficou à nossa 

responsabilidade. Por indicação da direção da FPH, a organização da mesma 

seguiria, de uma forma geral, a mesma orientação de participações anteriores, 

ou seja, estaria dividida em dois espaços distintos – um de atividade e 

experimentação da modalidade e outro para exposição e promoção do hóquei. 

O evento teria lugar no Pavilhão Multiusos de Guimarães durante os dias 7, 8 e 

9 de novembro de 2013.  

 

Começamos, logo desde muito cedo (45 dias antes do evento), a estabelecer 

contatos com o responsável da organização da Semana Olímpica 2013 pelos 

contatos com as Federações, o assessor da Comissão de Atletas Olímpicos 

(CAO), Ricardo Bendito. Foram, desde logo, feitos os pedidos necessários de 

material para a atividade prática e para a zona da exposição para garantir a 

Figura 11 – Centenário AEP no sintético de hóquei do Jamor 
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cedência do material em conformidade com o que seria pedido. Os contatos 

foram estabelecidos por telefone e por correio eletrónico.  

 

Relativamente à exposição, grande parte dos moldes da mesma estariam já 

definidos em função das participações anteriores no evento. Entendemos que o 

vídeo exibido em edições anteriores era insuficiente para o nível que 

queríamos atingir pelo que propusemos à direção da FPH criar um vídeo que 

exibisse os principais acontecimentos da época 2012-2013, proposta que foi 

aceite. A recolha de informação para este vídeo foi extensíssima visto a época 

passada ter sido das mais repletas de acontecimentos e feitos quer em termos 

organizativos quer em termos de conquistas desportivas. A recolha de 

informação e edição do vídeo tomou-nos mais de 40 horas de trabalho. O 

resultado poderá ser visto em http://www.youtube.com/user/FPHoquei. 

 

Em reunião com a Presidente da FPH, Joana Gonçalves, no final de setembro, 

sobre o tema da participação na Semana Olímpica, mais especificamente, 

sobre a parte prática do evento, surgiu o desafio de se criar uma estação de 

“tiro-ao-alvo”. A estação seria composta por uma baliza com uma lona com 

alvos, colocada em cima de um pedaço de relva sintética. A ideia seria poder 

“stickar” à baliza ou fazer um “flick” à baliza para tentar acertar nos alvos 

estando a fazê-lo na relva sintética, o que seria muito semelhante à sensação 

de estar no campo de hóquei em campo a “stickar” à baliza. Este desafio 

envolveria dois outros desafios – conseguir quem nos cedesse um pedaço de 

relva sintética e conseguir alguém (designer de preferência) capaz de trabalhar 

uma imagem de um guarda-redes numa baliza de hóquei com alvos à sua 

volta. Para além dos desafios mencionados, haveria um outro desafio que 

condicionaria todos os restantes – conseguir tudo isso com o menor encargo 

possível.  

 

Realizaram-se diversos telefonemas e conseguiu-se um contato, o Sr. Rui Silva 

de uma empresa chamada Safina, única fabricante de relvas sintéticas em 

Portugal. Após alguns contatos, a Safina, na pessoa do Rui Silva, aceitou 

http://www.youtube.com/user/FPHoquei
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ceder, sem qualquer custo, um pedaço de relva sintética (com 4 metros por 8 

metros) para a nossa atividade. Em forma de agradecimento, propusemos à 

Safina fazer uma notícia no site da FPH a divulgar o apoio da empresa. 

Entendemos que poderíamos ir mais longe e solicitamos uma reunião com a 

mesma a realizar-se na sede da FPH no dia 18 de outubro de 2013. Da reunião 

resultou uma parceria com a Safina. Esta parceria foi anunciada à 

comunidade13, através do site da FPH em Outubro de 2013.  

 

Para completar a estação de “tiro-ao-alvo” faltaria conseguir “apenas” a lona 

para aplicar na baliza. O “apenas” envolveria conseguir uma gráfica para fazer 

o trabalho e impressão da lona e um designer para criar a imagem para ser 

impressa na lona. Conseguimos uma fotógrafa e designer, Filipa Loureiro, que 

se disponibilizou a colaborar no projeto. A fotógrafa/designer seria fundamental 

para se conseguir uma imagem real, com qualidade, de uma baliza com 

guarda-redes e para depois trabalhar essa mesma imagem como se pretendia. 

Contatamos um dos guarda-redes do Sport Club do Porto, André Romariz, para 

participar e colaborar no projeto cedendo-nos uns poucos minutos do seu treino 

para recolhermos uma imagem sua. Após um contato telefónico, o atleta 

aceitou de imediato colaborar connosco (figura 12).    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Imagem final da baliza de hóquei com o guarda-redes André Romariz 

 

                                                           
13 Poderá consultar a noticia através do link http://www.fphoquei.pt/blog/2013/11/fph-fecha-parceria-com-a-safina-
conhecida-empresa-de-texteis-de-revestimento 

http://www.fphoquei.pt/blog/2013/11/fph-fecha-parceria-com-a-safina-conhecida-empresa-de-texteis-de-revestimento
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/11/fph-fecha-parceria-com-a-safina-conhecida-empresa-de-texteis-de-revestimento
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Feita alguma pesquisa de gráficas no Porto decidimos contatar a gráfica 

“Qualquer Idéia”. Optamos por esta gráfica por diversos fatores sendo eles a 

proximidade da gráfica, facilidade de acesso, o facto de não ter intermediários 

e pela celeridade na entrega do serviço.  

 

A Semana Olímpica 2013 decorreu nos dias 7, 8 e 9 de novembro no Pavilhão 

Multiusos de Guimarães. Todas as Federações e organizações desportivas 

convidadas teriam um espaço para divulgação e promoção da modalidade e 

algumas destas federações teriam um espaço destinado à experimentação 

prática da modalidade (figura 13). Os primeiros dois dias estavam destinados 

às escolas da região e regiões circundantes. O terceiro e último dia foi 

destinado ao público em geral.  

 

As sessões práticas de hóquei decorreram durante o dia 7, das 14:00h às 

16:30h e durante o dia 8, entre as 10:00h e as 12:30h. Para nos auxiliarem, 

durante as sessões práticas de experimentação da modalidade, contatamos os 

atletas internacionais Ricardo Teixeira, Soraia Martins e Bruno Santos – sendo 

este último o atleta mais internacional de sempre da história do hóquei em 

Portugal (161 internacionalizações). Os grupos de miúdos circulavam pelas 

diversas atividades a cada 30 minutos. Nos dois primeiros dias passaram pela 

nossa atividade cerca de 200 crianças com idades entre os 6 e os 15 anos.  

Durante os 3 dias da Semana Olímpica, segundo dados da organização, 

circularam pelo evento cerca de 1500 pessoas. 

Figura 13 – Exposição (esq.) e estação #POWERFLICK (dir.) durante a Semana Olímpica 2013 
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Relativamente a edições futuras da Semana Olímpica entendemos ser 

necessário alterar a forma de funcionamento da exposição. Entendemos ser 

necessária a presença de uma pessoa do hóquei durante todo o tempo de 

exposição para que possa conversar e de certa forma a atrair maior atenção 

das pessoas para a nossa exposição. Nas edições anteriores da Semana 

Olímpica isso não aconteceu e o que verificamos este ano foi que, apesar de 

cedermos informação à organização acerca da nossa modalidade, a forma 

como transmitem essa informação nunca é da mesma forma como se fosse 

uma pessoa da modalidade, que vive o hóquei e consegue transmitir a 

informação de uma forma muito mais apaixonada. Relativamente à atividade 

prática acreditamos que correu muito bem, a estreia da estação 

“#POWERFLICK” teve o impacto que espectávamos e foi notório o entusiamo 

das crianças. Nas próximas edições pretendemos, para os dois primeiros dias 

dedicados às escolas, estender o tempo de atividade prática fazendo a 

totalidade do dia. 

 

Campo de Férias Desportivas de natal 

 

O departamento técnico da FPH foi contatado pela Junta de Freguesia de 

Ramalde e pela Escolinha de Rugby de São João da Talha por forma a dar 

cobertura aos já habituais campos de férias desportivas de natal. Foi-nos 

delegada a organização destas atividades.  

 

Relativamente ao campo de férias da Escolinha de Rugby de São João da 

Talha, este ficou agendado realizar-se nos dias 18, 19 e 20 de dezembro de 

2013. Por localizar-se em Lisboa, mais especificamente em Loures, não nos foi 

possível deslocar ao local. Contatámos o recém-criado grupo de um recente 

projeto da FPH, o “FPH-Youth Panel”, para dar apoio e orientar a atividade. Os 

atletas internacionais Joe Kodde e André Rosa disponibilizaram-se a dar o 

apoio necessário (figura 14). Toda a atividade, quer o material necessário para 

a atividade, quer o planeamento da parte prática de atividade, quer a recolha 



Relatório de estágio profissionalizante – Mestrado Gestão Desportiva - FADEUP  

 

82 
 

de imagens para promoção nas redes da FPH foi colocado à responsabilidade 

dos mesmos. 

A atividade decorreu durante os 3 dias das 09:00h às 12:00h. Cerca de 90 

crianças com idades entre os 5 e os 15 tiveram oportunidade de experimentar a 

modalidade. 

 

Figura 14 – Atividade do campo de férias desportivas de natal da Escolinha de Rugby. Joe Kodde à 

esquerda e André Rosa à direita 

 

Relativamente ao campo de férias da Junta de Freguesia de Ramalde, este 

ficou agendado para os dias 2 e 3 de janeiro de 2014 na Escola 2/3 Fontes 

Pereira de Melo no Porto. Contatámos diversos atletas da seleção nacional 

mas, dada a data, apenas conseguimos apoio do atleta internacional e membro 

também do “FPH-Youth Panel”, Ivo Moreira. 

 

A atividade seguiu os contornos já habituais para este tipo de ação. Decorreu 

entre as 14h00 e as 16h30 e durante os dois dias cerca de 70 miúdos tiveram a 

oportunidade de experimentar a modalidade. 

 

Figura 15 – campo de férias desportivas de natal da Junta de Freguesia de Ramalde 
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Visita à escola EB 2/3 Prof. Óscar Lopes 

 

Durante o mês de março recebemos o contato da professora Céu Mota, 

responsável pelos grupo-equipa de hóquei da escola Óscar Lopes, a solicitar 

uma vista à escola por parte da FPH. O intuito da visita seria reforçar a 

presença do hóquei na escola e também para proporcionar, aos alunos, um 

momento de aprendizagem estimulante e distinto do que habitualmente têm 

com a professora responsável. A ação ficou agendada para o dia 27 de março, 

nas instalações da escola, a realizar no período destinado ao hóquei no 

desporto escolar da escola, ou seja, entre as 17h00 e as 18h30. 

 

Por forma a satisfazer o pedido da professora, procuramos contatar atletas de 

seleção e treinadores de referência nacional. Obtivemos resposta favorável da 

atleta internacional Soraia Martins e dos treinadores da seleção nacional 

feminina Mónica Pereira e Fernando Ribeiro. Além de atletas e treinadores, e 

por forma a oficializar ainda mais a visita, a ida à escola contou também com a 

presença da presidente da FPH, Joana Gonçalves.      

 

2.2.1.2. Ação de Formação de Professores 

 

Durante o mês de janeiro e fevereiro recebemos 2 propostas de formação 

técnica direcionadas para o corpo de professores das escolas e uma ação de 

dinamização. As 3 ações ficaram agendadas acontecer durante o 3º período.  

Dado que as datas escolhidas para a realização das ações vão para lá do 

tempo estipulado para o estágio, apenas faremos uma apresentação do que 

preparamos para a realização das mesmas sendo que a descrição da ação em 

si não será possível de ser apresentada.  

 

Uma das propostas de formação de professores surgiu de uma professora com 

ligação à modalidade e que leciona numa escola primária situada na Trofa. A 

outra proposta surgiu de uma professora estagiária na EB 2/3 António Gedeão 

situada em Almada. A resposta da FPH foi favorável para ambas as propostas. 
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Dado o parecer da direção, apresentamos às professoras, que nos contataram, 

as condições para a realização das ações (anexo I). Além do documento 

referido, preparamos também um documento com as linhas orientadoras para 

as ações de formação de professores. O documento serviria tanto para 

apresentar nas escolas como para a própria orientação do técnico da FPH 

designado para o efeito (anexo II). Estabelecemos, também, contatos com 

técnicos que habitualmente colaboram com a FPH neste tipo de ações por 

forma a assegurar a sua disponibilidade e garantir a realização das mesmas. 

Conforme resposta das duas professoras e respetiva direção das escolas, tudo 

indica que as formações se realizarão no período solicitado, ou seja, no 3º 

período do presente ano letivo. 

 

No que se refere à proposta de uma ação de dinamização na Escola da 

Apelação em Lisboa, fizemos uma contraproposta no sentido de se realizar, 

para além da ação de dinamização, uma ação de formação de professores 

uma vez que, a escola a que nos referimos, ter tido, até ao ano letivo passado, 

a modalidade do hóquei inserida no desporto escolar da mesma. No nosso 

entender, uma ação de dinamização por si só teria pouco valor neste caso, 

uma vez que o que realmente se pretende da escola em questão é que se 

reative o hóquei na escola sendo a modalidade já conhecida da comunidade 

escolar. A resposta da professora responsável veio de encontro à nossa 

proposta pelo que ficou agendada uma ação de dinamização e formação de 

professores para o início do próximo ano letivo, em setembro de 2014. 

 

2.2.2. COMPETIÇÃO 

 

No que se refere às nossas responsabilidades no apoio à competição, estas 

passam pela receção das marcações de jogos referentes a todos os escalões 

competitivos, envio de lembretes (por email) aos clubes que até à data não 

terão enviado as suas marcações e apoio à recém-criada competição de sub-

11, os Torneios Benjamim. 
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De acordo com o Regulamento Geral de Provas - Art.º 15º - Marcação/ 

Alteração de Jogos e Organização – a marcação de um jogo deverá ser 

enviada para os endereços geral@fphoquei.pt ou dt@fphoquei.pt até 15 dias 

antes da realização do mesmo. Qualquer alteração à marcação realizada terá 

que ser comunicada, para os mesmos endereços, até 6 dias antes à realização 

do jogo. Após recebermos as marcações dos jogos enviadas pelos clubes, 

tratamos de comunicar essas marcações para o departamento de comunicação 

e marketing para publicação das marcações no site da FPH e consequente 

publicação das circulares referentes às marcações de jogos dos diferentes 

escalões. Além disso, comunicamos as marcações também para o conselho de 

arbitragem responsável pela nomeação dos árbitros. 

 

Relativamente à prova de Sub 11 – Torneios Benjamim – esta não contempla o 

carácter formal das restantes provas do calendário oficial de provas FPH. 

Neste sentido, o que realmente se pretende para este escalão é os torneios 

aconteçam, que os miúdos joguem. Para tal, adaptou-se para estas provas, o 

modelo de jogo do Desporto Escolar, ou seja, o formato de 3x3, jogado em 

qualquer superfície, num campo de 20mx22m tornando a realização da prova 

muito mais fácil de se concretizar. No que se refere às nossas funções neste 

ponto, tratamos de receber as marcações do torneio, elaboramos os 

calendários de competição e comunicamos essa informação para as partes 

anteriormente referidas – comunicação e arbitragem. 

 

2.2.3. SELEÇÕES 

 

No que se refere às seleções, as nossas funções passam, de uma forma geral, 

pela coordenação e planeamento da preparação das seleções masculina e 

feminina, Sénior e Sub 21 para as competições internacionais. De uma forma 

mais pormenorizada, o planeamento envolve o agendamento dos treinos e a 

marcação e reserva dos campos para os treinos, preparar o material de treino 

(bolas, cones, coletes) e agilizar envio do mesmo para os locais de treino das 

diferentes seleções. Por norma, os treinos durante os planos de preparação 
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dão-se em dois polos separados, um polo a norte e um polo a sul. Sempre que 

se dá a deslocação de atletas para períodos de estágio concentrados, em que 

a seleção treina com todos os atletas, adicionamos às nossas incumbências o 

planeamento das dormidas e alimentação dos mesmos. O plano alimentar é 

sempre coordenado com o Dr. Pinto de Sousa do departamento médico da 

FPH. Para além destas tarefas que dizem respeito à preparação para as 

competições, ainda faz parte das nossas tarefas a consulta de percursos de 

viagem e simulação dos custos das mesmas. 

 

Na presente época, as nossas seleções representarão Portugal no Eurohockey 

Indoor Championship III (M) na Croácia, Eurohockey Indoor Championship III 

(W) também na Croácia e participa e organiza o EuroHockey Junior 

Championship II (M) e World League Round 1, estas últimas duas competições 

a realizar no Estádio de Hóquei de Lousada, em julho e setembro 

respetivamente. 

 

Para além das provas internacionais, no seguimento da estratégia definida para 

o desenvolvimento das seleções jovens, nos últimos anos, as seleções jovens 

sub-18 e sub-16, masculinas e femininas, tem participado nos Campeonatos de 

Seleções Autonómicas de Espanha. Na presente época, planeamos e 

preparamos uma deslocação dos sub-18 masculinos que se realizou em 

Valência a 31 de outubro de 2013. 

 

2.2.4. PROJETOS 

 

2.2.4.1. Desporto Escolar 

 

A presente época desportiva, no que se refere ao desporto escolar, no nosso 

entender, é marcada por dois aspetos muito relevantes.  

 

O primeiro prende-se com a entrada em vigor do novo programa e regulamento 

do desporto escolar para o novo quadriénio 2013-2017 – Despacho n.º 9332 
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A/2013, de 16 de julho14. A entrada do novo programa trouxe algumas 

mudanças no modo como se encontra organizado o desporto escolar. Importa 

realçar que não pretendemos fazer uma análise dos documentos em causa. 

Importa-nos apenas frisar alguns pontos que nos parecem importantes. Foram 

introduzidas algumas alterações, que nos pareceram boas medidas, das quais 

realçamos a estratificação e uniformização do desporto escolar em 3 níveis 

(nível I, II e III), o aumento de um tempo letivo em relação ao programa anterior 

e a inclusão do compromisso no que se refere ao cumprimento do programa de 

4 anos. Quer isto dizer que a escola ao inscrever o seu grupo-equipa, 

compromete-se a respeitar essa inscrição até ao término do programa, ou seja, 

2017. Esta última medida entendemo-la quase como “uma faca de dois 

gumes”. Por um lado, garante aos projetos, que realmente avançam, alguma 

garantida de longevidade, por outro (e dizemos isto porque conversamos por 

telefone com alguns diretores de escolas que tinham hóquei) fez com que 

algumas escolas não integrassem, já esta época, o hóquei em campo no 

desporto escolar por não conseguirem dar garantias de conseguir valer os 

regulamentos devido a um fato que se prende na grande maioria das vezes 

com a mudança de professores de escola para escola e consequente perda do 

projeto.    

 

O segundo aspeto teve a ver, exatamente com o que relatávamos 

anteriormente, ou seja, com a mudança de escola de alguns “professores-

chave” responsáveis pelos projetos de desporto escolar de hóquei em campo 

nas suas escolas. Durante o quadriénio passado, 2009-2013, teve especial 

realce uma escola de Oeiras, Escola Secundária Luís Freitas Branco, que se 

destacou pelo excelente trabalho de formação com os alunos e consequente 

integração destes alunos nos clubes e seleções nacionais. O professor que 

liderava este projeto, grande responsável e impulsionador pelo 

desenvolvimento e crescimento do hóquei em campo no desporto escolar na 

região de Lisboa foi um dos professores que foi colocado numa escola 

completamente afastada do local onde atuava pelo que teve que abandonar o 

                                                           
14 DGE (2014). Programa do Desporto Escolar. Consult. 19 Jan 2014, disponível em 
http://dge.mec.pt/index.php?s=noticias&noticia=693 
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projeto. A escola onde o professor se encontrava não conseguiu substituto pelo 

que abandonou o projeto e não inscreveu o hóquei em campo no novo 

programa do desporto escolar. Esta situação aconteceu em mais 4 escolas de 

referência, uma na região do Porto, uma na região de Tâmega e duas na 

região de Lisboa. 

 

No dia 4 de outubro deslocamo-nos a Lisboa com o Diretor Técnico Nacional, 

André Oliveira, para reunirmos com os Coordenadores Nacionais do Desporto 

Escolar, Dr. Paulo Gomes e Dr. Delfim Barreira. O intuito da reunião agendada 

seria discutirmos o novo programa do desporto, as novas alterações e para 

percebermos como se enquadrava o hóquei em campo neste novo programa. 

Só mais tarde, no final de novembro, fomos informados do número concreto de 

escolas com a inscrição e projeto validados. Para esta época contamos com 

apenas com 7 grupos-equipa de 6 escolas diferentes nas regiões de Lisboa, 

Porto e Tâmega. Os quadros competitivos foram enviados pela Direção Geral 

da Educação apenas em dezembro 2013 estando agendado o início da 

competição regional para fevereiro de 2014.   

 

Encaramos este novo quadriénio como o “ano-zero”. Entendemo-lo como o 

início de um novo ciclo. Assim sendo, a estratégia definida para este novo ciclo 

passa por: 

- Dotar as escolas de recursos humanos suficientes para conseguir dar 

resposta a eventuais saídas de professores. O projeto do hóquei no desporto 

escolar tem de ser um projeto da escola e não um projeto de um professor 

numa escola. Apostamos nas ações de formação de professores, nas ações de 

dinamização e promoção da modalidade nas escolas e campos de férias e nas 

visitas às escolas com a presença dos nossos atletas internacionais; 

 

- Uniformização dos escalões de formação da FPH em conformidade com os 

escalões do desporto escolar, ou seja, sub-11 (infantis A no desporto escolar), 

sub-13 (infantis B no desporto escolar), sub-15 (iniciados no desporto escolar). 

Anteriormente os escalões de formação da FPH eram sub-12, sub-14, sub-16; 
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- Provas do calendário oficial de provas da FPH abertas à participação das 

escolas. São o caso dos Torneios Benjamim para os sub-11 e os torneios 

sazonais (Inverno e Primavera) para os sub-13 e os sub-15. As provas 

acontecem a norte e a sul do país. Notificar as escolas da existência destas 

provas;   

 

- Foco nas escolas que se situem em locais onde existem clubes de hóquei nas 

redondezas; 

 

- Fomentar a ligação Escola – Clube através do projeto “Hóquei vai à Escola”.  

 

No seguimento da estratégia definida para o novo quadriénio procuramos 

informar, por telefone e por correio eletrónico, as escolas inscritas no desporto 

escolar e respetivos professores responsáveis, das alterações efetuadas pela 

FPH. Contatámos, também, para convidar as mesmas a participar nas provas 

do calendário de provas oficiais da FPH abertas à participação das escolas.  

 

Outro contato foi feito no sentido de disponibilizar os nossos serviços para 

ações de formação de professores nas escolas, ações de 

dinamização/promoção da modalidade e visitas às escolas procurando sempre 

integrar nestas ações atletas das seleções nacionais.   

  

2.2.4.2. ParaHóquei 

 

Este projeto do ParaHóquei apresentou-se, inicialmente, como sendo o grande 

desafio proposto para o tempo de estágio.  

 

No dia 31 de maio de 2013 teve lugar no sintético de hóquei do Complexo 

Desportivo do Jamor o primeiro evento de ParaHóquei em Portugal. O evento 

resultou de uma ação conjunta da Federação Portuguesa de Desporto para 

Pessoas com Deficiência (FPDD), a FPH, a Casa Pia de Lisboa e o Centro 
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Helen Keller. Contou ainda com a presença de Norman Hughes, CDO 

(Continental development officer) da EHF.  

 

Em julho de 2013, e no seguimento de todo o trabalho desenvolvido nos 

períodos de estágio no âmbito da licenciatura e períodos de voluntariado na 

FPH, a direção da FPH decidiu nomear-nos para integrar uma equipa de 

trabalho que daria apoio ao 2º Europeu de ParaHóquei, prova organizada pela 

EHF. O torneio realizou-se na cidade de Antuérpia, na Bélgica, de 18 a 20 de 

agosto. Após toda a experiência do torneio fomos convidados pela EHF15 a 

integrar o painel da juventude da EHF (EHF-Youth Panel). Fruto dessa 

experiência, a direção decidiu nomear-nos responsáveis pela dinamização do 

projeto durante o período de estágio.  

 

Aquilo que nos parecia entusiasmante por ser algo novo, algo que ainda não 

teria sido trabalhado em Portugal, rapidamente se tornou percetível que o 

tempo de estágio poderia não ser suficiente para ver os resultados almejados. 

No entanto, o projeto ganhou algum “andamento” com a entrada da Associação 

Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI) como parceira da 

FPH neste projeto16. 

 

Em novembro de 2013, o departamento técnico da FPH, acompanhado da 

presidente da FPH, deslocou-se a Lisboa para uma reunião na sede da FPDD 

(Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência). Além dos 

mencionados, estiveram presentes também na reunião, dois elementos 

responsáveis pelo projeto de hóquei para pessoas com deficiência da Casa Pia 

de Lisboa. O objetivo da reunião passou por perceber a viabilidade de 

dinamização do nosso projeto junto dos parceiros da FPDD e de certa forma, 

com o apoio da mesma, potenciar os nossos contatos com parceiros e filiados 

desta. 

 

                                                           
15 FPH (2014). Pedro Ávila no Youth Panel da EHF. Consult. 20 Jan 2014, disponível em 
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/09/pedro-avila-no-youth-panel-da-ehf 
16 FPH (2014). ParaHóquei: FPH fecha parceira com ANDDI. Consult. 21 Abr 2014, disponível em 
http://www.fphoquei.pt/blog/2014/01/parahoquei-fph-fecha-parceria-com-a-anddi 
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Dessa reunião resultou o contato com a ANDDI. Contatamos a mesma e 

agendamos uma reunião para dia 4 de dezembro na sede da ANDDI. 

Elaboramos um documento orientador do que seria o nosso projeto do 

ParaHóquei por forma a preparar a reunião com a ANDDI (anexo III). Da 

reunião surgiu uma parceria oficializada em finais de dezembro nos sites 

oficiais de ambas as organizações.  

 

Após a reunião, e a pedido da ANDDI elaboramos um documento sobre o 

nosso projeto do ParaHóquei (anexo IV) com toda a informação necessária 

para difundir o projeto pelas instituições parceiras e filiadas da ANDDI. 

 

O contato com a ANDDI foi decisivo no projeto uma vez a organização em 

causa trabalha com o tipo de deficiência que pretendíamos, nesta fase inicial, 

desenvolver no projeto do ParaHóquei seguindo, assim, as orientações 

sugeridas pela FIH e EHF. De acordo com a minuta de uma reunião da FIH tida 

em meados de outubro de 2013 ficou determinada a direção a seguir em 

termos de tipo de deficiência a desenvolver no ParaHóquei. A FIH planeia 

desenvolver esta vertente do ParaHóquei por forma a conseguir integrar o 

Hóquei nos Jogos Paralímpicos de 2020 ou 2024.  

 

No dia 5 de fevereiro reunimos, na sede da FPH, com o diretor técnico nacional 

Engº Costa Pereira e o secretário técnico António Pereira da ANDDI. O intuito 

da reunião foi estabelecer o calendário de atividades para 2014. Nesta altura 

havia já o interesse de 9 localidades/instituições em experimentar o 

ParaHóquei. Ficou definido realizar-se um encontro experimental de 

ParaHóquei por mês17. Apontamos também um momento chave para o projeto 

que seria a realização de um torneio ou encontro de ParaHóquei durante a 

Ronda 1 da Liga Mundial, prova que a FPH organiza em setembro de 2014 em 

Lousada. Trata-se de uma prova do calendário da FIH, a maior prova e a única 

prova FIH que a FPH organiza em Portugal e um excelente momento para a 

afirmação, promoção e divulgação do nosso projeto tanto a nível nacional como 

                                                           
17 Ata da reunião onde consta o respetivo calendário de atividades. Consultar no anexo III 
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a nível internacional. Relativamente a este ponto, a FPH já fez chegar a 

proposta à FIH uma vez que é necessária a autorização da mesma para a 

realização do torneio de ParaHóquei anexado à prova FIH. Após a reunião, 

elaboramos a ata da mesma e tratamos de passar a informação do que fora 

discutido e decidido quer à direção da FPH quer à ANDDI (anexo V). 

 

O arranque oficial do nosso projeto aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2014 

com o 1º encontro experimental de ParaHóquei (figura 16). Em colaboração 

com a ANDDI e com o CARPD-Touguinha, o evento foi realizado nas 

instalações do Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas Deficientes da 

Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, tendo estado presentes um total 

de 30 atletas, 14 do MADI-V.Conde, 8 do MAPADI-P.Varzim e outros 8 do 

Clube Gaia. Colaboraram connosco nesta iniciativa os internacionais Jorge 

Santos, Joana Santos e João Oliveira. No total, entre participantes e técnicos 

das várias instituições, estiveram presentes 42 pessoas. 

 

 

Figura 16 – 1º Encontro Experimental de ParaHóquei em Touguinha 

 

O 2º encontro experimental de ParaHóquei teve lugar no dia 15 de março em 

Leiria, no Parque da Cidade, mais conhecido por parque do avião, entre as 

14:30h e as 17:00h. A presença do ParaHóquei inseriu-se nas comemorações 

do 30º aniversário do clube da ACDR do Bairro dos Anjos, e além do hóquei 

estiveram também presentes as modalidades adaptadas do Andebol e Remo. 
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Participaram as instituições de Leiria CERCI, OASIS e Os Malmequeres e as 

instituições APCC de Coimbra, a APPACDM de Montemor-O-Velho, a CEERIA 

de Alcobaça e o clube APPACDM de Gaia. Ao todo, passaram pela atividade 

de ParaHóquei sensivelmente 35 pessoas (figura 17).  

 

 

Figura 17 – 2º Encontro experimental de ParaHóquei em Leiria 

 

Podemos assumir que esta primeira fase do projeto passa por apresentar a 

variante ao máximo de instituições ligadas à ANDDI e direcionadas para a 

deficiência intelectual. O nosso calendário de atividades para 2014 (anexo VI) 

estipula, pelo menos, uma atividade de apresentação e experimentação por 

mês até novembro 2014. Entendemos que o passo seguinte será realizar 

sessões técnicas dirigidas aos técnicos das instituições e munir as instituições 

com material de hóquei (neste momento, sticks e bolas essencialmente) por 

forma a começarem desde já a trabalhar os seus utentes. Logicamente, 

teríamos que definir algumas instituições-chave que no nosso entender teriam 

as melhores condições e estariam mais motivadas e abertas para desenvolver 

o ParaHóquei.  

 

Relativamente ao branding do projeto, e no que se refere propriamente à 

imagem do projeto, foi nossa intenção procurar saber se existiria algo feito pela 

EHF ou FIH e procurar seguir uma linha comum e em conjunto, pelo que 

comunicamos com a EHF a questioná-los nesse sentido. O slogan do projeto já 
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existe – “Hockey for all” – entendemos ser necessário definir uma imagem, um 

logo para o projeto. Responderam-nos dizendo que achavam fantástica a 

sugestão e que iriam procurar definir uma imagem para o ParaHockey para que 

depois as restantes federações, que também estão a começar a desenvolver o 

ParaHóquei, sigam todas um caminho comum no que se refere à imagem. 

 

2.2.4.3. FPH-Youth Panel  

 

O projeto FPH-YP surge na sequência da experiência tida na deslocação à 

Bélgica com o intuito de prestar auxílio ao Europeu de ParaHóquei e de certa 

forma garantir a aprovação da EHF para a nossa integração no EHF-Youth 

Panel (EHF-YP). 

 

No nosso entender, faria todo o sentido aproveitar o conceito do EHF-YP e 

replicá-lo ao nosso contexto nacional. Assim, o projeto nasce pela necessidade 

de otimizar o grupo de voluntários e simultaneamente atribuir, de forma 

concreta, valor ao corpo de voluntários que incansavelmente colabora com a 

FPH nos eventos e ações que organiza.  

 

O projeto foi apresentado à direção no início de novembro 2013. Propusemos a 

apresentação do mesmo, à comunidade hoquista, durante a cerimónia da VI 

Gala Hóquei a realizar no dia 23 de novembro em Oeiras. A proposta foi aceite. 

O projeto apresentado à direção da FPH consta no anexo VII. 

 

2.3. Tarefas essenciais 

 

Tal como referimos anteriormente, parte da nossa intervenção passa por 

prestar apoio ao diretor técnico na gestão, planeamento e coordenação das 

competições nacionais, das preparações e deslocações das seleções 

nacionais. De forma mais autónoma, ficámos responsáveis pelo 

desenvolvimento de projetos como o Desporto Escolar, o FPH-Youth Panel, o 

ParaHóquei e também pela formação técnica e promoção da modalidade. 
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Relativamente ao apoio à coordenação das competições dos diversos escalões 

competitivos nacionais, grande parte da nossa ação passa pelo contato com os 

responsáveis das diversas equipas dos diversos clubes por forma a garantir as 

marcações dos jogos dentro da janela temporal regulamentar, seguindo a 

lógica do telefonema primeiro seguido de email a confirmar o contato 

telefónico, por forma a salvaguardar sempre a nossa posição. Toda a 

informação é registada num documento excell criado para o propósito das 

marcações e alterações de jogos. Em vez de usarmos o sistema de envio e 

troca de emails optamos, para este documento em particular, utilizar um 

sistema de partilha de documento em que o ficheiro é atualizado ao momento o 

que permite que várias pessoas trabalhem no mesmo documento 

simultaneamente se necessário. Após estarem concluídas as marcações e 

alterações de jogos, a informação é partilhada com o departamento de 

comunicação para saída da informação em circular. Parte da tarefa que 

desempenhamos neste ponto envolve a comunicação com pessoas da 

modalidade, envolve relações entre pessoas, envolve um historial de relações 

entre pessoas e a organização ou pessoas da organização, e neste domínio é 

importante ter bem presente a complexidade que tudo isso envolve. Devemos 

sempre procurar que as relações não se misturem na execução das tarefas por 

forma a não criar precedentes e evitar o “diz que disse”.    

 

No que se refere ao planeamento da preparação das seleções para as provas 

internacionais, as nossas competências passam por pesquisar horários de 

autocarros para deslocações nacionais, pesquisar horários de voos e planos de 

voos para deslocações internacionais, marcar e confirmar refeições sempre 

que exista um período de estágio, conferir programas de estágio no que se 

refere a deslocação do alojamento para o treino, horários de treino, deslocação 

para o local das refeições, etc. Nesta categoria de tarefas a nossa ação 

desenrola-se maioritariamente nos “bastidores” sendo em grande parte 

trabalho de secretariado dando primazia à elaboração de documentos de 

suporte em formato digital (word e excell). 
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É no desenvolvimento de projetos que nos é consignada maior autonomia. As 

tarefas necessárias para garantir o desenvolvimento dos projetos passam pela 

junção das tarefas que referimos para as categorias anteriores. É necessário 

todo um trabalho de “bastidor”, ou seja, a pesquisa, a delineação de uma 

estratégia, e no seguimento da estratégia procurar parcerias que tragam força 

aos projetos e claro está, depois – muito na base das relações – realizar muitos 

contatos com muitas pessoas, quer da modalidade ou não, por telefone e por 

email, por forma a garantir reuniões com os parceiros. Também, e sendo o 

hóquei uma modalidade pequena no nosso contexto e que gera pouco dinheiro, 

há sempre a necessidade de apelar à boa vontade das pessoas da modalidade 

sendo sempre necessário recorrer ao trabalho voluntário, essencial em 

qualquer modalidade mas em especial no hóquei e modalidades com 

expressividade e capacidade financeira semelhante. 

 

As ações de formação técnicas e as ações de promoção da modalidade 

pressupõem, como é óbvio, um primeiro contato entre o departamento técnico 

e a entidade solicitadora de formação ou ação de dinamização e/ou promoção 

da modalidade por forma a perceber os contornos da ação. Estes contatos, por 

norma, desenrolam-se, numa primeira fase, por telefone desenrolando-se o 

processo de seguida por email. Percebendo as condições do solicitado 

procedemos a contatos com técnicos da FPH (treinadores, atletas 

internacionais, árbitros, formadores, etc) para garantir a colaboração 

necessária por forma a dar resposta à ação. 

 

As tarefas que referimos são em grande parte as tarefas diárias que definem o 

nosso trabalho, que definem o nosso dia-a-dia na organização e que estão 

subjacentes a qualquer ação ou projeto. 

 

2.4. Problemas detetados nas áreas de desempenho definidas 

 

A grande dificuldade no desenvolvimento de grande parte das tarefas prende-

se essencialmente com escassez financeira que condiciona toda a nossa forma 
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de atuar e todas as estratégias definidas. É algo que está constantemente 

presente nas tomadas de decisão por quem decide na FPH e que por sua vez 

condiciona tudo o que daí se desenrola.  

 

No que se refere às nossas tarefas e ao cumprimento das mesmas, é no 

desenvolvimento dos projetos que mais nos ressentimos dessa referida 

escassez financeira. Além disso, o departamento técnico, como vimos no ponto 

referente a receitas, tem vindo a ser, ano após ano, cortado no seu orçamento 

do contrato-programa o que dificulta e muito, toda a ação do departamento.  

 

Outro problema que detetamos no desenrolar das nossas tarefas foi a falta de 

estrutura de grande parte dos clubes de hóquei, extremamente amadores, com 

dirigismo muito envelhecido e ultrapassado, além de que os recursos humanos 

e financeiros são também reduzidos na grande maioria. Mesmo nestas 

condições, muitos clubes ainda sobrevivem pela boa vontade das pessoas dos 

clubes, que voluntariamente despendem do seu tempo para o clube. Muitos 

dos problemas que sentimos relativamente a marcações de jogos e às 

necessárias alterações às marcações de jogo devem-se essencialmente à 

fraca estrutura e organização da grande maioria dos clubes. É um facto que 

muitos clubes, principalmente na variante de sala, não dispõem de recinto 

próprio o que poderá complicar a marcação do campo em tempo regulamentar, 

mas esse incumprimento resulta na sua maioria pela desorganização do clube 

que não é capaz de antecipar as situações.   

 

No que se refere à formação, há ainda, no universo dos 12 clubes de hóquei, 

muitos clubes com apenas o escalão sénior. Isto, sem dúvida, é uma situação 

problemática para a modalidade e que tem que ser rapidamente corrigida. 
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III. CONCLUSÃO 

 

Findado o período de estágio na organização, constatamos que do tempo 

passado na mesma, resultou um conjunto de valências e experiências que 

certamente engrandeceram as nossas competências adquiridas.  

 

Entendemos a realização do estágio profissionalizante como algo essencial 

para esta área de atuação desportiva. O fato de estarmos inseridos numa 

organização, neste caso particular, uma organização sem fins lucrativos, 

possibilita o contato direto com as vivências e tudo o que envolve o 

funcionamento de uma organização desportiva, ou seja, os problemas do dia-a-

dia, as estratégias desenvolvidas para os superar, as relações humanas 

inerentes à atividade, o tipo de comunicação aplicado em contextos distintos, 

as questões dos financiamentos e estratégias para aumentar esse mesmo 

financiamento, a organização de eventos, competições, cursos, etc. Além 

disso, o estar inserido num departamento técnico que estabelece ligação com 

os restantes departamentos e conselhos, permitiu-nos uma vivência bastante 

completa e enriquecedora no que se refere ao entendimento do funcionamento 

da organização.  

 

O trabalho desenvolvido na federação de hóquei extrapolou o que se tinha 

pensado no início. As responsabilidades foram crescendo com o tempo e com 

a envolvência na organização, da qual resultou uma maior exigência e maiores 

expectativas no desenvolvimento das tarefas propostas. O projeto do 

ParaHóquei foi um claro exemplo de algo que, inicialmente se pensou que 

poderia demorar muito tempo a envolver e motivar as instituições para a 

modalidade, mas que, num espaço de alguns meses e com as parcerias certas, 

ganhou rapidamente uma dimensão além do expectável.  
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Posto isto, no que se refere ao trabalho desenvolvido, concluímos: 

 A dificuldade financeira resultante dos cortes consecutivos nos últimos 3 

anos é um fator limitativo da atividade da FPH que não pode ser 

descurado; 

 Está presente nas ações desenvolvidas a necessidade de se 

desenvolverem estratégias para minimizar os custos; 

 É necessário pensar numa lógica de parcerias que permitam garantir 

maior força nos projetos possibilitando minimizar os custos; 

 Os números da FPH, no que se refere a agentes desportivos, são pouco 

significativos no panorama nacional. No entanto, e fruto das ações 

desenvolvidas pela FPH, os números têm vindo a crescer, ano após 

ano. 

 Relativamente à ocupação territorial no país, os 12 clubes que 

representam a modalidade cingem-se a 3 distritos – Porto, Vila Real e 

Lisboa. Esta é uma situação problemática para a modalidade sendo a 

ocupação territorial um fator decisivo para a atribuição de verbas pelo 

IPDJ. 

  É fundamental um desenvolvimento harmonioso das relações humanas 

por forma a garantir a tão necessária envolvência, colaboração e 

voluntariado por parte da comunidade hoquista; 

 Há um fator que se destaca e que, no nosso entender, limita o 

crescimento da modalidade, que tem a ver com as infraestruturas para 

a prática, mais concretamente a necessidade de um sintético 

específico para o hóquei (sintético de água ou sintético de areia).  

 

É nossa convicção que, posto este período de estágio, o conjunto de 

competências que adquirimos no desenrolar das nossas tarefas serão 

fundamentais para o desenvolvimento de outros projetos permitindo, desta 

feita, almejar novos sonhos e novos desafios. 
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IV. SÍNTESE FINAL 

 

No presente ponto procuramos refletir sobre as ações desenvolvidas na organização 

acolhedora do estágio profissionalizante assim como analisar as dificuldades sentidas no 

desempenho das mesmas. Procuramos também refletir sobre a aquisição de competências 

que permitiram o cumprimento das tarefas e atividades propostas. 

 

Começamos o trabalho com um enquadramento teórico sobre conceitos que contextualizam a 

nossa área de atuação, tais como o desporto, gestão desportiva e organização. O “desporto”, 

na sua “eterna luta” pela descrição que melhor o defina, é, no entendimento dos ministros 

europeus “todas as formas de atividades físicas que, através de uma participação organizada 

ou não, têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o 

desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os 

níveis”. Analisamos também a gestão desportiva numa abordagem à sua génese Americana e 

Europeia, referindo também a preocupação em vincar e definir cada vez mais e melhor o 

espaço de atuação desta área do desporto. O termo merecedor de maior atenção e maior 

detalhe na análise foi a “organização”, aonde abordamos questões como a cultura da 

organização, a comunicação na organização, os tipos de estruturas das organizações, entre 

outras.   

 

Após a análise teórica realizamos um enquadramento da modalidade no qual abordamos a 

história do hóquei, os primeiros indícios históricos, o surgimento das variantes do hóquei em 

campo e fazemos ainda uma abordagem muito geral às organizações que tutelam a 

modalidade onde referimos os estatutos pelos quais se regem, os objetivos principais e comités 

existentes. No seguimento deste enquadramento procuramos cruzar a análise teórica dos 

conceitos com a caracterização da entidade acolhedora do estágio e as atividades 

desenvolvidas durante o período de estágio na organização.     

 

Os pontos seguintes fazem uma síntese e reflexão das nossas principais ações nas diversas 

categorias. Entendemos a diversidade de ações como algo vantajoso para a nossa formação 

possibilitando-nos a experiência e o contato com assuntos diversos a ações distintas da 

atividade do departamento técnico o que certamente engrandeceu as nossas competências. 

No nosso entender, o desempenho das atividades numa organização na qual o financiamento 

é escasso ou os orçamentos são muito reduzidos, toda e qualquer ação merece uma reflexão 

muito cuidada e exigente e um bom planeamento. Além disso, promove capacidades como de 

inovação, o empreendorismo e a imaginação.   
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Comecemos pelas ações de promoção da modalidade, como é, por exemplo, o caso dos 

campos de férias desportivas e a Semana Olímpica. Para os campos de férias, a lógica de 

funcionamento segue sempre a mesma linha, ou seja, existe um contato com atletas 

internacionais de clubes situados próximos ao local do campo de férias. Anteriormente à ação 

fazemos uma comunicação à entidade organizadora solicitando o nome e o BI/CC das crianças 

e jovens participantes para controlo interno. A atividade por norma funciona no período ou da 

manhã, ou da tarde. Quando existe necessidade dos dois períodos procuramos que a 

organização do campo de férias forneça o almoço. Sempre que a atividade é fora da região do 

Porto, procuramos também que o recém-criado FPH-Youth Panel colabore e comande este tipo 

de ações. O não ter custos, ou quanto muito, custos mínimos está sempre presente nas nossas 

ações.  

 

A Semana Olímpica, embora sirva o mesmo intuito, é uma ação distinta dos campos de férias 

desportivas. O público-alvo é o mesmo mas numa dimensão e projeção bem diferente. Por 

forma a manter o orçamento sempre o mais próximo de zero, procuramos estabelecer 

parceiras estratégicas que nos permitissem isso. Conseguimos parceria com a Safina que nos 

cedeu o pedaço de relva sintética e “apalavramos” uma parceria (para mais tarde, falaremos 

novamente na altura dos Europeus e Liga Mundial) onde fizemos a lona para a atividade que 

apelidamos de #POWERFLICK. Relativamente ao evento em si, entendemos que correu bem, 

a estação que montamos fez sucesso com as crianças e conseguimos promover e dar a 

oportunidade de experimentar a modalidade a mais de 200 crianças. O que achamos que 

poderá ser melhorado é a nossa exposição na forma como está montada, além de que, no 

nosso entender, é essencial garantir alguém do hóquei sempre presente durante o tempo de 

exposição, alguém que conheça e “respire” hóquei e que consiga cativar as 1500 pessoas que 

por lá passaram a conhecer mais sobre a modalidade. 

 

Relativamente à gestão e coordenação das competições é ainda notória a desorganização dos 

clubes quando nos referimos à questão da marcação dos jogos do campeonato nacional para 

os diversos escalões. Muito do trabalho que temos no departamento técnico com este assunto 

em particular deve-se a essa desorganização. Essa desorganização leva a que tenhamos que 

despender tempo com contatos telefónicos e trocas de emails com os responsáveis dos clubes 

para garantir que a marcação é feita dentro do tempo regulamentar. Toda essa falta de pro-

atividade, antecipação, essa desorganização por parte dos dirigentes dos clubes deve-se 

também ao facto de nunca ter existido, até à presente época, um documento com todo o 

calendário de todas as competições nacionais que possibilitasse aos clubes fazer esse 

planeamento adequado. O Calendário de Provas Oficiais 13/14 está disponível desde julho de 

2013. Portanto, todo esse nosso trabalho no departamento técnico de contatos quase diários 

com os dirigentes, entendemos nós que, com o passar do tempo e passada esta fase de 

adaptação irá ser, certamente, cada vez menor. A situação ideal seria os clubes marcarem, 
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antes do início da época, todos os jogos em que participam nos diversos escalões e, em caso 

de ser necessário, procederiam apenas a uma alteração do jogo já previamente marcado, o 

que facilitaria e muito o processo e todo o planeamento da época. 

 

Relativamente aos projetos destacamos o ParaHóquei e o FPH-Youth Panel. O ParaHóquei, 

pelo sucesso e desenvolvimento do projeto superando o expectável para o ano de arranque. 

Seria muito difícil chegar às instituições senão através dos contatos já adquiridos ao longo dos 

mais de 20 anos de existência da ANDDI. Foi realmente, a partir da parceria com a ANDDI que 

conseguimos um calendário com atividades para o ano de 2014 estando garantidas, pelo 

menos, uma atividade de demonstração e experimentação por mês. O passo seguinte passará 

por munir algumas instituições-chave com material para que possam desenvolver o 

ParaHóquei e progressivamente criarem-se momentos de competição, inicialmente de carater 

regional. Além disso, a EHF já nos informou que estão atentos ao nosso projeto e que 

gostariam imenso de receber Portugal no Europeu de ParaHóquei de 2015 em Londres, sendo 

esta primeira participação mais de caráter lúdico e experimental do que propriamente 

competitivo.  

 

A criação do FPH-Youth Panel foi algo que permitiu uma “extensão” do alcance do 

departamento técnico nas suas ações. A intenção primária do projeto foi atribuir significado e 

valor aos voluntários que continuamente colaboram com a FPH. Permitir que progressivamente 

funcionem de forma autónoma capazes de liderar ações e futuros projetos. Acreditamos que o 

departamento de comunicação e marketing desenvolve um papel crucial no envolvimento da 

comunidade hoquista, na ligação, no sentido de pertença, na identidade e no desenvolvimento 

da notoriedade da modalidade, tudo fatores que levam a que as pessoas se interessem, 

envolvam e participem dos projetos da FPH. 

 

O Desporto Escolar foi a área onde menos sentimos capacidade de atuar. O que concluímos 

dos contatos estabelecidos com os professores foi que as escolas estão cada vez mais 

reticentes em aderir ao desporto escolar, em modalidades como o hóquei, devido às 

implicações do novo programa. Muitas das escolas viram o seu corpo docente ser reduzido o 

que levou a que algumas abandonassem o programa por não conseguirem garantir os 4 anos 

implícitos no novo programa do desporto escolar. Para o presente ano letivo contámos com 6 

escolas cada uma com um ou dois grupo-equipa inscritos. Além destas 6 escolas existem 

cerca de 8 escolas a lecionar o hóquei como atividade interna. Apesar do número reduzido de 

escolas esta época, o Encontro Nacional de Escolas que a FPH organiza todos os anos está 

garantido acontecer. 
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No decorrer do trabalho desenvolvido fomos constatando algumas situações que, no nosso 

entender, merecem ser referenciadas e refletidas das quais destacamos três pontos 

essenciais.  

 

Comecemos pela questão do desenvolvimento da modalidade. A imposição de uma passada 

direção da FPH, acedendo à intenção da FIH na altura, que os clubes, para jogarem, teriam de 

o fazer num sintético específico de hóquei levou a que muitos clubes terminassem a 

modalidade. Torna-se então premente encontrar estratégias que possibilitem ultrapassar esta 

decisão da melhor forma e garantir formas de promover o desenvolvimento do hóquei noutras 

superfícies, mais que não seja, apenas na formação. É incomportável para os clubes em 

Portugal pensar se quer na construção de um campo de hóquei. Relativamente à aquisição de 

um sintético a EHF desenvolveu um projeto Get&Give que permite aos clubes que se 

candidatam adquirir um sintético por um preço muitíssimo acessível (comparativamente ao 

custo de um novo). Estes pisos sintéticos provêm de clubes que tem capacidade financeira 

para frequentemente mudar o piso sendo que esses pisos enquadram-se perfeitamente às 

nossas necessidades. Apesar de termos facilidades com o piso sintético, continua haver o 

problema de preparação do terreno que engloba a grande fatia do custo total de instalação de 

um piso de hóquei. 

 

Uma outra situação que entendemos ser perentória e urgente será a criação de associações de 

treinadores, de atletas, de árbitros e dirigentes por forma a possibilitar maior poder à 

modalidade, maior credibilidade e notoriedade e quiçá maior poder negocial com o IPDJ no que 

se refere à disponibilização de apoios. 

 

A terceira e última referência que fazemos prende-se com o fato de todas as ações da FPH no 

que se refere a cursos de treinadores, colóquios/jornadas de treinadores, cursos de árbitros e 

toda e qualquer ação de formação de agentes desportivos apresentarem custo zero para os 

formandos. Esta situação, no nosso entender, teria e deveria ser revista e repensada. É certo 

que a FPH precisa de aumentar os recursos humanos que tem disponíveis e que os 

treinadores são mal pagos e se calhar por esses motivos a FPH oferece todas as formações. 

Mas em contrapartida, no nosso entender, o gratuito induz a uma falta de compromisso por 

parte dos participantes, suscita o facilitismo e diminui a qualidade e exigência que se poderia 

atribuir a essas formações. Entendemos que a modalidade teria a ganhar com o compromisso 

na forma de pagamento, mesmo sendo simbólico, e que só assim poderia haver uma 

transformação dos maus hábitos e o incremento do compromisso, da credibilidade e da 

qualidade das formações cedidas pela FPH. 

 

Gostaríamos de finalizar esta síntese com um especial reconhecimento de valor à realização 

dos estágios profissionalizantes em organizações desportivas nesta área de atuação no 
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desporto. Entendemos ser fundamental para um gestor desportivo o contato com a prática, 

com o contexto real não ficando apenas e só pelo contexto teórico no desenrolar do mestrado. 

Consideramos que o tempo passado na federação de hóquei permitiu-nos perceber, ou ter uma 

visão mais próxima, mais palpável de como realmente funciona e se gere uma organização 

desportiva e da necessidade de se estabelecerem relações humanas saudáveis e de 

entendermos como essas se distribuem. Tudo isto faz com que consigamos perceber a 

dimensão de uma organização desportiva e do que a faz funcionar. 
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Anexo I – Documento criado para as formações de professores nas escolas 
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“Hóquei vai à Escola” 

FORMAÇÃO PROFESSORES  
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AÇÕES DE FORMAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO HÓQUEI NAS ESCOLAS 

 

O presente documento destina-se a todos os interessados, professores e técnicos, que 

pretendam adquirir competências no ensino do hóquei. Foi criado no intuito de 

esclarecer responsabilidades das partes envolvidas bem como delinear, quer conteúdos 

a serem transmitidos, quer as condições para a transmissão dos mesmos.  

A FPH tem todo o interesse em integrar o hóquei nas escolas seja através do Desporto 

Escolar seja como atividade interna ministrada nas aulas de Educação Física 

contribuindo para a promoção e desenvolvimento da modalidade mas, acima de tudo, 

contribuir para a formação integral dos alunos proporcionando às crianças e jovens a 

sensação de prazer e pertença promovendo um desenvolvimento pessoal e social 

harmonioso. 

 

PACOTE DE FORMAÇÃO 

 

1. Responsabilidade da Escola 

 

 Disponibilizar o recinto para a Ação de Formação; 

 Disponibilizar o material auxiliar para atividade teórica e prática 

(projetor, balizas, cones, coletes); 

 Promover e divulgar a Ação de Formação; 

 Recolher inscrições e eventual taxa de inscrição; 

 Pagamento ao/s Formador/es de 10€ por hora acrescido de 0,20€ por 

quilómetro para a respetiva deslocação do/s mesmo/s.  

 

2. Responsabilidade da FPH 

 

 Providenciar o/s técnico/s da FPH;  

 Disponibilizar todos os documentos de suporte; 

 Providenciar o material de hóquei para a formação; 

 Certificar a formação. 
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3. Ação de Formação 

 

 Abordagem dos fundamentos técnicos e conteúdos descritos no 

documento de apoio ao ensino do Hóquei na Escola e Manuais de 

Treinador de Hóquei; 

 Carga horária (a definir com a Escola); 

 Objetivos de acordo com a Estrutura Nacional para a Formação descrita 

no documento de apoio ao ensino do Hóquei na Escola. 

 

 

4. Material de suporte cedido pela FPH 

 

 Manual de Ensino do Hóquei na Escola; 

 Cartaz e panfleto para divulgação da Ação de Formação; 

 Ficha de inscrição; 

 Certificado de participação; 

 

5. Inscrições 

 

 Mínimo de 5 e máximo de 25. 

 

 

 

Em caso de dúvidas contacte-nos através do geral@fphoquei.pt, dt@fphoquei.pt ou através do 

220964296.  
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Anexo II – Linhas orientadoras: formação de professores 
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Federação Portuguesa de Hóquei 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
 

A Federação Portuguesa de Hóquei assume com a mais elevada consciência e empenho a 
missão de preparar da melhor forma possível todos os seus agentes. Mas, dentro destes, de 

uma forma muito especial os treinadores e os professores, responsáveis máximos pelos 

processos individuais de desenvolvimento de todos os praticantes.  

 

 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO: 

 
Sessão Teórica (2 hrs) 

 
- História do Hóquei (campo e sala): 

 - Hóquei em Portugal; 

 - Clubes de Hóquei; 

- Órgãos Internacionais e Nacionais que tutelam a modalidade; 

- Principais competições nacionais / internacionais; 

- Hóquei em campo: Regras e regulamentos; 

- Hóquei de sala: Regras e regulamentos; 

- Mini-hóquei  

- Breve abordagem da técnica individual; 

- Breve abordagem da componente tática; 

 

Sessão Prática (2hrs)  

 

Técnica Individual 

- Pega do stick / Posição do corpo; 

- Manuseamento do stick sem bola e com bola; 

- Condução de bola; 

- Técnicas base de passe e receção; 

 

Componente Tática  
 

- Princípios básicos do ataque; 

- Princípios básicos da defesa; 

- Situações de cooperação e oposição. 

Situação de jogo  
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Anexo III – 1ª reunião com a ANDDI, 4 dezembro 2013 
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Federação Portuguesa de Hóquei 

PARAHOQUEI 
 

Estrutura: 

- Enquadramento do Projecto Parahóquei 

- Enquadramento do modelo de jogo 

- O nosso papel  

- O que procuramos 

- Objectivos 

- Cronograma de atividades 

 

Enquadramento do Projecto Parahóquei 

A FPH pretende desenvolver a vertente da modalidade para pessoas com deficiência 
denominada de Parahóquei. 

De acordo com indicações das federações internacionais que tutelam o hóquei, o projecto 
Parahóquei orienta-se para a deficiência intelectual.  

A FPH entende ser extremamente necessário, por forma a proporcionar uma melhor formação 
e atender verdadeiramente às necessidades dos praticantes, estabelecer parcerias com as 
federações e associações que tutelam o desporto para pessoas com deficiência. 

Atualmente existe um colégio, CED (Centro de educação e desenvolvimento) Jacob (Casa Pia), 
que tem vindo a trabalhar, nos últimos 4 anos, com jovens com baixa visão e jovens surdos. Foi 
através do responsável Sérgio Ferreira - principal impulsionador do trabalho que tem vindo a 
ser feito no CED Jacob – que foi possível, em colaboração com a FPH, FPDD e com o apoio da 
EHF (European Hockey Federation), a realização do 1º evento de Parahóquei em Portugal, 
evento que teve lugar no dia 30 de Maio de 2013 no sintético de hóquei do Jamor. O evento 
contou com a presença do Norman Hughes, CDO (Committee Development Office) da EHF. 

 

Enquadramento do modelo de jogo  

Nesta primeira fase do projecto as indicações são para uma lógica de inclusão social 
sobrepondo-se esta à vertente competitiva.  

- Pretende-se que o modelo e as regras de jogo se assemelhem o mais possível ao hóquei 
regular; 

- Equipas compostas entre 5 a 7 jogadores; 

- Jogado em meio campo do campo de hóquei em campo; 
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- Inclusão da regra dos 2 segundos – o jogador dispõe de 2 segundos para receber e dominar a 
bola; o adversário não poderá abordar a bola durante este tempo; 

- Não existe a sanção por mostragem de cartões. As sanções disciplinares durante o jogo 
deverão ser, se necessário, aplicadas pelo treinador da respectiva equipa. 

O nosso papel 

- Apoio técnico; 

- Apoio de material; 

- Apoio ao nível da ligação com outros parceiros (EHF p.ex.); 

- Apoio ao nível da ligação entre instituições/organizações (escolas/ clubes). 

O que procuramos 

- Parcerias que nos orientem para uma melhor e mais adequada formação dos praticantes; 

- Apoio técnico e informativo por parte dos parceiros. 

Objectivos 

- Ligação entre instituições e clubes; 

- Encontros e/ou demonstrações de Parahóquei durante algumas das principais provas 
nacionais (pelo menos 3); 

- Clinic de sensibilização dos treinadores, aberto à comunidade hoquista e técnicos dos 
parceiros, com o apoio técnico da EHF;  

- Um torneio, já com algum teor competitivo, até final do ano de 2014. Apontamos para a 
realização do torneio durante a Ronda 1 da Liga Mundial, prova que a FPH organiza, em 
Lousada, durante os dias 9 a 14 de Setembro de 2014. 

Cronograma de atividades 

Novembro e Dezembro 2013 Reuniões com parceiros estratégicos 

Fevereiro 2014 Demonstração de Parahóquei durante a fase final de hóquei de sala, seniores 

masculinos, em Lisboa. Clinic para treinadores e técnicos interessados com apoio da 

EHF. 

Fevereiro 2014 Demonstração de Parahóquei durante a fase final de hóquei de sala, seniores 

femininos, no Porto  

Maio e Junho 2014 Demonstração de Parahóquei durante a fase final de hóquei em campo, seniores 

masculinos, em Lousada. Clinic para treinadores e técnicos interessados com apoio 

da EHF 

Setembro 2014 Primeiro torneio nacional de Parahóquei a realizar durante Ronda 1 da Liga Mundial 

em Lousada 

 



 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Projeto ParaHóquei apresentado à ANDDI 



 

 

 
 
 
 
 
 

       
 Plano de desenvolvimento e implementação  
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ENQUADRAMENTO DO PROJETO PARAHÓQUEI 

 

A Federação Portuguesa de Hóquei (FPH) visa desenvolver a vertente da modalidade para pessoas 

com deficiência denominada Parahóquei. De acordo com indicações das federações internacionais 

que tutelam o hóquei, o projeto Parahóquei orienta-se para a deficiência intelectual.  

A FPH entende ser extremamente necessário, por forma a proporcionar uma melhor formação e 

atender verdadeiramente às necessidades dos praticantes, estabelecer parcerias com as 

federações e associações que tutelam o desporto para pessoas com deficiência. 

Atualmente existe um colégio, CED (Centro de educação e desenvolvimento) Jacob (Casa Pia), que 

tem vindo a desenvolver, nos últimos 4 anos, um trabalho notável com jovens com baixa visão e 

jovens surdos sendo que alguns destes jovens já integraram projetos de selecções jovens da FPH.  

De uma ação conjunta entre FPH, Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com 

Deficiência (FPDD), Casa Pia e com o apoio da Federação Europeia de Hóquei (EHF) – presença do 

Norman Hughes, CDO (Committee Development Office) da EHF - foi possível a realização do 1º 

evento de Parahóquei em Portugal, evento que teve lugar no dia 30 de Maio de 2013 no sintético 

de hóquei do Jamor.  

 

http://www.fphoquei.pt/galleries/divulgacao-do-parahoquei-30-maio-jamor (fotos 1º evento Parahóquei) 

http://www.fphoquei.pt/blog/2013/09/parahoquei-em-destaque-na-rtp2 (reportagem na RTP2 sobre o evento de 

Parahóquei) 

http://bit.ly/1bvLuSz  (Entrevista com Norman Hughes sobre o evento de Parahóquei) 

http://bit.ly/1f74tXR  (vídeo promocional do evento de Parahóquei) 

 

Em agosto de 2013 e a convite da EHF, um elemento do departamento técnico da FPH deslocou-

se a Antuérpia, Bélgica, para o 2º Europeu de Parahóquei com o intuito de garantir a necessária 

ajuda e para também, posteriormente, replicar em Portugal as orientações para esta vertente do 

hóquei. 

 

http://www.fphoquei.pt/galleries/divulgacao-do-parahoquei-30-maio-jamor
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/09/parahoquei-em-destaque-na-rtp2
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http://on.fb.me/1gZEd2R (fotos do 2º Europeu de Parahóquei) 

 

A FPH PROPÕE-SE A: 

 

- Dar apoio técnico-pedagógico; Realização de formações técnicas de hóquei, “clinics” de 

sensibilização e formação do corpo técnico; 

- Dar apoio nas questões relacionadas com material; 

- Dar apoio ao nível da ligação com outros parceiros (federações e associações parceiras 

nacionais/internacionais). 

 

A FPH PROCURA: 

 

- Apoio e orientação por parte da ANDDI, FPDD e seus parceiros na implementação e difusão do 

projeto pelos parceiros associados; 

- Apoio técnico-pedagógico no que se refere ao trabalho com os jovens portadores de deficiência. 

 

OBJECTIVOS 

 

2013/2014 

- Divulgação do Parahóquei na comunidade nacional através de encontros e ações de 

promoção/divulgação/sensibilização associadas a provas do calendário nacional da FPH;  

- “Clinic” de sensibilização dos treinadores, aberto à comunidade hoquista e técnicos dos parceiros 

e instituições, com o apoio técnico da FPH e EHF;  

 

- Incluir o Parahóquei e atividades da FPH no calendário de atividades das instituições associadas à 

ANDDI e FPDD; 
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- Promover encontros de Parahóquei associados a eventos organizados pela FPH (ex. EN.NA 

escolas, Beach Hockey, fases finais das competições nacionais)  

 

2014/2015 

- Aposta contínua nas ações supramencionadas com vista ao aumento do número de participantes; 

- Um torneio, já com algum teor competitivo, até final do ano de 2014. Apontamos para a 

realização do torneio durante a Ronda 1 da Liga Mundial, prova que a FPH organiza, em Lousada, 

durante os dias 9 a 14 de Setembro de 2014. 

- Promover um encontro nacional de Parahóquei. 

 

MODELO DE JOGO 

  

Ao nível dos clubes: 

 

- Pretende-se que o modelo e as regras de jogo se assemelhem o mais possível ao hóquei regular; 

- As indicações iniciais são para equipas compostas entre 5 a 7 jogadores; 

- Jogado em metade do campo de hóquei em campo; 

- Inclusão da regra dos 2 segundos – o jogador dispõe de 2 segundos para receber e dominar a 

bola; o adversário não poderá abordar a bola durante este tempo; 

- Não existe a sanção por mostragem de cartões. As sanções disciplinares durante o jogo deverão 

ser, se necessário, aplicadas pelo treinador da respetiva equipa. 

 

Ao nível das escolas/instituições: 

- Modelo de jogo indicado para a iniciação à modalidade será o “Mini-hóquei” (consultar regras no 

anexo 1), modelo utilizado também no desporto escolar; 

- Equipas formadas por 3 a 4 jogadores (máximo de 6 a 7 jogadores por equipa); 

- Pode ser jogado em qualquer superfície; 

- Sem utilização de guarda-redes, cada equipa defende duas balizas (cada uma com um metro de 

diâmetro) e ataca para duas balizas; 

- O único material necessário para se jogar será apenas “sticks”, bola e cones para montagem do 

campo. 
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CONTATOS 

 

Federação Portuguesa de Hóquei 

Avenida Dr. Antunes Guimarães, 961, 4100-082 Porto 

 

E-mail: geral@fphoquei.pt 

Telf: 226197181 

Fax: 226197189 

www.fphoquei.pt 
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ANEXO 1 – Regulamento Mini-Hóquei (3x3) 

 

1. Dimensões do campo 
 

O campo é uma superfície rectangular. As dimensões máximas do campo devem ser:  

22 (VINTE E DOIS) metros de comprimento e 20 (VINTE) metros de largura. 

O campo de Mini-Hóquei tem 4 balizas. Duas balizas serão colocadas na linha de fundo 

e terão 1 (UM) metro largura, as restantes duas na linha de fundo oposta respeitando 

a mesma colocação. A distância entre as duas balizas será de 4 (QUATRO) metros.  

A Área será um rectângulo de 5 (CINCO) metros de lado e 20 (VINTE) metros de 

largura. A linha da Área será marcada a 5 (CINCO) metros da linha de fundo a toda a 

largura do campo (de uma linha lateral à outra).  

 

2. Arbitragem 
 

2.1. A Equipa de Arbitragem 

1 (UM) ou 2 (DOIS) árbitros dirigem o jogo de acordo com estas regras de jogo. São 

responsáveis por assinalar as faltas, confirmar os golos e administrar as penalizações 

de acordo com a regulamentação existente. 

Os árbitros terão uma função participativa e educativa no jogo. Permitirão que o jogo 

seja dinâmico, aplicando sempre que possível a lei da vantagem, evitando situações 

perigosas.   

Cada equipa deverá levar um atleta com formação em arbitragem, para apitar os seus 

jogos.  
 

2.2. Penalizações pessoais 

Não existem cartões de penalização pessoal. 

O árbitro penaliza um jogador solicitando ao treinador à sua substituição. O jogador só 

poderá regressar ao campo 2 (DOIS) minutos depois da sua substituição, cabendo ao 

árbitro controlar o tempo de substituição.  

  

3. Composição das equipas 

 

3.1. Jogadores 

Uma equipa é constituída por 3 (TRÊS) atletas de campo num máximo de 6 (SEIS) por 

equipa. 
 

3.2. Substituições 

É obrigatório que todos os atletas inscritos no boletim de jogo permaneçam em campo, 

no mínimo, por 1 (UM) período completo e, no máximo, por 3 (TRÊS) períodos 

completos (caso haja jogadores suplentes). 

Em caso de lesão ou penalização pessoal, a equipa em causa poderá efectuar uma 

substituição, mantendo-se contudo o enunciado no parágrafo anterior.  
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3.3. Treinadores 

O Treinador é quem dirige e orienta a equipa, e é responsável pelas substituições dos 

jogadores.  

 

 

4. Equipamento de jogo 

 

Todos os atletas de uma equipa devem vestir equipamento com a mesma cor e 

numerados.  

Quando estão em campo, os atletas terão de usar protecções de pernas (caneleiras) e 

é recomendado o uso de protecções de dentes. 

Para competições de Sub 11, recomenda-se a utilização de sticks apropriados à sua 

altura e capacidade física (tamanho 32” ou 81cm a 35” ou 88 cm). 

  

5. Duração e início do jogo 

 

5.1. Tempo de jogo 

4 (QUATRO) períodos de 4 (QUATRO) minutos de duração. O primeiro e o terceiro 

intervalos têm a duração de 1 (UM) minuto e o segundo intervalo tem a duração de 3 

(TRÊS) minutos.   

5.2. Início do jogo 

Antes do início do primeiro período, o árbitro reúne os capitães de cada uma das 

equipas para sortear a equipa que inicia o jogo recorrendo ao sistema do “par ou 

ímpar” ou da “moeda ao ar”. A equipa que não for sorteada com o início do jogo tem 

direito a escolher a metade do campo em que quer iniciar o jogo.  

A bola sairá alternadamente para uma equipa e para outra ao longo dos 4 (QUATRO) 

períodos. As equipas só trocam de campo no terceiro período.  

 

6. Conduta dos jogadores  

  

6.1. Como jogar 

A finalidade é simplificar ao máximo as regras, permitindo um jogo fluido, evitando 

demasiadas interrupções. Para tal o atleta não deve: 

a) Bater ou arrastar a bola com o stick, só pode empurrar a bola com o stick; 

b) Levantar a bola, excepto num remate à baliza, dentro da área de remate; 

c) Levantar o stick acima da linha da cintura, evitando uma situação perigosa para a 

integridade física dos atletas; 

d) Tocar com o stick no stick do adversário ou no corpo do mesmo; 

e) Disputar a bola utilizando o corpo. 

 

6.2. Falta 

É assinalada se existir uma infracção às regras de jogo (regra 6.1.) em qualquer parte 

do campo, com excepção se for cometida pelos defesas na sua própria área. 
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Na marcação das faltas, todos os jogadores deverão estar a 3 (TRÊS) metros de 

distância da bola. A marcação da falta poderá ser feita utilizando o auto-passe. 

As faltas que forem cometidas pelos defesas, dentro da própria área, serão 

sancionadas com um “ataque livre” (regra 6.3). Qualquer falta anti-desportiva ou 

intencional, cometida em qualquer parte do campo, será também sancionada com um 

“ataque livre”.  

6.3. Ataque livre 

A equipa que sofreu a falta escolhe um jogador para marcar o “ataque livre” e a 

equipa que cometeu a falta escolhe um jogador para defender o “ataque livre”. O 

jogador atacante coloca a bola a 3 (TRÊS) metros da linha da área adversária. Todos 

os restantes jogadores terão que estar dentro da outra área, à excepção de um 

defensor que irá se colocar dentro da sua área para defender o “ataque livre”, numa 

situação de 1x1. O defensor não pode sair da sua área até que o atacante entre nessa 

mesma área. 

O marcador do “ataque livre” terá que fazer condução de bola até entrar na área e 

depois poderá optar por empurrar a bola para uma das balizas. Os restantes jogadores 

só poderão sair da área contrária depois do marcador do “ataque livre” iniciar a 

condução da bola.  
 

6.4. Canto  

O canto é marcado na linha lateral fora da área de remate. Pode-se utilizar o auto-

passe na sua marcação. 
 

6.5. Reposição de bola pela linha lateral 

A reposição de bola pela linha lateral será sempre efectuada onde a bola saiu do 

campo, excepto se sair dentro das áreas. Pode-se utilizar o auto-passe na reposição de 

bola pela linha lateral.  

Quando a bola sair fora do campo dentro da área, duas situações podem ocorrer: 

a) Se a saída da bola for da responsabilidade da equipa atacante haverá lugar a 

reposição de bola pela linha lateral para a equipa que defende. Essa reposição será 

efectuada na linha da área, ou seja, a 5 metros da linha de fundo; 

b) Se a saída da bola for da responsabilidade da equipa defensora proceder-se-á à 

marcação de um canto.  
 

6.6. Golo 

É assinalada a marcação de um golo quando a bola, jogada por um atacante no 

interior da área contrária, atravessa completamente a linha de golo entre os dois 

postes de qualquer das duas balizas. 

Se, no decorrer da partida, as balizas saírem da sua posição original e a bola, segundo 

o critério do árbitro, atravessa completamente a linha de golo na posição original da 

baliza, é considerado golo.  

 

7. Casos omissos 

Nas competições do Desporto Escolar, os casos omissos nestas Regras de Jogo, são 

analisados e resolvidos pelos Coordenadores do Desporto Escolar da EAE, DRE e, em 

última instância, pela Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular – 

Gabinete Coordenador do Desporto Escolar.  
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Nas competições oficiais da FPH, os casos omissos nestas Regras de Jogo, são 

analisados e resolvidos pelo Departamento Técnico e Conselho de Arbitragem da FPH 

e, em última instância, pela Direção da FPH.  

De qualquer uma das decisões não cabe recurso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V – Ata da reunião FPH-ANDDI, 5 de fevereiro 2014 

 

 

 



 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO FPH-ANDDI PARA DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO DO PARAHÓQUEI 

05 FEVEREIRO 2014 

 

1. Localidades interessadas em acolher demonstração de Parahóquei: 

- Matosinhos – a realizar em instalações próprias, durante a semana, no Centro Dr. Leonardo 

Coimbra. 

- V.N. Gaia – clube da APPACDM de V.N.Gaia, a realizar no pavilhão do Colégio de Gaia num 

sábado de manhã. 

- Vila do Conde – 2 instituições interessadas, o Centro de Touguinha e a MADI. A realizar durante 

a semana no pavilhão municipal de VC. 

- Vizela – instituição AIREV, a realizar durante a semana.  

- Gouveia – ABPJ, a realizar neste centro, acolhendo a Casa de Santa Isabel de S. Romão. O 

responsável está muito sensibilizado para o assunto uma vez que já esteve ligado aos “Special 

Olimpics”. 

- Ourém – CRIO, interessados em acolher e participar da ação. 

- Águeda - CERCIAG, durante a semana. Esta instituição pretende apenas acolher e dar a 

conhecer o parahóquei. Não pretende participar em distritais. 

- Mirandela – instituição APPACDM, pretendem acolher ação a realizar durante a semana. 

- Albufeira – pretendem inserir o parahóquei no evento 3ª Olimpíada Adaptada a realizar em 

Outubro de 2014. 

- Coimbra – no Centro S.Silvestre e Centro de Montemor-o-Velho 

- Vieira do Minho – evento HOC’CAVA 2014 a realizar no dia 9 de dezembro de 2014. Totalmente 

orientado para o parahóquei e inserido nas comemorações do Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência. Participarão neste evento o CAVA (clube amigos de Vieira), a EB 2/3 Vieira Araújo, 

Esc. Gonçalo Sampaio, CERCI Fafe e a Fundação A. J. Gomes da Cunha de Cabeceiras de Basto. 

A maioria dos interessados propõe a realização das ações a partir do início da 

primavera. 

 

2. Possibilidade de se realizarem ações de formação dirigida para técnicos. Por forma a terem um 

maior conhecimento técnico da modalidade foi entregue o manual de apoio ao ensino do hóquei 

nas escolas. 

 



 

 

3. Apontamos duas datas para iniciar as ações. Aguarda-se confirmação das mesmas.  

- Em Vila do Conde a realizar no dia 21 de fevereiro 2014. 

- Em Gaia a realizar no dia 15 de março 2014. 

 

4. Abordamos a questão da realização de uma demonstração de parahóquei a realizar durante a 

Liga Mundial que terá lugar em Lousada entre 9 e 13 de setembro de 2014. Pensa-se não haver 

grande dificuldade na realização desta ação. 

 

5. Abordamos a questão de se criar um logo e trabalhar o “branding” para difusão da iniciativa. 

Além disso falou-se sobre a possibilidade de se criarem t-shirts ou lembranças para assinalar as 

ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Relatório ParaHóquei relativo a fevereiro. Simulação de custos do 

projeto. 

 

 

 



 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O projeto ParaHóquei orienta-se para a deficiência intelectual seguindo as diretrizes da 

Federação Internacional de Hóquei (FIH) e Federação Europeia de Hóquei (EHF). 

Consideramos a presente época como “o ano zero” no que se refere ao planeamento e 

execução do projeto. O presente relatório surge de uma necessidade premente de adquirir 

verbas que permitam a realização do projeto. Assim, e por forma a garantir o cumprimento dos 

objetivos traçados para o “ano zero” solicitamos uma verba de 2500€. 

Para a presente época desportiva de 2013/2014 a FPH tem como principais objetivos:  

 - Divulgação do ParaHóquei na comunidade nacional através de encontros e ações de 

promoção/divulgação/sensibilização associadas a provas do calendário nacional da FPH;   

- “Clinic” de sensibilização dos treinadores, aberto à comunidade hoquista e técnicos dos 

parceiros e instituições, com o apoio técnico da FPH e EHF;   

- Promover encontros de Parahóquei associados a eventos organizados pela FPH (ex. EN.NA 

escolas, Beach Hockey, fases finais de competições nacionais e provas internacionais).  

- Incluir o ParaHóquei no calendário da ANDDI e seus associados; 

- Promover ações experimentais de ParaHóquei nas instituições e clubes associados da ANDDI; 

- Promover formações dirigidas a técnicos das instituições/clubes acolhedoras das ações 

experimentais; 

 

Neste sentido, a FPH, com o apoio da ANDDI, pretende organizar ações de demonstração e 

iniciação à prática do Mini-Hóquei, junto das Instituições/Escolas/Clubes associados da ANDDI, 

utilizando para o efeito qualquer tipo de instalações, como por exemplo pavilhões, ginásios, 

ringues, recreios, campos sintéticos, etc. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO PARAHÓQUEI 

 

- 30 maio de 2013 – realizou-se no Jamor uma actividade de demonstração da modalidade do 

hóquei em campo com crianças do Centro Helen Keller, portadoras de deficiência intelectual e 

baixa visão. Tratou-se de uma iniciativa conjunta entre a Federação Portuguesa de Desporto 

para Pessoas com Deficiência, a Federação Portuguesa de Hóquei, a Casa Pia de Lisboa e a 

AFID, que contou ainda com presença do CDO da Federação Europeia de Hóquei (EHF), 

Norman Hughes. Assim surgiu o primeiro evento de ParaHóquei. 

http://bit.ly/1dRWtMi - reportagem da RTP-2 sobre o evento 

- O técnico do Departamento Técnico da FPH, Pedro Ávila, foi convidado pela EHF para integrar 

o EHF – Youth Panel e dar apoio na realização do 2º Europeu de Parahóquei (deficiência 

intelectual), prova que teve lugar em Antuérpia, Bélgica nos dias 20 e 21 de agosto 2013. 

 

http://bit.ly/1cu3DoX - noticia sobre integração do técnico da FPH no EHF-Youth Panel 

http://bit.ly/1nQAEh5 - vídeo sobre o 2º Europeu de ParaHóquei – Antuérpia, Bélgica 

http://bit.ly/1dRWtMi
http://bit.ly/1cu3DoX
http://bit.ly/1nQAEh5


 

 
 

- 22 de novembro – realizou-se uma reunião, na sede da FPDD, na qual participaram a Casa Pia 

Lisboa a FPH e a entidade acolhedora.  

- 04 dezembro 2013 – realizou-se reunião, na sede da ANDDI, com vista ao desenvolvimento da 

vertente para deficiência intelectual. No mesmo mês firmou-se parceria entre as instituições 

FPH e ANDDI. 

- 04 fevereiro 2013 – realizou-se reunião com a ANDDI, na sede da FPH, com a finalidade de 

agendar futuras atividades.   

 

ATIVIDADES PROGRAMADAS 

 

Vila do Conde – 21 fevereiro 2014 – 1º Encontro Experimental de ParaHóquei. Este evento 

será realizado nas instalações do Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas Deficientes da 

Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, na localidade de Touguinha, estando prevista a 

participação de atletas deste centro, do MADI-V.Conde, MAPADI-P.Varzim e Clube Gaia, sendo 

também aberto a todas as Instituições/Clubes que queiram experimentar a modalidade. 

 

Leiria – 15 de Março – 2º Encontro Experimental de ParaHóquei. O evento será realizado no 

Clube ACDR Bairro dos Anjos integrado nas comemorações do 30º aniversário da instituição. 

 

Vila N. Gaia – encontro experimental a desenvolver no clube da APPACDM de V.N.Gaia. Data 

ainda por definir. O evento terá lugar no pavilhão do colégio de Gaia num sábado de manhã. 

 

Matosinhos – a realizar em instalações próprias, durante a semana, no Centro Dr. Leonardo 

Coimbra. 

Vizela – instituição AIREV, a realizar durante a semana – ainda sem data.  

Gouveia – a realizar no centro ABPJ acolhendo a Casa de Santa Isabel de S. Romão. Ainda 

sem data definida.  

Ourém – a realizar no centro CRIO. Ainda sem data definida. 

Águeda – a realizar na CERCIAG, durante a semana. Ainda sem data definida.  

Mirandela – a realizar na instituição APPACDM durante a semana. Ainda sem data definida. 

Albufeira – pretendem inserir o Parahóquei no evento 3ª Olimpíada Adaptada a realizar em 

Outubro de 2014. 

Coimbra – a realizar no Centro S.Silvestre e Centro de Montemor-o-Velho. Para breve mas 

ainda sem data definida. 

Vieira do Minho – evento HOC’CAVA 2014 a realizar no dia 9 de dezembro de 2014. 

Totalmente orientado para o Parahóquei e inserido nas comemorações do Dia Internacional da 



 

 
 

Pessoa com Deficiência. Participarão neste evento o CAVA (clube amigos de Vieira), a EB 2/3 

Vieira Araújo, Esc. Gonçalo Sampaio, CERCI Fafe e a Fundação A. J. Gomes da Cunha de 

Cabeceiras de Basto. 

Além destas localidades, a FPH prevê a realização de um encontro de ParaHóquei 

que decorrerá durante a Ronda 1 da Liga Mundial, prova que se realiza de 9 a 13 de 

setembro de 2014 em Lousada.  

CUSTO PERSPETIVADO DAS AÇÕES 

 

Local da Ação 
Deslocação ida-

volta (Km) 
Custo da 

Deslocação (€)* 
Aluguer da 
viatura (€) 

Custo da 
Alimentação 

(€)** 

Custo 
Dormidas*** 

Vila do Conde  64,6 12 30 40 - 

Leiria 368 68 30 40 120 

Matosinhos 20 6 30 - - 

V.N. Gaia 10 3 30 - - 

Vizela 104 20 30 40 - 

Gouveia  338 63 30 40 120 

Ourém  404 73 30 40 120 

Águeda 156 28 30 40 - 

Mirandela 310 50 30 40 - 

Albufeira 1060 205 30 40 120 

Coimbra 240 45 30 40 - 

Vieira do Minho  172 30 30 40 - 

 

* Valores estimados com base no ViaMichelin  

** Valores estimados com base num valor fixo p/pessoa de 10€   

*** Valores estimados com base num valor fixo p/pessoa de 30€  

 

CUSTO PERSPETIVADO DAS AÇÕES 

 

Custo deslocação (total) – 603€ 

Custo aluguer de viatura (total) – 360€ 

Custo alimentação (total) – 400€ 

Custo dormidas (total) – 480€ 

TOTAL – 1843€ 

 

CUSTOS ADICIONAIS 

 

Ações de formação de técnicos 

Ações de sensibilização nas instituições/clubes 

Aquisição de material de hóquei (sticks e bolas) 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII – Apresentação do projeto “FPH-Youth Panel” 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente projecto nasce de uma necessária optimização do “corpo de voluntários” que 

incansavelmente se disponibiliza para prestar a imprescindível ajuda nas provas e actividades 

que a FPH organiza.  

O desporto vive, também, do voluntariado e se assim é, porque não optimizar as capacidades 

de quem se voluntaria e se entrega a estes projectos? Dotá-los de autonomia, capacidade de 

decisão e simultaneamente atribuir um propósito à sua entrega.  

O FPH - Youth Panel é constituído, inicialmente, por um grupo de 5 elementos, todos eles 

jovens líderes, todos jovens atleta, oficiais e treinadores que colaborarão com o Departamento 

Técnico da FPH no desenvolvimento e implementação de projectos que visam o crescimento 

da modalidade. 

 

OBJECTIVOS 

 

O objetivo principal do FPH-YP será o incremento quer do número de atletas quer da 

expressividade da modalidade.  

Os objectivos gerais do YP: 

- Capacitar e dotar os elementos do YP de autonomia, capacidade de decisão e de gestão nas 

diversas situações inerentes ao contexto das actividades e eventos da modalidade; 

- Providenciar, para as competições jovens europeias e nacionais, jovens para as funções de 

treinador, árbitro/juiz, oficiais de provas e organizadores;  

- Organizar e dirigir torneios camadas jovens/sessões de treinadores paralelamente com as 

maiores provas nacionais e europeias;  

- Premiar o trabalho de outros jovens jogadores/ treinadores/ árbitros/ juízes/ voluntários. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE HÓQUEI 

YOUTH PANEL 

 

 

 
 

ORGANOGRAMA FPH 

 

 

REGULAMENTO FPH-YP 

 

- O YP é coordenado pelo DT; 

- Os membros do YP devem ter sempre uma conduta adequada no cumprimento das suas 
funções; 

- O DT deve proporcionar ao YP as melhores condições para que possam executar as suas 
tarefas em conformidade com o que lhes é exigido; 

- É dever do DT proporcionar aos membros do YP oportunidades de formação em programas 
nacionais e internacionais. Os membros do YP serão, salvo decisão do DT, prioritários para as 
formações disponíveis;      

- A FPH é responsável pelos gastos (deslocações, alimentação e estadia) inerentes às acções 
do YP;  

- A inclusão/exclusão dos elementos do grupo é da responsabilidade do DT.  



 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE HÓQUEI 

YOUTH PANEL 

 

 

 
 

.  

EVENTOS 2013-2014 

 

- Dia Nacional do Hóquei e Gala do Hóquei (apresentação do FPH-YP à comunidade 
hoquista) 

- Fases Finais de Hóquei de Sala (S13, S15, S18, SF e SM) 

- EN.NA Campo, Sala e Escolas 

- Taça de Portugal 

- Eurohockey Junior Championship II – Lousada 

- Liga Mundial R1 

- Beach hockey 

- Supertaça Carlos Fernandes 

 

PROJECTOS E ATIVIDADES A DESENVOLVER 

 

- Campos de Férias Desportivas 

- Parahóquei 

- Acções de Formação 

- Ações de Dinamização 

- Clinics de Treinadores/Oficiais 

 

FPH - YOUTH PANEL – ELEMENTOS 

Cláudia Fidalgo 

Johannes Kodde 

Ivo Moreira 

André Rosa 

Andreia Rebelo 

 



 

 
 

 


