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RESUMO 

 

Este relatório é o culminar do estágio profissionalizante, realizado na 

Futebol Clube do Porto, Futebol SAD, mais propriamente no Dragon Force 

Basquetebol, que teve como principal objetivo a adquisição e aperfeiçoamento 

de competências que contribuíssem para o meu crescimento enquanto gestora 

do desporto. 

O projeto Dragon Force (DF) caracteriza-se por tentar incutir nos jovens 

os valores, a história e a mística do Futebol Clube do Porto, bem como formá-

los e educá-los, como atletas e como pessoas. Apostando ainda na integração 

de diferentes áreas pedagógicas, como a saúde e nutrição, a geografia, a 

cidadania e o meio ambiente. 

Assim, o meu papel nesta entidade foi de responsável operacional, que 

abraça funções como a organização administrativa da escola DF, a receção e 

relacionamento com os encarregados de educação e alunos, a ligação com os 

departamentos transversais, controlo mensal de pagamentos e assiduidade 

dos alunos, gestão e controlo de stocks, entre outras não menos importantes. E 

de team manager da equipa de competição sub16 A, que é considerado um 

gestor de equipa, sendo responsável por uma ou mais equipas de competição 

e dando apoio permanente ao gestor operacional. 

No que respeita à sistematização deste relatório estará dividido em 

quatro grandes partes: caracterização geral das condições de estágio, 

enquadramento da prática profissional, realização da prática profissional e 

reflexão final e competências adquiridas.  

Após finalizar este estágio torna-se evidente que cada vez mais o gestor 

desportivo tem um papel fundamental no seio de um clube, cujo bom 

funcionamento proporcionará bons resultados, no que respeita a educação e 

ao evoluir dos atletas. Parecem pois inquestionáveis os benefícios que o 

trabalho do team manager proporciona à equipa que gere. Assim como, se 

torna evidente a dependência funcional que existe numa entidade como esta 

dos responsáveis operacionais, que auxiliam e direcionam todo o processo de 

gestão dentro do clube. 
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ABSTRACT 

 

This report is the culmination of the professionalizing internship, which 

has taken place at Futebol Clube do Porto, Futebol SAD, more specifically in 

the Dragon Force Basketball. Its main goal was to get and/or improve skills that 

will contribute for my evolution as a sports manager.  

The Dragon Force project is characterized by trying to instill in young 

people the values, history and mystic of Futebol Clube do Porto, while training 

and educating them, as athletes and as persons and by focusing on the 

integration of several pedagogical areas, such as health and nutrition, 

geography, citizenship and the environment. 

So, my role in this entity was as operational officer embracing several 

functions such as: admnistrative organization of the Dragon Force school, 

reception and interaction with the parents/guardians, conection with cross 

departments, control of the monthly payments and of the students attendance, 

stocks’ management and control, and others no less important. Also, as team 

manager of the sub 16 A competition team, where I was responsable for the 

team and for giving ongoing support to the operational officer.  

As such, this report is divided in four major parts: general 

characterization of the conditions of the internship, framework of professional 

practice, development of the professional practice and final reflection and skills 

acquired.    

After ending this professionalizing internship it becomes clear that the 

sport manager as a growing role in the sport clubs, as a proper functioning 

leads to good results, concerning to the education and evolution of our athletes. 

Therefore, the benefits brought by a team manager are unquestionable, as well 

as there’s a dependency of an operational officer in an entity like this, who 

facilitates and channels all processes, within the club. 

 

Keywords: SPORTS MANAGEMENT; FUTEBOL CLUBE DO PORTO; 

DRAGON FORCE; TEAM MANAGER; OPERATIONAL OFFICER 
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INTRODUÇÃO 

 

“Porque é que a vida não é transparente como um jogo de futebol?”
 

Inês Pedrosa 

 

 

O desporto tem vindo a ganhar uma maior importância na sociedade. 

Constitui um dos setores de desenvolvimento humano, tais como a música, a 

tecnologia ou a medicina que assumem grande importância na configuração 

social do corrente século. O desporto influencia e é influenciado pela 

sociedade, se dum ponto de vista tem a capacidade de impor estilos de vida, 

no que diz respeito à gestão do tempo livre, à educação desportiva e ao 

interesse pelos grandes espetáculos desportivos, por outro torna-se vulnerável 

às novas tecnologias (Pires, 2003). 

É uma das instituições mais visíveis da sociedade industrial que 

converge para modelos comportamentais, sistemas de valores e regras 

comuns, que se organizam a uma escala geográfica cada vez maior (Pires, 

2007). 

O desporto ganha inexoravelmente a condição de serviço indispensável 

ao dia a dia das populações, exigindo cada vez mais dos seus promotores. As 

tradicionais organizações desportivas baseadas no voluntarismo dos dirigentes 

cedem lugar a novas dinâmicas em que, não excluindo a generosidade dos 

amantes do desporto, se procuram e exigem novos níveis de performance 

idênticos aos prestados nos setores habitualmente conotados com as leis de 

mercado, onde a concorrência se estabelece como a principal lei (Sarmento, 

2007). 

Assim com o evoluir das sociedades, evolui também o desporto e 

consequentemente as tarefas que lhe são associadas. Como refere Carvalho 

(2001), existe uma transformação em termos organizativos de vários clubes 

desportivos para uma gestão mais organizada e profissionalizada, como 

decorre da transformação ou criação das sociedades anónimas desportivas. 

Ou seja, como diz Pires (2007) nesta fase em que o desporto moderno 

caminha para a maturidade, podemos discernir que estamos no domínio de 

uma nova gestão capaz de assumir variadas formas de intervenção para 
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aqueles que estão encarregues de unidades ou subunidades dum dado 

sistema organizacional. O gestor tem de ser capaz de olhar para o mundo que 

envolve o desporto e promover a organização e os projetos, através da criação 

de equilíbrios dinâmicos entre os recursos e os constrangimentos, em função 

dos interesses da maioria. Tem de encontrar a ordem dentro da desordem, 

perceber o regular na irregularidade, determinar o grau de variação constante e 

apurar a variabilidade (Pires, 2007). Assim, mais importante do que conhecer 

as estruturas e organizar o desporto a partir delas, é conhecer os processos e 

gerir o desporto a partir deles. 

Quando falamos em gerir o desporto, num clube desportivo, falamos 

implicitamente em gestão de instalações, de eventos e de recursos humanos. 

O concretizar deste estágio englobou variadas tarefas relacionadas com estas 

diferentes áreas. 

Este estágio realizou-se no Futebol Clube do Porto (FC Porto), mais 

concretamente no Dragon Force Basquetebol, projecto que tem por objetivo 

formar e educar os jovens, como atletas e como pessoas, aliando diferentes 

áreas pedagógicas como a saúde, a nutrição, a cidadania e o meio ambiente.  

 

O desporto começou a ganhar forma na minha vida bem cedo. 

Rapidamente a bola começou a ter primazia em detrimento das bonecas. O 

andar de bicicleta parecia muito mais interessante que a consola. Os jogos de 

futebol na televisão “chutavam” para canto os desenhos animados e eram os 

jogos olímpicos que me faziam levantar cedo. Respirava-se desporto. Primeiro 

veio a natação, o basquetebol, o ténis, até darem lugar à maior paixão o 

futebol. Vários anos federada, que englobaram um conjunto de emoções e 

vivências, que só vieram dar ainda mais certeza que era disto que queria que a 

minha vida fosse feita. 

Estava então, desde logo traçado o meu “destino”, com algumas, mas 

poucas dúvidas no caminho. No secundário ainda me tentaram alterar o 

caminho, quando me incentivaram a enveredar pelo curso de Ciências e 

Tecnologias. No entanto, a paixão continuou sempre bem patente, a Educação 

Física era o auge do meu dia escolar. E foi em 2008 que começou a 

concretização do sonho, ao entrar nesta mui nobre faculdade, curso Ciências 

do Desporto. Era já presente em mim que não era a via de ensino que me 
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fascinava, o ser professor não me corria nas veias. Mas sim, o fazer acontecer 

o desporto. O que estava por trás daqueles grandes eventos que me tiravam o 

sono, dos clubes que me aceleravam o coração, das atividades que me tiravam 

o fôlego.  

Portanto, logo que surgiu a oportunidade, no segundo ano, optei pela 

vertente Gestão Desportiva. Terminada a licenciatura e após um ano de pausa, 

onde entrei em contacto com o ato de gerir o desporto, numa vertente mais 

comercial, ao trabalhar numa empresa dedicada à comercialização de artigos 

de desporto, a Decathlon, tomei ainda mais consciência que seguir o mestrado 

em Gestão Desportiva era o mais acertado a fazer.  

Passaram-se dois anos letivos. Depois de um meramente teórico. Aqui 

estou eu, pronta a traduzir, em papel, a experiência deste estágio incorporado 

no segundo ano do 2º Ciclo em Gestão Desportiva. Chama-se Dragon Force, a 

entidade que tão bem me acolheu e é caracterizada por ser a formação do tão 

famoso e emblemático FC Porto. Integrei-a numa das modalidades que mais 

me apaixona assistir, o basquetebol. As funções desempenhadas intitulam-se 

de team manager e responsável operacional.          

Deste modo, este relatório está dividido em cinco partes: caracterização 

geral das condições de estágio; enquadramento da prática profissional; 

realização da prática profissional; reflexão final e competências adquiridas. 
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1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS CONDIÇÕES DE 

ESTÁGIO 

 

“No desporto, na coragem e à vista do céu, todos os homens se 

encontram em termos de igualdade.” 

Winston Churchill 

 

Após um primeiro ano, de unidades curriculares maioritariamente 

teóricas, este estágio enquadra-se, em alternativa à hipótese de dissertação, 

no segundo ano do 2º Ciclo em Gestão Desportiva, da Universidade do Porto, 

com vista a por em prática grande parte das noções adquiridas anteriormente. 

Depois de algumas reticências quanto à organização em que iria realizar 

o estágio surgiu a hipótese de ser acolhida pelo Futebol Clube Porto, mais 

precisamente, pelo Dragon Force Basquetebol, com funções de Team Manager 

e de Responsável Operacional. Tive logo consciência do desafio e da grande 

oportunidade que seria para adquirir conhecimentos, bem como por em prática 

e desenvolver competências anteriormente apreendidas, dada a já conhecida e 

reconhecida capacidade de gestão do Futebol Clube do Porto. A par com tudo 

isto, a paixão pela modalidade foi mais um fator motivacional.   

Teve como local inicialmente a Escola Nicolau Nasoni, devido a obras na 

nossa atual “casa” a FADEUP (Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto). Com uma duração aproximadamente de 10 meses (de setembro a 

julho), o horário compreendia-se entre as 18h e as 21h30 nos dias úteis e das 

9h30 ao 12h30 aos sábados. Acrescendo os jogos e torneios da equipa que 

acompanhava como Team Manager, Sub16A masculinos, variando entre o 

Pavilhão do Lagarteiro e os recintos das equipas adversárias. Ocasionalmente 

deslocava-me ao Dragão Caixa com vista a tratar de alguns assuntos 

relacionados com as funções que desempenhava. 

O estágio foi supervisionado pelo Dr. Luís Machado, Gestor Operacional 

das modalidades, que teve um papel muito presente de modo a ajudar-me e 

integrar-me em tudo o que fosse necessário. 
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1.1 Finalidade e processo de realização do relatório de estágio 

Este relatório é uma retrospeção dos últimos dez meses, ou seja 

pretende ser o reflexo de tudo o que se passou no decorrer do estágio, dum 

ponto de vista objetivo mas também critico e refletivo, dando a conhecer de 

forma detalhada todas a ações em que estive envolvida.  

Para uma melhor compreensão e contextualização, primeiramente será 

feito o enquadramento conceptual, onde abordarei temas como o desporto, o 

associativismo desportivo, o basquetebol em particular e algumas áreas 

intrínsecas à gestão desportiva, como a gestão de recursos humanos e 

instalações. Posteriormente darei lugar à caracterização da entidade 

acolhedora, Futebol Clube do Porto, Futebol SAD, mais precisamente o Dragon 

Force Basquetebol, entre uma perceção mais cultural e outra mais funcional. 

De seguida encontraremos o levantamento da prática exercida, tanto a nível 

das funções como team manager, como como responsável operacional. 

Finalizando com uma reflexão final e uma análise das competências 

adquiridas.   

 

1.2 Planeamento do Estágio 

Ficou definido desde do início da época que, até termino das obras na 

FADEUP, os treinos teriam lugar na Escola Nicolau Nasoni. E que as funções 

que iria desempenhar como team manager seriam todas aquelas relacionadas 

com as necessidades da equipa e que como responsável operacional, todas as 

que lhe são intrínsecas, como contacto com os encarregados de educação, 

meio de interligação entre os departamentos transversais, entre outros. Devido 

ao facto de haver dois locais de treinos, a FADEUP e o Pavilhão do Lagarteiro, 

foram definidos dois responsáveis operacionais, eu e um colega estagiário de 

outro estabelecimento de ensino. 

O quadro 1 representa o Plano de Estágio, estando divido por cores em 

relação ao local do estágio, às atividades inerentes à função de team manager 

e às relacionadas com a função de responsável operacional 
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Quadro 1 - Plano de Estágio  

 

 
Legenda:   - local de estágio;   - funções team manager;    - funções RO  

 

Como podemos constatar no quadro 1, o trabalho realizado dividiu-se em 

variadas e distintas funções. No que diz respeito à função de responsável 

operacional, foram-me apresentados inicialmente vários eventos que iriam ser 

realizados ao longo do ano pelo Dragon Force Basquetebol. Entre eles o “3x3 

Traz um Amigo” que consistia em dar a oportunidade aos atletas de trazerem 

consigo um amigo, o “Open Day Basquetebol” e o “Road-show” que tinha por 

objetivo dar a conhecer e a experimentar a modalidade basquetebol a crianças 

não inscritas no Dragon Force, o “Convívio Minibasquete” e o “Torneio Matos 

Pacheco” que seriam torneios entre vários clubes, o “Clinic” que permitiria aos 

atletas treinarem com o seu ídolo, o “Campo de Formação Técnica” e o “Campo 

de Férias de Verão, que compreendiam uma semana de actividades 

desportivas, relacionadas com o basquetebol. A par com o apoio a estes 

eventos, relativamente a esta função ainda estaria presente nos treinos, 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Integração e 
adaptação no 
clube, equipa 

e função 

            

Nasoni            

FADEUP            

Jogos            

Treinos                     

Torneios             

Introdução à 
estatística 

           

Estatística            

Scouting            

Reformulação 
de 

documentos 
           

Atualização 
calendário e 
resultados 

           

Road-show            

Clinic            

3x3 Traz um 
Amigo 

           

Open Day 
Basquetebol 

           

Convívio 
Minibasquete 

           

Torneio 
Matos 

Pacheco 
           

Campo de 
Formação 
Técnica 

           

Campo de 
Férias de 

verão 
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reformularia alguns documentos e iria actualizar o calendário de jogos e 

resultados.  

Enquanto team manager teria a função de acompanhar a equipa de 

competição de sub16 A, realizando todo o tipo de tarefas necessárias de forma 

a que tudo corresse na normalidade dentro da equipa, como controlo de 

inscrições na federação e de datas para os exames médicos, requisição de 

material, acompanhamento do treinador no scouting, estatísticas dos jogos, 

entre outras 

.    
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2. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

2.1 Enquadramento conceptual  

2.1.1 Desporto 

 “O desporto faz parte da herança de todos os homens e mulheres e a sua 

ausência nunca poderá ser compensada.” 

Pierre de Coubertin 

 

  

 “O desporto está a evoluir a uma velocidade vertiginosa, num mundo em 

que só a mudança é imutável” (Pires, 2003). 

 Vivemos numa Era de mudança, isso não pode ser contestado, o evoluir 

é palavra constante do nosso vocabulário. Como tal, o desporto de hoje, não se 

traduz no desporto do passado, e o desporto de amanhã será, qualquer dúvida, 

diferente daquilo que hoje conhecemos. Deste modo, é necessário 

compreender os processos que determinam a mudança, para se compreender 

aquilo que tem vindo e está acontecer ao desporto (Pires, 2003).  

 O desporto parece não ser um conceito unitário, o que é evidenciado 

tanto pela sua prática como pela análise através das diferentes ciências. Se 

entre um maratonista de elevado nível e um vulgar pedestrianista vai uma 

enorme diferença, também entre uma análise biológica e uma análise 

antropológica da mesma prova pode ir uma diferença sobreponível à anterior, 

embora ambos se debrucem sobre o mesmo objeto ou sujeito (Garcia, 2009). 

Donal Guay, citado por Pires (2007), diz ainda que a definição do conceito de 

desporto tem de passar por um processo de abstração através do apuramento 

duma bateria de dado empíricos possíveis de conceptualizar. 

 O Conselho da Europa baseia-se na seguinte definição: “ desporto são 

todas as formas de atividade física que, através da participação ocasional ou 

organizada, visam exprimir ou melhorar a condição física e o bem estar mental, 

constituindo relações sociais ou obtendo resultados nas competições a todos 

os níveis”. Parlebas (2008) reforça-a dizendo que o desporto é todo o género 

de exercícios ou atividades físicas que têm por fim a realização de uma 

performance e cuja execução repousa essencialmente sobre um elemento 
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definido: uma distancia, um tempo, um obstáculo, uma dificuldade material, um 

perigo, um animal, um adversário e, por extensão, o próprio desportista. 

Desporto implica uma codificação, uma regulamentação, uma estabilização da 

sua prática com o fito de ser disputado em condições idênticas em qualquer 

parte do mundo o que implica, naturalmente, um organismo que o 

superintenda. Ou seja, o desporto envolve exercício físico, competição, desafio, 

esforço, luta, apetrechos, estratégia e tática, princípios, 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 e tantas outras coisas, tornando-o tão complexo e tão apaixonante.  

 Segundo Costa (1997), o desporto é um fenómeno social total, de 

natureza e funcionamento simbólicos, perfeitamente integrado na realidade 

social concreta, capaz de todos os investimentos sociais e de representar 

simbolicamente a sociedade tanto no seu funcionamento global, como nas 

suas vertentes mais diversas. Evoluindo assim a par com o ser humano. 

 O desporto é uma das instituições mais visíveis na sociedade industrial 

que converge para modelos comportamentais, sistemas de valores e regras 

comuns, que se organizam a uma escala geográfica cada vez maior (Pires, 

2007). Sendo que atualmente o desporto passou progressivamente a ser uma 

prática aberta a todas as pessoas, de todas as idades e a todos os estados de 

condição física e sociocultural (Bento, 2007), O desporto atual, mais que um 

reflexo, é um autêntico microcosmo da nossa sociedade, expressando as suas 

características, os seus dramas, fazendo sobressair os princípios da 

organização, do rendimento e do triunfo, os princípios emergentes da revolução 

industrial, inscrevendo-se no imaginário cultural dos povos, aglutinando e 

expressando valores éticos, enfim, situando-se naquilo que é entendido por 

modernidade (Garcia, 2009). De facto, o desporto moderno, desenvolveu-se à 

imagem e semelhança do paradigma industrial. Hoje está adquirido que as 

condicionantes sociais, mentais e operacionais, provocadas pela revolução 

industrial, com a consequente divisão do trabalho e a formação do capitalismo 

industrial, influenciaram fortemente o quadro organizacional das praticas 

desportivas modernas (Pires, 2007).  
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 O desporto é na atualidade, assim como outros processos de expressão 

coletiva da humanidade, um amplo fenómeno social, económico e cultural, que 

percorre o mundo globalmente e que carece de ser entendido na sua 

contribuição real ou potencial para os processos de desenvolvimento da 

humanidade (Correia, 2009). Hoje, o desporto acontece nos fóruns de decisão 

internacional realizados ao mais alto nível. A sua importância na sociedade 

moderna é cada vez maior, pelo que está presente em questões que vão da 

paz no mundo e da economia global até às do ambiente (Pires, 2007). 

 O desporto contribui de forma importante para a coesão económica e 

social e para uma maior integração na sociedade. Todos os residentes devem 

ter acesso ao desporto. Por conseguinte, há que ter em conta as necessidades 

e a situação específicas dos grupos sub-representados e o papel especial que 

o desporto pode representar para os jovens, as pessoas com deficiência e os 

mais desfavorecidos. O desporto pode igualmente facilitar a integração na 

sociedade dos migrantes e das pessoas de origem estrangeira e promover o 

diálogo intercultural (Comissão Europeia, 2007). 

 Podemos refletir dizendo que o desporto hoje em dia é um complexo 

conjunto de virtudes, dada a sua capacidade de contribuir para o bem-estar dos 

indivíduos, melhorando as condições físicas e de saúde, sendo um meio de 

relaxamento e antistress, assim como, um veículo para o retorno do Homem à 

natureza numa sociedade cada vez mais urbanizada. O desporto diz respeito a 

todos os cidadãos, independentemente do sexo, raça, idade, deficiência, 

religião, convicções e orientação sexual, bem como do meio social ou 

económico de origem (Comissão Europeia, 2007). 

 É de salientar, também, a diversidade que o desporto engloba, quando 

nos deparamos com tamanhas formas de o caracterizar: desporto formal, 

desporto de recreação, desporto de rendimento, desporto espetáculo, desporto 

aventura, desporto radical, turismo desportivo, ecodesporto, entre outras 

inúmeras formas. Baseado neste aumento de práticas desportivas, casa vez 

mais distantes da vulga competição, Garcia (2009) citando Lipovetsky (1994) 

considera que o desporto assiste à proliferação das práticas livres de 

cronómetros, de confronto, de competição e que privilegiam o treino livremente 

escolhido, a sensação de planar, de deslizar, a audição do corpo. O treino 
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parece ser reciclado através da psicologização do corpo, da total tomada de 

consciência de si, do livre curso aberto à paixão dos ritmos individuais.  

 

 

2.1.2 Associativismo Desportivo 

 

  “O desporto enquanto instrumento de desenvolvimento 

humano obriga à construção de um sistema coerente e não à exibição de um 

aparato de eventos e recordes.” 

Gustavo Pires 

 Costa (2010), citando Frantz, diz-nos que o associativismo é o 

movimento no qual as pessoas se agrupam em torno de interesses comuns 

constituindo, dessa forma, associações, entidades com personalidade jurídica e 

com objetivos de entreajuda e cooperação. É, ao mesmo tempo, a expressão 

organizada da sociedade civil e a forma privilegiada de intervenção. Torna-se 

num importante meio de exercer a cidadania, pois apela à responsabilização e 

intervenção dos cidadãos em várias esferas da vida social. 

 Hoje em dia, o associativismo é uma peça fulcral na intervenção das 

autarquias, no que respeita à ação desportiva. Os clubes têm um 

inquestionável papel na promoção da integração social e na saúde. A par com 

isso, o movimento associativo desportivo desempenha um papel preponderante 

no acompanhamento e formação dos jovens praticantes, sendo neste contexto 

que os jovens iniciam a sua prática desportiva organizada e estruturada (Leite, 

2013). Como refere Carvalho (1994), os clubes são os grandes 

impulsionadores do desenvolvimento do desporto nacional desde o 

aparecimento da prática do desporto moderno no nosso país.  Ou seja, os 

clubes desportivos tornam-se meios fundamentais de acesso à atividade 

desportiva.  

 O associativismo assume, cada vez mais, um papel estratégico no 

âmbito do Sistema Desportivo, Cultural e Juvenil, uma vez que estas 

estruturas, dada a proximidade face aos cidadãos, afirmam-se quer como polos 

de desenvolvimento local, promovendo a crescente oferta de atividades, quer 
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como espaços para fomentar hábitos de cidadania ativa (Instituto Português do 

Desporto e Juventude (IPDJ), 2014). 

 Existem várias formas de o associativismo desportivo se evidenciar, 

através de: clubes de praticantes, clubes desportivos, sociedades desportivas, 

associações de clubes, associações de agentes desportivos, associações 

promotoras de desporto, federações desportivas, entidades de índole 

confederativa e outras entidades com intervenção na área do desporto. 

 Segundo o art.º 46º da Constituição da República Portuguesa, os 

cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de qualquer 

autorização, constituir associações, desde que estas não se destinem a 

promover a violência e os respetivos fins não sejam contrários à lei penal. Este 

artigo enuncia ainda que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma 

associação nem coagido por qualquer meio a permanecer nela.   

 

 Associações Promotoras de Desporto 

 Designadas por APD, são pessoas coletivas de direito privado, sem fins 

lucrativos, que correspondem aos agrupamentos de clubes, de praticantes ou 

outras entidades que tenham por objeto exclusivo a promoção e organização 

de atividades físicas e desportivas, com finalidades lúdicas, formativas ou 

sociais, que não se compreendam na área de jurisdição própria das federações 

desportivas dotadas do estatuto de utilidade pública desportiva e que se 

constituam nos termos do Decreto-Lei n.º 279/97, de 11 de outubro e na  Lei n.º 

5/2007, de 15 de janeiro. 

 

 Clubes de Praticantes 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 272/97, de 8 de outubro, são entidades de 

direito privado, sem fins lucrativos, que tenham por objeto exclusivo a 

promoção e organização de atividades físicas e desportivas com finalidades 

lúdicas, formativas ou sociais.  

 Configuram associações de direito privado, sem fins lucrativos e sem 

personalidade jurídica. Estes clubes, caracterizam-se por serem constituídos 

por um conjunto de pessoas (no mínimo 5) que se obrigam a contribuir com 

certos bens (que constituem o fundo comum do clube) para a realização de 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/DL_279_1997.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/Lei_5_2007.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/Lei_5_2007.pdf
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determinados fins (em cima descritos), com uma organização que não implica a 

aquisição de personalidade. 

 

 Clubes Desportivos 

 São as pessoas coletivas de direito privado, constituídas sob a forma de 

associação sem fins lucrativos, que tenham como escopo o fomento e a prática 

direta de modalidades desportivas (art.º 26.º da Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto, Lei n.º 5/2007, de 15 de janeiro). 

 

Sociedade Anónima Desportiva 

 Entende-se por sociedade desportiva a pessoa coletiva de direito 

privado, constituída sob a forma de sociedade anónima ou de sociedade 

unipessoal por quotas cujo objeto consista na participação numa ou mais 

modalidade, em competições desportivas, na promoção e organização de 

espetáculos desportivos e no fomento ou desenvolvimento de atividades 

relacionas com a prática desportiva da modalidade ou modalidades que estas 

sociedades têm por objeto (art.º 2º, do Decreto-Lei n.º 10/2013 de 25 de 

janeiro).  

 Existem três formas de criar uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD), 

através da transformação de um clube desportivo, da criação de raiz e da 

personalização jurídica de uma equipa que participe ou pretenda participar, em 

competições desportivas (art.º 3º, do Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de abril).  

 Segundo o Art.º 7º, do Decreto-Lei n.º 10/2013 de 25 de janeiro, no 

momento da respetiva constituição, o valor mínimo do capital social das 

sociedades que participem nas competições profissionais de futebol não pode 

ser inferior a: 

a) € 1 000 000 ou € 250 000, para as sociedades que participem na 1ª 

Liga, consoante adotem o tipo de sociedade anónima ou de 

sociedade unipessoal por quotas; 

b) € 200 000 ou € 50 000, para as sociedades desportivas que 

participem na 2ª Liga, consoante adotem o tipo de sociedade 

anónima ou de sociedade unipessoal por quotas. 

 No entanto no que diz respeito a sociedades desportivas em 

competições não profissionais o capital social mínimo dessas sociedades é de 
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€ 50 000 ou € 5 000 consoante adotem a forma de sociedade anónima 

desportiva ou de sociedade desportiva unipessoal por quotas.  

 

 Enquanto que nos “clubes profissionais” (com uma estrutura acionista 

que inclui investidores não sócios – SAD), o objetivo é a maximização 

simultânea da performance desportiva e financeira, nos “clubes amadores” o 

principal objetivo da gestão é a maximização da utilidade, sujeita a restrição 

orçamental (André, 2014).  

 O que nos deparámos é que muitas das vezes os clubes desportivos 

menosprezam a sua verdadeira função social, em detrimento da veia 

competitiva e do rendimento desportivo. Fazendo com que haja um extremismo 

seletivo que favores os mais aptos física e tecnicamente em prejuízo da 

restante população jovem ou adulta, dificultando-lhe o direito legal que é a 

prática desportiva (Homem, 2006).    

 No que diz respeito ao financiamento, na Europa ainda é muito usual os 

clubes dependerem dos subsídios dos municípios a que pertencem. Desta 

forma, é necessário que haja um maior rigor a quando da distribuição de apoios 

a organizações desportivas, havendo um controlo prévio da situação financeira 

antes da concessão dos subsídios (Leite, 2013). Este apoio é sem qualquer 

dúvida a máscara de oxigénio para os clubes de pequena e média dimensão 

em Portugal, dado que muitos deles sobrevivem do trabalho voluntário e nem 

possuem instalações desportivas próprias tendo que alugar ou procurar uma 

cedência. É ao mesmo tempo de valorizar o trabalho desses voluntários que 

tem contribuído para a formação desportiva de milhares de jovens ao longo dos 

anos. 

 Matos (2013) fazendo referencia a Constantino, refere que o 

associativismo, os seus valores, cultura e funções, devem manter-se como 

elemento nuclear no desenvolvimento desportivo, cabendo ao Estado (e às 

autarquias locais) serem capazes de gerir duas lógicas, uma de não-

lucratividade e outra empresarial que assegura uma parte da oferta desportiva. 

Isto requer equilíbrio, bem como um papel corretor e estimulador do 

desenvolvimento de ambos.   

  Para uma cidadania plena é imperioso impulsionar a participação cívica 

dos portugueses nas instituições do chamado terceiro setor (setor na lucrativo), 
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de maneira a fomentar e a cimentar o movimento associativo num centro de 

estágio para a democracia (Mendes, 2008). No entanto, para o evoluir do 

desporto é necessário que o movimento associativo possua dirigentes capazes, 

disponíveis, com nova mentalidade formação e visão. Dirigentes que saibam 

planear, que dominem os fatores de desenvolvimento desportivo e que tenham 

a coragem de romper com privilégios instaurados (Costa, 2006). 

 Concluindo, com Bento (2004) é através do associativismo desportivo 

que as pessoas tomam o desporto como um lugar de encontro e de convívio 

entre indivíduos de diferentes condições socioeconómicas, diferentes idades, 

diferentes ideologias. O desporto ensinou as pessoas a aceitarem o próximo, a 

serem cívicos e a obterem hábitos morais. O associativismo desportivo 

assumiu um papel cimeiro no movimento de construção democrática, de 

modernização cultural e de humanização da vida humana. 

 

2.1.3 Gestor desportivo 

“You don’t manage people, you manage things. You lead people.” 

Drucker 

 

É a atividade de gestão que organiza e gere os meios e que assegura o 

funcionamento regular da organização, com vista aos resultados pretendidos, 

por isso, está radicada na prática organizacional e na resolução dos problemas 

que emergem no dia a dia das empresas. Um gestor competente organiza as 

pessoas e os recursos, preocupa-se com a sua eficácia e eficiência e tem 

como objetivo o melhor resultado possível (Gonçalves, 2010). Como defende 

Pires (2003), mais importante do que se gerirem estruturas, é gerirem-se 

processos de mudança social e organizacional.  

O ato de gerir pressupõe o conhecimento de um conjunto de competências 

do âmbito da gestão, articuladas com o ambiente e a tecnologia em causa. 

Deste modo a gestão molda-se ao ambiente que a envolve, assim, no universo 

desportivo é necessário estabelecer um interface entre a gestão e o desporto. 

Ou seja, quando se fala em gestão do desporto, deve-se ter em consideração 

todo o envolvimento antropológico, cultural e técnico relativamente às 

especificidades da modalidade, setor ou etapa de desenvolvimento que 
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estiverem a ser consideradas (Pires, 2007). Dado que todas as modalidades 

têm uma cultura própria que determina diferentes atitudes e comportamentos 

dos praticantes, técnicos e dirigentes, é necessário e compreensível que os 

modelos de gestão não devem ser copiados de modalidade para modalidades 

(até mesmo dentro da própria modalidade), sem que antes haja adaptações. O 

ambiente dum clube do desporto escolar é completamente diferente do 

ambiente dum clube do setor do desporto federado, ou daquele que envolve 

uma sociedade anónima desportiva. Segundo Pires (2007) O ato de gerir no 

mundo do desporto tem vindo a multiplicar o número de diferentes 

oportunidades de intervenção em função da criatividade das pessoas, das 

organizações e até da própria dinâmica social. O dirigente desportivo é aquela 

pessoa que exerce funções administrativas/gerenciais em associações 

desportivas (clubes, federações, organizações não-governamentais, 

secretarias especializadas, coordenações desportivos, etc) diz-nos Tubino et 

al. (2007). 

A par com o evoluir indiscutível do desporto, assume-se também o domínio 

da gestão desportiva e por consequente dos gestores desportivos, em variadas 

formas de intervenção. Se num presidente de uma federação desportiva ou de 

um clube se evidenciam certas características, responsabilidades e perfis, ao 

nível da capacidade intuitiva/política, quando falamos de um diretor técnico ou 

de um treinador espera-se uma primazia das capacidades técnicas. É também 

de salientar os diferentes locais de atuação de um gestor do desporto. Isto é 

gerir dinheiro e aplicações financeiras quando se trata de sociedades anónimas 

desportivas, não é a mesma coisa que gerir pessoas e atividades que tenha 

diretamente a ver com as suas vidas naquilo que diz respeito à ocupação do 

seu tempo livre, recreação e lazer, embora também haja uma administração de 

recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais e recursos 

informacionais (Pires, 2007).  

Quando se pretende perspetivar as tarefas de um gestor de desporto é 

necessário, antes de tudo, conhecer e compreender o ambiente em que a 

organização está envolvida (tecnologia, ambiente, grupos-alvo). Fazer parte 

dos quadros humanos da Nike, não é o mesmo que estar enquadrado num 

clube desportivo. Ambos contribuem para o mundo do desporto, com visões e 

missões completamente diferentes.  
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Para Piits & Stotlar (2002) a gestão desportiva são todas as pessoas, 

atividades, negócios e organizações envolvidas em produzir, auxiliar, promover 

ou organizar produtos desportivos, de fitness e de recreação. 

Fala-se que o primeiro programa de gestão desportiva teve início nos anos 

de 1960, na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, aquando da procura 

de um profissional para administrar a equipa de basebol Los Angeles Dodgers, 

por parte de um dos executivos. Criando assim a necessidade da universidade 

abrir um curso de mestrado, sendo o primeiro na área nos Estados Unidos 

(Parks et al., 1998). Assim, nos EUA a gestão do desporto pode ser analisada 

a partir das ligas profissionais, por um lado, e pelo sistema de competição 

intercolégios e universidades por outro (Pires & Sarmento, 2001). 

Na Europa, o desenvolvimento da área da gestão do desporto, prendeu-se 

mais com pesquisas voltas para os clubes e entidades de administração do 

desporto (federações, confederações e administração pública) (Pires & 

Sarmento, 2001). 

Ou seja, o contexto norte-americano centrava-se na base do desporto 

universitário das ligas e da gestão de negócio e o europeu preocupava-se mais 

com a intervenção política da administração pública e consequentemente com 

a generalização da prática desportiva através do “Desporto para todos”. Pode-

se assim dizer, nos EUA, na organização das práticas desportivas de 

competição escolar e na Europa, nas atividades de lazer e competição 

organizadas pelos clubes sociais, promovidas e apoiadas pelo Estado (Pires, 

2007). 

Surgiram assim várias associações profissionais relacionas e preocupadas 

cientificamente com a gestão do desporto. Entre elas a NASSM (North 

American Society for Sport Management), que diz que a gestão desportiva é “o 

corpo de conhecimentos interdisciplinares que se relaciona com a direção, 

liderança e organização, incluindo dimensões comportamentais, ética, 

marketing, comunicação, finança, economia, negócios em contextos sociais, 

legislação e preparação profissional”. E a EASM (European Association for 

Sport Management, que a defende como “os aspetos estratégicos, 

organizacionais e de controle de atividades no domínio da organização do 

desporto com o objetivo de proporcionarem boas condições para os utentes 

dos serviços desportivos, possibilitarem uma boa e efetiva cooperação entre 
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entidades voluntárias e profissionais, permitirem um razoável pagamento dos 

custos” (Pires, 2007). Sendo o gestor desportivo para a mesma instituição 

“aquele que gere as práticas desportivas utilizando um conhecimento 

específico das organizações desportivas, através de uma estratégia, um 

processo e um controlo de atividades”.  

Podemos concluir que embora se demonstre antiga, a atividade de um 

gestor desportivo só nas últimas décadas se tem vindo a afirmar, muito devido 

à era económica em que vivemos. Como defende Celma (2004), o desporto 

hoje ocupa um espaço muito abrangente, sendo um fenómeno influenciador em 

vários campos da sociedade atual caracterizada pela dinâmica e interação 

global, cabendo ao administrador desse fenómeno, o gestor desportivo, estar 

preparado para atender a esta transformação. 

 

 

2.1.4 Gestão de instalações desportivas 

 

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

querem e os de cima já não podem.”  

Vladimir Lénine 

 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, são instalações 

desportivas os espaços de acesso público organizados para a prática de 

atividades desportivas, constituídas por espaços naturais adaptados ou por 

espaços artificiais ou edificados, incluindo as áreas de serviços anexos e 

complementares. Estas podem ser: instalações desportivas de base 

(recreativas ou formativas), instalações desportivas especializadas ou 

monodisciplinares, instalações desportivas especiais para o espetáculo 

desportivo.  

 Instalações desportivas de base recreativa: destinam-se a atividades 

desportivas de caráter informal no âmbito das práticas recreativas de 

manutenção e de lazer ativo, de que são exemplo os pátios 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/DL_141_2009.pdf
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desportivos e os espaços elementares de jogo desportivo com 

dimensões normalizadas; 

 Instalações desportivas de base formativa: concebidas para a 

educação desportiva de base, no âmbito do ensino e do 

associativismo desportivo, sendo características destas instalações a 

polivalência a utilização e a capacidade de adaptação e integração; 

 Instalações desportivas especializadas: concebidas e organizadas 

para atividades desportivas monodisciplinares, em resultado da sua 

específica adaptação para a prática da modalidade correspondente; 

 Instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo: 

concebidas para a realização de manifestações desportivas, 

preparadas para receber publico, meios de comunicação social e 

apetrechadas com os meios técnicos indispensáveis aos níveis mais 

elevados da prestação desportiva.  

 Espaços naturais de recreação e desporto: bastante diversos e de 

características distintas têm em comum o facto de utilizarem a 

natureza como base para a prática desportiva. 

 

De acordo com o Art.º 9º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto, Lei n.º 5/2007 de 16 de Janeiro (Atlas Desportivo Nacional), as 

instalações desportivas, podem ainda ser classificadas como: Recinto 

Desportivo que diz respeito a toda a área de prática desportiva (campo de 

futebol, campo de ténis, etc); Instalação Desportiva, ou seja todo o recinto ou 

conjunto de recintos do mesmo tipo com anexos funcionais (como é o caso dos 

pavilhões das escolas, ou clubes); Complexo Desportivo, caracteriza-se por ser 

um conjunto de instalações ou recintos desportivos de diversos tipos; 

Complexo Integrado, complexo desportivo complementado por outro tipo de 

estruturas, como zonas comerciais, de serviços e médicas.  

Já para Sarmento (2014), as instalações desportivas podem ser 

caracterizadas por: 

 Grandes campos: instalações desportivas vocacionadas para 

modalidades desportivas que se disputam em áreas exteriores de 

grandes dimensões, com equipas superiores a 11 jogadores; 
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 Pequenos campos: áreas descobertas ou semicobertas, 

fundamentalmente destinadas para o ténis e futsal, podendo ainda 

dar respostas positivas para a iniciação e recreação centras em 

múltiplas atividades desportivas; 

 Pavilhões: multiusos, polidesportivos ou monodesportivos; 

 Salas de desporto: espaços cobertos, de dimensões inferiores a 400 

m2 (escolas, ginásios, etc); 

 Pistas de atletismo: instalações desportivas de grandes dimensões, 

interiores ou exteriores, com a capacidade de suportarem elevadas 

quantidades de utilizadores; 

 Piscinas 

 Especiais: são aqueles que saem fora de todas aquelas que dão 

resposta às modalidades desportivas mais tradicionais, 

especialmente nos contextos escolares e do movimento associativo 

desportivo. 

 

Segundo Constantino (1999), a opção do modelo de gestão a seguir 

depende de muitas variáveis que influenciarão as estratégias de gestão em 

função da natureza e da propriedade das instalações desportivas e sobretudo 

dos respetivos objetivos: público ou privado. Como podemos ver no quadro 2, o 

modelo de gestão a adotar está intimamente relacionado com o tipo de 

proprietário e missão. 

 

Quadro 2 - Modelos de gestão de equipamentos desportivos (adaptado de Constantino, 1999) 

Proprietário 
Modelos de 

Gestão 
Missão Atividades Destinatários 

Município 

Direta 

Servir a população 

em geral (sem fins 

lucrativos) 

Ensino/lazer 

apoio aos 

clubes, à 

comunidade 

educativa e/ou a 

instituições 

Toda a 

população 

Mista 

Indireta 

Clube Direta 
Servir interesses 

competitivos 

Ensino; 

Lazer; 

População com 

idade para 
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(equilíbrio 

receita/despesa) 

Competição assegurar a 

continuidade 

competitiva 

Privado Direta Obter lucro 

Lazer; 

Saúde e bem-

estar; 

Terapia 

População com 

idade para 

assegurar a 

continuidade 

competitiva 

Escola 
Direta 

Obter lucro 
Ensino; 

Lazer 

População 

escolar Mista 

 

 Neste quadro são identificados três tipos de gestão de uma instalação 

desportiva. Para Cunha (2007), estes tipos de gestão diferenciam-se da 

seguinte forma: 

 Gestão direta – o proprietário da instalação desportiva administra e gere 

os acontecimentos e os negócios que estes proporcionam dentro da 

própria instalação (em caso algum o proprietário transfere o controla da 

decisão sobre a gestão de todo o equipamento). 

Este modelo de gestão normalmente é adotado nas instalações 

desportivas cujos proprietários são entidades privadas e associações ou 

clubes desportivos. No caso das autarquias pode subdividir-se em duas 

formas: integrando o serviço de gestão de equipamentos desportivos 

municipais na estrutura orgânica do próprio município ou através da 

criação de um organismo exclusivamente destinando a essa tarefa 

(criação de uma empresa municipal, por exemplo) (Constantino, 1999).  

 Gestão indireta - o proprietário entrega mediante acordo ou contrato a 

gestão das atividades ou negócios a terceiros (concessão administrativa, 

protocolo, arrendamento, consórcio, etc), transferindo para ele todas as 

responsabilidades inerentes.  

 Gestão mista – o proprietário partilha com uma terceira entidade ou 

mais, não apenas os recursos da sua propriedade, mas a própria 

gestão, em associação ou outras formas de participação partilhada (por 

exemplo: instalações desportivas existentes em escolas). 
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O tipo de gestão deve-se adaptar ao que for mais funcional para a 

instalação, ou seja é indispensável que os critérios de gestão permitam facilitar 

o seu uso e garantir níveis de qualidade e de otimização que estejam de 

acordo com os investimentos realizados (Barbosa, 2006). 

Para Sarmento (2013), as atividades principais de um gestor de instalações 

desportivas são: 

 Planear: detetar oportunidades; executar estudos de pré-viabilidade; 

estudar produtos a oferecer; conhecer o mercado; promover os 

estudos técnicos (localização, engenharia e arquitetura); identificar 

os recursos necessários (qualificações e competências, físicos e 

financeiros).  

 Construir: definir os cadernos de encargos; estabelecer equipas de 

acompanhamento e desenvolvimento técnico; fiscalizar a obra.  

 Gerir: espaços; atividades; recursos humanos; recursos financeiros; 

tarefas de manutenção; enquadramento político.  

Hoje em dia, só nos deparamos com o gestor desportivo na última fase, 

fase da gestão, no entanto é necessário que haja uma total integração, 

passando pelo planeamento, pela conceção e pela construção da instalação 

desportiva.  

 

2.1.5 Gestão dos recursos humanos 

 

“A excelência da estratégia de negócio não significa nada sem as pessoas que 

desenvolvem isso”. 

Rosabeth Moss Kanter 

 

Vivemos na sociedade do conhecimento, onde o talento humano e as 

suas capacidades são vistos como fatores competitivos no mercado de 

trabalho globalizado. No entanto, esse talento e essa capacidade têm de ser 

vistos pelo espectro da colaboração e não da concorrência. É necessário 

resgatar o papel do ser humano na organização, a fim de torná-los 
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competentes para atuas nas atividades como colaboradores (Sovienski & 

Stigar, 2008). 

Saber gerir pessoas (recursos humanos) é vital para a excelência das 

tarefas e para o pleno alcance dos objetivos (Chiavenato, 2004). 

Para Bilhim (2009), a gestão dos recursos humanos é contingencial e 

situacional, pois está intrinsecamente ligada à mentalidade e cultura que 

predomina em cada organização, sendo sensível às pessoas que nela 

trabalham. Atualmente, encontra-se a passar por grandes mudanças, devido à 

crescente globalização dos negócios e consequente aumento da 

competitividade, qualidade e produtividade.   

A gestão dos recursos humanos, por definição, diz respeito a todas as 

decisões e ações de gestão que afetam a relação entre as organizações e os 

seus empregados (seleção, formação desenvolvimento, recompensas e 

relações com os empregados). Devendo apresentar uma abordagem coerente 

e estratégica na gestão do ativo mais importante duma empresa – as pessoas.  

 

 

 

Figura 1 - As quatro funções da Gestão de Recursos Humanos (adaptado de Bilhim, 2009) 

  

Realização/D
esempenho 

Desenvolvim
ento 

Selecção 

Recompensa 

Avaliação do 
desempenho 
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A figura 1 representa as quatro funções a desempenhar pelo gestor de 

recursos humanos. A variável independente que se encontra no centro é o 

comportamento das pessoas de acordo com um determinado conjunto de 

valores dominantes e o sistema é concebido para exercer impacto na 

realização/desempenho ao nível individual, departamental e organizacional. A 

seleção visa saber quais são as pessoas melhor preparadas para realizar 

determinadas funções enquanto que a avaliação do desempenho facilita a 

distribuição equitativas das recompensas e motiva as pessoas, estando então 

intimamente ligada à compensação. O desenvolvimento e as suas 

necessidades são detetadas através da avaliação do desempenho, como 

recurso potenciador da melhoria do desempenho atual e como preparação para 

novos desafios futuros. 

Origem e história 

A Gestão de Recursos Humanos tem origem no modelo de 

departamento pessoal, quando “os empregados se tornaram um fator de 

produção cujos custos deveriam ser administrados tão racionalmente quanto os 

custos dos outros fatores de produção” (Fisher, 2002). Seria um mero 

departamento mecanicista que cuidava dos ordenados e da contratação 

profissional, exigindo apenas experiencia técnica. 

De acordo com Bilhim (2009), durante o século XX a função recursos 

humanos passou por quatro grandes fases de transformações:  

 Até 1945: fase administrativa, contabilística ou pré-história da função 

 De 1945 a 1973: fase das relações humanas, legal ou fase técnica 

 De 1973 a 1985: fase da gestão integrada 

 A partir de 1985: fase de gestão estratégica 

A fase administrativa liga-se à imagem mais tradicional. O departamento de 

pessoal existe para manter e fazer respeitar a ordem estabelecida, funciona 

como sistema fechado. Os trabalhadores são vistos sob o enfoque 

contabilístico: comprava-se mão de obra. 

A fase das relações humanas adquire uma postura mais técnica, que 

procura propor politicas e instaurar processos de trabalho que coloquem o 

acento na pessoa e no social e que sejam coerentes com a evolução da 
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organização. Defendendo que os trabalhadores satisfeitos serão sempre mais 

produtivos.  

A fase do desenvolvimento/integração corresponde à necessidade de 

conjugar as necessidades individuais e as organizacionais.  

A fase da gestão estratégica associa os progressos anteriormente descritos 

com o novo pensamento de que a vantagem competitiva só se alcança através 

das pessoas; são as pessoas que implementam o plano empresarial. 

  

A Gestão de Recursos Humanos na atualidade 

O setor dos Recursos humanos deixou de ser um mero departamento 

mecanicista que cuidava da folha de pagamento e da contratação profissional 

para um setor destinado à gestão de pessoas, em que capacita, desenvolve e 

se envolve, com o capital humano (Bilhim, 2009). 

Na nova economia, a vitória surgirá a partir de capacidades organizacionais, 

como rapidez, capacidade de reação, agilidade, capacidade de aprendizagem 

e competência dos funcionários (Ulrich, 2000).  

Assim, para Bilhim (2009), os avanços observados nas últimas décadas tem 

levado as organizações a procurarem novas formas de gestão, sendo os novos 

objetivos para a gestão dos recursos humanos os seguintes: capacitar a gestão 

para o cumprimento dos objetivos organizacionais, lançando mão da força de 

trabalho; utilizar as pessoas no máximo das suas capacidades e potencial; 

impulsionar o compromisso dos empregados no sucesso da organização; 

integrar as políticas de gestão de recursos humanos com os planos de negócio 

e reforçar a criação ou renovação de uma cultura voltada para os resultados; 

criar um ambiente de trabalho capaz de libertar e por ao serviço da 

organização a criatividade dos trabalhadores; criar condições em que a 

inovação, o trabalho em equipa e a qualidade total possam desabrochar; 

encorajar a vontade de atuar de forma flexível, em prol de uma organização 

flexível e na busca da excelência.  

Segundo o mesmo autor (Bilhim, 2009), atualmente, os recursos 

humanos constituem o recurso estratégico das organizações, dada a sua 

criatividade, bem como a inovação e o potencial que representam, 

características que assinalam a diferença em face de outros recursos 

organizacionais, como, por exemplo, o capital. Os recursos humanos são um 
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ativo organizacional que, deste modo, precisa de ser valorizado através do 

investimento em formação. A crença de que a gestão dos recursos humanos é 

análoga à gestão de recursos físicos ou materiais não pode vigorar. A fatura a 

pagar é alta. Indivíduos desvalorizados são indivíduos desmotivados e um peso 

morto nas organizações. As melhores empresas respeitam as pessoas como 

indivíduos motiváveis e em processo de desenvolvimento e aprendizagem 

(Gonçalves, 2010). 

Perante tudo isto é indiscutível que a gestão de recursos humanos contribui 

para o aumento do desempenho da organização, por isso Beer (1985) diz 

existirem quatro grandes questões que são fundamentais para precisar esse 

aumento: 

 Compromisso: em que medida as políticas de gestão aumentam o 

compromisso das pessoas com o seu trabalho e com a 

organização 

 Competência: em que medida as politicas de gestão atraem, 

conservam e/ou desenvolvem as pessoas com aptidões e 

conhecimentos necessários à organização, à sociedade. 

 Custos/eficiência: inquire sobre qual é o custo efetivo de uma 

dada política em termos salariais, de benefícios, rotação, 

absentismo, greves, etc. 

 Congruência: precisar os níveis de congruência que as políticas 

de gestão de recursos humanos criam entre os gestores e 

empregados, entre diferentes grupos de empregados, a 

organização e a comunidade, os empregados e as suas famílias e 

no próprio individuo  

Portanto, se entendemos que as estratégias futuras para a criação de 

valor tendem a vir da área de recursos humanos novos papéis terão de ser 

definidos para os profissionais desta área. O foco deve ser na própria função e 

também no negócio principal da empresa passando de essencialmente 

operacional para estratégico, pois para os profissionais de recursos humanos 

adicionarem valor à empresa, é preciso que desempenhem papéis cada vez 

mais complexos e até mesmo paradoxais (Ulrich, 1998). As organizações têm o 

seu ciclo de vida e a gestão de recursos humanos terá de compatibilizar, em 
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cada momento, os projetos da organização com os meios disponíveis e ainda 

os recursos adquirir (Firmino, 2009). 

 

Gestão de Recursos Humanos nas organizações desportivas 

 Vivemos num mundo, em que quer as organizações desportivas 

permanentes quer a organização pontual de eventos desportivos são 

fenómenos de uma enorme visibilidade, não só a nível nacional como a nível 

internacional. Se olharmos para os Jogos Olímpicos, para o Campeonato do 

Mundo, facilmente percebemos a visibilidade e a capacidade que estes têm de 

mover e influenciar a sociedade. Assim, a gestão de recursos humanos nos 

eventos torna-se um fator de importância primordial (Lebre, 2014). Para que o 

evento, em si, seja um sucesso, é necessário que a organização funcione de 

uma forma exemplar, e isso deve-se em grande parte aos recursos humanos.  

 A gestão de recursos humanos na organização de eventos desportivos 

de grande e media dimensão assume uma importância fulcral no êxito dos 

eventos. Embora vivamos numa época em que preconiza a automatização da 

gestão, as questões relacionadas com a organização dos recursos humanos 

podem condicionar fortemente o êxito de qualquer organização (Lebre, 2014). 

 A mesma autora sugere que a organização dos recursos humanos 

implicados numa organização de grandes dimensões deverá ser estruturada 

por níveis (um nível de coordenação geral, outro de responsáveis de área e um 

a baixo de responsáveis de grupo de trabalho). O funcionamento deste tipo de 

estrutura deve respeitar a hierarquia de decisão, sob pena de poder perder 

toda a sua eficácia. A criação de canais de comunicação verticais e 

independentes para cada uma das áreas evita que qualquer funcionamento 

anómalo numa delas possa implicar um distúrbio nas outras áreas.  

A organização desportiva deve ter em conta a forma como seleciona e 

recruta as suas pessoas, procurando avaliar em que medida possui critérios e 

mecanismos definidos a priori e sobre os quais assenta a seleção de novas 

pessoas, em que grau as pessoas que recruta estão, de forma a colmatar as 

suas necessidades (Soares, Fernandes & Santos, 2007). Na escolha dos 

recursos humanos deve ter-se sempre em conta a capacidade e a formação na 

área da gestão de eventos, mas ao mesmo tempo é fulcral que a pessoa tenha 
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conhecimentos da modalidade do evento. Ou seja, como diz Lebre (2014), se 

por um lado é importante que as pessoas a mobilizar tenham conhecimentos 

de gestão, por outro as especificidades dos desportos são tantas que a 

organização de eventos de diferentes modalidades desportivas tem sempre 

particularidades muito próprias, o que faz com que um conhecimento profundo 

do desporto em questão seja uma mais-valia para organização.  

A organização desportiva deve também analisar em que medida 

proporciona às suas pessoas as hipóteses de formação e desenvolvimento 

pessoal no decurso da realização das suas funções (Soares et al., 2007). 

 

Em qualquer tipo de organização é evidente que os recursos humanos 

são uma peça fulcral, assim Soares et al. (2007) transcrevem o modelo de 

excelência da EFQM, “organizações excelentes gerem, desenvolvem e libertam 

o pleno potencial das suas pessoas, a nível individual, de equipa e da 

organização como um todo. Promovem equidade e a igualdade, envolvem e 

incentivam o empoderamento nas suas pessoas. Assistem, comunicam, 

reconhecem e recompensam de uma forma que motiva, gera envolvimento e 

incentivo as pessoas na utilização das suas capacidades e conhecimentos em 

benefício da organização.”  

 

2.1.6 Da liderança à gestão de equipas 

 

“Gerir é treinar. Treinar é liderar. Liderar é inspirar equipas.” 

Carlos Martins 

 

A liderança e a gestão são essenciais no funcionamento das 

organizações e de um ponto de vista ideal, um líder deverá ser capaz de ser 

gestor e vice-versa. Segundo Araújo (2008) a liderança foca-se no exterior e 

translada para o interior da equipa aquilo que considerou importante registar. A 

gestão, centra-se no interior da equipa, nas atividades necessárias para a fazer 

mover na direção pretendida.  
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  A liderança é um conceito controverso e de difícil definição, reforçado 

pelo grande número de teorias apresentadas por diversos autores (Sobral, 

2008). Embora não exista unanimidade quanto à definição, assume-se que a 

existência de um líder pressupõe haver interação entre duas ou mais pessoas 

de um grupo e, ser líder implica assumir riscos, fomentar uma cultura própria 

das organizações e definir estratégias adequadas à concretização dos 

objetivos da organização, faça às oportunidade e ameaças do meio em 

mudança, num contexto de grande incerteza (Firmino, 2009). 

É também definida como a capacidade de motivar e influenciar os 

membros de um grupo, equipa, ou empresa, de forma ética e positiva, para que 

contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos do 

grupo (Bass & Avolio, 1990). Não há líderes sem seguidores. 

Araújo (2008) defende que um líder deve ser capaz de estimular e 

inspirar as equipas e as pessoas que dirige ao ponto destes, compatibilizarem 

as suas prioridades de vida com as prioridades da organização, melhorarem 

gradualmente o sentido de urgência e a capacidade de estarem dispostos a 

fazer um esforço extra pela sua equipa, aumentarem os índices de 

persistência, se preocuparem com os outros para além do social (parceiros de 

trabalho, que precisam de ajuda, da sua atenção ao serviço da equipa e do 

alcançar dos objetivos da empresa), participarem nas atividades de equipa com 

paixão e entusiasmo, inovando quanto possam e de conquistarem a confiança 

e o respeito dos seus colegas de trabalho (reconhecimento profissional). 

Existem quatros teorias atualmente aceites na conceção da liderança: 

teorias dos traços do líder (personalidade do líder), teorias comportamentais 

(comportamentos dos líder), teorias da contingência (variáveis situacionais que 

influenciam a liderança) e teorias implícitas de liderança (atribuição da 

liderança e liderança carismática). 

 

Teoria dos traços do líder  

A definida por Bilhim (2006) como a teoria que tem como objetivo definir 

os traços psicológicos, sociais, físicos e intelectuais, que discriminam o líder do 

não líder, de maneira a antecipar comportamentos e, de forma particular, a 

servir de apoio nos testes psicológicos com o fim de selecionar pessoas para 

cargos de chefia.   
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No entanto, esta teoria foi um pouco desacreditada, já que embora hajam 

traços associados à liderança, estes não garantem que dai emirja um líder. 

 

Teorias comportamentais 

Focam-se no objetivo de tentar saber se é possível formar um líder, 

contrariamente à teoria anterior que defendia que se nascia líder (Bilhim, 2006). 

Ou seja se ser líder pode ser aprendida, aperfeiçoado e corrigido. 

Na prática, de acordo com as teorias comportamentais, a liderança poderia 

ser produzida na quantidade e até na qualidade que desejássemos (Lourenço; 

Ilharco, 2007). 

 

Teorias da contingência 

Aqui o papel do líder não se prende apenas com o que faz ou como faz, 

mas também sobre as pessoas que inserem o grupo e o contexto em que se 

encontra inserida a organização (Castro, 2010). Ou seja, o ambiente que 

envolve o líder tem influência no modo como este lidera.  

 

Teorias implícitas da Liderança    

São exemplo destas teorias a teoria da atribuição da liderança e a 

liderança carismática.  

Na teoria da atribuição da liderança, os seguidores atribuem ao seu líder 

determinadas características como: a inteligência, a personalidade ousada, a 

aptidão verbal forte, a agressividade, a compreensão e o engenho. No que toca 

a liderança carismática é vista como um complemento da anterior e o líder é 

visto como um herói, possuidor de capacidades extraordinárias.  

O líder carismático é auto confiante, tem visão, é capaz de comunicar a 

visão, apresenta forte convicções acerca deste, tem um comportamento um 

pouco fora das normas, obtém reconhecimento como agente de mudança e 

comporta uma elevada sensibilidade à envolvente, avaliando de forma realista 

e eficaz as ameaças e oportunidades (Bilhim, 2006). 

 

Araújo (2008) menciona diferentes estilos de liderança adotados por 

líderes: 
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Visionário: capaz de arrastar consigo todos aqueles que o rodeiam no 

sonho que, em devido tempo soube propor alcançar. 

Relacional: privilegiando tudo o que às relações sociais diga respeito. 

Conselheiro (coach): preocupado com uma continuada melhoria de 

competências dos que estão sob a sua responsabilidade. 

Democrático: envolvendo nos consensos possíveis aqueles que 

trabalham connosco. 

Dirigista: sempre que percebe que mais do que delegar, é importante 

dar o exemplo e mostrar como se faz.  

Pressionador: acima de tudo preocupado com os resultados possíveis 

de alcançar. 

 

As lideranças mais efetivas apresentam como traço comum, um grau 

elevado de maturidade expressa na vivência de situações e experiências 

associadas a climas emocionais, em que a diferença entre fazer bem e fazer 

mal determina consequências (Henriques, 2010). Lideranças baseadas na 

lógica tradicional do controlo não são tão efetivas como lideranças baseadas 

numa lógica de apoio e participação. As lideranças mais eficazes criam 

ambientes emocionais de envolvimento e confiança e assumem ativamente o 

processo de acompanhamento e coaching dos colaboradores (Gonçalves, 

2010).   

 

No desporto, como nos negócios, o importante é concretizar os objetivos 

- vencer. No desporto, como nos negócios, a equipa que tem os melhores 

jogadores ganha se for bem treinada, se os seus jogadores forem bem 

integrados, motivados e, acima de tudo, se houver sintonia nas metas 

definidas. No desporto, como nos negócios, o líder deve ser um gestor de 

oportunidades e expectativas, sendo capaz de escolher os momentos certos 

para desafiar o grupo. A intuição marca a diferença, quer no balneário quer no 

escritório (Morais, 2006). 

Para Araújo (2008), na gestão de equipas, é necessário adotar um estilo 

de liderança que corresponda integralmente às necessidades do momento, e 

não tanto, um modelo ou referência do tipo de líder. Não existe uma receita 

para uma liderança ideal. Nem sempre um estilo de liderança adotado será 
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eficaz para todas as situações: pode trazer ótimos resultados numa situação e 

péssimos noutra. Devem-se adotar estilos de liderança que se adaptem ao 

contexto e que tragam o melhor resultado possível. No entanto, a liderança 

exigida por uma cultura de mudança nem sempre é clara e fácil de 

compreender. Os líderes deverão ser capazes de agir sob circunstâncias 

complexas e caóticas (Fullan, 2003). 

Reforçando Araújo, Morais (2006) diz que cada vez mais os líderes 

adaptam o seu estilo de liderança às características intrínsecas das suas 

equipas e à variação permanente dos fatores extrínsecos e ambientais. Cada 

líder é ímpar, com as suas convicções próprias e com a sua forma de dirigir, 

orientar e servir a sua equipa. A liderança solitária, está condenada ao 

fracasso, o líder deve ser um permanente gestor de oportunidades e 

expectativas, sendo capaz de escolher os momentos certos para desafiar as 

pessoas que consigo trabalham. 

Ou seja, sendo a motivação das pessoas variada e variável, a escolha 

do estilo de liderança deve ser bastante flexível e dinâmica. Portanto, não há 

normas rígidas ou regras. É importante atender a que quanto mais congruente 

for o estilo adotado, com as motivações do grupo, mais provável é que a 

liderança corresponda ao que os liderados esperam dela (Fachada, 1998). 

Quem lidera jogadores e equipas tem de conseguir, com eficácia, que aqueles 

que dirige se empenhem entusiasticamente para atingirem os objetivos 

coletivos propostos. 

Dado que o dia a dia de uma equipa desportiva é bastante dinâmico e 

está em constante mudança, os treinadores/gestores desportivos devem 

conseguir criar ambientes de trabalho onde o risco e a criatividade sejam 

compensados (p. ex., dando autonomia aos atletas) e demonstrar habilidade 

para controlar défices de performance que poderão influenciar outros 

elementos da equipa, assim como a eficácia coletiva (Hawkins & Tolzin, 2002). 

É necessário serem capazes de se desprenderem do seu estatuto e autoridade 

e, ao serviço da eficácia, dar o passo atrás que permita fazer emergir o 

aparecimento dos líderes situacionais exigidos em determinadas situações. 

Sabemos que a melhor equipa é aquela onde os respetivos 

componentes colaboram responsavelmente no processo coletivo, o que 
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depende do tipo de liderança, no sentido em que esta irá influenciar o modo de 

atuar dos componentes da sua equipa de trabalho (Araújo, 2001). 

Entende-se por “equipa de trabalho” coletivos de trabalho que desejam 

otimizar o funcionamento da sua área (Bilhim, 2009). As competências e a 

missão são condições necessárias para que as equipas funcionem bem, 

segundo o mesmo autor. A missão assegura a animação das equipas e permite 

que se exerça a liderança. As competências corporizadas em cada pessoa são 

a base para a criação de grupos. Também a coesão é um importante fator nas 

equipas. É importante não esquecer que o trabalho em equipa tem a sua 

especificidade e dificuldades muito próprias. É, por isso, fulcral, que se trabalhe 

a motivação da equipa, para que assim se crie uma estrutura que permita 

manter um nível de motivação que ajude a ultrapassar as dificuldades que 

possam surgir. 

Quem lidera equipas tem como objetivos principais, atingir as metas a 

que se propôs, sem com isso deixar de atingir uma profunda coesão técnica e 

humana entre aqueles que dirige. Assim, tanto na alta competição, como na 

gestão diária de uma estrutura empresarial, a coesão das equipas constrói-se 

transformando as adversidades em mais-valias, valorizando o papel das 

pessoas, mostrando-lhes que são elas que conferem dinâmica e sentido de 

vida aos projetos e às organizações (Morais, 2006). Para isso é necessário 

estabelecer objetivos, planear e estabelecer a estratégia necessária e controlar 

a sua execução, comunicar e envolver-se, investir na organização, avaliar 

progressos, transmitir valores e princípios destinados a criar coesão e construir 

equilíbrio entre os objetivos individuais e os objetivos comuns (Araújo, 2008). 

Podemos concluir com Araújo (2008), que se aprende melhor através da 

experiência e da reflexão permanente sobre eventuais erros cometidos, tal 

como integrado num grupo e sujeito a dinâmicas e contextos determinados. Ao 

líder pertence-lhe adquirir sabedoria, talento, intuição, capacidade de 

improviso. Terá de ser capaz de exercícios de inteligência que o conduzam 

para lá da sua simples capacidade técnica e profissional. Cada vez mais liderar 

não é comandar ou controlar. Mas sim ser criativo quanto baste na gestão do 

inesperado constante a que é sujeito. 
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2.1.7 O basquetebol  

O basquetebol, segundo a classificação de modalidades desportivas 

proposta por Moreno (1998), pode ser caracterizado como um desporto de 

oposição e cooperação, envolvendo ações simultâneas entre duas equipas 

(atacante e defensora) que ocupam um espaço comum, proporcionando 

contacto direto entre os participantes. O basquetebol é ainda composto por 

habilidades específicas (fundamentos) que, na sua maioria, são contínuas ou 

seriadas e que são executadas em ambiente aberto, no qual companheiros de 

equipa, adversários, limites de tempo e espaço determinam uma 

imprevisibilidade, aspetos que o tornam um desporto dinâmico e variado 

(Magill, 1984 & De Rose, 1999).  

Segundo De Rose (1996), um atleta de basquetebol deve ter um 

domínio dos fundamentos de jogo: a defesa (controlo do corpo, posição 

defensiva e ressalto defensivo) e de ataque (controlo do corpo, controlo da 

bola, drible, lançamento, passe e ressalto ofensivo). Estes fundamentos 

combinados foram pequenas estruturas grupais (situações de jogo: 1x1; 2x2 e 

3x3) que por sua vez levam a uma organização tática (sistemas de defesa e 

ataque) necessária para que se obtenha um mínimo de eficiência coletiva. 

 

2.1.7.1 História do basquetebol em Portugal 

Segundo Fernandes (1997), o basquetebol só surge em Portugal cerca 

de vinte anos após a sua invenção, por James Naismith em 1891. É em 1913 

que R. Horney introduz a modalidade no nosso país, que viria a ter uma rápida 

expansão. O primeiro campeonato de que há relato disputou-se em 1921, 

organizado pela Comissão Central de Educação Física do Exército. A primeira 

prova inter-regional é realizada em 1922, por Coimbra, onde estiveram 

presentes equipa representativas do Porto, Lisboa e claro está, Coimbra que 

viria a vencer. 

  A 17 de agosto de 1927, a Federação Portuguesa de Basquetebol é 

fundada no Porto, facto que viria a ser um grande impulsionador da modalidade 

em Portugal.  
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 Com o primeiro jogo internacional a realizar-se em 1932, defrontando a 

França surgiria, no dia 18 de junho de 1932, a Federação Internacional de 

Basquetebol Amador (FIBA), sendo Portugal um dos oito países fundadores. 

 Depois de algumas tentativas fracassadas por parte de Lisboa de levar a 

Federação para a cidade, os do “sul” criaram um organismo com funções 

semelhantes, denominado Liga Portuguesa de Basquetebol, cuja a sede se 

viria a localizar em Lisboa. 

 E em 1933, mesmo num clima de tensão, a Federação e a Liga 

portuguesa organizam e fazem disputar pela primeira vez o Campeonato de 

Portugal. O vencedor foi o Conimbricense. As restantes equipas que 

participaram neste campeonato foram: Académico, Fluvial, Guifões, F.C. Porto, 

Sporting de Braga, Atlético de Braga e Sporting de Gouveia. 

 Em 1934 Lisboa vê o seu desejo finalmente realizado, a sede da FPB é 

transferida do Porto para Lisboa, devido à intervenção da Confederação 

Portuguesa dos Desportos. Extinguindo-se assim a Liga.   

 Com o passar dos anos os basquetebol continuou a evoluir, numa luta 

desigual com o futebol, no entanto foi ganhando algum reconhecimento e 

profissionalismo. Reflexo disso é a época de 1995/1996 quando se disputa o 1º 

Campeonato da Liga Profissional, tendo como campeão o FC Porto.  

 Em 1999, Portugal realiza a 6ª edição do Campeonato do Mundo de 

Juniores Masculinos, terminado com a certeza de êxito, com doze mil pessoas 

a assistirem à final no Pavilhão Atlântico (atualmente MEO Arena). 

 É também em meados da década de 90 que “Ticha” Penicheiro, 

basquetebolista portuguesa, se estreia no campeonato profissional feminino 

dos EUA (WNBA), integrando a equipa dos Sacramento Monarchs. E em 2005 

ganha o seu primeiro título da WNBA.    

 A 16 de setembro de 2006, o basquetebol masculino português assiste a 

um marco histórico, depois de vencer Israel, apura-se para a fase final do 

Campeonato da Europa, pela primeira vez na história da modalidade. E em 

2007, em Sevilha, inicia-se a realização do sonho obtido no ano anterior, com o 

começo do Eurobasket 2007. Portugal era caracterizado como a equipa menos 

favorita, ainda para mais sendo o primeiro jogo contra a seleção de Espanha 

(Campeã do Mundo), no entanto faz-se história mais uma vez e apura-se para 

a segunda fase, vindo a ser reconhecida como a seleção revelação.  
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 Atualmente, o basquetebol feminino parece estar com um crescimento 

mais acentuado do que o setor masculino. Dado que contamos com duas 

equipas femininas (sub 16 e sub 18) na divisão A, dos campeonatos da europa, 

e que equipa de sub 20 acaba de obter o mesmo feito ao sagrar-se segunda 

classificada da divisão B, garantindo assim lugar na divisão A no próximo ano. 

Já no masculino, infelizmente, não temos o prazer de colocar uma equipa 

numa divisão A.   

 

2.1.7.2 Crescimento da modalidade em Portugal  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2012, 

consultados a 15 de maio de 2014, a modalidade contava com 39 996 

praticantes federados. 

O gráfico 1 irá elucidar-nos sobre o crescimento da modalidade nos 

últimos anos no nosso país. 

 

 

Como podemos constatar no gráfico 1, entre o ano de 2002 e o ano 

2005, sensivelmente, o número de praticantes federados da modalidade de 

basquetebol, desce significativamente, dos 20878 praticantes, para os 17694, 
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Gráfico 1 - Nº de praticantes de basquetebol em Portugal (adaptado Instituto Nacional de Estatística) 
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facto que talvez se possa justificar devido ao mediatismo dado ao futebol neste 

período em Portugal, com a organização do Euro2004, fazendo com que 

alguns atletas dos escalões de formação sentissem desejo por praticar futebol 

em detrimento do basquetebol. Visto que o número de praticantes no futebol 

aumentou. No entanto, entre os anos de 2006 e 2007/2008 há uma subida 

abrupta do número de praticantes, uma causa plausível deste acontecimento, 

pode ser, como já anteriormente citei, a classificação e posterior boa prestação 

da seleção portuguesa de basquetebol no Campeonato da Europa, o que veio 

trazer algum mediatismo à modalidade. Até ao ano de 2011, o crescimento 

manteve-se, embora de uma maneira menos acentuada. Começando haver no 

último ano que há registo, um novo decréscimo.  

Comparativamente ao número total de praticantes federados em 

Portugal, não se verifica um acompanhamento da modalidade, na medida em 

que se verifica sempre um crescimento, havendo até uma acentuação deste 

entre os anos de 2004 e 2005, ao contrário do basquetebol. Já a estagnação 

do crescimento nos últimos anos, assemelha-se um pouco ao basquetebol. 

(gráfico 2)   

    Gráfico 2 - Nº de atletas federados em Portugal (adaptado Instituto Nacional de Estatística) 
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2.1.7.3 Regras básicas do basquetebol 

Dado que no desenrolar do relatório abordarei temas como o scouting de 

equipas (observação e registo das características coletivas e individuais do 

adversário) e a estatística de jogos (que pretende fazer o levantamento do 

desempenho individual e coletivo no que diz respeito às habilidades específicas 

da modalidade), parece pertinente fazer um breve resumo das principais regras 

do basquetebol, de forma a haver uma total compreensão dos dados obtidos.  

Segundo as “Regras Oficiais de Basquetebol 2014”, estabelecidas pela 

FIBA (Federação Internacional de Basquetebol Amador), pelas quais se rege a 

Federação Portuguesa de Basquetebol, um jogo de basquetebol tem a duração 

de 40 minutos, estando dividido em quatro partes de 10 minutos e é disputado 

entre duas equipas sendo cada uma constituída por doze jogadores (cinco em 

campo e sete suplentes), havendo um número ilimitado de substituições. Após 

realizar a quinta falta pessoal, o jogador é excluído do jogo. Cada cesto pode 

valer dois ou três pontos, consoante a zona de lançamento, podendo ainda 

valer um ponto caso seja efetuado da linha de lance livre, após falta. Existem 

ainda vários tipos de faltas: falta pessoal, falta técnica e falta antidesportiva.  

Podem haver, também, certas violações às regras que são de salientar, 

como o fato do jogador só poder jogar a bola com as mãos, não poder efetuar 

mais de dois apoios com a bola na mão, nem driblar a bola, agarrá-la e voltar a 

driblar. Um jogador não pode ainda, permanecer mais de três segundos dentro 

da área restritiva do adversário e dispõe apenas de cinco segundos para repor 

a bola em jogo. Após ganhar a posse de bola, uma equipa tem um máximo de 

oito segundos para deixar a sua zona defensiva e dispõe de um tempo máximo 

de vinte e quatro segundos para lançar a bola ao cesto adversário. 

 

2.2 Enquadramento da entidade acolhedora do estágio 

 

 Neste ponto pretendo fazer uma abordagem do contexto institucional, 

cultural e funcional da entidade onde realizei o estágio, o Futebol Clube do 

Porto, SAD, mais concretamente o Dragon Force Basquetebol, de forma a 

contextualizar todo o relatório. 

 



40 
 

 

2.2.1 Contexto Institucional 

O contexto institucional pretende dar uma visão da história da entidade 

acolhedora e mais especificamente da modalidade basquetebol, no Futebol 

Clube do Porto, assim como das instalações e dos órgãos sociais da mesma 

instituição.   

 

2.2.1.1 História do Futebol Clube do Porto 

 

É em setembro de 1893 que se forma um clube ícone no desporto em 

Portugal, o Futebol Clube do Porto, por mão de um apaixonado pela prática 

desportiva, Nicolau d’Almeida, ao convidar o F.C Lisbonense para o primeiro 

jogo de futebol deste enigmático clube. No entanto, é em 1906 que um 

reconhecido comerciante, José Monteiro da Costa, transforma a já criada 

associação Grupo do Destino, numa coletividade desportiva, denominada Foot-

Ball Club do Porto, passando abraçar mais modalidades, como o ténis, a 

natação, o boxe e o halterofilismo (FC Porto, 2014a). Em 1910 é criado o 

primeiro emblema, uma bola de futebol em azul e raiada de branco com as 

siglas FCP, que vem a sofrer grandes alterações em 1922, quando Simplício, 

antigo jogador do clube, decide aliar o símbolo do clube ao brasão da cidade. 

Tem como primeiro campo de futebol o campo da Rainha e em 1910 

transfere as suas instalações para o Campo da Constituição. 

Estamos em 1926 e nasce a secção de basquetebol. 

Diário do Governo, II Série, nº63, de 13 de março de 1928, o Futebol 

Clube do Porto é declarado Instituição de Utilidade Pública, pelo Ministério de 

Instrução Pública. E nesse mesmo ano tem o seu primeiro atleta olímpico, 

Valdemar Mota, ao serviço da seleção nacional de futebol.  

Em 1933, a sede do clube é transferida para a atual Praça General 

Humberto Delgado. 

O clube começa a utilizar o Estádio do Lima, propriedade do Académico 

do Porto, em 1945. E graças à persistência do Dr. Cesário Bonito, a 18 de maio 

de 1947 é anunciado, na Assembleia Geral, a escritura de promessa dos 

terrenos das Antas. Inicia-se a construção do Estádio das Antas em 1949, 
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sendo a sua inaugura-se três anos mais, a 28 de maio de 1952. Em 1955 cria-

se o Lar do Jogador. 

Com o Dr. Américo Sá como presidente, em 1973 inaugura-se o 

pavilhão gimnodesportivo do clube. 

Em 1982, já com Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente (33ª 

Presidente do FC Porto), o clube obtém a sua primeira vitória europeia através 

do hóquei em patins, vencendo a Taça das Taças, depois das dezenas 

conquistadas nacionais nas diversas modalidades até à data. Mas é em maio 

de 1987, que o primeiro título europeu de futebol sorri aos dragões. 

Conquistando de seguida a Taça Intercontinental e a Supertaça Europeia. 

A década de 90 é o apogeu do FC Porto em todas as modalidades. 

Exemplo disso é Fernanda Ribeiro, quem em 1996, se torna campeã Olímpica, 

dos 10000 metros. E em 1999 o FC Porto alcança algo inédito, o 

Pentacampeonato em futebol e Jardel sagra-se o melhor marcador da Europa.   

Em 1997, o departamento de futebol torna-se independente, passando a 

ser gerido pelo Conselho de Administração Desportiva FC Porto, Futebol SAD, 

o mesmo acontecendo com o basquetebol, o que mais tarde acabaria por ser 

vir a dissuadir.   

O emblemático estádio do Dragão começa a ser construído em 2001 e é 

inaugurado a 16 de novembro de 2003. Um ano antes, em agosto de 2002 

assistiu-se à inauguração do Centro de Treino e Formação Desportiva Porto-

Gaia.  

Nessa mesma época de inauguração do Estádio do Dragão, o FC Porto, 

vive momentos dourados, com a vitória da Taça UEFA e no ano seguinte ao 

levantar a taça da Liga dos Campeões, ao mesmo tipo que se sagrava 

campeão nacional nessas duas épocas. No final do ano de 2004, a Taça 

Intercontinental sorri pela 2ª vez ao clube. 

O Dragão Caixa, palco que acolhe as modalidades de Hóquei em Patins, 

Andebol e Basquetebol é inaugurado em 2009. 

Numa época em que o clube se sagra campeão nacional de Futebol, 

Hóquei em Patins, Basquetebol e Andebol, acarreta também a Liga Europa 

referente à temporada 2010/2011. 
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2.2.1.2 História do Basquetebol Futebol Clube Porto 

Em 1926, acompanhado de clubes como o Académico, o Fluvial, o 

Estrela e Vigorosa Sport, o Futebol Clube do Porto torna-se um dos grandes 

impulsionadores do basquetebol em Portugal, criando a Associação de 

Basquetebol do Porto (primeira no país) e fazendo nascer no ano seguinte 

(1927), a Federação Portuguesa de Basquetebol, com sede no Porto. Depois 

de alguns anos inférteis em títulos, o Futebol Clube do Porto torna-se 

bicampeão nacional de basquetebol nas épocas de 1951/52 e 1952/53.  

No final da década de setenta há uma reviravolta no basquetebol do 

clube, por iniciativa de Matos Pacheco e José Araújo que profissionalizam a 

modalidade. Impulsionando-a para mais vitórias e títulos. Em 1995 é 

organizada a primeira liga profissional, e o Futebol Clube do Porto vence as 

duas primeiras edições. Dois anos depois é formada, FC Porto, Basquetebol, 

SAD. Passados poucos anos, em 2012, depois de imensos títulos 

conquistados, sendo campeão nacional na época transata, o Futebol Clube do 

Porto deixa de competir na liga profissional, extinguindo-se a SAD e abraçando 

o projeto Dragon Force. 

Já como Dragon Force, em 2014 sagra-se campeão nacional da 

ProLiga, título que lhe volta a dar acesso ao Campeonato da Liga Portuguesa 

de Basquetebol.  

 

       2.2.1.3 Instalações  

 O Futebol Clube do Porto possui variadas instalações, especificas por 

modalidade e objectivo, as quais enunciarei seguidamente. 

Estádio do Dragão 

O Dragão aparece por consequência da realização do Euro 2004, como 

substituto do emblemático Estádio das Antas. Teve como arquiteto Manuel 

Salgado e trata-se de um estádio moderno, funcional, cómodo e que veio 

satisfazer as exigências do futebol mundial e dar um novo brilho e 

enriquecimento patrimonial ao FC Porto (FC Porto, 2014b). Tem capacidade 

para 50431 espectadores e hoje é um palco de emoções bem vividas onde o 
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espetáculo não se limita meramente ao desporto, futebol, acolhendo também 

outros eventos, devido às suas dimensões e características.  

É também um Estádio ecológico, com 5 estrelas atribuídas pelas UEFA, 

é o primeiro estádio europeu a conseguir a certificação «Green Light», que 

premeia o esforço realizado em termos da utilização racional da energia e na 

qualidade da iluminação.  

 

 Dragão Caixa 

Era um projeto que remontava ao ano de 1983, pensado por António 

Nicolau de Almeida, mas só em 2009 se torna um sonho real, o Dragão Caixa. 

É hoje a “casa mãe” das modalidades desportivas do FC Porto, basquetebol, 

andebol e hóquei. Autoria dos arquitetos Manuel Salgado, Jorge Estriga, Joana 

Pinheiro e Inês Cruz, com um custo de 12 milhões de euros, tem uma 

capacidade para 2 mil espectadores e ganha o nome devido a uma parceria 

com a Caixa Geral de Depósitos. Qualidade, design e racionalidade 

caracterizando tão bem quanto impacto, beleza e eficácia, é uma estrutura fora 

de série, voltada para o futuro (FC Porto, 2014b). 

Prima pelo facto de conseguir aliar aos eventos desportivos, também 

eventos sociais, foi construído baseado num sistema de gestão e manutenção 

inteligente dos recursos, sendo um ícone ambiental. O edifício inclui uma sala 

principal com os respetivos foyers e serviços de apoio ao público, uma sala de 

estar VIP, que pode ser utilizada de forma autónoma, dependências de apoio 

aos desportistas e uma área administrativa. 

 

CTFD – Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia 

O Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia situa-se nas 

freguesias de Olival e Crestuma, em Vila Nova de Faia. Tendo como arquiteto 

Alcino Soutinho, foi inaugurado em 2002, infraestrutura construída pela Câmara 

Municipal de Gaia e cedida ao FC Porto, através de um contrato-programa.  

Funcional e moderno, tem como principais valências, cinco campos de 

futebol relvados (quatro de relva natural e um de relva sintética), bancada com 

capacidade para cerca de 2 mil pessoas, ginásio e um centro de imprensa (FC 

Porto, 2014b).  
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Vitalis Park 

O Vitalis Park vem dar nova vida ao mítico Campo da Constituição, 

totalmente renovado e modernificado é onde se centralizam os trabalhos do 

projeto Dragon Force futebol, hoje em dia. Conta com um campo de futebol de 

11 em relva sintética, um campo de futebol de 7, coberto, em relva sintética, 

um campo de futebol de 5 em terra batida, e ainda o edifício de apoio composto 

por balneários, receção, sala multiusos, departamento medico e 

bar/restaurante (FC Porto, 2014b).  

 

Casa do Dragão 

Caracteriza-se por ser o lar de acolhimento dos jovens jogadores do FC 

Porto. Revitalizada e renovada, a Casa do Dragão, disponibiliza diversas 

infraestruturas com vista a formação e evolução dos atletas, espaços para 

convívio e áreas de contacto privilegiado com o staff técnico dos 

departamentos de formação dos portistas (FC Porto, 2014b).  

 

2.2.1.4 Órgãos Sociais do FC Porto 

 

 Assembleia Geral   

 Presidente: Fernando Arnaldo Sardoeira Pinto 

 Secretário: Miguel Ângelo Abreu Bismark 

  

 

 Conselho de Administração 

Presidente: Jorge Nuno Pinto da Costa 

Assessores: Adelino Sá e Melo Caldeira 

Fernando Manuel dos Santos Gomes 

 

 Conselho Fiscal 

Presidente: Jorge Luís Moreira de Carvalho Guimarães  

Vogais: Luís Filipe Santos Almeida Monção  

             José Augusto dos Santos Saraiva  

             José Manuel Taveira dos Santos (Suplente) 
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 Revisores Oficiais de Contas (ROC) 

Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por António Manuel 

Martins Amaral 

 

A Assembleia Geral é composta pelo conjunto de sócios efetivos e é o 

local onde reside o poder supremo do clube, tendo o poder de destituir os 

Órgãos Sociais do Clube, a alteração dos Estatutos e a destituição dos diretor 

por factos praticados no exercício das suas funções. Enquanto que o 

Conselho de Administração legitima as atividades da empresa com o seu 

meio envolvente, procura conciliar os interesses dos diferentes constituintes 

organizacionais e é responsável pela tomada das decisões estratégicas. Já o 

Conselho Fiscal fiscaliza administrativamente o clube, sendo os Revisores 

Oficiais de Contas (ROC), que fazem toda a revisão legal e auditoria das 

contas. 

 

2.2.2 Contexto Cultural 

 

Missão  

“Oferecer uma excelente qualidade na prestação dos serviços aos 

adeptos, massa associativa, simpatizantes, patrocinadores e todos os agentes 

envolvidos no processo, é a grande missão a nível externo. Para o público 

interno, oferecer aos atletas das diferentes modalidades, desde os escalões de 

formação até ao escalão de elite, as condições necessárias para que possam 

atingir os objetivos propostos, bem como capacitar e motivar os recursos 

humanos na Instituição por forma a garantir a excelência dos serviços.” (FC 

Porto, 2006/2007) 

Visão  

“Continuar a ser referência Nacional e Internacional através das 

conquistas desportivas não só no Futebol, mas também nas diversas 

modalidades, apostando no aumento do número de adeptos e associados, e na 

qualidade dos serviços prestados; servir os jovens e proporcionar-lhes 
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condições para a prática gratuita de atividades desportivas” (FC Porto, 

2006/2007). 

Objetivos 

“(i) ganhar em todas as competições inseridas, quer no futebol como 

também nas modalidades; (ii) excelência nos serviços prestados aos vários 

públicos: associados, adeptos, entidades parceiras; (iii) enriquecimento e 

modernização do património do clube: renovação das infraestruturas e novos 

projetos; (iv) estabilizar um modelo empresarial de vanguarda e capaz de 

responder às novas exigências e às restrições desencadeadas pelo mercado 

periférico em que o FC Porto está inserido” (FC Porto, 2006/2007). 

 

2.2.3 Contexto Funcional  

O contexto funcional pretende estabelecer a relação entre a Futebol 

Clube do Porto, SAD e o Dragon Force que se encontra inserido numa das 

empresas do Grupo Futebol Clube do Porto, denominada Futebol Clube do 

Porto Desporto. Será realizada uma abordagem mais exaustiva desta empresa, 

de modo a relacioná-la posteriormente com o Dragon Force.   

 

2.2.3.1 O Grupo Futebol Clube do Porto  

 

“O Grupo Futebol Clube do Porto decidiu, em 23 de março de 2010, dar 

inicio a um projeto de implementação de um Modelo Operativo, para assegurar 

a melhoria da qualidade dos serviços prestados, interna e externamente, com 

benefícios esperados a curto, médio e longo prazo. Este Modelo Operativo tem 

por objetivo a criação e operacionalização de unidades com a missão, 

processos e enfoque num determinado conjunto de atividades, aumento assim 

a especialização da função” (Oliveira, 2011). 

Ou seja, com o objetivo de se adequar a nova realidade do desporto 

global, em particular do futebol, a estrutura única do FC Porto passa para o 

Grupo FC Porto, um modelo organizativo com base na estrutura de várias 

empresas privadas, onde são criadas “novas empresas” dentro do mesmo 

grupo, como FCP Media, Porto Comercial, PortoEstádio, Dragon Tour, Euro 



47 
 

Antas, entre outras. Esta ideia nasce com o objetivo de dar uma nova de 

dinâmica, mais eficaz e rentabilizadora, dando uma maior segmentação e 

especialização a cada empresa, com vista a um maior rendimento.  

O Futebol Clube do Porto caracteriza-se, assim, por ser uma Estrutura 

em Holding. Isto é uma estrutura adequada a grandes organizações com uma 

grande variedade de operações num número elevado de negócios. A Sonae 

SGPS é um outro grupo nacional que se rege por esta mesma estrutura 

organizacional. As unidades de estrutura são assim geridas por uma Holding 

que define os objetivos estratégicos por cada unidade. Cada unidade tem um 

CEO (Chief Executive Officer – Diretor geral), um líder para cada área e 

diversos responsáveis específicos. 

O Grupo Futebol Clube do Porto passou, deste modo, a ser constituído 

por quatro unidades funcionais (FC Porto, 2014c), cujas funções são: 

 

Serviços partilhados e corporativos possuem várias empresas que 

consolidam as atividades estratégicas e transversais – dão apoio às unidades 

restantes.  

FC Porto Desporto responsável pela gestão das atividades desportivas, 

trata de assuntos diretamente relacionados com a vertente desportiva do clube. 

(O projeto Dragon Force encontra-se aqui inserido). 

 

FC Porto Comercial estabelece o contacto com os clientes e parceiros, 

ocupando-se de tudo o que se relaciona com a comercialização da marca FC 

Porto, onde se incorporam empresas como a PortoSeguro, PortoComercial e 

FCP Media. 

FC Porto Operacional gestora das infraestruturas e logísticas 

referentes às atividades desportivas. É responsável pela operacionalização de 

todos os eventos desportivos e não desportivos do Grupo FC Porto. 

PortoEstádio é o exemplo de uma das empresas que detém. 

O objetivo do clube com esta estrutura é que as unidades participadas 

possuam uma estrutura própria e sejam independentes, focando-se e 

dedicando-se apenas a áreas de negócio que lhe são intrínsecas. Ou seja com 
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esta especialização e especificação procurar ser mais eficiente e racional ao 

mesmo tempo que acarreta benefícios e economiza custos (Ferreira, 2011).   

Deste modo, na figura 2 podemos observar o organigrama do Grupo FC 

Porto. 

 

 

2.2.3.1.1 Futebol Clube do Porto Desporto 

Uma vez que a estrutura Dragon Force se enquadra na unidade do FC 

Porto Desporto, decidi aprofundá-la um pouco mais.  

A FC Porto Desporto divide-se em três grandes áreas: Futebol, 

Modalidades e Serviços Desportivos. 

De acordo com Ferreira (2011), dada a relevância do futebol, quer 

nacional como internacionalmente, este assume uma área por si só. Esta área 

contempla as equipas A e B, a formação de futebol jovem (sub-8 até aos sub-

19), a escola de Futebol do FC Porto, conhecida Dragon Force. Assim como as 

seguintes subáreas: Team Manager (referente ao futebol) e Parcerias e 

Cedidos (referente ao estabelecimento de parcerias para o futebol e pelo 

acompanhamento de todos os futebolistas emprestados a outros clubes).    

A área das modalidades abrange todas as modalidades desportivas do 

FC Porto. Andebol, Basquetebol, Bilhar, Desporto Adaptado, Hóquei em Patins 

e Natação são as modalidades que existem atualmente no FC Porto. 

Figura 2 - Organigrama Grupo FC Porto (www.fcporto.pt) 
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Os serviços desportivos são departamentos especializados dentro duma 

unidade especializada, isto é, são aqueles a cargo dos responsáveis 

específicos e especializados em cada uma das subáreas. São transversais a 

todas as modalidades do clube e todas as áreas tem um líder, responsável pelo 

funcionamento e sucesso das tarefas (Silva, 2013). Existem as seguintes 

subáreas: 

 Capacidades individuais: tem como objetivo o desenvolvimento das 

competências individuais dos jogadores de futebol da Formação do 

FC Porto. Centra-se na vertente do treino e na observação de 

capacidades técnicas, com o objetivo de potenciar o talento do 

atleta; 

 Gabinete de apoio às famílias: é um suporte às famílias dos 

futebolistas profissionais, particularmente quando são estrangeiros 

para ajudar na adaptação à cidade e ao país; 

 Gestão de serviços: fundamental no planeamento, organização e 

gestão de todos os serviços inerentes ao FC Porto Desporto; 

 Guarda-redes: determinação da metodologia de treino de guarda-

redes e contratação de jovens promessas para este posto; 

 Pedagógico: departamento responsável pela coordenação da Casa 

do Dragão; 

 Psicologia: preocupa-se com as questões psicológicas dos jovens 

atletas; 

 Saúde: coordena todas as questões desta área, como o tratamento 

e análise do estado de saúde dos atletas e o escalonamento dos 

seus profissionais pelos treinos e jogos; 

 Scouting: destina-se à observação de jogadores de futebol por todo 

o mundo, com vista a dotar as equipas de futebol do FC Porto com 

melhores atletas; 

 Secretaria Desportiva: trata de todas a legalidades que dizem 

respeito à competição das equipas; 

 SI – Futebol: sistemas de informação do Futebol, onde estão 

inseridas as análises detalhadas dos jogos do FC Porto e a 

observação das equipas adversárias. 
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2.2.3.2 Dragon Force 

2.2.3.2.1 Conceito 

Visão 

“A Dragon Force é um projeto que possibilita a crianças e suas famílias 

viverem experiências que associam o entretenimento à prática do futebol, 

andebol, basquetebol e hóquei em patins, levando de forma criativa e 

inovadora, os valores do FC Porto a todos os participantes.” (FC Porto, 2014d) 

Missão 

“Ser a maior referência na formação e captação de jovens jogadores.” 

(FC Porto, 2014d) 

O projeto Dragon Force nasce em 2006 inserido na área FC Porto 

Desporto, primeiramente com a abertura da Escola de Futebol DF, em 2008, 

abraçando os objetivos de entrosar nos jovens os valores, a história e a mística 

do FC Porto, bem como formá-los e educá-los, como atletas e como pessoas. 

Apostando ainda na integração de diferentes áreas pedagógicas, como a 

saúde e nutrição, a geografia, a cidadania e o meio ambiente. E só 

posteriormente, em 2012, o conceito se estende às outras modalidades, 

andebol, basquetebol e hóquei, procurando restruturar todo o seu modelo de 

gestão da formação de modo tornar estas modalidades mais dinâmicas e 

autossustentáveis, bem como mais atrativas através do reforço da ligação ao 

FC Porto. No basquetebol isto foi feito havendo uma maior preocupação na 

altura do recrutamento dos técnicos, com criação de uma figura coordenadora, 

condicionando a carga de trabalho a grupos de iniciação com horários mais 

reduzidos e grupos de competição com uma exigência mais elevada, com o 

melhoramento das instalações e materiais disponíveis para o treino, através de 

formação contínua, trabalho de tecnificação e especialização e pelo 

acompanhamento de outras áreas transversais, em cima já mencionadas (FC 

Porto, 2014d). 
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2.2.3.2.2 Organigrama 

 
Figura 3 - Organigrama Dragon Force (documento interno Dragon Force, 2013/2014) 

 

A figura 3 mostra-nos o organigrama do Dragon Force. O gestor do 

projeto é o Dr. Ricardo Ramos, que tem como principais funções a 

coordenação da equipa de trabalho, a gestão e execução do orçamento e a 

gestão estratégica. Este projeto divide-se em quatro grandes áreas, a Escola 

de Futebol, as Modalidades (Basquetebol, Andebol e Hóquei), a Expansão e 

Parcerias e a Qualidade. A Escola de Futebol tem como coordenador técnico o 

Professor Carlos Campos e como coordenador operacional o Professor Vitor 

Moreira. Os coordenadores técnicos das escolas DF têm como funções a 

definição dos princípios metodológicos, a seleção, coordenação e formação 

dos técnicos (treinadores) e a gestão das ocorrências nas escolas enquanto 

que o coordenador operacional é responsável pelo planeamento de atividades, 

articulação com os departamentos transversais, gestão de ocorrências e 

stocks, definição de tarefas, entre outros, tudo pelo bom funcionamento da 

escola e pela satisfação dos clientes. 
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O basquetebol, o hóquei e o andebol são responsabilidade do Dr. Luís 

Machado, este tem um papel fulcral na restruturação das modalidades, 

planeando e supervisando as operações das escolas, bem como participando 

no processo de recrutamento dos recursos humanos. Os coordenadores 

técnicos das modalidades são: Isabel Lemos (Basquetebol), Filipe Soares 

(Andebol) e Filipe Santos (Hóquei). 

O gestor de expansão das escolas Dragon Force é o Dr. Afonso Gama e 

o Dr. Jorge Conrado é o gestor da qualidade e operações. São responsáveis 

pela dinamização das escolas, pelo controlo de qualidade, entre outras funções 

não menos importantes. Rui Silva Carvalho está intimamente ligado às duas 

áreas, sendo o operacional de expansão e qualidade. 

Aliados a toda esta forma de organização ainda se encontram os 

departamentos transversais como o Espaço Aberto, a Nutrição, a Psicologia, o 

Médico, a Secretária Desportiva e a Logística Desportiva.      

 

2.2.3.2.3 Escola de Basquetebol Dragon Force 

A Escola de Basquetebol Dragon Force foi onde teve lugar toda a 

envolvência do estágio profissionalizante, por isso é pertinente fazer uma 

abordagem aprofundada das suas instalações, do seu modo de 

funcionamento, bem como uma análise de SWOT e de concorrência. 

 

 

a) Instalações 

Como já referido anteriormente, o Dragão Caixa é a “casa mãe” das 

modalidades desportivas do FC Porto, basquetebol, andebol e hóquei. Tem 

uma capacidade para 2 mil espectadores, inclui ainda uma sala principal com 

os respetivos foyers e serviços de apoio ao público, uma sala de estar VIP, que 

pode ser utilizada de forma autónoma, dependências de apoio aos desportistas 

e uma área administrativa. É de salientar o facto de conseguir aliar aos eventos 

desportivos, também eventos sociais e de ser um ícone ambiental.  

No entanto, a escola de basquetebol Dragon Force adota como “casa”, 

as instalações da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
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(FADEUP), ou seja esta é o local onde se realizam a maioria dos treinos e 

onde existe um esclarecimento personalizado de dúvidas aos encarregados de 

educação, existindo também um ponto da loja do Associado com vista a 

inscrição de atletas/alunos ou o pagamento de mensalidades, entre outras 

funções.  

Com um ambiente bastante acolhedor, salientam-se os 5 balneários à 

disposição do Dragon Force, o campo de basquetebol (normalmente dividido 

em três de tamanho reduzido), a bancada, as áreas técnicas e médicas 

(espaço aberto, fisioterapia e psicologia), tudo isto proporciona uma maior 

qualidade e gosto na formação de jovens atletas.  

O Pavilhão do Lagarteiro é a infraestrutura usada para jogos oficiais 

dos escalões de formação e alguns treinos. Tem mais de dois mil metros 

quadrados e está equipado com uma área desportiva principal para a prática 

de diversas modalidades desportivas, tendo ainda uma sala multiusos e outras 

salas para atividades diversas, bem como uma bancada e vários balneários.   

 

b) Funcionamento 

A Escola de basquetebol Dragon Force destina-se a jovens de ambos os 

sexos com idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos. As equipas de 

competição Dragon Force abrangem jovens dos 7 aos 18 anos. Funciona 

durante 11 meses, com o início da época em setembro e o termino em julho, de 

2ª a 6ª feiras 18h30 às 21h30 e aos sábados de manhã das 9h30 às 12h30. O 

Espaço Aberto (espaço de mediação socioeducativa) encontra-se à disposição 

dos alunos nos dias úteis.  

Todas as semanas é enviado, através do responsável operacional, aos 

encarregados de educação, treinadores e team managers o plano semanal de 

treinos, o qual deve ser respeitado rigorosamente com vista ao bom 

funcionamento da escola. 
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c) Inscrição e pagamento 

A 1ª inscrição na escola é de 55 euros e inclui KIT (camisola, calção e 

meias), seguro desportivo e a Rede DF (registo de empenho e 

desenvolvimento educativo). Caso o aluno seja sócio do FC Porto, tem direito a 

desconto de 5 euros. A renovação da inscrição tem o custo de 25 euros. 

O valor anual e das mensalidades é o que poderemos ver no quadro 3. 

O qual pode sofrer alterações/desconto caso o valor anual seja pago na 

totalidade (10%), semestral (6%) ou trimestral (3%). 

Quadro 3 - Mensalidades Dragon Force  

 

 

 

  

 

Como podemos observar no quadro 3, o valor das mensalidade varia 

consoante a frequência semanal, se uma ou mais vezes, entre os 25 e os 45 

euros. No entanto, se o atleta pertencer a uma equipa de competição o valor 

estabelecido é d 35 euros, independentemente do número de treinos por 

semana. O aluno pode ainda usufruir de um desconto (extra os 5 euros de 

sócio), se o encarregado de educação optar por pagar anual, semestral ou 

trimestralmente, ou se tiver um irmão já inscrito no Dragon Force basquetebol.  
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d) Organigrama 

 

 

A figura 4 transmite o organigrama da Escola de Basquetebol Dragon 

Force. Assim, como vimos anteriormente o gestor do projeto Dragon Force é o 

Dr. Ricardo Ramos e o gestor operacional responsável pelas modalidades, 

consequentemente pelo basquetebol é o Dr. Luís Machado. A coordenação 

técnica cabe à Professora Isabel Lemos, que tem a seu cargo dez treinadores 

(Armando Andrade, Daniela Gomes, Diogo Costelha, João Alves, Margarida 

Barros, Maria Santos, Pedro Travanca, Rui Costa, Rui Gomes e Sofia Fontes). 

Na Escola Dragon Force Basquetebol existem dois responsáveis 

operacionais eu e o Frederick Mello. Os team managers, embora não se possa 

ver na figura em cima, encontram-se associados aos treinadores, no âmbito 

que são gestores da respetiva equipa, mas fazendo sempre um interligação 

com o responsável e o gestor operacionais, bem como os departamentos 

transversais.    

 

 

 

Figura 4 - Organigrama Escola de Basquetebol Dragon Force (documento interno Dragon Force)  
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e) Departamentos Transversais 

 

Espaço Aberto 

O Projeto Educativo Espaço Aberto visa criar um espaço de lazer, 

criativo e de conforto, de forma a desenvolver um conjunto de ações educativas 

diversificadas. Assim, através de um trabalho de mediação sócio-educativa 

ambiciona-se que os/as jovens reconheçam a importância da escola, 

estabelecendo uma relação positiva com esta e com outros saberes. 

  

Médico 

O departamento médico é de extrema importância para o bom 

funcionamento da escola, dado que é bastante usual na modalidade em 

questão haver lesões. Nos treinos e jogos, encontra-se representado por um 

fisioterapeuta, com o objetivo de implementar os conceitos aprovados pelo 

departamento, prevenir/tratar lesões nos atletas, bem como reportar ao 

coordenador do departamento médico, ao treinador e aos encarregados de 

educação situações tidas como relevantes. Deve também elaborar um dossier 

que detenha todas as informações sobre o historial de lesões dos atletas. 

    

Psicologia 

O departamento de psicologia tem como responsabilidade intervir em 

três grandes componentes do universo Dragon Force: os encarregados de 

educação, os alunos/jogadores e os treinadores.  

Este departamento atua e intervêm nas dimensões que, direta ou 

indiretamente, afetam todo o processo de aquisição de competências, como é 

exemplo a ansiedade pré- competitiva, a motivação, o saber lidar com o erro, a 

formulação de objetivos, entre outras. No que diz respeito aos encarregados de 

educação visa principalmente a promoção de comportamentos adequados ao 

desenvolvimento dos seus educandos. Relativamente aos treinadores, a 

intervenção pretende otimizar todo o processo de treino e consequente 

aprendizagem dos alunos (formas de comunicação, formulação de objetivos, 

clima motivacionais, perceção de autoeficácia).  
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Nutrição 

Dado o papel crucial que a alimentação e a nutrição têm na vida de um 

atleta e das crianças, o Projeto Dragon Force incorpora-o na formação dos 

seus alunos. Assim, é feita uma avaliação antropométrica a todos os alunos no 

início da época, de forma a tomar conhecimento de algum problema, com vista 

a procurar uma resolução ao longo da época. É também enviado, pelo 

departamento de nutrição, todas as semanas, aos escalões de competição, 

uma ementa, referente às refeições que estes devem fazer antes e após o 

jogo.   

 

f) Análise SWOT 

O ambiente que rodeia as organizações, nomeadamente as 

organizações desportivas, influencia-as, devido ao facto de se encontrar em 

constante mudança e evolução. Como tal torna-se necessário fazer um 

diagnóstico estratégico da organização com vista a fazer um levantamento de 

pontos positivos e negativos, a fim de a melhorar.  

Uma análise SWOT consiste na identificação de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças (do inglês, strengths, weaknesses, opportunities and 

threats). As forças e as fraquezas dizem respeito a fatores internos da 

organização. As oportunidades e ameaças – ameaças que podem ser 

convertidas em novas oportunidades - dizem respeito a fatores externos à 

organização. Assim, no quadro 4 que se segue poderemos compreender 

melhor toda a envolvência do Dragon Force Basquetebol.  
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Quadro 4 - Análise SWOT Dragon Force Basquetebol  

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Qualidade dos serviços prestados – 

departamentos transversais. 

 Tradição, história e notoriedade 

associadas à marca FC Porto. 

 Exímia gestão e organização. 

 Colaboradores com elevada 

competência técnica. 

 Qualidade reconhecida da 

metodologia de treino. 

 Sistema de gestão da qualidade 

certificado (ISO 9001:2008) 

 Programa Dragon Force Porto Canal 

 Referência Moncho Lopez  

 Proximidade com a estrutura sénior 

 

 

 Número insuficiente de atletas no 

minibasquete 

 Não ter equipas de competição 

femininas. 

 Pouca capacidade financeira. 

 Necessidade de alugar espaços 

físicos. 

 Necessidade de recorrer a estagiários 

(renovação anual das equipas de 

trabalho). 

 Ineficácia na angariação de 

patrocinadores. 

 Modalidades de pagamento 

(inexistência de debito direto e 

referencia multibanco). 

 Vencimentos de treinadores baixos e 

através de recibos verdes. 

 Utilização reduzida do Dragão Caixa 

por parte da formação 

 Falta de investimento na promoção. 

 Custos de transportes e alimentação 

das equipas de competição 

(suportados pelos pais). 

 Basquetebol sénior sem grandes 

referências/atletas 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Aumento do número de atletas e 

sócios. 

 Expansão das escolas de 

basquetebol Dragon Force (à 

semelhança do futebol). 

 Parceria com o Porto Canal 

(Comunicação e angariação de 

sponsorização). 

 Clubes e academias com vontade de 

investir na aquisição do “Know-how” 

FC Porto (Clinics e Campus). 

 Apostar no Site FC Porto e na criação 

do Facebook Dragon Force. 

 Parceira com a Porto Lazer 

 Parceira com a CM Gaia 

 

 

 Concorrência - outros clubes 

desportivos nas proximidades com 

mensalidades mais atrativas 

 Crise económica 

 Inexistência de uma equipa na Liga 

de Basquetebol 

 Aumento da oferta de atividades 

extracurriculares para o público 

infato-juvenil 
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A escola Dragon Force Basquetebol é sem qualquer dúvida um exemplo 

de excelência e boa formação e tem no seu conceito único, o maior trunfo. O 

facto de estar associado ao mítico emblema do FC Porto é um dois maiores 

fatores de atratividade para os mais pequenos, enquanto que ao possuir 

departamentos transversais como o Espaço Aberto, a Psicologia, a Nutrição, se 

torna uma mais valia aquando do ponto de vista dos encarregados de 

educação. Conseguimos, a par com o que vem acontecer com a Escola de 

Futebol, vislumbrar um crescimento exponencial, dado o reflexo que tem vindo 

a ter através do Porto Canal e da equipa sénior, adivinha-se uma progressão 

para lá da cidade do Porto, ou seja, já se imaginam escola DF Basquetebol a 

crescer por todo o país. Muito devido à vontade de outros clubes em a adquirir 

o tal “Know-How” FC Porto. No entanto, nada é perfeito e ainda a necessidade 

de melhor bastantes itens, ou seja, é impertinente a necessidade de um espaço 

comum e fixo de treinos, o número de atletas no minibasquete tem, sem 

sombra de dúvidas que aumentar e para que tal aconteça é necessário investir 

na promoção e divulgação da escola. A crise económica em que vivemos é um 

dos maiores inimigos dos clubes desportivo, por isso as mensalidades, hoje 

mais que nunca, devem ser adequadas aos tempos em que vivemos, pois por 

muito que os encarregados de educações preferissem ter os seus educandos 

connosco começam a optar por lugares onde as mensalidade são mais 

acessíveis.      

 

g) Análise Concorrência  

Apesar de parecer simples a identificação de concorrentes, esta tarefa é 

na verdade bastante complexa. Devem-se analisar os concorrentes de modo a 

descobrir as suas características, ou seja os seus objetivos, as suas forças e 

fraquezas, os seus padrões de reação e as suas estratégias (Kotler, 2000).  

Com 28 clubes filiados na Associação de Basquetebol do Porto, aqueles 

que se localizam na zona mais central são os que demonstram ser 

concorrentes mais diretos da Escola de basquetebol Dragon Force, excetuando 

os Salesianos pois destinam-se maioritariamente a alunos do próprio colégio. 

Assim destaca-se o Académico Futebol Clube (AFC), o Clube 5Basket e o 

Sporting Clube Vasco da Gama. 
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 Com a análise da concorrência pretende-se saber quais são os 

principais concorrentes da nossa organização, dando ênfase aos seus pontos 

fracos e pontes fortes.  

 

 

Académico FC 

       

O Académico Futebol Clube nasceu em 1911, clube 

centenário, desde sempre teve grande impacto na sociedade, 

com uma excelente localização foi um pioneiro no que diz respeito às 

infraestruturas, centrou-se sempre numa vertente de amadorismo. 

Hoje em dia, no que diz respeito à modalidade de basquetebol conta 

com as seguintes equipas: seniores masculinos e femininos, sub19 femininos, 

sub18 masculinos, sub16 A e B masculinos, sub16 femininos, sub14 A e B 

masculinos, sub14 femininos e minis. É notório que possui bastantes atletas. 

O custo da mensalidade é de 30 euros para todos os escalões excetuando os 

minis que é de 25 euros. 

 

 

SC Vasco da Gama  

 

Este clube nasceu em 1920 por mão de José Norton 

(primeiro presidente), e encontra-se instalado no Parque das 

Camélias, bem no centro do Porto, num mítico recinto até há pouco tempo 

descoberto.  

Possui neste momento dez equipas: seniores masculinos, sub20 

masculinos, sub18 masculinos, sub16 masculinos, sub14 masculinos, sub19 

femininos, sub16 femininos, sub14 femininos, sub13 e minis. E tem sido, sem 

qualquer dúvida, um rival às nossas equipas de competição. 

Figura 5 – Emblema 
Académico FC 

Figura 6 - Emblema 
SC Vasco da Gama  

http://www.scvascodagama.com/wp
http://www.scvascodagama.com/wp
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O preço da primeira inscrição é de 60 euros (renovação 35 euros) e o 

custo da mensalidade é de 25 euros (20 euros minibasquete). 

 

 

Clube 5Basket 

Apenas com dois anos de existência, o coordenador é um ex-

colaborador do Dragon Force (FC Porto) e tem-se 

demonstrado um grande rival. Ainda com poucas equipas, 

conta com sub16 masculinos, sub14 masculinos, sub13 e minis. 

A taxa de inscrição é de 25 euros e a mensalidade tem um preço de 20 

euros (sub8), 25 euros (sub10, sub12 e sub14) e 30 euros (sub16).  

O quadro 5, que se segue, pretende fazer uma comparação, no que diz 

respeito às mensalidades e ao número de atletas, entre os diferentes clubes. 

Quadro 5 - Análise da Concorrência  

 Dragon Force Académico FC 
SC Vasco da 

Gama 
Clube 5Basket 

Inscrição 
55€ 

(Renovação 25€) 
50€ 

60€ 

(Renovação 35€) 
25€ 

Mensalidade 

Competição: 35€ 

Minis/Escola: 

1x/sem 25€ 

2x/sem 35€ 

3x/sem 45€ 

A partir de sub14: 

30€ 

Minis: 25€ 

A partir de sub14: 

25€ 

Minis: 20€ 

Sub8: 20€ 

Sub10 Sub12 e 

Sub14: 25€ 

Sub16: 30€ 

Nº Atletas 96 170 110 60 

 

Comparando os outros clubes parecem ter mensalidades um pouco mais 

baixas/atrativas, no entanto um ponto forte da Dragon Force são as condições 

e oportunidades. Falo dos departamentos transversais (psicologia, espaço 

aberto, nutricionista, etc), bem como das infraestruturas. Parece evidente que 

um clube que tem como trunfo estar aliado à marca FC Porto deverá ter a 

capacidade de angariar mais atletas, como tal foram realizados inúmeras 

atividades ao longo da época com esse intuito.   

Figura 7 - Emblema  
Clube 5Basket 
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3. Realização da prática profissional 

"Não é o trabalho, mas o saber trabalhar, que é o 

segredo do êxito no trabalho. Saber trabalhar quer 

dizer: não fazer um esforço inútil, persistir no esforço 

até ao fim, e saber reconstruir uma orientação quando 

se verificou que ela era, ou se tornou, errada." 

Fernando Pessoa 

 

 A realização da prática profissional estará dividida em dois grandes 

partes: (i) as minhas funções e atividades enquanto team manager ou seja, as 

atividades inerentes ao funcionamento da equipa sub 16 A masculinos; (ii) e as 

minhas funções e atividades enquanto responsável operacional, desde dos 

eventos em fui parte integrante da organização até às funções diárias no local 

de treinos.  

3.1 Enquanto team manager 

Com a evolução do desporto, nomeadamente dos clubes desportivos, a 

estrutura organizativa simples baseada no presidente e no treinador é 

ultrapassada, surgindo a necessidade de criação de novos cargos, de modo a 

canalizar melhor as funções, responsabilidades e competências. Assim, o 

Team Manager surge na organização do FC Porto em 2006, mais uma vez 

reflexo da tão reconhecida capacidade de gestão do Futebol Clube do Porto. 

Note-se que na europa não há mais nenhum clube que tenha algo do género. É 

considerado um gestor de equipa (como o próprio nome indica), inicialmente 

existia apenas na equipa sénior de futebol e só mais tarde veio abranger todos 

os escalões de formação e as modalidades. Surgem como elementos que 

desempenham um papel multifacetado aliado a um grande número de funções 

no seio das equipas e no interior da estrutura organizativa do clube.  

 

3.1.1 Funções e competências 

O team manager resulta do desaparecimento da figura de seccionista no 

seio das equipas e tem como principais objetivos da função: ser responsável 
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por uma ou mais equipas de competição e o apoio permanente ao gestor 

operacional. No entanto existem outras tarefas afetas à função tais como: a 

gestão de jogos oficiais e particulares, o contacto com os responsáveis dos 

clubes e secretaria desportiva, desempenhar funções de delegado ao jogo, 

fazer de ponte de ligação entre o treinador e/ou gestor operacional e o 

encarregado de educação, marcar presença nos sorteios do campeonato e 

torneios em que participem as equipas, requisitar e fazer o controlo de material, 

a participação na programação de atividades e eventos e a ligação com outros 

departamentos (nutrição, psicologia, espaço aberto, etc). 

 

3.1.2 Regulamento Sub 16 Masculinos 

A equipa que acompanhei como team manager foi a equipa de Sub 16 A 

masculinos. Como tal de acordo com Regulamento de Provas e 

Calendarização, referente à época 2013/14, da Associação de Basquetebol do 

irei fazer a seleção da matéria regulamentar que se prende diretamente com o 

escalão de sub 16.  

O escalão de sub 16 compreende atletas que tenham nascido nos anos 

de 1998 ou 1999. O Dragon Force Basquetebol possui duas equipas de sub 16 

(A e B), num total de 24 atletas. Assim, de acordo com o ponto 5 “Clube com 

duas ou mais equipas no mesmo escalão”, dez destes atletas encontram-se 

vinculados à equipa A, ou seja, não podem em caso algum participar em jogos 

da equipa B. 

De salientar também que, nos jogos do Campeonato Distrital Sub 16, 

existe um regulamento técnico-pedagógico específico (ponto 8, artº. 28), que 

obriga a que os jogadores que participem no primeiro período sejam 

substituídos por outros cincos no início do segundo período. Nunca podendo 

um jogador jogar mais do que três períodos. Sendo que na segunda parte (3º e 

4º períodos), as substituições e o tempo de jogo de cada jogador estarão de 

acordo com o critério do treinador.  

Inicialmente, na 1ª Fase do Campeonato Distrital da 1ª Divisão, 

integramos o grupo A, constituído pelas seguintes equipas: Maia BC, CD 

Póvoa, GDB Leça, UAA Aroso, SC Vasco da Gama, Académico FC e CAA 
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Salesianos. Dado que ficámos em 2º lugar neste grupo, tivemos acesso direto 

à 3ª Fase - Fase Final Distrital, onde defrontamos o primeiro classificado (CD 

Póvoa), o Clube 5Basket e o Guifões SC procedentes do grupo B e vencedores 

da segunda fase. O vencedor, vulgo Campeão Distrital, foi o Clube 5Basket, no 

entanto como a ABP tinha quatro vagas para a Fase Zonal do Campeonato 

Nacional, as quatro equipas presentes na Fase Final Distrital foram apuradas 

para essa fase. 

Na Fase Zonal do Campeonato Nacional, defrontamos as equipas que 

passo a citar: CD Póvoa, Clube 5Basket, Guifões SC, ADS, Ovarense e SC 

Beira-Mar. Nesta fase, infelizmente, não fomos além do 6º lugar no grupo. 

É de referir que nesta fase os jogadores utilizados no primeiro período 

podem voltar a ser utilizados no segundo período, não sendo obrigatório a 

utilização de todos os jogadores, ao contrário do que acontecia no Campeonato 

Distrital. 

3.1.3 Distribuição das atividades 

As atividades que mais se destacam no decorrer desta função são a 

coordenação e articulação com outros departamentos, a gestão da equipa, o 

controlo de assiduidade e pontualidade dos atletas, as reuniões, o 

acompanhamento dos treinos e dos jogos e a gestão e estatística dos jogos. 

O quadro 6 demonstra a distribuição das atividades como team 

manager, de entre treinos, jogos, torneios e scouting. 
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A minha atividade como team manager cessou no final de junho, dado 

que nos treinos que se seguiram até ao final de julho, a equipa já tomava outro 

formato sendo constituída pelos atletas que a formariam na próxima época.  

Como é possível constatar o número de treinos e jogos é bastante 

superior às outras atividades, não menos importantes. Como tal, em seguida, 

irei debruçar-me mais sobre as questões inerentes aos treinos e aos jogos.  

 

3.1.4 Gestão de um jogo – A Fase Final Distrital 

Quadro 6 - Distribuição das Actividades Team Manager  

Figura 8 - Comitiva Fase Final  
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A fase final distrital tem por objetivo apurar o campeão distrital, neste 

caso do escalão de sub16 masculinos. Tem a duração de três dias, onde se 

disputam seis jogos, entre as quatro melhores equipas classificadas na fase 

regular.  

 Inscrição 

Primeiramente todos os atletas devem estar devidamente inscritos na 

Federação Portuguesa de Basquetebol de Portugal, para que possam 

disputar provas associativas (Campeonato Distrital) e federativas 

(Campeonato Nacional). Para que tal aconteça é necessário o 

preenchimento da ficha de inscrição da federação, assinada pelo atleta e 

peloo Encarregado de Educação, bem como fotocópias do cartão de 

cidadão dos mesmos e duas fotografias do atleta. Posteriormente a 

secretaria desportiva procede à realização da apólice de seguro. É 

também necessário que o atleta realize um exame médico, caso seja a 

primeira vez que é inscrito é necessário que o faça antes da inscrição, 

no entanto, se já o tiver feito na época transata apenas necessita de o 

realizar até ao final do mês do seu aniversário. Depois do processo de 

inscrição concluído são enviadas para o clube as licenças do jogador, 

autorizando assim a sua participação nos jogos.     

 

 Preparação do jogo 

A par com o treinador da equipa, Rui Costa, realizei o scouting, das 

equipas que iriamos defrontar, Clube 5Basket, C.D Póvoa e Guifões 

S.C. (anexo) 

Neste caso específico desloquei-me, em representação da Dragon 

Force, a uma reunião, realizada nas infraestruturas das ABP 

(Associação de Basquetebol do Porto), com responsáveis de cada 

clube, presidente da comissão de arbitragem, presidente e vice-

presidente da ABP. Foi-nos apresentado o mapa de jogos, bem como a 

logística de toda a fase final. Foi também necessário decidir entre os 

clubes quais os equipamentos a usar em cada jogo, para que não 

houvesse confusões de cores. Falaram-nos da necessidade de enviar 

um documento com os nomes de toda a comitiva e dos fazermos 
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acompanhar de uma bandeira do clube. Aproveitei também para ver qual 

era a disponibilidade para nos arranjarem uma sala onde pudéssemos 

projetar um vídeo.  

Todo o material (águas, equipamentos, bolas, etc.) deve ser requisitado 

três dias antes do jogo. Assim, neste caso particular apenas foi 

necessário requisitar águas e a bandeira do clube. 

 

 Dia do jogo 

As concentrações nos jogos em casa são feitas, no local do jogo, 

1h15min antes do início (é necessário sempre colocar o material do jogo 

em ordem) caso o jogo seja fora os atletas devem-se encontrar 1h antes 

no devido recinto. 

(Quando se trata de um jogo em casa é necessário arranjar dois 

“seguranças ao jogo” pelas normas da FPB, normalmente trata-se de 

encarregados de educação dos atletas).  

A fase final teve lugar no Municipal de Guifões, no primeiro dia e no 

Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, nos dois dias 

seguintes.   

No primeiro dia foi-nos entregue uma pasta com a constituição de todas 

as equipas (que aproveitei logo para inserir no tablet, onde faço a 

estatísticas de todos os jogos) e uma folha onde o treinador deveria 

eleger o melhor 5 e o MVP (Most Valuable Player) do torneio. 

Vinte minutos antes do início do jogo, entreguei, depois de ter revisto se 

tudo estava em ordem, a pasta das licenças aos oficiais de mesa. 

Durante o jogo, como habitual, fiquei no banco a realizar a estatística do 

jogo e sempre disponível para esclarecer alguma dúvida que surgisse 

junto dos oficiais de mesa. 

Normalmente, no final do jogo a equipa da casa fica com a ficha de jogo, 

que é entregue posteriormente à secretaria desportiva e esta envia para 

a federação ou associação, neste caso não foi necessário. 
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3.1.5 O scouting 

 

“O scouting… foi e continua sendo o meio de ignorar menos e conhecer mais.” 

J. Proença  

 

O scouting tem vindo a assumir uma importância crescente sendo 

considerado como um meio essencial a que o treinador deverá recorrer na 

preparação da equipa para a competição (Pacheco, 2005). 

Com o evoluir do desporto e o aumento da competitividade torna-se 

necessário recorrer a novas estratégias, formas de agir na preparação dos 

jogos, com vista a obtenção de melhores resultados e consequentemente, a 

superação e o êxito. A planificação das partidas tem implicado o estudo da 

estrutura básica do adversário e tem-se recorrido a uma modalidade particular 

de observação-análise denominada Scouting, que consiste na deteção das 

características da equipa adversária, de modo a explorar os seus pontos fracos 

e contrariar os pontos fortes. (Garganta, 1998).  

Inúmeros autores (entre eles Vergés, 1986 e Pepe Dias, 1992) 

defendem o scouting como a observação, registo e conhecimentos das 

características coletivas e individuais do adversários, nas vertentes técnica, 

tática, física e psicológica. Permite interpretar a organização das equipas, 

interpretar as ações que concorrem para a qualidade do jogo, planificar e 

organizar o treino, estabelecer planos táticos adequados em função do 

adversário, regular o treino, sempre com o objetivo de preparar a equipa 

(Garganta 1997). 

 O scouting é a arte de detetar as variações do jogo e os seus aspetos 

subjetivos, procurando sempre identificar o fator desencadeador das atitudes 

dos jogadores e das equipas (Gaspar, 2001). 

No entanto, o scouting não se prende só à equipa adversária, deve ser 

também feito um estudo sobre a própria equipa. Segundo Wooden (1998), é 

muito mais que obter informação sobre o estilo de jogo do adversário, é 

também uma análise da informação em relação ao efeito que terá na sua 

própria equipa.  

Tem por objetivo recolher informação para posterior análise, com o 

intuito de preparar os jogos, diminuindo em larga escala o “fator surpresa”. Fá-
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lo acedendo aos pontos fracos e fortes, selecionando padrões e tendências, 

observando sistemas de modo a que tudo isto possa ser traduzido no treino, 

evitando e corrigindo automaticamente algumas situações que poderão surgir 

no jogo. 

Deste modo, fazendo um levantamento das características da equipa 

adversária e adequando a nossa equipa às adversidades, torna-se mais fácil 

de atingir o sucesso. O efeito de analisar conjuntamente com os próprios 

jogadores os aspetos do adversário, provoca nos nossos jogadores uma 

grande sensação de confiança. Esta confiança dada aos jogadores pelo 

conhecimento de todos os detalhes do jogo coletivo e individual do adversário é 

uma arma que permite defrontar os encontros com maiores garantias de êxito 

(Comas, 1991). Permitindo e dando à equipa uma sensação de maior 

segurança e confiança, segundo Pacheco (2005). Note-se que quando isto 

acontece também a concentração da equipa aumenta (Martins, 2000).    

Martins (2000), mostra que são variadíssimos os treinadores, em 

particular do basquetebol que conhecem a extrema importância que o scouting, 

tem nas equipas. Quanto mais competitivas mais importante se torna. 

Transcrevendo o treinador de basquetebol português João Pedro Vieira, 

falando sobre scouting “isso eu acho casa vez mais importante, e os clubes 

têm de perceber que têm que ter gente para fazer isso...é determinante.”  

Existe ainda outro lado do scouting, que não se identifica com o nosso 

caso em particular, que tem a ver com a observação de jovens. Em que, de 

forma resumida, o objetivo é observar com vista a captar jovens talentos para o 

respetivo clube. 

Assim, com vista o sucesso e formação da nossa equipa, sub16 A 

masculinos, ao longo da época houve vários momentos de scouting, nos quais 

participei em alguns, em particular na preparação da fase final distrital. 

Ao realizar o scouting há que ter em conta a posição a que cada jogador 

joga (base ou 1, extremo ou 2/3, poste ou 4/5), bem como as suas 

características dominantes (se é canhoto ou destro, rápido ou lento, alto ou 

baixo, entre outras). A par com as características individuais deve-se ter 

também em atenção o coletivo e as jogadas estudadas. O quadro 7 e a figura 9 

que se seguem ilustram o scouting relativo à equipa Clube 5Basket, o primeiro 
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dando uma noção do scouting individual e a segunda de algumas jogadas 

utilizadas pela equipa.   

Quadro 7 – Scouting Individual Clube 5Basket 

Treinador: Jorge Correia 

Treinador Adjunto: Bruno Ferreira 

 

Nº Nome Posição Características Dominantes 

4 TF Base (principal) 
Defensor muito agressivo sobre a bola. Gosta de 

soltar rápido para o contra-ataque. Procura assistir 
os colegas. 

5 AC 
Extremo-poste 

(3 e 4) 
Direita. Pouco atlético. Falso poste. 

6 TM Extremo (3) 
Direita. Mão direita. Atlético. Bom defensor. Gosta 
de roubar bolas e de entrar no Ressalto Ofensivo. 

7 GR Base (suplente) 
Direito. Base penetrador (forte primeiro drible). 

Revela dificuldades quando pressionado. 

8 VH Extremo (3) 
Canhoto. Explosivo e agressivo com bola na procura 

da penetração. Mete a cabeça no chão. 

9 RP Extremo (3) 
Atlético. Capaz de criar o seu próprio tiro 

(penetração, meia e longa distância). Gosta do 
contra-ataque. Pode jogar interior. 

10 HC Extremo (2 e 3) 
Canhoto. Mão Esquerda. Agressivo a defender e a 
atacar. Penetra para a esquerda com intenções de 

finalizar. 

11 RM Poste (4) Poste de baixa estatura. 

13 GV Extremo (2) 
Canhoto. Lançador. Tranquilo, procura jogar de 

cabeça levantada e ler o jogo. 

14 FL Extremo 
Extremo forte fisicamente. Pode jogar interior. 

Lança de fora sem hesitar. 

15 JL Poste (4 e 5) 
Direito. Mão Direita. Roda sobre ombro esquerdo. 

Ressalto Ofensivo. Procura jogar poste-poste com P. 
C. 

16 PM (3º) Base Direita. 

17 RM Extremo Direita. 

18 IF Poste  

19 MA Poste (4 e 5) 
Canhoto. Mão Esquerda. Roda sobre ombro direito 

(finaliza em semigancho). Ressalto Ofensivo. 

20 PC Poste (4 e 5) 

Direito. Mão direita. Roda sobre ombro esquerdo. 
Ressalto Ofensivo. Gosta de saltar para desarmar 

lançamentos e intimidar no pintado. Procura jogar 
poste-poste com Lino. 

 

Considerações Gerais Coletivas: 

 Procuram um ritmo de jogo elevado,  

 Apostam forte no Ressalto Ofensivo (com sucesso), mas são débeis 

na Recuperação Defensiva. 

DEFESA: 
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 Defendem zona 2:3 praticamente durante os 40 minutos; pressionam 

o jogador com bola mas não fecham linhas de passe exteriores 

(Submarcação aberta) e fecham o garrafão; após cesto são mais 

agressivos procurando fazer 2x1 contínuo na bola; descuram as costas 

da defesa e saem muito rápidos prontos a saltar para desarmar os 

lançamentos longos – caem nas fintas de tiro. 

 Após cesto, sobem a defesa campo inteiro montando uma 2:2:1 em que 

saltam ao 2x1 de frente para a bola;  

 Podem defender HxH quando jogam sem os dois postes (Lino e Pedro 

Costa) ou sem um deles. 

ATAQUE: 

 Contra HxH jogam numa disposição 2:2:1, com 4 abertos e 1 interior. 

 Contra zona 2:3 jogam numa disposição 1:3:1, com 2 interiores (poste 

alto e poste baixo), 1 base e 2 extremos estáticos; procuram muito o 

jogo poste-poste e têm muitas dificuldades quando não o conseguem 

fazer. 

 Os exteriores são muito agressivos com bola, sempre à procura de 

penetrar; mas contra zona já procuram o passe interior ou o tiro exterior. 

 Jogam saídas bloqueadas na chegada ao ataque (“cruza” e “5”), à qual 

dão continuidade com 1x1 exterior. 

 Jogam Bloqueio Direto (“Punho”) a pedido do jogador com bola – 

quando o interior se encontra do lado forte ou quando o 5º homem 

chega atrás do base (bloqueio direto em transição). 

 O jogo sem bola nas reações às penetrações é comum ao nosso. 
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Figura 9 – Scouting jogadas Clube 5Basket 

 

3.1.6 A estatística 

 

“As coaches, we have ideas about why we win or lose, based on player performance 

and statistics.” 

Bob Salmi 

 

A estatística é considerada um meio de scouting.  

Glick & Marcotte (1989) afirmam que o jogador de basquetebol deve ser 

capaz de compreender e executar movimentações complexas e todas suas 

variações, antecipando respostas de seus companheiros e dos adversários, 

levando a tomadas de decisões muito rápidas e que exigem grande eficiência 

na execução dos fundamentos.  

Esta eficiência é procurada insistentemente por técnicos e atletas 

através do treino, análises de situações específicas, estudo dos adversários e 
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do controle estatístico das ações de cada jogador e, consequentemente, de 

toda a equipa. 

Como já vimos anteriormente quando falámos de scouting nos jogos 

desportivos coletivos, a observação do jogo tem demonstrado ser uma arma 

imprescindível para a caracterização das exigências específicas que são 

impostas aos jogadores e que definem a dinâmica do jogo, levando ao 

aperfeiçoamento dos programas de preparação dos atletas e, 

consequentemente melhorando o desempenho coletivo (Janeira, 1999 e 

Álvarez, 2001). 

Assim, no que diz respeito à estatística, a modernização dos meios 

empregados para a observação e o desenvolvimento de metodologias 

avançadas, através de programas pré-concebidos, tem facilitado a tarefa dos 

técnicos no que diz respeito à análise das diferentes situações individuais e 

coletivas que fazem parte do complexo contexto competitivo desses desportos 

(De Rose Jr, 2006). A evolução dos métodos de análise permitiram uma 

melhora na qualidade da observação e também um aumento na quantidade de 

aspetos a serem observados, facto que veio a aumentar a confiabilidade dos 

dados e a disponibilidade dos mesmos (Sampaio, 1999).  

O basquetebol, proporciona uma gama infindável de situações que 

podem ser observadas e analisadas com o objetivo de melhorar a capacidade 

de jogo dos atletas e, consequentemente, das equipas (Moreno, 1998). Dentro 

dessas possibilidades de análise dos componentes observáveis de um jogo 

pode-se considerar diferentes dimensões: tática, motora, energética, 

morfológica e psicológica (Tavares, 2001). Deste modo, a estatística pretende 

fazer o levantamento do desempenho individual e coletivo nos que diz respeito 

às habilidades específicas da modalidade. 

 Para que qualquer processo de análise tenha fidelidade e validade, é 

necessário desenvolver sistemas e métodos de observação que possibilitem o 

registo de todos os factos relevantes do jogo de Basquetebol, produzindo-se 

deste modo informação objetiva e quantificável. A melhor maneira de ter um 

parâmetro para isto é a utilização da estatística e do “scouting” (Gapar, 2001). 

Uma das formas mais utilizadas para se avaliar o desempenho em jogo 

é a análise estatística. Representada por uma observação numérica das 

ocorrências dos indicadores de jogo a estatística pode ser considerada uma 
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técnica quantitativa, descrita por Knudson & Morrison (2001) como uma medida 

de desempenho baseada em números. Segundo Gaspar (2001), a estatística é 

a ciência de coletar e interpretar os números obtidos e transformá-los em 

significados para o jogo. Ela é responsável por contabilizar cada uma das 

ações do jogo, sem se preocupar com a maneira que elas ocorrem. 

A estatística do jogo é realizada a nível mundial, seguindo os mesmos 

parâmetros em campeonatos do mundo, europa, jogos olímpicos, campeonatos 

nacionais, entre outros. 

Um jogador e consequentemente uma equipa não podem ser avaliados 

a apenas pelo número de pontos conseguidos ou sofridos. Nem pela vitória ou 

pela derrota. Assim, a estatística tem a capacidade de avaliar inúmeros 

aspetos, enquadrando o jogador e a equipa no jogo de forma mais complexa e 

real. 

A avaliação do desempenho através dos indicadores de jogo, constitui 

um método válido, fidedigno e objetivo, tanto do ponto de vista do jogador, 

quanto da própria equipa (Sampaio, 1998). 

Concluindo, a estatística de um jogo de basquetebol pode ser feita 

manualmente, ou então num computador/tablet utilizando uma 

aplicação/programa para o efeito. E traduz matematicamente o número de 

lançamentos (de dois pontos, de três e lances livres), de ressaltos (ofensivos e 

defensivos), de faltas, roubos de bola, desarmes de lançamento, turn overs, 

quer individuais (de cada jogador) quer coletivos (da equipa). No meu caso, a 

maioria das vezes foi feita no tablet. Inicialmente cingi-me a fazer apenas a 

estatística da nossa equipa e posteriormente, à medida que me sentia mais à 

vontade com o programa, comecei a realizar também a da equipa adversária. 

A figura 10 representa um exemplo da estatística realizada por mim, 

neste caso, entre a nossa equipa e o CD Póvoa. 
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  Figura 10 – Estatística CD Póvoa x Dragon Force 

 Para uma melhor compreensão irei fazer uma legenda de cada um dos 

itens que constam na estatística. 

 O jogo realizou-se em casa do CD Póvoa, como se pode presumir 

através do Dragon Force @ (at) CD Póvoa. 

 O primeiro quadro representa os parciais em cada período (1º (7-20), 2º 

(17-10), 3º (14-8) e 4º (20-13)) e o resultado final 58-51 para o Dragon Force. A 

sigla OT traduz o prolongamento, que neste caso não houve. 

 Os dois quadros seguintes mostram-nos as estatísticas referentes ao CD 

Póvoa e ao Dragon Force, sendo que: 

 - Player: Nome do jogador ou número do jogador 

 - FGM: Lançamento na área pintada 
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 - 3PM: Lançamentos de 3 pontos 

 - 2PM: Lançamentos de 2 pontos 

 - FTM: Lançamentos livres 

 - REB: Ressaltos 

 - AST: Assistências 

 - STL: Roubos de bola 

 - BLK: Desarme de bola no lançamento 

 - TO: Turn-overs 

 - F: Faltas 

 - PTS: Pontos 

 

3.1.7 Gestão da equipa – Problemas de indisciplina 

 

“Talent wins games, but teamwork and intelligence wins 

championships.” 

Michael Jordan 

 

A liderança paternalista e uma atitude condescendente são ineficazes 

face aos maus desempenhos e à falta de empenho dos colaboradores. É 

necessário estabelecer desafios que apontem para níveis elevados de 

desempenho, e criar uma cultura de responsabilidade, de 

autorresponsabilização e de autodisciplina (Gonçalves, 2010).    

Ao longo de toda a época passamos por vários problemas de indisciplina 

relacionados com esta equipa, desde de problemas dentro do balneário (bulling 

por exemplo), a desautorizações dentro e fora de campo com pessoas que lhes 

eram superiores, bem como comportamentos de pura má educação. 

  Com vista à resolução destes problemas tivemos (eu e o treinador) que 

recorrer algumas vezes a pessoas superiores a nós, ou a departamentos 

transversais como a psicologia.  

A estes problemas associaram-se as derrotas, numa equipa que até à 

fase final distrital tinha sido quase invicta e não estava habituada a lidar com 

insucessos. Entrámos num precipício e numa bola de neve, e o que ao início 

pareciam apenas pequenas lacunas, difíceis de notar mas fáceis de resolver, 

tornou-se fundamental: falta de espírito de equipa.   
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No banco notava-se uma falta confiança e de apoio para com os colegas 

e dentro de campo, sentia-se mais o individualismo do que o coletivo. E afinal 

de contas, o basquetebol é um jogo coletivo, não é? 

Como diz Gonçalves (2010), equipas desligadas, individualismo 

exacerbado, pouco ou nenhum espírito coletivo e desvalorização do interesse 

comum. O «Eu» em detrimento dos «Nós». É insustentável a ideia de que 

podemos alcançar grandes resultados absolutamente sós. A ausência de 

valores comuns talvez seja o maior entrave. A colaboração e a cooperação 

dependem do respeito, da confiança mútua e da disposição de cada um para 

prestar apoio ao outro na realização dos seus projetos. Era esta a grande 

lacuna na nossa equipa.  

  Aliado a tudo isto, encaramos também uma descrença no treinador por 

parte dos encarregados de educação, que por sua vez o transmitiram aos 

educandos, vindo agravar a situação.  

 Foram feitos imensos esforços de forma a tornar esta equipa mais 

concisa, num grupo que luta-se pelos mesmos objetivos coletivos e não 

individuais. Muitos graças aos departamentos de psicologia, trabalhando com a 

equipa no seu todo, conseguimos que, quase a pisar o término da época 

desportiva, se sentisse uma grande evolução no que diz respeito ao espírito de 

equipa, muito devido ao “contracto de equipa” que realizámos. Com 

determinadas regras e objetivos que deviam ser respeitados por todos. As 

equipas necessitam de um quadro de referências comum, de valores claros e 

de culturas inspiradores que todos devem veicular e disseminar (Gonçalves, 

2010). Caso contrário tornam-se incapazes de se transcenderem sobretudo em 

épocas de dificuldade como a que vivemos.     

Segundo Araújo (2008) é necessário haver objetivos comuns, motivação 

coletiva, rigor, exigência constante, ordem e disciplina. Gestão diária do 

conjunto de forças em constante interação que vão deflagrando no interior de 

uma equipa, que requerem ser enquadradas, dirigidas, potenciadas, usando-as 

ao serviço do interesse coletivo. Uma equipa deve construir um espaço de 

realização de todos aqueles que dela fazem parte. Verificam-se interações 

onde se tornam fundamentais a confiança e o respeito mútuos entre os seus 

componentes, a cooperação, a sincronização, a coordenação e uma 
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fundamental identificação individual e coletiva ao redor de objetivos comuns. 

Foi isto que procurámos fazer.  

 

3.2 Enquanto responsável operacional 

3.2.1 Funções e competências 

 

O responsável operacional (RO) tem um papel crucial no bom 

funcionamento da escola Dragon Force Basquetebol, tendo como principais 

funções a organização administrativa da escola DF, receção e relacionamento 

com os encarregados de educação e alunos, informar e esclarecer os 

encarregados de educação, o controlo de entradas e saídas dos alunos e 

encarregados de educação. No entanto também lhe são afetas as seguintes 

funções: ligação com os departamentos transversais, controlo mensal de 

pagamentos e assiduidade dos alunos, gestão e controlo de stocks, elaboração 

de comunicados, participar no desenho e programação de atividades e 

eventos, informar os colaboradores da loja do associado na DF local de todas 

as atividades em curso. 

No que diz respeito a esta função desempenhei-a a par com outro RO, 

devido ao facto de existirem dois locais de treinos. De enumerar funções 

desempenhadas como o acompanhamentos dos eventos realizados (num 

contexto operacional) e preenchimento da respetiva ficha de eventos (anexo F), 

a atualização do calendário de jogos e resultados das equipas de competição 

(figura 7 e 8), reformulação do código de conduta do aluno DF (anexo B), da 

normativa operacional (anexo C), do regulamento DF Basquetebol (anexo D), 

do documento referente à renovação das inscrições da próxima época (anexo 

E). e do registo do canal pelo qual os novos atletas tiveram conhecimento da 

escola. 

O RO tem também um papel fulcral na interação com os encarregados 

de educação, no que diz respeito a passares-lhes toda a informação 

necessária, bem como a atender a suas necessidades e ser o ponto de ligação 

com os departamentos transversais.  
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O quadro 8 e o quadro 9 representam um calendário de jogos, com o 

respetivo preenchimento dos resultados, neste caso dos sub16 A. Estes 

quadros eram preenchidos por mim, no final de casa jornada, referentes a cada 

escalão. 

 

Quadro 8 – Exemplo Calendário e Resultados (Campeonato Distrital) 

  

Sub16 A 

Campeonato Distrital 1º Divisão Sub16 Masculinos 

Jorn. Loc. e hora 
Jogos 

CASA FORA 

1ª 
 

Lagarteiro Dragon Force "A" SC Vasco da Gama 

17h00 74 67 

2ª 
 

CD Póvoa CD Póvoa Dragon Force "A" 

16h30 77 63 

3ª 
 

Lagarteiro Dragon Force "A" Salesianos "A" 

15h00 71 67 

4ª 
 

Pav. Académico Académico "A" Dragon Force "A" 

17h30 48 61 

5ª 
 

Lagarteiro Dragon Force "A" Maia "A" 

17h00 66 49 

6ª 
 

Lagarteiro Dragon Force "A" GDB Leça "A" 

15h00 64 50 

7ª 
 

UAAAroso UAAAroso "A" Dragon Force "A" 

17h00 47 54 

8ª 
 

Parque das Camelias SC Vasco da Gama Dragon Force "A" 

17h00 65 66 

9ª 
 

Lagarteiro Dragon Force "A" CD Póvoa 

17h00 71 62 

10ª 
 

Colégio Orfãos Porto Salesianos "A" Dragon Force "A" 

18h00 61 53 

11ª 
 

Lagarteiro Dragon Force "A" Académico "A" 

15h00 66 58 

12ª 
 

Mun. Formigueiro Maia "A" Dragon Force "A" 

18h30 71 56 

13ª 
 

Mun. Leça Palmeira GDB Leça "A" Dragon Force "A" 

17h00 27 71 

14ª 
 

Lagarteiro Dragon Force "A" UAAAroso "A" 

15h00 80 59 

 
 
 
 

FASE FINAL DISTRITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 
 

Mun. Guifões Dragon Force Clube 5Basket 

22h00 51 60 

2ª 
 

CDC Matosinhos Dragon Force Guifões 

11h00 50 71 

3ª 
 

CDC Matosinhos CD Póvoa Dragon Force 

13h00 58 59 
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Quadro 9 – Exemplo Calendário e Resultados (Campeonato Nacional) 

XXVI Campeonato Nacional Sub16 Masculinos 

 

Jorn. Loc. e hora 
Jogos 

CASA FORA 

1ª 
  

CD Póvoa CD Póvoa Dragon Force 

16h30 51 58 

2ª 
  

Esc. EB 2.3 Viso Dragon Force Guifões 

15h00 68 80 

3ª 
  

Pav. Mun. Paulo Pinto ADS Dragon Force 

21h00 65 47 

4ª 
  

Formigueiro Dragon Force BCVR 

15h00 65 58 

5ª 
  

Gim. EBS Cerco Porto Clube 5Basket Dragon Force 

17h00 81 50 

6ª 
  

Pav. SC Beira-Mar SC Beira-Mar Dragon Force 

16h45 65 59 

7ª 
  

Largarteiro Dragon Force Ovarense 

17h00 41 52 

8ª 
  

Largarteiro Dragon Force CD Póvoa 

15h00 52 50 

9ª 
  

Mun. Guifões Guifões Dragon Force 

18h00 86 73 

10ª 
  

Esc. EB 2.3 Viso Dragon Force ADS 

11h00 39 59 

11ª 
  

Pav. Desp. Vila Real BCVR Dragon Force 

15h00 63 49 

12ª 
  

Largarteiro Dragon Force Clube 5Basket 

17h00 59 62 

13ª 
  

Largarteiro Dragon Force SC Beira Mar 

15h00 74 66  

14ª 
  

Raimundo Rodrigues Ovarense Dragon Force 

14h30  67 53  

 

 

3.2.1 O dia a dia do RO 

 

O responsável operacional está presente todos os dias (de segunda a 

sexta-feira das 18h30 ás 21h30; sábados das 9h as 12h30), na Faculdade de 
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Desporto da Universidade do Porto, local principal dos treinos da Escola de 

Basquetebol Dragon Force, como já foi mencionado anteriormente. 

Cabe ao RO chegar um pouco mais cedo do que referido horário de 

forma a encontrar o segurança da referida entidade, de modo a requisitar as 

chaves referentes à arrecadação do material e aos balneários. Depois de o 

fazer, este cede aos treinadores/team managers o material que tiver sido 

requisitado e atribui ás várias equipas diferentes balneários, de modo a que 

não haja um número excessivo de atletas por balneário, com o objetivo de 

facilitar o ato de equipar e posteriormente tomar banho dos alunos e prevenir 

determinadas “confusões”. 

De seguida, depois de ter feito um levantamento junto dos treinadores 

da existência ou não de problemas e da verificação do espaço, o RO verifica o 

e-mail da escola de basquetebol Dragon Force 

(dragonforce.basquetebol@fcporto.pt), respondendo aos e-mails, se 

necessário, e passando a informação (por exemplo: mapa de treinos (quadro 

10); ementas (anexo F), aos encarregados de educação, treinadores, team 

managers, etc. Posteriormente, se for o caso, são feitas as marcações de 

consultas com a nutricionista ou psicóloga (anexo G).   

O RO é também responsável pela Loja do Associado, ou seja pelas 

inscrições, por receber os pagamentos de mensalidades, entre outros.  

Sempre que no decorrer do horário de treinos haja algum problema ele 

deve ser automaticamente comunicado ao RO, de modo a que este o possa 

resolver. 

No final, antes de devolver as chaves ao segurança, deve verificar se o 

material foi todo devidamente arrumado bem como se os balneários foram 

deixados em boas condições. 

 

mailto:dragonforce.basquetebol@fcporto.pt
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3.2.3 Eventos 

 

“Muitas das grandes estratégias são simplesmente grandes visões. E grandes 

visões podem ser muito mais inspiracionais e eficazes do que o plano mais 

cuidadosamente elaborado.” 

Henry Mintzberg 

 

A gestão de eventos corresponde a uma das tarefas mais importantes 

que os gestores desportivos realizam independentemente do tipo de 

organização onde trabalham. Quer seja na escola, na empresa, na autarquia 

Quadro 10 - Plano Semanal de Treinos  
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ou no movimento associativo, o desporto expressa-se e caracteriza-se pela 

realização de eventos (Sarmento, 2014).  

 Segundo Sarmento (2014), hoje constamos que o evento desportivo tem 

vindo a assumir uma dimensão planetária, muito devido ao desenvolvimento 

tecnológico e dos media. Esta dimensão ganha, obrigada a que as 

organizações desportivas tradicionais como as empresas públicas e privadas 

criadas para o efeito, aumentem o nível de especificidade resultando num 

crescimento exponencial da complexidade e dos meios utilizados na realização 

dos ditos eventos. 

Um evento desportivo possui todas as características gerais de um 

evento qualquer, acrescidas de um conjunto particular de especificidades. É 

uma interface entre quem o idealiza, o produz e o consume de forma direta ou 

indireta (Sarmento, et al., 2011). Tem como característica principal 

proporcionar uma ocasião extraordinária de encontro de pessoas, com uma 

finalidade especifica, a qual constitui o principal tema do evento e justifica a sua 

realização (Giacaglia, 2006).  

Para Barreau (2001), o evento desportivo é um espetáculo, um produto e 

uma empresa. Um espetáculo, porque é organizado em torno de uma unidade 

de ação, de uma unidade de tempo, que conduz ao estudo da dimensão 

espacial do evento desportivo; um produto, porque a organização do evento 

desportivo inscreve-se numa abordagem de marketing e gestão do capital, 

marca do evento desportivo e; uma empresa, porque o estuda da organização 

como gestão do projeto permite realçar um caráter permanente e imutável a 

qualquer empresa, ou seja, o dos riscos corridos. 

Os eventos podem ser classificados em quatro níveis: mega eventos, de 

nível internacional com duração superior a oito dias; grandes eventos, de nível 

internacional com participação de milhares de atletas e espectadores; 

pequenos eventos, de nível nacional ou internacional com duração limitada, 

pequena participação de atletas e espectadores; e micro eventos, tratando-se 

de campeonatos e torneios de menos relevância competitiva (Sarmento, 2002). 

Pode-se também definir um evento desportivo, segundo Correia (2001), 

partindo da análise das implicações organizacionais, económicas, sociais, 

politicas, concorrências e pessoais, que caracterizam este serviço particular 

das organizações do desporto. Para Madeira et al. (2007), os eventos podem-
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se dividir em especiais (desportivos ou culturais) e de participação (sociais, 

ecológicos, lazer e entretenimento), sendo que quanto à periodicidade podem 

ser classificados como: de oportunidade, únicos, esporádicos e permanentes 

(mensal, semestral, anual e bianual).  

A dimensão atingida pelo evento desportivo no quotidiano da sociedade 

atual, tem justificado o crescimento exponencial da sua complexidade e dos 

meios necessários à sua produção, o que acabou por forçar não só as 

organizações desportivas tradicionais como as empresas públicas e privadas 

criadas para o efeito, a um nível de especificidade e “expertise” cada vez maior 

(Sarmento, et al., 2011). Desta forma entende-se o evento desportivo como um 

meio de sucesso, quando devidamente enquadrado, para o desenvolvimento 

do desporto, da modalidade, da organização, qualquer que seja o objetivo. 

A organização e gestão de um evento passa por várias fases. Alguns 

autores (Camy & Robinson, 2007), defendem a existência de quatro fases: o 

desenho (conceptualização, esquematização e organização do evento desde a 

ideia original até a decisão de realização), desenvolvimento (preparação do 

evento), implementação (o evento em si) e dissolução (o pós-evento). 

 Sarmento et al. (2011), traduzem uma conceção semelhante de quatro 

fases em que a primeira etapa corresponde à busca de uma resposta para 

solucionar um problema, através da imaginação de cenários que vão sendo 

idealizados com base em experiencias anteriores e eventuais abstrações. 

Seguidamente, temos a etapa que diz respeito à conceção e planeamento (em 

que se adequa a Ideia original com a realidade possível), aqui há que ter em 

consideração um conjunto de indicadores (data, local, duração, designação, 

tipo, orçamento, parceiros, apoios, concorrência) e dos principais riscos 

associados ao evento (clima, atrasos, transportes, avarias, segurança, 

acidentes). Posteriormente, a terceira etapa, pressupõe o momento exato do 

evento, é a fase da realização. Por último, a quarta etapa diz respeito à 

avaliação do mesmo.  

O planeamento antecipado é o fator principal para a obtenção de 

sucesso. 

Poit (2004) diz que para que um evento tenha sucesso é necessário que 

existam certos aspetos básicos, tais como, possuir recursos financeiros 

necessários; fixação de objetivos atingir, a natureza da atividade a desenvolver 
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para posteriormente definir quais os tipos de infraestruturas necessárias; 

recursos humanos necessários; materiais e instalações de qualidade; 

calendarização das atividades bem definida; número de inscritos; divulgação do 

evento; locais disponíveis para a sua realização; e avaliação constante.  

 A gestão de eventos deve ser partilhada, mas também autónoma, em 

que seja clara e permanente a necessidade de interação entre todos os 

departamentos como o financeiro, o jurídico, o das operações, o da logística, o 

do marketing e o da gestão do risco, exigindo constantemente o conhecimento 

e coordenação de cada momento segundo a linha previamente definida pela 

planificação que indica e revela de forma clara qual a solução mais de acordo 

com a missão, a visão e objetivo definidos pelo vértice estratégico (Sarmento, 

et al., 2011).   

 

A Escola Dragon Force tem eventos característicos e intrínsecos a todas 

as modalidades, como os “Road-Shows”, os “Clinics” e os “Campos de Férias”. 

 

 Road-Show 

“O Road Show tem como principais metas levar a marca FC Porto 

Dragon Force e a sua cultura aos mais novos e comunicar a aposta na 

formação. Esta vertente confere às crianças entre os 4 e os 14 anos de idade a 

oportunidade de, em pisos próprios para cada tipo de modalidade (futebol, 

basquetebol, andebol e hóquei em patins), experimentarem sessões de treino 

diferentes e inovadoras, e sentirem de perto a força do Dragão.” Com o objetivo 

de comunicar a aposta do FC Porto, através da submarca Dragon Force, na 

revitalização do andebol, basquetebol e hóquei em patins, promovendo assim 

as modalidades e a experimentação. 

Este ano, o único Road-Show realizado teve lugar em Vila Nova de 

Gaia, junto ao El Corte Inglês, no dia 10 de maio, por onde passaram centenas 

de crianças. 

Neste evento tive as funções que seguidamente enuncio. 

 

Pré-evento: 

- Reunião de apresentação e esclarecimento sobre o evento. 

- Divulgação do evento. 
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- Distribuição dos treinadores/monitores pelos horários disponíveis. 

- Levantamento do material necessário. 

 

Evento: 

- Acompanhamento e apoio a todas as atividades junto dos treinadores. 

- Atenção ao comportamento das crianças, de modo a que tudo corresse 

na normalidade e não houve qualquer problema. 

- Distribuição de águas. 

- Controlo do material. 

 

Pós-evento: 

- Reunião de balanço do evento. 

- Preenchimento da ficha de evento. 

 

 Clinic 

Com este evento pretende-se dar a oportunidade aos atletas Dragon Force, 

de aprenderem com o seu ídolo. Ou seja um treinador ou jogador, transmite-

lhes ensinamentos e conceitos da mística portista. Havendo atividades de 

índole tática, técnica e outras mais lúdicas.   

Esta época no basquetebol foi realizado um Clinic, em que o ídolo foi o 

reconhecido treinador dos seniores, Moncho Lopez, acompanhado por alguns 

atletas pertencentes à equipa principal. Teve lugar no Dragão Caixa no dia 23 

de março de 2014, destinando-se a crianças entre os 4 e os 14 anos. 

 

Pré-evento: 

- Reunião de apresentação e esclarecimento sobre o evento. 

- Divulgação e promoção do evento. 

- Controlo de inscrições. 

- Seleção do material necessário. 

 

 

Evento: 

- Receber últimas inscrições. 

- Acompanhamento e inclusão de novos alunos. 
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- Controlo e inventário do material.  

 

Pós-evento: 

- Preenchimento da ficha de evento. 

 

 Campos de férias 

No basquetebol foram realizados dois Campos de Férias, em julho 

(enquanto que na escola de futebol DF, se realizaram três, nas férias escolares 

de Natal, Páscoa e verão). Um com uma vertente mais técnica e outro um 

pouco mais lúdico. 

- Campo de Formação Técnica  

Realizou-se em Vila Pouca de Aguiar, entre os dias 29 de junho e 5 de 

julho. Destinado a jovens entre os 10 e os 17 anos que quisessem evoluir o 

nível do seu basquetebol numa vertente de formação e mais técnica. Durante a 

semana foram orientados por treinadores Dragon Force e outros treinadores 

convidados, conta com sessões de treinos de basquetebol, sessões de 

aperfeiçoamento técnico, torneio de lançamentos, ações de formação com 

treinadores convidados, piscina e atividades ao ar livre, jogos noturnos e 

peddypapper. 

Mais à frente, no ponto 2.2.4, aprofundarei este tema, onde falarei das 

tarefas em que estive envolvida.   

- Campo de Férias verão 2014 – Basquetebol 

O Dragão Caixa acolheu, entre os dias 7 e 11 de julho, jovens 

basquetebolistas entre os 6 e os 14 anos, que tivessem como objetivo melhorar 

os seu jogo e aprender com os melhores, como o treinador Moncho López. No 

entanto com uma vertente lúdica e com o objetivo de criar novos laços de 

amizade.  

Com um total de custos de 3176,80 € (treinadores, refeições, seguros, 

visitas ao museu, flyers, etc) e com 3918,54 € de proveitos, obteve um lucro de 

741,74 €.  

 

Pré-evento: 

- Planeamento da atividade. 

- Divulgação e promoção do evento (distribuição de flyers na escolas). 
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- Distribuição dos monitores. 

Neste evento não me foi possível estar presente, como tal não tive 

quaisquer funções durante e pós-evento.  

 

Outros eventos realizados: 

 

 3x3 Traz um Amigo 

Realizou-se no dia 27 de outubro do ano transato e teve como local o 

Dragão Caixa. Consistiu nos atletas da Escola de Basquetebol Dragon Force 

formarem uma equipa com amigos fora do contexto da escola, a fim de 

participarem num torneio 3x3.  

Foram gastos 133,44 euros em limpeza e 42,50 euros em segurança. 

 

Pré-evento: 

- Divulgação e promoção do evento. 

- Seleção do material necessário. 

- Controlo de inscrições. 

- Distribuição das equipas. 

- Planeamento dos jogos. 

 

Evento: 

- Organização dos jogos. 

- Controlo do material. 

- Controlo do tempo e resultados. 

 

Pós- evento: 

- Reunião de balanço (feedbacks positivos e negativos). 

- Levantamento do número de novas inscrições obtidas através da 

realização do evento. 

- Preenchimento da ficha de evento. 

 

 Open Day Basquetebol 

Teve lugar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), 

no dia 30 de novembro de 2013 e pretendeu dar a oportunidade a crianças 
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entre os 4 e os 14 anos de experimentar treinar no DF Basquetebol, de forma 

livre e gratuita.  

Neste caso não houve custos, dado que se realizou nas instalações da 

faculdade.  

 

Pré-evento: 

- Divulgação do evento. 

 

Evento: 

- Receção das crianças e reencaminhamento. 

- Esclarecimento de dúvidas junto dos pais. 

- Controlo do material. 

 

Pós-evento: 

- Levantamento do número de novas inscrições. 

- Preenchimento da ficha de evento. 

 

 Convívio Minibasquete Dragão Caixa 

No dia 8 de dezembro de 2013, o Dragão Caixa acolheu atletas su10 e 

sub12 das seguintes equipas: Dragon Force, Lousa A.C., José Régio, G.D. 

Bolacesto e Fides, num convívio de minibasquete.  

Neste evento não pude estar presente. 

 

Pré-evento: 

- Levantamento do material necessário.  

 

 Torneio Matos Pacheco 

Um dos torneios mais antigos (10ª edição) no universo de minibasquete do 

FC Porto, que tem por objetivo homenagear o referido Matos Pacheco, figura 

incontornável da história das modalidades, em particular do basquetebol, teve 

lugar no dia 21 de junho de 2014, no Dragão Caixa. Com a participação das 

seguintes equipas: Dragon Fosse, CAA Salesianos, FC Gaia, Académico FC e 

Maia Basket, contou com um concurso de lances livres, uma estafeta em forma 

de circuito técnico e claro está, com jogos entre si.  
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Pré-evento: 

- Reunião de apresentação e planeamento do evento. 

- Seleção do número de equipas necessárias e de quais convidar. 

- Levantamento do material necessário. 

 

Evento: 

- Distribuição das equipas por estações. 

- Dar todo o apoio necessário aos treinadores. 

- Controlo do material. 

 

Pós-evento: 

- Reunião de balanço (feedbacks positivos e negativos) 

- Preenchimento da ficha de evento. 

- Inventário do material.  

 

A maioria dos eventos realizados pela Dragon Force tem como objetivos 

primordiais promover a Escola Dragon Force (dar a conhecer a marca) e 

angariar novos atletas. Num momento é que se aposta no desenvolvimento das 

modalidades, torna-se essencial que o trabalho se centre nas camadas jovens 

e consequentemente em cativar cada vez mais atletas. “É preciso cada vez 

mais apostar na formação de jogadores e também na formação de formadores. 

Só assim os clubes vão ter hipótese de ter jogadores de qualidade”, diz Rui 

Vitória, treinador do Vitória de Guimarães. O sucesso só se consegue através 

da formação. 

 Assim, o FC Porto, por meio do Dragon Force, mostra-se um clube de 

formação e sucesso, exemplo disso são os recentes Campeões Nacionais da 

Proliga de Basquetebol, a equipa sénior do Dragon Force Basquetebol 

conquistou este título nacional com inúmeros jogadores formados no clube, 

grande parte deles ainda pertencentes ao escalão sub20. Acrescendo ainda o 

título nacional de sub20. 

 Caracteriza-se por ser um clube de formação não só desportivamente, mas 

também no que toca a transmitir valores para a vida.  
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A formação desportiva das crianças e jovens tem a responsabilidade de se 

opor à simples reprodução do desporto adulto, devendo caracterizar-se por um 

processo que contribua para a formação global dos mesmo, através de 

atividades físicas e desportivas que sejam favoráveis ao desenvolvimento das 

capacidades e qualidades físicas e psicológicas, como fator necessário à 

realização individual do ser humano (Lima, 1988). 

Neste momento, a Escola de Basquetebol Dragon Force conta com um total 

de 96 nos escalões de formação. Número que não satisfaz o clube, de modo 

que a par com estes eventos tem realizado outras estratégias de angariação, 

como é exemplo a visita por parte dos treinadores e alguns jogadores Dragon 

Force a escolas do concelho do Porto, a fim de promover a modalidade.   

Sempre que é realizado um evento é necessário preencher um documento 

interno, onde consta o objetivo, o conceito, o orçamento, relativos ao evento 

em questão (anexo F). Assim era da minha competência redigir o referido 

documento. 

 

3.2.3.1 Campo de Formação Técnica 

 

Como o Campo de Formação Técnica foi a atividade que durou mais tempo 

e na qual estive envolvida todos os dias intrinsecamente, irei fazer uma 

abordagem mais aprofundada. 

Este campo foi o culminar de toda uma época desportiva e pretendeu dar a 

oportunidade, não só aos nossos atletas mas também a todos os interessados, 

de usufruir de uma formação exímia na área do basquetebol, com treinadores 

de topo, conciliando toda esta parte formativa, com uma parte lúdica, onde o 

relacionamento interpessoal é privilegiado, com o objetivo dos atletas 

terminarem os 7 dias mais ricos em termos pessoas, técnicos e táticos. Tendo 

como princípios orientadores a promoção do trabalho em equipa e do 

relacionamento sócio-afetivo através de uma operacionalidade centrada em 

atividades de grupo, a adaptação de todas as atividades às capacidades e ao 

nível de conhecimentos de cada grupo de forma a proporcionar experiencias 

atrativas e enriquecedoras, a supervisão permanente das crianças e jovens por 

parte de monitores/treinadores com formação adequada e certificada e a 
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adoção de estratégias e procedimentos que assegurassem permanentemente 

a segurança de todas as pessoas envolvidas nas atividades.  

Como foi dito anteriormente, teve a duração de 7 dias (de 29 de junho a 5 

de julho) e destinou-se a crianças, de ambos os sexos, com idades 

compreendias entre os 10 e os 17 anos. 

A escolha de Vila Pouca de Aguiar como local deve-se ao facto da 

existência de uma Escola Dragon Force de Futebol, havendo por isso ótimas 

relações com a câmara, de forma a termos as instalações gratuitas, para além 

de estas serem ótimas.  

As instalações utilizadas foram: para alojamento e alimentação a EB 2,3/S; 

para as atividades desportivas o Pavilhão Municipal e o Estádio Municipal; para 

as atividades complementares a Piscina Municipal.  

Os valores do campo variaram entre: 

 - 235 euros (alojamento + alimentação + atividades) caso a inscrição fosse 

feita até dia 31 de maio; 

 - 255 euros (alojamento + alimentação + atividades) caso a inscrição fosse 

feita entre o dia 1 de junho e 27 de junho; 

 - 165 euros (almoço + lanche + atividades) para participantes que não 

necessitem de alojamento 

Todos os participantes estiveram protegidos por um seguro de acidentes 

pessoais e estiveram sob constante vigilância.  

 

O quadro 11 demonstra o programa do Campo de Formação Técnica 

Dragon Force, onde podemos constatar que grande parte do dia dos atletas era 

destinado ao basquetebol, como era de prever, havendo no entanto, atividades 

lúdicas como por exemplo a piscina. 
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O Campo contou com 57 atletas (55 rapazes e 2 raparigas) de 

variadíssimos clubes e cidades. E ainda a coordenadora do campo, um 

responsável operacional (eu, neste caso), um fisioterapeuta e 5 treinadores. De 

salientar ainda a presença de 8 atletas ingleses e um treinador, o que 

enriqueceu ainda mais este campo, dado que permitiu aos atletas vivenciarem 

outras culturas e porem em prática o inglês. Num ambiente divertido, mas 

sempre com vista a aprendizagem e a progressão dos inscritos, podemos dizer 

que foi um sucesso.  

Seguidamente, poderemos visualizar o orçamento correspondente ao 

Campo de Formação Técnica de Basquetebol Dragon Force, onde constam os 

custos tidos e os proveitos obtidos. 

O primeiro quadro (quadro 12) traduz os custos, onde estão incluídas as 

despesas tidas com treinadores, formadores, fisioterapeutas, transportes, 

seguros, alimentação, publicidade, entre outros, perfazendo um total de 

8009,02 euros.   

 

 

 

Quadro 11 - Programa Campo de Formação  Técnica Dragon Force 
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Quadro 12 – Custos Campo de Formação Técnica 

CUSTOS - 54 inscritos*  

  Quantidades C/Uni Total 

Treinadores Residentes 3 250,00 € 750,00 € 

Treinador Adjunto 1 1 200,00 € 200,00 € 

Treinador Adjunto 2 1 75,00 € 75,00 € 

Coordenação 1 300,00 € 300,00 € 

Formador 1 0 250,00 € 0,00 € 

Formador 2 1 150,00 € 150,00 € 

Estadias Formadores 4 20,00 € 80,00 € 

Fisioterapeuta 1 200,00 € 200,00 € 

Transportes 1 327,50 € 327,50 € 

Seguro Desportivo 37 6,00 € 222,00 € 

Custos Operacionais 1 300,00 € 300,00 € 

Alimentação 66 9,67 € 3 829,32 € 

Flyers + Stand Up 500 1,00 € 500,00 € 

Kit Jogo 56 19,20 € 1 075,20 € 

        

TOTAL CUSTOS 8 009,02 € 
 

 

Os proveitos obtidos encontram-se no quadro 13, num total de 10626,02 

euros, dizendo respeito às inscrições dos atletas. 

Quadro 13 – Proveitos Campo de Formação Técnica 

Proveitos 

Estimativa de Inscritos e valor PVP s/iva 

Nº Inscritos  Opção   Valor Total 

54 

19 PVP C/alojamento 207,32 € 3 939,02 € 

35 PVP Pago antecipadamente 191,06 € 6 686,99 € 

0 PVP sem Alojamento 134,15 € 0,00 € 

TOTAL PROVEITOS   10 626,02 € 

 

Depois de analisar os quadros podemos concluir que houve de lucro, 2617 

euros.  

Neste evento as minhas funções foram as seguintes: 

Primeiro dia (Domingo, 29 de junho): 
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- Receção de atletas no Estádio do Dragão P1 – 29 junho  

- Reencaminhar encarregados de educação e atletas para o Auditório 

Estádio do Dragão (esclarecimento de algumas dúvidas) 

- Confirmar alunos com transporte e encaminha-los para o autocarro  

- Dividir os alunos por quarto  

- Receber as fichas de inscrição em falta e valor destas 

 

Restantes dias (30 de junho a 5 de julho) 

 - Controlo de horários de dormir e acordar 

  - Distribuição das águas por atleta (1 garrafa de 1,5 por dia) 

  - Atribuição de um número a cada participante e numerar as garrafas com 

os respetivos números   

 - Acompanhamento de grupos na mudança de atividade ou instalação  

 - Responsável pela documentação oficial do Campo de Férias  

- Papel ativo nas retificações ao planeamento das atividades  

 - Acompanhamento e apoio a todas as atividades junto dos treinadores e 

Coordenação Técnica 

 - Atenção o comportamento dos atletas em todas as instalações (escola, 

pavilhão e mercado municipal) para que nada nos fosse apontado no final do 

evento.   

- Recolha de telemóveis dos atletas (e definição do horário de contacto com 

os encarregados de educação)  

- Controlo das refeições servidas junto do Catering  

 

No final este evento demonstrou ter sido um sucesso, na medida em que 

proporcionou aos atletas uma evolução constante, no que diz respeito à 

modalidade basquetebol e proporcionou a criação de novos laços interpessoais 

com os restantes participantes. Acrescendo a tudo isto, o facto de ter tido um 

lucro proveitoso, também é um ponto a salientar. Assim, torna-se claro a 

necessidade de dar continuidade ao Campo de Formação Técnica Dragon 

Force, com vista a fazer sempre mais e melhor. 
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4. REFLEXÃO FINAL E COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS  

 

“Aprender a ver - habituar os olhos à calma, à paciência, ao 

deixar-que-as-coisas-se-aproximem-de-nós; aprender a adiar o juízo, a 

rodear e a abarcar o caso particular a partir de todos os lados.” 

Friedrich Nietzsche 

 

Foram dez meses, repletos de experiências, vivências, aprendizagens, 

emoções, algumas desilusões e outras frustrações, sorrisos, trabalho, muito 

trabalho, e aqui estou eu, mais rica como pessoa e como profissional.   

Integrei umas das melhores estruturas organizativas desportivas, em 

Portugal, senão a melhor, de referência na europa e até no mundo. Falo do FC 

Porto, particularmente da sua formação Dragon Force, na modalidade de 

basquetebol. Só o facto de estar no interior da organização e limitando-me ao 

simples ato de observar, proporcionou-me aprendizagens que, me 

surpreendem aquando de uma retrospeção.  

 Claro está que, como praticante, a minha modalidade do coração é o 

futebol, no entanto, dado o ambiente que me rodeia a nível pessoal, o 

basquetebol sempre foi também uma modalidade de interesse. Assim, o facto 

de ter estado integrada numa modalidade que me apaixona deu ainda mais 

brilho ao ato de gerir. Quando há motivação e se gosta do que se faz, torna-se 

tudo muito mais fácil. 

Não posso dizer que tive um estágio perfeito, tenho que assumir que 

esperava poder retirar mais desta estrutura em que trabalhei durante os últimos 

meses. Impressiona-me a sua gestão, no entanto, as funções que me foram 

atribuídas talvez me tenham limitado um pouco. Por isso falo, em cima, do ato 

de observar, porque muitos dos ensinamentos que retiro desta experiência, 

talvez sejam, a par com a prática, através daquilo que presenciei enquanto 

“espectadora”. Não desfazendo as minhas funções reforço que um responsável 

operacional é essencial e indispensável numa organização e uma equipa não 

consegue funcionar, nem dar o seu máximo senão tiver um team manager para 

realizar as funções que lhe são inerentes.  
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O que consigo retirar é que tanto o responsável operacional como o 

team manager são, à parte de outras funções igualmente importantes, gestores 

de recursos humanos. O responsável operacional pelo papel que tem com os 

encarregados de educação, com os departamentos transversais e com as 

outras pessoas que, mesmo não fazendo parte da estrutura, tem de entrar em 

contacto. E o team manager, porque gere a equipa, tendo também um papel 

importante no que toca às relações interpessoais com os encarregados de 

educação.  

É graças a todos os recursos humanos Dragon Force, que este projeto 

inovador continua a crescer e a ganhar vida. Toda a capacidade de conjugar 

diferentes departamentos torna-o especial e um exemplo a nível nacional, no 

que toca à formação de novos atletas. E o ambiente que se vive de interajuda, 

apoio, segurança e boa disposição entre as várias áreas é também um ponto 

positivo no sucesso desta organização e fez com que sentisse que acreditavam 

e confiavam no meu trabalho.    

O responsável operacional é, também, um gestor de instalações e aqui 

notamos que são pequenas grandes coisas que fazem uma instalação 

funcionar corretamente, ou o inverso. Nesta função consegui também 

experienciar um pouco de gestão de eventos e de, se assim posso dizer, 

gestão financeira.  

O Dragon Force, procura através dos eventos realizados, como campos 

de férias, clinics, road-shows, fidelizar novos atletas e promover não só a 

modalidade como também a marca FC Porto. No entanto, penso que seja 

importante salientar que, não minha opinião é necessário continuar a apostar 

neste tipo de eventos, dado que é urgente aumentar o número de atletas, no 

clube, na modalidade basquetebol. 

Sem qualquer dúvida que aquilo que mais posso valorizar na função de 

team manager, foi a relação com os outros. Algo que é indispensável a um bom 

gestor, o ato de comunicar e escutar.     

Posso então dizer que, este estágio teve um papel fundamental na 

minha preparação para o mercado de trabalho, dado que me tornou uma 

pessoa mais responsável, confiante, determinada e ponderada. 
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  Um outro ponto positivo da realização do estágio nesta identidade, foi o 

facto de me ter proporcionado ser voluntária do Campeonato do Mundo de 

Basquetebol, em Espanha, através de um concurso por parte da Federação 

Portuguesa de Basquetebol. Assim, depois de aceite a minha candidatura e 

realizado uma formação online, nos quinze dias que antecederam o 

campeonato, fui parte integrante do World Cup 2014 International Volunteer 

Camp, juntamente com outros 110 voluntários de inúmeros países. Este projeto 

pioneiro pretendia não só transmitir o modelo de gestão e de organização de 

eventos da Federação de Basquetebol de Espanha, como também tornar 

possível uma troca de experiências e boas praticas, reforçar o intercâmbio de 

profissionais e permitir aos jovens, que vêm o desporto como o seu futuro, 

aumentar a sua taxa de empregabilidade.    

Durante o Campo realizámos variadas formações como: eventos de alta 

competição, coordenação e gestão de eventos desportivos, comunicação em 

eventos desportivos, gestão de risco e problemas, segurança em eventos 

desportivos, marketing e desporto, gestão de instalações desportivas, entre 

outras. Tal como algumas visitas a Centros de Alto Rendimento, Federações 

Desportivas, é surpreendente como um país aqui ao lado, tem uma cultura 

desportiva completamente diferente da nossa. É visível uma tremenda aposta 

em todo o tipo de modalidades, valorizando fundamentalmente a formação. 

Existe uma adaptação constante da sociedade ao desporto. É espetacular a 

capacidade de gestão. 

Esta primeira quinzena teve lugar em Madrid, sendo que durante a fase 

de grupos estive colocada em Sevilha, na área de transporte, onde ajudei na 

coordenação e gestão de transportes dos jogadores, media e vips. Tendo 

regressado posteriormente a Madrid, para realizar a fase seguinte até à final, 

onde tive integrada na organização dos jogos. E na parte de protocolo vip. É 

um mundo à parte um evento deste cariz. 

Esta experiência proporcionou-me grandes aprendizagens ao nível da 

gestão desportiva, enriquecendo a formação que já tinha na área, tornando-me 

futuramente uma melhor profissional. Trouxe comigo um background de 

conhecimentos e vivências, que não seria possível senão tivesse feito parte 

deste projeto. Tentei absorver ao máximo tudo o que pude durante aquele mês 

e sinto que não só o meu currículo mas também a minha pessoa ganharam 
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mais valor. Adquiri novas noções do que é gerir o desporto, conheci novas 

culturas, aprimorei o meu inglês e o meu espanhol, partilhei experiências, 

conheci novos mundos, cresci. 

 

E agora, olho para trás e vejo tudo o que percorri durante este ano e 

sinto um turbilhão de emoções, um sentimento de objetivo cumprido, alivio, 

orgulho, e ao mesmo tempo começa a surgir uma vontade de mais, mais 

objetivos, mais sonhos, uma ansiedade de enveredar no mercado de trabalho. 

É aqui que entra a minha próxima conquista, a Associação de Basquetebol de 

Aveiro (ABA) que, valorizando este meu percurso, se mostrou completamente 

disponível a aceitar-me num estágio profissional. Portanto, agora é agarrar a 

oportunidade e voar.      
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ANEXOS  

Anexo A – Código de Conduta do aluno Dragon Force 

 

O CÓDIGO DE CONDUTA DO ALUNO DRAGON FORCE 

- OS PORQUÊS - 

NO TREINO 

 O local para os jogadores se equiparem deve ser sempre o balneário da equipa. 

- Porque o convívio no balneário faz parte da construção da equipa. 

- Porque um jogador deve ser capaz de se equipar de forma autónoma sem o 

auxílio de um adulto. 

 A hora definida para o treino é a hora em que os jogadores devem estar prontos a 

entrar no campo. 

- Porque é crucial desenvolver o sentido de responsabilidade e educar para a 

importância da pontualidade no trabalho em equipa. 

 No final do treino todos devem tomar banho no balneário juntamente com os seus 

colegas de equipa. 

- Porque queremos educar para a saúde e higiene. 

- Porque o convívio no balneário é importante ao fomento das relações de 

amizade e à reflexão autónoma dos jogadores sobre o treino / jogo. 

 As convocatórias para treinos suplementares, jogos ou torneios são comunicadas aos 

jogadores que devem ser responsáveis por memorizar o local e horário de 

concentração e transmitir aos pais ou encarregados de educação. 

- Porque só assim podemos desenvolver nos jogadores sentido de 

responsabilidade e autonomia. 

 Os jogadores devem manter sempre uma conduta de respeito para com os colegas, 

bem como respeito e obediência pelas indicações dos treinadores. Qualquer caso de 

violência física ou verbal será prontamente sancionada. 

- Porque a disciplina é uma condição essencial para a aprendizagem. 

NOS JOGOS / TORNEIOS 
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 A hora marcada para concentração é a hora em que todos os jogadores devem estar 

reunidos pelo que devem sempre chegar antes do horário de concentração. Atenção 

por isso à hora de deitar na noite anterior. 

- Porque quando se trabalha em equipa a pontualidade é essencial. 

- Porque educar pressupõe que haja consequências para quem não cumpre 

com as regras que são iguais para todos. 

- Porque quando não dormimos as horas necessárias estamos menos 

despertos e ativos ficando mais suscetíveis a contrair lesões. 

 O incumprimento das regras de concentração pode implicar prejuízo no tempo de 

utilização do jogador nesse jogo e consequente prejuízo ao funcionamento da equipa. 

- Porque no desporto como na vida, os nossos erros acarretam consequências 

e temos de ser capazes de lidar com elas. As sanções não devem ser 

dramatizadas pelos jogadores nem pelos pais, mas sim aceites com 

naturalidade (apesar da natural frustração) pois as regras são do 

conhecimento de todos. 

 Nos jogos / torneios que implicam transporte da equipa em comitiva (autocarro, avião 

ou outros), todos os jogadores devem viajar com a equipa na ida e no regresso.  

- A união de uma equipa faz-se a partir do momento em que TODOS estão 

presentes em TODOS os momentos. 

 Durante os jogos / torneios os jogadores devem manter-se sempre em concentração 

junto da equipa, pelo que os pais ou encarregados de educação devem aguardar pelos 

horários de repouso, definidos pela equipa técnica, para o convívio com os filhos ou 

educandos. 

- Porque apesar da importância dos pais e encarregados de educação ser 

evidente, as crianças precisam também de um ESPAÇO PRÓPRIO e esse espaço 

é a EQUIPA. 

 Os jogadores devem manter sempre uma conduta de respeito para com os colegas e 

adversários, bem como respeito e obediência pelas indicações dos treinadores. 

Qualquer caso de violência física ou verbal será prontamente sancionada. 

- Porque a disciplina é uma condição essencial para a aprendizagem. 

 

 Os Encarregados de Educação devem igualmente procurar cumprir o horário de 

recolha dos educandos à chegada após o torneio, com uma tolerância limite de 30 

minutos. 
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CÓDIGO DE VESTUÁRIO 

 O equipamento oficial Dragon Force (camisola, calção e meias) é o equipamento 

obrigatório para todos os treinos. 

- Porque queremos responsabilizar o jogador pela preservação de todo o 

equipamento e para a importância de todos se identificarem da mesma forma. 

 Os jogadores não devem nunca usar mais de um par de meias. 

- Porque o enchimento do pé com mais tecido representa uma perda de 

sensibilidade no pé que prejudica a sua capacidade de jogo e aumenta a 

probabilidade de contrair lesões. 

 Nas concentrações para Jogos / Torneios todos os jogadores devem comparecer 

devidamente equipados com o fato de treino do clube. O restante equipamento deve 

vir dentro do saco (equipamento de jogo, sapatilhas e material de banho). 

- Porque a imagem coletiva é importante à identificação de todos com a sua 

Escola de Basquetebol e a sua cultura. 

 Nos jogos, a camisola do equipamento deve estar sempre por dentro dos calções. 

- Porque é isso que está estabelecido nas regras do jogo e porque gostamos de 

apresentar uma imagem que inspire organização e rigor. 

 São proibidos quaisquer adereços por cima do equipamento (fitas, fita-cola, etc.) 

- Porque os jogadores devem equipar todos de igual sem exceções. 

- Porque cada um deve destacar-se por aquilo que é e faz e não por aquilo que 

veste ou pelos adereços que traz. 

 

O BASQUETEBOL E A ESCOLA 

 A escola não é, nunca foi, nem nunca será incompatível com o desenvolvimento das 

capacidades dos jovens jogadores. Por esse motivo, o Basquetebol nunca poderá servir 

de pretexto para uma falha no desempenho escolar, bem como a Escola e os testes um 

motivo para faltar aos treinos. 

 

MENSAGEM AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Muito provavelmente o seu filho ou educando sofre nesta idade da incurável “paixão 

pela bola” pelo que, respeitando a sua condição de criança, é importante que lhes 

proporcionem espaço e tempo para fruir dessa paixão sozinhos ou com os seus amigos. Dentro 
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de casa, no pátio, na rua ou no recreio da escola, o Basquetebol desenvolve-se sobretudo a 

brincar. O treino depois para aperfeiçoar a riqueza que adquiriram brincando. 

Naturalmente que todas as brincadeiras devem possuir alguns limites impostos por 

vós, mas que esses limites não sejam a própria brincadeira e o Basquetebol deles fique 

reduzido à PlayStation ou outro simulador da vida real. 

Neste nosso investimento em sermos vossos aliados na educação dos vossos filhos ou 

educandos, em especial através do Basquetebol, queremos contribuir particularmente para a 

sua autonomia e sentido de responsabilidade. Para isso é importante o VOSSO ESFORÇO para 

conseguir que esta forma de estar e este código de conduta os faça crescer. 

NOTA MUITO IMPORTANTE: 

O seu filho ou educando vai muito provavelmente errar no cumprimento deste código 

e, possivelmente, mais de uma vez… E esse erro pode vir a custar um castigo do treinador, a 

perda de um autocarro na ida a um torneio, uma peça do equipamento perdida no balneário, 

algumas lágrimas porventura, algumas frustrações… Mas é nossa profunda convicção que esse 

erro e a vivência dessa frustração (que é importante que os pais encarem com alguma 

serenidade ainda que por vezes vos aperte o coração e vos apeteça intervir…) vai tornar esse 

pequeno jovem mais forte e mais preparado para a vida. 

OBRIGADO POR ESTAREM CONNOSCO. 
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Anexo B – Normativa Operacional – Gestão Direta Dragon Force 

 

NORMATIVA OPERACIONAL GESTÃO DIRETA  

DRAGON FORCE PORTO 

PONTO 1 

(ESPAÇO LABORAL) 

1.1. O espaço de trabalho para o staff técnico Dragon Force situa-se no pavilhão 

Gimnodesportivo da Faculdade Desporto da Universidade do Porto, no interior do 

pavilhão, na sala de aula nº 175 por baixo das bancadas, na zona da arrecadação. 

1.2. O espaço encontra-se equipado com 2 postos de trabalho. 

1.3. Os balneários nº81, 82 e 10 (situado a parte exterior da faculdade), destinam-se 

aos atletas DF. Sempre que necessário o balneário nº82 é atribuído aos 

treinadores. Podem ainda ser utilizados pelos atletas e treinadores os balneários 

nº83 e nº84, embora não sejam exclusivos da Escola Dragon Force.  

1.4. Sempre que utilizados, os balneários devem ser deixados limpos e arrumados.  

1.5. O economato (material de escritório) necessário para o espaço deverá ser 

discutido em reunião entre todo o staff técnico e apresentado ao coordenador 

técnico. 

 

PONTO 2 

(VESTUÁRIO DESPORTIVO E ÁGUA PARA OS TREINOS) 

2.1. O equipamento desportivo será entregue pelo técnico de equipamentos a todos os 

treinadores de acordo com os tamanhos solicitados pelos coordenadores técnicos. 

2.2. Será entregue um fato de treino, um pólo, dois calções duas t-shirts para ser 

utilizado em ações de representação da escola, em torneios e jogos oficiais. 

É obrigatório a utilização do vestuário fornecido. 

2.3. A manutenção do vestuário é da total responsabilidade dos treinadores.  

2.4. O vestuário distribuído deverá ser entregue no final da época ao Responsável 

Operacional. 
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PONTO 3 

(MATERIAL PARA TREINO E EQUIPAMENTO PARA TORNEIOS E JOGOS) 

3.1. A gestão do material e equipamentos desportivos é da total responsabilidade dos 

treinadores. 

3.2. O material de treino necessário (bolas, coletes, estacas e sinalizadores) deverá ser 

requisitado pelo treinador ou team manager 15 minutos antes do início do treino 

ao responsável operacional. 

3.3. O treinador é responsável por levantar, na arrecadação nº 70 todo o material 

requisitado. No fim da atividade o mesmo é obrigado a recolher todo material 

utilizado e entregar ao responsável operacional na arrecadação nº 70. 

3.4. Cada treinador poderá levantar até uma bola por cada aluno da sua turma. 

Quando precise de utilizar mais deve verificar se há disponibilidade sem interferir 

nos treinos dos outros grupos. 

3.5. É proibido a utilização de bolas novas no espaço exterior do pavilhão.  

3.6. Os cestos utilizados devem ser sempre arrumados pelos seus utilizadores no fim 

dos treinos. 

3.7. Os cestos de minibasquete devem ser arrumados na zona lateral do pavilhão do 

lado esquerdo da porta principal, as tabelas deve ser colocadas no canto esquerdo 

do pavilhão junto a rede de separação no final de cada treino.   

3.8. Durante o treino o material disponibilizado é da total responsabilidade do 

treinador. 

3.9. Todo o desaparecimento de material deve ser comunicado por correio eletrónico 

para o responsável operacional, Frederick Mello,  

(dragonforce.basquetebol@fcporto.pt) CC ao Gestor Operacional Operacional 

(luis.machado@fcporto.pt)  

3.10. Os sacos com os equipamentos de jogo e materiais para jogos oficiais devem ser 

conferidos pelos treinadores no dia da convocatória na presença do responsável 

operacional.  

3.11. Os equipamentos de jogo para torneios devem ser solicitados por correio 

eletrónico ao responsável operacional (dragonforce.basquetebol@fcporto.pt), CC 

do coordenador técnico.  

3.12. É proibido o levantamento de material desportivo (bolas, coletes e sinalizadores) 

para torneios ou encontros que se realizem fora da Faculdade Desporto da 

Universidade do Porto. 
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PONTO 4 

(RECIBOS VERDES) 

4.1 Os recibos verdes, devidamente preenchidos eletronicamente, têm de ser enviados 

para a secretaria desportiva, ao cuidado do Sra. Rosa Maria (rosa.maria@fcporto.pt), 

até ao dia 15 de cada mês com a data do mesmo mês. 

4.2 O recebido deverá ser preenchido a favor do FC Porto, contribuinte nº 501 122 834. 

4.3 O pagamento será efetuado por transferência bancária a partir do dia 15 do mês 

seguinte. 

4.4 Caso os recibos não sejam entregues no prazo estabelecido, o respetivo vencimento 

deverá ser incluído no recibo verde do mês seguinte. 

PONTO 5 

(AUSÊNCIA PROLONGADA DOS ALUNOS) 

5.1. Em caso de falta de comparência prolongada, máximo 2 semanas, não justificada 

do aluno aos treinos, o treinador deverá comunicar aos serviços operacionais por 

correio eletrónico (dragonforce.basquetebol@fcporto.pt).    

5.2. Os serviços encarregar-se-ão de ligar ao encarregado de educação para saber os 

motivos da ausência do aluno. Posteriormente o treinador será informado do 

sucedido.  

 

PONTO 6 

(CONVOCATÓRIAS PARA EVENTOS, TORNEIOS E JOGOS OFICIAIS) 

6.1. O treinador Dragon Force é responsável pela convocatória dos alunos para 

eventos, torneios e jogos oficiais.  

6.2. As convocatórias para eventos, torneios ou jogos para os alunos de sub 10, sub 12 

e sub 14, devem ser realizadas nos treinos pelo treinador através da comunicação 

verbal ao aluno. 

6.3. No início da época são disponibilizados no gabinete dos treinadores DF 

comunicados preconcebidos com vista à participação em todos os eventos ao 

longo da época para os alunos de iniciação e básico. 

6.4. Exceções ao ponto 6.3 encontram-se, os torneios externos. Nestes casos, os 

treinadores devem solicitar os comunicados por correio eletrónico, ao 

mailto:rosa.maria@fcporto.pt
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Responsável Operacional e cc do Coordenador Técnico até ao 3º dia anterior a 

data da entrega dos mesmos, com as devidas informações (Data, local, itinerário, 

hora de concentração e equipamento). 

6.5. Em caso de ausência do aluno ao treino (por doença por ex.), o treinador deve 

solicitar a convocatória por telefone e por correio eletrónico, ao responsável 

operacional (dragonforce.basquetebol@fcporto.pt). 

 

PONTO 7 

(ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS) 

7.1 No final do treino, o treinador deve acompanhar as suas turmas e os seus alunos 

ao balneário. 

7.2 O treinador deve zelar pela segurança dos alunos no campo de jogos e no 

balneário. 

7.3 Sempre que um aluno se lesionar, o treinador deve solicitar de imediato a 

intervenção do elemento do departamento médico presente. Em situações 

ligeiras, o treinador deverá encaminhar o aluno no final do treino ao elemento de 

departamento médico para ser devidamente observado. 

7.4 Todos os casos devem ser informados por correio eletrónico ao coordenador 

técnico, responsável operacional e aos responsáveis do departamento médico. 

7.5 Caso não sejam cumpridos estes procedimentos o seguro não será ativado e serão 

apontadas responsabilidades aos treinadores. 
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ANEXO C – REGULAMENTO DF BASQUETEBOL 

 

REGULAMENTO ESCOLA DE BASQUETEBOL DRAGON FORCE 

Época 2014/2015 

 

Artigo 1º 

(Entidade reguladora) 

A entidade reguladora da Escola de Basquetebol Dragon Force é a Futebol Clube do Porto, Futebol SAD. 

 

Artigo 2º 

(Destinatários) 

A Escola de Basquetebol Dragon Force destina-se a jovens de ambos os sexos nascidos entre 2001 e 

2010.  

As equipas de competição Dragon Force destinam-se a jovens de ambos os sexos nascidos entre 1997 e 

2008. 

 

Artigo 3º  

(Objetivos da escola) 

1) Desenvolver nos alunos competências para jogar basquetebol, apostando igualmente em áreas 

pedagógicas, como a Nutrição, a Cidadania e o Ambiente; 

2) Proporcionar aos alunos um conjunto de atividades de ocupação dos tempos livres que sejam 

um veículo de aquisição de hábitos de saúde, cultura e lazer. 

3) Passar os valores e a cultura do Futebol Clube do Porto; 

 

Artigo 4º  

(Funcionamento) 

1) A Escola de Basquetebol Dragon Force localiza-se na Faculdade Desporto da Universidade do 

Porto, na Rua Dr. Plácido Costa 91 4200-450 Porto. As instalações são constituídas por um 

espaço público e um espaço privado. A responsabilidade da escola sobre os alunos aplica-se no 

espaço privado, que é constituída por: acessos aos balneários, espaço aberto e campo de jogos. 

2) A Escola de Basquetebol Dragon Force funciona durante 11 meses. A época inicia-se em 

setembro de 2014 e termina em julho de 2015.  

3) A Escola de Basquetebol Dragon Force funciona de 2ª a 6ª feira das 18h30 às 21h30 e aos 

sábados de manhã das 9h30 às 12h30.  
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4) De segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20h30, a escola tem à disposição dos alunos um espaço 

de mediação sócioeducativa, denominado de Espaço Aberto, com a orientação e 

acompanhamento de pessoas licenciadas para o efeito.  

5) Atividades Letivas 

1º Período: 6 de setembro a 20 de dezembro de 2014 

2º Período: 3 de janeiro a 28 de março de 2015 

3º Período: 13 de abril a 25 de julho de 2015 

6) Interrupções letivas  

a) Férias de Natal: 22 de dezembro de 2014 a 2 de janeiro de 2015 

b) Férias da Páscoa: 29 de março a 12 de abril de 2015 

c) Feriados Nacionais e feriado de S. João 

7) Apenas é permitido o acesso ao balneário aos encarregados de educação dos alunos nascidos 

em 2009/2010 e dos alunos nascidos em 2008 até dezembro de 2014.  

8) É obrigatório a utilização do Kit Dragon Force durante os treinos e em qualquer ação FC Porto 

Dragon Force (ex. Torneios, jogos, campos de férias). 

 

Artigo 5º  

(Comunicação entre os encarregados de educação e a escola de basquetebol) 

1) No sentido de regular a comunicação entre os encarregados de educação e a escola, sempre 

que um encarregado de educação quiser transmitir alguma informação relevante ou pedir 

algum esclarecimento deve, na Loja do Associado solicitar para falar com o responsável 

operacional. 

2) Horários de atendimento aos encarregados de educação: 2ª a 5ª feira das 18h30 às 20h00 e aos 

Sábados de manhã das 9h30 às 12h30 através de marcação prévia que deves ser feita através 

do Responsável Operacional. 

3) A comunicação da escola com os alunos e encarregados de educação é feita através dos 

seguintes canais de comunicação: correio eletrónico; placar informativo colocado à entrada dos 

balneários; e a Rede do aluno Dragon Force (Registo de empenho e desenvolvimento 

educativo).  

4) Para o bom funcionamento da comunicação através de correio eletrónico é imprescindível que 

os encarregados de educação se certifiquem de que o correio eletrónico está corretamente 

descrito na aplicação do sistema de gestão da Escola de Basquetebol Dragon Force. 

5) A comunicação entre ambas as partes, encarregados de educação e a escola, também é possível 

através do e-mail dragonforce@fcporto.pt ou do telefone 963 855 744. 

 

Artigo 6º  

(Calendário anual de atividades) 

1) O calendário anual de atividades compreende alguns eventos competitivos sendo estes de 

vários tipos e envolvendo diferentes populações: 

a) Competições Temáticas: São dirigidas a todos os alunos da Escola, como é a Taça das 

Nações, a Taça da Alimentação, a Taça da Saúde e a Taça do Ambiente. 

 

mailto:dragonforce@fcporto.pt
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b) Competições Inter-Turmas: São desenvolvidas internamente através das turmas da 

Escola de Basquetebol e convocadas pelos treinadores de cada Turma. 

c) Dragon Force Cup: São competições em que participam todas as turmas, mas de forma 

faseada, uma vez que a vinda de equipas de outras escolas/ clubes não permite 

albergar no torneio ao mesmo tempo todas as nossas turmas. 

d) Outras Competições: Em todas as épocas desportivas a Escola de Basquetebol Dragon 

Force é convidada a participar em algumas competições com um nível de jogo 

bastante elevado, muitas delas envolvendo jogadores federados. Neste tipo de 

participações a Escola de Basquetebol Dragon Force faz-se representar por uma 

seleção de alunos das várias turmas. 

 

 

Artigo 7º 

(Valor da inscrição e valor anual) 

1) Inscrição: 

A. A 1ª Inscrição na escola é de 55 euros e inclui Kit (camisola, calção e meias), seguro desportivo 

e a Rede DF (Registo de empenho e desenvolvimento educativo). Em caso de sócio do FC Porto 

o aluno tem direito a um desconto de 5€. 

 No ato de inscrição devem ser entregues pelo encarregado de educação os 

seguintes    documentos: 

 Fotocópia do cartão único do encarregado de educação, do aluno e pessoas 

autorizadas a sair com o aluno das instalações; 

 1 Fotografia do aluno; 

 Ficha de inscrição preenchida; 

 Atestado médico que comprove que o aluno possui robustez fisica para a 

prática da atividade; 

B. Renovação da matrícula é de 25 euros para todos os atletas competição e inclui seguro 

desportivo e a R.E.D.E. DF (Registo de Empenho e Desenvolvimento Educativo).  

C. Para os alunos da escola de basquetebol a renovação é de 25€ e em caso de sócio do FC Porto o 

aluno tem direito a um desconto de 5€ e inclui seguro desportivo e a R.E.D.E. DF (Registo de 

Empenho e Desenvolvimento Educativo).  

 

2) Valor anual e mensalidades (11 meses) 

 

 Sócios FC Porto Não Sócios  

Frequência semanal Valor Mensal Valor Anual 
Valor 

Mensal 
Valor Anual 

Desconto de 

irmãos 

1 25€ 275€ 30€ 330€ -20% 

2 35€ 385€ 40€ 440€ -20% 

3 45€ 495€ 50€ 550€ -20% 
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Competição 35€ 385€ 40€ 440€ -20% 

 

a) Desconto por pagamento antecipado: 

 

 

 

 

 

 

b) O valor anual da Escola de Basquetebol Dragon Force pode ser liquidado mensalmente nas 

seguintes lojas do associado: 

Loja do Associado da Faculdade Desporto, 3ª, 4ª e 5ª feira entre as 18h30 e as 20h00 e aos 

sábados de manhã, entre as 9h30 e as 12h00.  

Loja do Associado do Vitalis Park na Rua da Constituição nº 870 todos dos dias, entre as 17h30 e 

as 20h00, e aos sábados de manhã entre as 9h00 e as 13h00. 

Loja do Associado do Estádio do Dragão todos os dias entre as 9h30 e as 13h00 e as 14h30 e as 

18h00. 

c) O pagamento mensal tem de ser efetuado até ao dia 12 do mês corrente. Em caso de atraso no 

pagamento da mensalidade, após 10 dias úteis da data prevista, o aluno ficará proibido de 

treinar.   

 

Artigo 8º 

(Faltas e Desistências dos Alunos) 

1) As faltas de comparência dos alunos aos treinos, mesmo que justificadas com atestado médico, 

não implicam o não pagamento da respetiva mensalidade.   

2) A ausência prolongada, superior a 2 meses, não comunicada e injustificada do aluno, incorrerá 

na perda de inscrição e consequentemente vaga na respetiva turma, sendo a sua vaga 

preenchida por um candidato em lista de espera. 

3) Após ausência prolongada (superior a 2 meses) ou desistência, um aluno que pretenda 

continuar na Escola de Basquetebol, deverá efetuar uma nova inscrição. 

 

Artigo 9º 

(Perdidos e achados) 

1) A Escola de Basquetebol Dragon Force não se responsabiliza pelo desaparecimento ou 

deterioração de qualquer objeto deixado pelos alunos nas instalações. 

2) Sugerimos que nos equipamentos utilizados pelos alunos seja marcado o seu nome e número 

de aluno. Aconselhamos também os encarregados de educação a não deixarem que os alunos 

transportem objetos de valor para os balneários. 

Tipo Direito a Desconto  

Anual 10% 

Semestral 6% 

Trimestral 3% 
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3) Quaisquer objetos encontrados nos balneários serão guardados pelo período de duas semanas, 

até serem reclamados pelos proprietários.  

 

Artigo 10º 

(Direitos e deveres dos alunos) 

Direitos dos alunos: 

1) Ser tratado com respeito, tolerância e dignidade por parte de todos os intervenientes em 

quaisquer atividades Dragon Force. 

2) Ver garantida a sua segurança no interior das instalações nos horários e espaços para si 

estipulados. 

3) Usufruir de um processo de ensino que promova o desenvolvimento das suas capacidades 

desportivas, intelectuais, sociais e morais. 

4) Ver respeitadas as suas capacidades e o seu potencial evolutivo durante o processo de ensino. 

5) Dispor do apoio e da intervenção do seu treinador para potenciar o seu processo de 

aprendizagem em todos os conteúdos de cada atividade. 

6) Ser valorizado sempre em primeiro lugar pelo seu empenho e pela sua evolução em detrimento 

do resultado absoluto do seu desempenho. 

7) Possuir apoio do departamento Médico, do departamento de Psicologia e do departamento de 

Nutrição sempre que tal for necessário. 

8) Ser informado sobre a organização das atividades Dragon Force, através dos canais colocados 

ao seu dispor: correio eletrónico, vídeo-screens ou placards.  

 

Deveres dos alunos: 

1) Tratar sempre com respeito, tolerância e dignidade todos os intervenientes em quaisquer 

atividades Dragon Force. 

2) Utilizar os balneários para trocar de roupa e para higiene pessoal, em períodos anteriores e 

posteriores à prática que não devem exceder os 30 minutos. 

3) Usar os materiais de treino apenas com a autorização do seu treinador e nos espaços indicados 

para tal. 

4) Equipar sempre com o kit Dragon Force respeitando as regras de segurança e higiene, sendo 

por isso obrigatório o uso de calçado apropriado no treino e nos chuveiros. 

5) Os alunos devem utilizar da forma mais adequada os materiais e instalações à sua disposição. 

Caso danifiquem material ou equipamento por uso inadequado, serão responsabilizados. 

6) Abandonar as instalações da Faculdade Desporto apenas com a autorização do seu 

Encarregado de Educação ou acompanhados por pessoas devidamente autorizadas. 

7) Manter-se informado sobre as atividades Dragon Force, comunicadas por correio eletrónico ou 

vídeo screens ou placards. 

 

Artigo 11º 

(Direitos e deveres dos encarregados de educação) 

Direitos: 
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1) Ser tratado com respeito, tolerância e dignidade por parte de todos os intervenientes em 

quaisquer atividades Dragon Force. 

2) Aceder às instalações da Faculdade de Desporto, bem como assistir às atividades do seu 

Educando nos espaços destinados a esse fim. 

3) Aceder ao balneário para auxiliar o seu Educando, no caso dos alunos nascidos em 2008/2009. 

4) Ser informado de quaisquer alterações ao normal funcionamento das atividades Dragon Force. 

5) Expor dúvidas ou pedir esclarecimentos pertinentes relativos ao seu Educando, devendo para 

tal dirigir-se ao responsável operacional. 

6) Ser informado sobre a organização das atividades Dragon Force, através dos canais colocados 

ao seu dispor: correio eletrónico ou vídeo-screens ou placards. 

 

Deveres: 

 

1) Tratar com respeito, tolerância e dignidade todos os intervenientes em quaisquer atividades 

Dragon Force. 

2) Manter atualizado o pagamento das mensalidades do seu Educando sob pena do aluno não 

poder participar no treino. 

3) Informar os responsáveis do Dragon Force sobre quaisquer questões de saúde que possam 

condicionar a participação do seu Educando nas atividades. 

4) Não perturbar ou interferir de forma alguma com o desenvolvimento das atividades, seja nos 

treinos, palestras, torneios ou outros. 

5) Estimular o seu Educando no cumprimento dos seus direitos e deveres enquanto aluno Dragon 

Force.  

6) Manter-se informado sobre as atividades Dragon Force. 

 

Artigo 12º 

(Segurança dos alunos) 

1) Os alunos só poderão sair das instalações devidamente acompanhadas pelos encarregados de 

educação, por pessoas autorizadas para o efeito e através de autorização para o aluno sair 

sozinho. 

2) Os alunos só poderão sair sozinhos das instalações se estiverem devidamente autorizados por 

escrito pelos encarregados de educação. 

3) A Instalação encontra-se permanentemente vigiada, por um vigilante. 

 

Artigo 13º 

(Saúde e Seguro dos Alunos) 

1) Todos os alunos estão abrangidos através de um seguro de acidentes desportivos 

(PortoSeguro). 

2) Durante o desenrolar das atividades desenvolvidas pela escola de basquetebol Dragon Force, 

na Faculdade Desporto da Universidade do Porto, estará sempre presente um técnico 

destacado pelo departamento médico do FC Porto. 
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3) Em caso de lesões ou acidentes desportivos, as crianças serão socorridas pelo elemento do 

departamento médico presente, acionando todos os meios necessários em função da situação. 

Os Encarregados de Educação serão imediatamente avisados devendo posteriormente dirigir-

se ao espaço onde se desenrola a atividade para se inteirarem da situação. Todas as situações 

que necessitem de avaliação especializada ou avaliação de urgência, devem ter o 

conhecimento e ser autorizadas pelos responsáveis do Departamento Médico. 

4) Cabe ao elemento do departamento médico do FC Porto em conjunto com os responsáveis do 

Dragon Force, indicar consoante a situação clínica qual a melhor orientação a dar, sempre que 

for necessária qualquer avaliação ou intervenção externa. 

5) O seguro só será ativado se passar pelos procedimentos descritos na alínea 3) e 4) do Artigo 

13º do regulamento da escola.  

 

Artigo 14º 

(Comportamento dos Alunos) 

1) Caso se verifique um mau comportamento ou incumprimento dos deveres por parte do aluno 

no decorrer dos treinos ou ações Dragon Force os Encarregados de Educação serão avisados.  

2) Caso esse comportamento continue, à Direção da Escola de Basquetebol reserva-se o direito de 

excluir o participante não havendo lugar ao reembolso do valor da inscrição. 

 

Artigo 15º 

(Comportamento dos encarregados de educação) 

1) Caso se verifique um mau comportamento ou incumprimento dos deveres por parte dos 

encarregados de educação no decorrer dos treinos, torneios ou outras ações Dragon Force, à 

Direção da Escola de Basquetebol reserva-se o direito de excluir o aluno das atividades letivas, 

não havendo lugar ao reembolso do valor da inscrição. 
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ANEXO D – RENOVAÇÕES DF BASQUETEBOL 

 

ESCOLA DE BASQUETEBOL DRAGON FORCE 2014/2015 

Caro encarregado de educação, 

No próximo dia 12 de julho a escola de basquetebol Dragon Force iniciará o processo de 

renovação da matrícula. A renovação é exclusiva aos alunos inscritos na escola de basquetebol 

Dragon Force com a última mensalidade (julho de 2014) devidamente atualizada. 

Por motivos que se prendem com a transição de escalões e alterações de horários, todos os 

alunos serão retirados das turmas. A renovação será realizada por ordem de chegada, na qual 

poderá selecionar a turma e o horário pretendido.   

Este ano a escola Dragon Force decidiu reduzir em mais de 50% o valor da renovação da 

matrícula, retirando o Kit de treino e acrescentando a REDE (Registo de empenho e 

desenvolvimento educativo) e o seguro desportivo. Desta forma, o equipamento de treino da 

presente época transitará para o próximo ano letivo.  

Caso haja interesse ou necessidade de aquisição de novos equipamentos de treino, estes 

deverão ser adquiridos nas lojas azuis do FC Porto. 

Muito obrigado, 

Renovação da matrícula 2014/2015 

O período exclusivo para a renovação inicia no dia 12 de julho. A partir do dia 22 de julho 

aceitaremos novas inscrições. 

Informações importantes: 

- A temporada 2014/2015 arranca no dia 6 de setembro de 2014 (Sábado, para os alunos com 

treinos ao Sábado) e termina no dia 25 de julho de 2015. 

- As equipas de competição iniciarão os treinos mais cedo, a data será comunicada 

posteriormente pelo Coordenador Técnico ou pelo Responsável Operacional.  

- A escola funcionará nas instalações da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e 

no Pavilhão do Lagarteiro.  

1º Período: 6 de setembro a 20 de dezembro de 2014 

2º Período: 3 de janeiro a 28 de março de 2015 
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3º Período: 13 de abril a 25 de julho de 2015 

 

Renovação: 

 O encarregado de educação deve apresentar no ato da renovação na escola os 

seguintes documentos: 

 Ficha de inscrição preenchida (obrigatório); 

 Fotocópia de cartão de cidadão do encarregado de educação e do aluno; 

 Fotografia; 

 Atestado médico que comprove robustez física para a prática de desporto (em 

caso de antecedentes clínicos); 

 O valor da renovação é de 25 euros para atletas de competição e inclui o seguro 

desportivo e a Rede DF (Registo de empenho e desenvolvimento educativo).  

 O valor da renovação para alunos da escola tem o valor de 25€. Em caso de sócio do FC 

Porto o aluno tem direito a um desconto de 5€.  

 O valor da inscrição são 55€ e inclui o kit de treino (camisola, calção e meias), o seguro 

desportivo e a REDE DF. Em caso de sócio do FC Porto o aluno tem direito a um 

desconto de 5€. 

 

Valor anual e mensalidades: 

 Sócios FC Porto Não Sócios  

Frequência semanal 
Valor 

Mensal 
Valor Anual 

Valor 

Mensal 
Valor Anual 

Desconto de 

irmãos 

1 25€ 275€ 30€ 330€ -20% 

2 35€ 385€ 40€ 440€ -20% 

3 45€ 495€ 50€ 550€ -20% 

Competição 35€ 385€ 40€ 440€ -20% 

 

Desconto por pagamento antecipado: 

Tipo Direito a Desconto 

Anual (10 e 11 meses) 10% 

Semestral (6 a 9 meses) 6% 
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EQUIPAS DE COMPETIÇÃO 2014 2015 

 

Turmas  Dias e horários 

Sub 18 F1 Segunda-feira às 20h00, quarta-feira às 20h30, quinta-feira às 20h00 

e sexta-feira às 20h30 

Sub 16 F1 Segunda-feira às 19h30, terça-feira às 21h00, quarta-feira às 19h30 e 

sexta-feira às 19h30 

Sub 16 F2 Segunda-feira às 18h30, terça-feira às 19h30, quarta-feira às 19h30 e 

sexta-feira às 18h30 

Sub 14 F1 Segunda-feira às 19h30, terça-feira às 20h00, quarta-feira às 19h30 e 

sexta-feira às 19h30 

Sub 14 F2 Segunda-feira às 19h30, terça-feira às 19h30, quinta-feira às 19h30 e 

sexta-feira às 19h30 

Sub 14 F3 Segunda-feira às 18h30, quarta-feira às 18h30 e sexta-feira às 18h30 

Sub 12 F1 Terça-feira às 18h30, quinta-feira às 18h30 e sábado às 9h30 

Sub 10 F1 Terça-feira às 18h30, quinta-feira às 18h30 e sábado às 09h30 

Sub 8 F1 Terça-feira às 18h30, quinta-feira às 18h30 e sábado às 11h00 

Sub 6 F1 Quarta-feira às 18h30 e sábado às 11h00 

 

  

Trimestral (3 a 5 meses) 3% 
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Anexo E – Ficha de Eventos 

 

 

 

FICHA DE EVENTO 

 

EVENTO:  

□ TAÇAS TEMÁTICAS 

□ UNIVERSO DRAGON FORCE 

□ DRAGON FORCE CUP  

□ CAMPOS DE FÉRIAS 

□  CLINIC 
OUTROS TORNEIOS/ENCONTROS  

 

DATA DA REALIZAÇÃO:  

LOCAL:  

EQUIPAS PARTICIPANTES:  

CONCEITO:  

OBJETIVOS A ATINGIR: 

ORÇAMENTO GLOBAL: 

RETORNO (financeiro, visibilidade e fidelização): 
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Anexo F– Exemplo ementa 
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Anexo G – Exemplo e-mail consulta de nutrição  

 

De: df Basq 
Enviado: segunda-feira, 14 de abril de 2014 19:53 
Assunto: avaliações antropométricas 
 
 

Estimado Encarregado de Educação, 

Venho por este meio informar de que estão marcadas para esta semana as avaliações 
antropométricas do nosso departamento de nutrição e que todos os atletas terão de 
comparecer. 

As marcações são as seguintes: 

- terça-feira e quinta-feira, às 18h: sub6, sub8, sub 10, sub12 e sub14B; 
- quinta-feira, às 19h: sub14A e sub16B 
- quinta-feira, às 19h30: sub16A 
 
Com os melhores Cumprimentos 
Joana Morais 

 

 

 

 

 

 

 

 


