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Resumo 
	
 O presente relatório de estágio tem como principal objetivo a descrição e 

análise das atividades desenvolvidas durante o estágio profissionalizante 

referente ao 2.º ano, do 2.º ciclo do Mestrado de Gestão Desportiva, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, realizado no Académico 

Futebol Clube, na cidade do Porto.  

 Inicialmente, ficaram definidos os objetivos a cumprir ao longo da 

realização do estágio, o que englobava três áreas de trabalho: gestão de 

eventos, musealização e administração. 

 Para que os objetivos fixados fossem cumpridos, foram várias as 

atividades e os métodos de trabalho criados por mim e realizados ao longo 

deste estágio que facilitaram a sua realização.  

 Assim, na área da gestão de eventos, a minha tarefa consistiu na 

animação de jogos e na criação de espaços publicitários do merchandising do 

Académico Futebol Clube e dos seus serviços.  

 No âmbito da musealização era pretendido que eu realizasse uma base 

de dados em formato digital, onde fosse inserido todo o acervo do clube.  

 Por último, na área da administração, a minha função consistiu na 

transcrição, para o formato digital, das atas redigidas pela direção.  

 O impacto do estágio profissionalizante, na minha vida, foi bastante 

positivo, revelando-se mais a nível social e da comunicação, devido ao 

contacto estabelecido quer com os membros do clube, quer com o público. 

 Posso concluir, ainda que, a realização deste estágio permitiu-me 

adquirir uma maior responsabilidade e organização no trabalho, competências 

em áreas que não dominava, experiência a nível prático da minha formação, 

bem como desenvolveu a minha capacidade de criação de sistemas de 

trabalho e de adaptação a novas realidades.  

  

 
PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO DESPORTIVA; ADMINISTRAÇÃO; GESTÃO 
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Abstract 
	
 The present report aims to describe and analyze the developed activities 

during the professional internship, to acquire the Master Degree in Sports 

Management, ministered by the Sports College of the University of Porto, and 

held in Académico Futebol Clube, in Porto. 

 It began with the settlement of the objectives for this internship, which 

encompassed three main areas: event management, musealization and 

administration. 

 In order to accomplish the internship objectives, several activities and 

work methods were conceptualized and realized during this period. 

 Regarding the event management area, my task consisted in games 

dynamization and the creation of advertising spaces to promote the 

merchandising and services of the Académico Futebol Clube. 

 In the musealization area, it was requested a digital database of the 

Club’s entire collection. 

 For the administration area, my role consisted in the transcription of 

minutes, of the Club’s Direction, into digital format. 

 The impact of this internship in my life was very positive, both on social 

and communication level, due to the contacts established, not only with the 

Club members, but also with the public. 

 The fulfillment of this internship allowed me to acquire greater 

responsibility and work methods, new skills in different areas, professional 

experience in my academic area, as well as develop my ability to create work 

systems and to adapt to unknown realities. 
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Introdução	
	
 A elaboração deste documento tem como objetivo a exposição e 

reflexão das atividades concretizadas ao longo do Estágio Profissionalizante, 

vivenciado no 2.º ano do 2.º ciclo de estudos em Gestão Desportiva da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, sob orientação do Doutor 

Paulo Teixeira, Vice-Presidente do Académico Futebol Clube, e supervisionado 

pelo Professor Doutor José Pedro Sarmento.  

 A escolha pela realização do estágio em detrimento das restantes 

opções deveu-se ao facto deste visar a integração do estudante-estagiário no 

exercício da profissão em contexto real, de forma progressiva e orientada. 

Deste modo, o estágio foi realizado no Académico Futebol Clube, o que me 

permitiu compreender a organização de um clube, como é feita a sua gestão, e 

ainda, estar em contato com alguns eventos desportivos que o clube 

organizou. 

 Assim, as minhas funções englobaram a animação e publicidade nos 

jogos realizados no pavilhão do Lima, a catalogação do acervo museológico do 

clube e a transcrição das atas da direção, do mesmo para um formato digital. 

 O presente relatório de estágio é constituído por cinco capítulos. O 

primeiro é de enquadramento biográfico, onde apresento uma breve biografia 

desportiva e académica. O segundo é a caracterização geral do estágio onde 

exponho as minhas expectativas, o plano, os objetivos e a metodologia 

utilizada. O terceiro capítulo é o enquadramento teórico, onde contextualizo o 

leitor, com uma revisão bibliográfica dos temas associados à prática 

profissionalizante, nomeadamente, a gestão de eventos, a musealização e a 

administração. O quarto capítulo é a caracterização da entidade de estágio, na 

qual descrevo a história do Académico Futebol Clube, as suas instalações, as 

suas modalidades e serviços em vigor e os seus órgãos sociais. O quinto 

capítulo é a exposição da prática profissional, onde descrevo detalhadamente 

todas as atividades concretizadas durante o período de estágio. Após estes 

capítulos, faço uma reflexão crítica e tiro uma conclusão acerca do estágio 

profissionalizante. Aí, estabeleço uma ligação entre a teoria e a prática das 

temáticas presentes. 
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1. Enquadramento Biográfico 
	

Desde muito cedo que o desporto está presente na minha vida, muito 

por influência do meu pai, que praticava desporto com regularidade. Foi ele 

que sempre me serviu de exemplo e me incentivou à prática desportiva, tendo, 

por isso, o desporto estado presente, na minha vida, até à data.  

Foi com o meu pai que me iniciei no desporto. Foi com ele que aprendi a 

nadar, a jogar ténis e ténis de mesa. Desde cedo, incutiu-me o gosto pelo 

futebol, praticando este desporto comigo e, vendo os jogos do nosso clube, o 

Sporting Clube de Portugal.  

Foi com a idade de quatro anos que fui inscrita na natação, dando, 

assim, início a uma prática federada do desporto. Esta foi a primeira 

modalidade que pratiquei. Aos seis anos entrei para o judo, praticando as duas 

modalidades em simultâneo. Contudo, acabei por abandonar a natação, 

focando-me unicamente no judo, que pratiquei durante seis anos, tendo 

adquirido o cinturão verde/azul.   

No quinto ano de escolaridade e, não existindo na ilha da Madeira, de 

onde sou natural, equipas de futsal/futebol feminino federado, tive, finalmente, 

a oportunidade de praticar esta modalidade, que sempre me fascinou. Foi em 

competição pelo desporto escolar que a equipa conseguiu ficar em segundo 

lugar, no Campeonato Inter-escolas, da Madeira. 

Foi novamente através do desporto escolar que mais uma modalidade 

entrou na minha vida, desta vez o andebol. Consegui obter um segundo lugar 

no Campeonato Regional de Andebol.  

Com treze anos de idade, na cidade do Porto, onde já vivia desde os 

onze, e já não praticando judo, entrei para o futsal federado, o qual me 

acompanhou até entrar para o ensino superior. É aqui que, já sendo sénior, o 

tempo se torna mais escasso para a prática desta modalidade.  

Contudo, não abandonei a prática desportiva durante a frequência do 

ensino superior, tendo feito parte das equipas de futsal e de andebol da 

Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (AEFADEUP).  
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A nível académico, e sem incluir o desporto escolar que já referi, o meu 

interesse pelo desporto manifestou-se mais acentuadamente no ensino 

secundário, visto a minha escolha ter sido o Curso Tecnológico de Desporto. 

Na Escola Secundária António Nobre, estabelecimento de ensino onde 

completei o secundário, tive a oportunidade de estar intimamente ligada à 

organização e dinamização de diversos eventos desportivos, tais como a III 

Mostra Desportiva, o Corta-Mato, o Torneio Inter-turmas de Voleibol, o Remo 

Indoor, o Seminário de Primeiros Socorros e o Sarau Gimnodesportivo. Para 

término do curso realizei estágio no Gabinete de Apoio ao Desporto da 

Universidade do Porto (GADUP), onde pude perceber como se organizam 

diversos eventos desportivos na Universidade do Porto. 

Em 2011, entrei para a Faculdade de Desporto, da Universidade do 

Porto (FADEUP), onde pude ter contato com várias disciplinas que sempre 

tiveram um forte impacto e interesse na minha vida. Na escolha da metodologia 

optei por Exercício e Saúde pois sempre foi a área que mais me interessou. 

Estagiei na área do fitness, no Centro de Desporto da Universidade do Porto 

(CDUP). Estive, ainda, ligada ao evento realizado pelos alunos desta 

metodologia, O Dia X, mas apenas no planeamento, pois rumei ao Brasil para 

fazer um intercâmbio internacional. 

Com o término da licenciatura sempre ambicionei ingressar num 

mestrado. O gosto pela gestão, planeamento, organização e dinamização de 

eventos desportivos, com os quais já tinha estado em contato, no ensino 

secundário, fez com que a minha escolha recaísse no Mestrado em Gestão 

Desportiva. 

Desta forma, fico, também, com dois níveis de graduação sendo cada 

um deles numa área distinta, o que, no meu ponto de vista, só fortalece o meu 

currículo e me ajudará no futuro na procura de um trabalho profissional. 
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2. Caracterização Geral do Estágio 
	

2.1. Expectativas Iniciais 
	
 Integrando o Mestrado de Gestão Desportiva, e tendo terminado o 

primeiro ano deste ciclo, deparei-me com três hipóteses para a conclusão do 

mesmo, sendo estas a realização de uma dissertação, a realização de um 

estágio profissionalizante, não remunerado, ou a elaboração de um projeto 

desportivo. 

 Ponderando todas as possibilidades, a minha escolha recaiu no estágio 

profissionalizante pois, de todas, era a hipótese que me permitia ter um contato 

direto com a atividade, adquirindo experiência na prática profissional. 

 Após a minha decisão, surgiu a oportunidade de estagiar no Académico 

Futebol Clube (A.F.C.). Pareceu-me ser uma boa opção. A nível profissional, 

permitir-me-á compreender como se organiza um clube, como é feita a sua 

gestão, e, ainda, estar em contato com alguns eventos desportivos que o clube 

possa organizar. A nível pessoal, prevejo que o estágio seja enriquecedor, não 

só porque vou poder pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos ao 

longo da minha formação, como também irei sair da minha zona de conforto, 

visto que, até à data nunca estive em contato com determinadas áreas, 

nomeadamente o que se refere à musealização.  

 Posto isto, o meu maior intuito é que aquando do término do estágio 

seja uma melhor profissional, com mais experiência e conhecimento na área.  

 

2.2. Plano de Estágio e Objetivos 
	
 Numa primeira reunião com os responsáveis pelo meu estágio 

profissionalizante, realizada dia 2 de Novembro de 2015, ficou definido o plano 

de estágio a ser realizado no Académico Futebol Clube. Este teve início a 5 de 

Novembro de 2015, momento em que conheci o clube e os seus funcionários, 

bem como, todas as minhas incumbências ao pormenor, e finalizou-se a 24 de 

Abril de 2016. 
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 Nesta reunião, definiu-se também o horário que iria ser realizado. Este 

baseou-se nos fins-de-semana, durante toda a tarde, e durante a semana, 

sempre que possível, perfazendo um total de vinte horas semanais, 

alcançando, com estes termos, as quinhentas horas previstas para o estágio. 

 Quanto às tarefas que ficaram estabelecidas para realizar foram a 

animação dos eventos desportivos e a publicidade, realizadas nos fins-de-

semana, a gestão do acervo do museu e a transcrição das atas da direção 

para um formato digital, concretizadas durante o horário semanal.  

 Servindo como linha orientadora, ficaram prescritos alguns objetivos 

gerais, com o intuito de uma boa realização das incumbências propostas, 

sendo eles: 

• Conhecer e compreender o funcionamento do clube; 

• Adquirir novos saberes e competências relacionadas com as 

áreas das tarefas dadas; 

• Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso 

académico, no contexto real. 

 Dentro das tarefas indicadas ficaram determinados alguns objetivos 

específicos, tais como: 

• Criar e melhorar as técnicas de animação durante os jogos, para 

agradar ao público presente e trazer mais e nova audiência; 

• Criar pequenos espaços publicitários com pequenas empresas da 

zona, oferecendo publicidade durante os jogos em troca de 

pequenos donativos monetários; 

• Publicitar o merchandising do clube e as suas atividades; 

• Catalogar todo o acervo do museu do clube em formato digital; 

• Transcrever para o formato digital das atas anteriores e futuras. 

 

Para uma melhor coordenação das tarefas a que me propunha, elaborei 

um plano de tarefas e respetivas datas a cumprir, desde o início do estágio até 

à defesa do relatório. 
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 O plano de estágio não é um sistema inflexível. Deste modo, existe a 

possibilidade de ser modificado e readaptado em benefício das necessidades 

do clube e do estagiário. 

 

2.3. Metodologia utilizada na elaboração do relatório de estágio 
	

Foram múltiplos os métodos de recolha de informação, dos quais se 

destacam a colocação de questões ao professor José Pedro Sarmento e a 

membros da direção do A.F.C., José Manuel Machado e José Luís Rego, bem 

como, a observação direta do funcionamento da instituição. Saliento que a 

referência a qualquer colaborador do clube foi-me devidamente autorizada 

pelos próprios.  

No entanto, foram utilizadas outras metodologias para que fosse 

possível a concretização deste relatório de estágio. Desta forma, na realização 

do enquadramento teórico, a metodologia aplicada foi a consulta e análise de 

livros, dissertações e outros documentos sobre as temáticas. Este suporte foi 

consultado, essencialmente, na biblioteca da FADEUP, fornecido pelo 

professor Sarmento ou, ainda, por um membro da direção do clube, José Luís 

Rego.  

Para a elaboração do capítulo da caraterização da entidade de estágio, 

as informações foram retiradas do site oficial do clube e dos estatutos do 

mesmo. 

Figura 1 - Planeamento Macro do Estágio Profissionalizante no A.F.C. 
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No capítulo da realização da prática profissional, de modo a garantir 

uma descrição meticulosa das tarefas realizadas, assim como, do horário 

praticado, fundamentei-me em registos e anotações próprias que fui 

elaborando à medida que ia decorrendo o estágio.  

Na reflexão crítica e na conclusão, efetuei uma análise aprofundada 

sobre o estágio e de tudo o que foi concretizado, relacionando a teoria com a 

prática. 
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3. Enquadramento Teórico 
	

3.1. EVENTOS DESPORTIVOS 
	

3.1.1. Organizações Desportivas 
	
 A indústria do desporto é composta por vários tipos de organizações, 

privadas com e sem fim lucrativo, privadas sem fim lucrativo com interesse 

público e organizações públicas. Estas, de alguma forma, estão envolvidas no 

fornecimento de produtos e serviços desportivos, fazendo com que os seus 

membros e as comunidades a que pertencem beneficiem dos recursos que daí 

resultem. 

 Marco Arraya (2014), relativamente aos recursos, afirma que, no caso 

das organizações desportivas, estes podem ser financeiros, humanos, 

oportunidades de patrocínio, visibilidade nos media, participantes ou atletas, 

clientes, sócios e adeptos, entre muitos outros. O acesso e eficiente utilização 

desses recursos pode levar ao sucesso em competições desportivas ou a 

maiores proveitos, devido ao aumento da presença de adeptos nas 

competições ou ao aumento das vendas de artigos desportivos.  

 McKeow (2012) menciona que a estratégia é moldar o futuro e a 

tentativa humana de alcançar boas expectativas com os meios/recursos 

disponíveis.  

 Para Francisco Pinto (2014), as organizações desportivas agrupam-se 

em três sectores distintos:  

• sector público – organismo de natureza estatal de âmbito nacional que 

desenvolvem politicas de desporto, disponibilizam fundos para outros 

sectores e apoiam funções especializadas. 

• sector não lucrativo – composto por clubes e associações organizadas 

com base na comunidade e sociedade civil, que promovem 

oportunidades de participação e competição, regulam, organizam e 

gerem eventos desportivos. 

• sector do desporto profissional – composto pelas ligas profissionais e 

respetivos clubes membros. Associado a este sector estão também as 
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organizações empresariais que atuam como fornecedores e partes 

interessadas no negócio desportivo. 

 

 

 

Estes três sectores atuam numa lógica de complementaridade sendo 

que, cada vez mais, exercem uma influência recíproca, não só nas operações, 

mas também nas decisões estratégicas tomadas e executadas por cada uma 

das organizações envolvidas.  

As organizações desportivas, tendo em vista diferentes finalidades, 

utilizam muitas vezes os eventos com um meio para atingir os seus fins.  

De acordo com Sarmento e Pinto (2014), o evento constitui um 

excepcional catalisador para o desenvolvimento seja em que contexto for. Hoje 

em dia, o evento, passou a assumir uma dimensão planetária, garantindo a 

difusão e a participação a uma escala global. 

Em muitos eventos o público tem o papel de figurante, mas no desporto 

ele atinge uma dimensão e importância no seu desenrolar, raro nos outros 

tipos de eventos. 

 

 

 

Figura 2 – Diferentes sectores das organizações desportivas 
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3.1.2. Conceito e tipologia dos eventos desportivos 
	
 Segundo Abel Correia (2001), um evento desportivo é essencialmente 

uma experiência subjetiva, de difícil mensuração, onde os praticantes e os 

espetadores são parte integrante do acontecimento. Do ponto de vista da 

comunidade, o evento desportivo é encarado acima de tudo como uma festa, 

onde se cruzam as emoções, a excitação, o excesso, a vitória e o abandono. 

 Para Gérard Barreu (2001) o evento desportivo é algo tão transversal 

que podemos considerá-lo um espetáculo, um produto e uma empresa. A isto 

Ferrand (2014) acrescentou que este deve ser encarado como um facto social. 

O espetáculo que proporciona é, não só, um suporte de diferenciação, mas 

também um veículo de valores e de representações sociais. 

Existem diversos tipos de eventos e também diversas formas de os 

categorizar. O fator principal para a categorização de um evento é a sua 

dimensão. 

 Para Sarmento (2002) a tipologia dos eventos desportivos dividem-se 

em quatro níveis: 

• Mega Eventos –  nível internacional com duração superior a 8 dias; 

• Grandes Eventos – nível internacional com milhares de atletas e de 

espetadores; 

• Pequenos Eventos – nível nacional ou internacional com duração 

limitada e pequena participação de atletas e espetadores; 

• Micro Eventos – campeonatos e torneios de menor relevância 

competitiva. 

 

3.1.3. Gestão de um evento desportivo 
 

Após a definição do tipo de evento a realizar temos de ter em conta as 

etapas e fases a desenrolar durante o processo de planeamento de um evento 

desportivo. 

Assim, Sarmento (2014), baseado nas etapas propostas por Camy & 

Robinson (2007), considera que existem quatro etapas no planeamento de um 

evento desportivo. 
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A primeira etapa é conhecida como a ideia, ou seja, o encontrar de uma 

resposta para solucionar um problema, o que se torna possível através da 

imaginação de cenários baseados em experiências anteriores e eventuais 

abstrações. 

De seguida, temos a segunda etapa, onde, em função dos meios e 

recursos que estão disponíveis, partimos para o design possível. Aqui adequa-

se a ideia original com a realidade possível. 

A fase da realização - terceira etapa - é aquela que nos remete para o 

exato momento do evento, onde nada deve falhar, e na qual tudo o que pode 

acontecer de inesperado terá de ser resolvido da forma mais simples possível 

para os objetivos do evento. 

Por fim, a quarta e última etapa, é a análise do realizado e a 

sistematização do que correu bem, menos bem ou mal. Esta etapa, a 

avaliação, é de elevada importância, visto que sem ela nem haverá evolução 

nem aprendizagem por parte da equipa gestora. O processo de avaliação deve 

ser de auto e hetero avaliação com posterior elaboração de um relatório final. 

Tal como Sarmento (2014) refere, um evento desportivo, para atingir um 

nível de eficácia de acordo com os meios em causa e com as expectativas 

criadas, tem de ser subdividido em três fases, sendo elas as seguintes: 

 

Figura 3 – Etapas no planeamento de um evento desportivo 

Fonte: Sarmento, J. P., & Pinto, A. (2014). Gestão de Eventos Desportivos. In M. Arraya & 
M. N. G. Silva (Eds.), Tendências Contemporâneas da Gestão Desportiva (pp. 345 - 374). 
Lisboa: Visão e Contextos.  

Figura 4 – Fases no planeamento de um evento desportivo 

Fonte: Sarmento, J. P., & Pinto, A. (2014). Gestão de Eventos Desportivos. In M. Arraya & M. 
N. G. Silva (Eds.), Tendências Contemporâneas da Gestão Desportiva (pp. 345 - 374). 
Lisboa: Visão e Contextos.  
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 Na primeira é desenvolvido um conjunto de estratégias de comunicação 

cujo objetivo é criar um clima de interesse positivo e de expectativa junto do 

público-alvo em torno do evento. A segunda fase caracteriza-se pelo grande 

momento do projeto, onde todas as atenções estão concentradas. Na última e 

terceira fase o objetivo é fazer perdurar no público-alvo a memória do evento e 

o interesse pela atividade e por uma eventual reedição, através de um conjunto 

de iniciativas. 

 O desporto é um excelente meio de divulgação dos mais diversos tipos 

de mensagens o que faz com que a sua utilização como difusor social 

aumente. O evento é um momento especial, criador de sinergias únicas, onde 

quem o quer potenciar deve perceber as suas dinâmicas para aumentar a sua 

dimensão e o seu impacto. 

 Deste modo, é necessário estar constantemente à procura de novas 

soluções e de propostas para que, cada vez mais, seja possível reinventar a 

novidade e a experimentação que cria mais-valias para o evento em causa. 

 O evento desportivo para os espetadores é, nos dias de hoje, uma 

combinação entre uma atividade passiva de não só observação mas também 

de participação, como se fossem figurantes de uma gigantesca encenação, 

onde a imprevisibilidade do resultado assegura um envolvimento emocional 

quase inigualável no mundo do espetáculo atual.  

 O crescimento do desporto na área da indústria do espetáculo, alterou-

se substancialmente a partir do momento em que na competição de alto nível 

surgiu uma dimensão comercial e financeira. 

 A prática do desporto, hoje em dia, é muito mais que um jogo, e este 

passou a ser mais do que um evento, tornando-se num espetáculo desportivo. 

Este facto deve-se ao crescente interesse da sociedade pelas competições 

fazendo com que elas se transformassem em espetáculos desportivos, 

despertando o interesse de patrocinadores, o que deu ao desporto organizado 

uma conotação de verdadeira indústria de entretenimento. 

 Desta forma, o espetáculo desportivo tornou-se um objeto de consumo 

passando a ser visto como mais uma atividade de carácter mercantil. 



	14	

 Com esta alteração da perspectiva do espetáculo desportivo, a própria 

figura do organizador do espetáculo, que antigamente era visto como um mero 

difusor do desporto, também sofreu alterações, fazendo com que se 

transformasse num gestor de um evento desportivo, empreendedor de uma 

genuína atividade económica. 

	 Para além do gestor desportivo são vários os elementos que reforçam o 

valor do espetáculo desportivo, como todas as atividades que ocorrem antes, 

durante e após o jogo. Estas só são possíveis devido à existência de estruturas 

físicas adequadas e apoio fornecido pelo desenvolvimento dos meios 

tecnológicos, nomeadamente no domínio do áudio, da imagem e da iluminação 

 Em suma, a atual concepção dos espetáculos desportivos é formada a 

partir do interesse massivo da população, da profissionalização do desporto e 

do desenvolvimento das tecnologias. 

 

3.1.4. Marketing de um evento desportivo 
 

 “Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, 

comunicar, distribuir e trocar ofertas que apresentem um determinado valor 

para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral.” 

American Marketing Association,2013 

 

 Se o marketing é a condição essencial para o crescimento e sucesso de 

qualquer negócio, então o desporto não é exceção, o que faz com que o 

marketing desportivo possa e deva ser aplicado às diversas instituições 

desportivas tais como clubes, ginásios, piscinas, entre outros, aos diferentes 

tipos de consumidores e clientes, e aos seus variados produtos.   

  Por esta razão, os gestores desportivos têm, cada vez mais, 

desenvolvido a noção de que os produtos devem ser ajustados aos 

consumidores e clientes, o que faz com que surja o conceito de marketing 

ligado ao desporto, ou seja, o marketing desportivo. 

 O marketing desportivo tem como base o espetáculo desportivo, mas 

tem ainda uma componente ligada à prática desportiva, ou de atividades físicas 
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e desportivas. Quanto mais o marketing utilizar conceitos desportivos para ir ao 

encontro às necessidades básicas da população, mais este reforça a 

importância do desporto, na sua prática e no seu espetáculo. 

 Segundo Filipe Carrera (2014) o marketing desportivo caracteriza-se por 

um envolvimento emocional do consumidor com a marca, podendo esta marca 

ser um desportista, um clube ou uma seleção. 

 Tendo em conta que o interesse no desporto e a procura de produtos 

desportivos tem vindo a aumentar e a exigência do consumidor é cada vez 

maior, podemos definir o aumento do consumo e a satisfação dos 

consumidores como sendo os seus principais objetivos. No entanto, para que o 

marketing seja possível é essencial reconhecer a importância do papel da 

comunicação.  

 Qualquer clube que queira conquistar novos públicos e atletas, bem 

como manter os que já tem, deve ter uma preocupação com uma boa gestão 

da comunicação, podendo assim dar a conhecer e vender os seus serviços e 

produtos. 

 Para Vasconcelos e Calado (2014), a comunicação é composta por um 

conjunto de elementos que é preciso conhecer, definir e aplicar para se 

alcançar o pretendido, nomeadamente, qual a intenção estratégica, o objeto a 

transmitir (a ideia, o conceito), as características do emissor, a intenção da 

mensagem, a própria mensagem (a sua elaboração, esquematização, 

codificação), o meio de emissão, o momento de emissão, os receptores da 

mensagem, a interiorização por parte dos receptores, o efeito que a mensagem 

produz e a resposta produzida. 

 Segundo as mesmas autoras, estes elementos são aplicados em dois 

tipos de comunicação distintos: 

• Comunicação pessoal à Relações públicas, atenção ao cliente, 

contacto desportivo; 

• Comunicação de massas à Imprensa, rádio, televisão, internet, cinema, 

folhetos, cartazes. 

 Para Jesus (1999), a comunicação pode ser realizada tendo como base 

diferentes leis, sendo elas: 
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• Lei da simplificação à Quanto mais simples for a mensagem mais 

fácil será a sua compreensão e memorização; 

• Lei da repetição à Se uma mensagem for repetida tem mais 

possibilidade de se tornar consciente; 

• Lei da vivacidade à É a força do impacto da mensagem; terá mais 

impacto a que for mais viva e que tenha produzido uma forte 

impressão na primeira audição; 

• Lei da contiguidade à Evocação de uma parte que faz lembrar o 

todo a que essa parte pertence; 

• Lei do contágio à O ser humano tende a imitar ou perfilhar opiniões 

e atos de personalidades da vida pública nacional e internacional; 

• Lei da transfusão à  Aproveitar uma corrente de opinião ou 

motivação existente e canalizá-la de um modo positivo noutra área; 

• Lei do emissor à Quanto mais importante for o emissor da 

mensagem, maior será o impacto desta junto do receptor. 

 

3.1.5. O impacto social e cultural 
 

 O desporto, é um fenómeno social que faz vibrar um povo quer a nível 

individual, quer a nível cultural. A melhor maneira de se perceber o sucesso de 

um evento desportivo é através do impacto social provocado. 	

 Allen et al., citado por Melo (2015) referiu que os eventos têm impacto 

não só a nível social mas também a nível cultural, físico, ambiental, político, 

turístico e económico. E, é perante isto, que Melo (2015) afirma que é ao gestor 

que cabe conseguir que esse impacto seja positivo. Porém, nem todos os 

impactos sofridos são positivos. Perante esta conclusão, Allen et al., citado por 

Veloso (2007) sugere-nos diversos impactos positivos e negativos no que diz 

respeito ao impacto social e cultural de um evento desportivo.  

 Impactos positivos: 

• Vivencias compartilhadas; 

• Revitalização de tradições; 

• Fortalecimento do orgulho da comunidade; 
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• Legitimação de grupos comunitários; 

• Aumento da participação da comunidade; 

• Apresentação de ideias novas e inovadoras; 

• Expansão de perspetivas culturais. 

 

 Impactos negativos: 

• Alienação e manipulação da comunidade; 

• Imagem negativa da comunidade; 

• Comportamento destrutivo; 

• Abuso de drogas e álcool; 

• Deslocamento social; 

• Perda de conforto. 

 

 Chalip, citado por Melo (2015) concluiu que não são só as pessoas que 

participam e que assistem aos eventos que possuem  uma perspetiva social 

mas também a comunidade em que este se insere. É do interesse da 

organização e da comunidade local que seja promovida a interação social e 

que se induza o espírito de celebração.  Isto acontece pela possibilidade de os 

eventos desportivos trazerem benefícios sociais, através do envolvimento da 

comunidade no evento.  

 Posto isto, Vicente Sanz (2003) referiu que os eventos desportivos e os 

seus resultados positivos levam a: 

• Expansão da prática desportiva; 

• Aumento das subvenções para a prática desportiva por parte das 

instituições públicas; 

• Aumento do investimento privado no desporto; 

• Aumento do patrocínio desportivo. 

	

	 Por fim, Freitas (2000) afirma que, o desporto, é um fenómeno social 

que tem assumido uma importância relevante e uma complexidade 

crescente na sociedade. Deste modo, o desporto é, atualmente, um produto 

cultural de grande impacto em todo o mundo. 
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3.1.6. O risco 
 

 O risco é inerente à vida, está presente em cada instante da nossa 

atividade pessoal e quotidiana. 

 Segundo Gary Heerkens (2002), riscos e incertezas são inevitáveis na 

vida de um projeto e é perigoso ignorar ou negar o seu impacto. O risco está 

diretamente associado à incerteza e à extensividade com que certos 

acontecimentos são previstos ou à forma como é compreendida a natureza de 

uma situação. É necessário gerir o risco e não evitá-lo, pois se o gestor não 

estiver ciente do que possa correr mal, a equipa será apanhada desprevenida. 

 Como foi referido por Gérard Barreau (2001), “Gerir é prever!” o 

organizador desportivo rege-se também pela realidade desta fórmula. O seu 

papel é diferente do dos desportistas mas se o entusiasmo pelo projeto for útil, 

o seu rigor deverá ultrapassar a sua paixão.  

  Juntamente ao mencionado no parágrafo anterior, Gérard Barreau 

(2001) acrescentou ainda que a tarefa e a responsabilidade do organizador 

consistem em fazer de tudo para que a proeza desportiva esteja no centro das 

atenções. O organizador do evento desportivo é o realizador de um espetáculo 

onde não é a vedeta mas acarreta com a responsabilidade.  

 Relativamente aos aspetos essenciais de um organizador/gestor de um 

evento desportivo, Barreau (2001) afirma que este tem de gerir, conceber e ser 

um chefe de projeto. Deve prever e depois pôr em prática no tempo e no 

espaço, uma organização que assegure a qualidade do espetáculo desportivo 

pela satisfação dos seus atores e espetadores e o equilíbrio económico do 

projeto para a sua própria satisfação, para a dos seus comanditários e seus 

sócios. Deve, ainda, prever o desenrolar do projeto mas também os eventos 

aleatórios susceptíveis de o modificar durante a sua realização ou de o 

contrariar. 
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3.1.7. As competências de um gestor desportivo 
 

 Para além das funções de um gestor de eventos desportivos que estão 

relacionadas com o risco que este pode ter, existem outras referidas por outros 

autores.  

 Assim, de acordo com Claudino (citado por Arraya, 2014), o trabalho do 

gestor envolve a combinação e coordenação dos vários recursos para alcançar 

os objetivos da organização. Isto é feito através da utilização de quatro funções 

de gestão fundamentais: 

• Planear e decidir – entende-se a definição dos objetivos de uma 

organização e a decisão sobre a melhor forma de os alcançar; 

• Organizar – significa criar e desenvolver métodos para agrupar 

atividades e recursos; 

• Liderar – representa o conjunto de processos utilizados para conseguir 

que os membros de uma organização trabalhem em conjunto em prol 

dos interesses da organização; 

• Controlar – corresponde ao processo de acompanhamento dos 

progressos da organização em direção aos objetivos definidos. 

 

 Estas funções não acontecem de uma forma sequencial, encontram-se 

em permanente mutação, influenciam-se mutuamente, motivando constantes 

alterações no planeamento, nas tomadas de decisão, no controlo e na 

liderança. 

 Segundo um estudo de Mintzberg (citado por Arraya, 2014), as funções 

que um gestor desempenha são muito variadas e fragmentadas, no sentido em 

que toca todos os temas, mas nunca realiza um trabalho em profundidade.  

 Para Soucie (citado por Arraya, 2014), as funções universais de um 

gestor são:  

• Planificação – estabelecer uma linha de ação para conseguir um 

objetivo; 

• Organização – elaborar processos de trabalho que permitam elaborar o 

plano traçado; 
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• Seleção e contratação dos colaboradores – um dos procedimentos 

fundamentais para manter ou alcançar o bom desempenho da 

organização; 

• Direção – exercer a liderança apropriada, motivar e permitir a execução 

do plano traçado; 

• Motivação – criar condições e uma cultura organizacional que conduzam 

ao alinhamento dos colaboradores com os objetivos da organização; 

• Comunicação – intercâmbio de informação entre pessoas com a 

finalidade de criar um ambiente de confiança e colaboração dentro da 

equipa; 

• Tomada de decisão – técnica que permite efetivar uma decisão 

consciente entre as várias soluções para se conseguir um objetivo; 

• Avaliação – permite a correção ou a maximização de processos. 

 

 Para finalizar, não se pode esquecer a importância que a 

espontaneidade, a criatividade e a rapidez face ao imprevisto têm  para a 

eficiência do trabalho de um gestor desportivo.   

 

3.2. MUSEALIZAÇÃO 
 

“Quando musealizamos objetos e artefactos com as 
preocupações de documentalidade e de fidelidade, 
procuramos passar informações à comunidade; ora 
a informação pressupõe conhecimento, registro e 
memória.” 

Waldisa Rússio Guarnieri, 2010 
Fonte: Teixeira, K. 2015. Curso de Capacitação para Museus: Módulo III - 

Curadoria 
 

 Desde que surgiram os primeiros museus, que se sentiu a necessidade 

de criar um meio de classificar e registar os objetos que cada museu possuía, 

de maneira a se ter conhecimento dos bens existentes e das respetivas 

características, sendo, assim, esta considerada a forma mais simples e eficaz 

de os salvaguardar. Porém, devido ao desenvolvimento e à democratização 
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que os museus foram sofrendo, acrescentando ao progresso das ciências que 

envolvem estas instituições, foi possível perceber a necessidade que havia em 

criar sistemas de registo mais complexos das coleções. 

 

3.2.1. Conceito de museu 
	
 De acordo com os estatutos do International Council of Museums (2007), 

um museu é uma instituição sem fins lucrativos em permanente serviço à 

sociedade e ao seu desenvolvimento. É aberta ao público, e adquire, conserva, 

pesquisa, comunica e expõe o património material e imaterial da humanidade e 

seu ambiente para fins de educação, estudo e diversão. 

 Em Portugal, na página 5379, do Diário da República de 2004, Lei nº 

47/2004, Capítulo I, Artigo 3.o 

“1 — Museu é uma instituição de carácter permanente, com ou sem 

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura 

organizacional que lhe permite: 

. a)  Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los 

através da investigação, incorporação, inventário, documentação, 

conservação, interpretação, exposição e divulgação, com objectivos 

científicos, educativos e lúdicos;  

. b)  Facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da 

cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade.” 

 Recolher, tratar, transferir, difundir informações é o objetivo comum das 

instituições de informação, preservação, cultura e memória. O museu possui 

função social, cultural e de pesquisa. 

 Para existir museu, é necessário haver objetos/documentos a serem 

guardados para a posterioridade. A estes dá-se o nome de inventário ou 

acervo museológico.  
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3.2.2. Inventário museológico 
	
 Segundo o Diário da República de 2004, Lei nº 47/2004, página 5381, 

Capítulo IV, Artigo 16.o 

“1 — O inventário museológico é a relação exaustiva dos bens culturais que 

constituem o acervo próprio de cada museu, independentemente da 

modalidade de incorporação.” 

Mas afinal o que é um acervo? Segundo o Dicionário da Língua 

Portuguesa (2011), acervo é denominado de “grande quantidade de coisas, 

montão”, “conjunto de bens que integram um património”. 

De acordo com Padilha (2014), o objeto museológico deve ser visto 

como único dentro de uma coleção, numerado peça por peça, por meio do seu 

registo individual. Após ser identificado e investigado individualmente, o objeto 

passa a compor uma determinada coleção. As coleções constituídas e 

salvaguardadas no museu integram o património cultural da instituição, 

denominado acervo museológico. Tendo em conta a tipologia da instituição que 

integra o museu o significado que é atribuído ao objeto pode ser alterado. 

A partir da entrada, da organização e controlo referentes ao processo de 

registo e das saídas, compete ao sistema de documentação museológica a 

organização e gestão do acervo. 

O conceito de documentação, segundo Helena Ferrez (1994), é o 

conjunto de dados sobre cada um dos objetos, tanto por meio da escrita quanto 

por meio de registos fotográficos, sendo um sistema de informações que 

transforma o acervo do museu de fontes de informações em fontes de 

pesquisa.  

 Conforme menciona Padilha (2014), ao ser pesquisado, o documento 

permite a extração das informações intrínsecas e extrínsecas. As primeiras são 

informações deduzidas pelo meio do próprio objeto, ou seja, pela análise das 

suas propriedades físicas. As informações extrínsecas são obtidas por meio de 

outras fontes que não o objeto e que permitem compreender o contexto no qual 

o objeto existiu, funcionou e adquiriu significado, este pode ser identificado 

pelas fontes bibliográficas ou documentais. 
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 Não só as informações anteriormente referidas devem ser 

documentadas, mas também as alterações que o objeto vai sofrendo, de modo 

a que a documentação esteja em permanente atualização. 

O processo de documentação perpassa desde a entrada do objeto no 

museu até a exposição. Nele estão contidos os trabalhos de catalogação, 

inventariação, numeração, classificação, documentação de entrada, saída e 

movimentação do objeto, organização, disseminação e recuperação da 

informação, como referido por Marcon (2010).  

 

3.2.3. Gestão do acervo 
	
 O aumento das coleções e a sua nova organização originaram novos 

meios de controlo interno, os primeiros sistemas de documentação manual, 

criados para responder às necessidades das pessoas e instituições 

encarregues das coleções, segundo Marín Torres (2002). 

 Para uma gestão eficaz é necessário realizar a documentação, a 

conservação e a pesquisa adequada ao acervo. Assim, o responsável pelo 

acervo deve realizar o registo da informação de cada objeto pertencente ao 

museu; em caso de falta de informação complementar, adquiri-la por meio de 

outras fontes bibliográficas, orais, documentais, fotográficas, entre outras.  

 Padilha (2014) refere que compete à gestão do acervo: 

• A salvaguarda das coleções; 

• O cuidado com o seu bem-estar físico e com o seu conteúdo; 

• A sua segurança; 

• O seu acesso público; 

• A descrição das atividades particulares realizadas pelo processo 

administrativo do museu. 

 

 Os acervos dos museus refletem o património cultural e natural das 

comunidades de onde provêm. Há, portanto, três elementos relacionados com 

a gestão do acervo sendo eles, o registo, a preservação e o acesso controlado. 
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 Tendo sido o registo o único foco de trabalho, dentro desta área, no 

estágio profissionalizante, este será o tema a ser abordado. Assim, são o livro 

tombo, o número de registo, a ficha de catalogação e os sistemas de 

informação, os constituintes do registo. 

3.2.3.1. Livro de Tombo 
 

 Os objetos pertencentes ao acervo de uma instituição são registados 

num Livro de Tombo, também designado por Livro Geral de Inventário ou Livro 

de Registo, o qual deverá ser atualizado periodicamente. 

 Assim, o livro de tombo é um arquivo de um conjunto documental que 

engloba manuscritos, livros, fotografias, impressões digitais, taças, prémios, 

entre outros. Este, deve incluir informação completa, exata e concisa sobre 

cada um dos objetos documentados. 

 Na página inicial do livro de tombo deverá constar o Termo de Abertura, 

no qual devem ser indicados o número do livro, o número total de páginas, a 

identificação da instituição, bem como a data de registo e a assinatura do 

responsável do museu. 

 De seguida, as restantes páginas, devem conter diversos itens 

apresentados em tabela, referentes aos objetos a registar, sendo eles: 

• Data de registo; 

• Número de inventário; 

• Designação; 

• Descrição; 

• Data; 

• Estado de conservação; 

• Modo de aquisição; 

• Observações. 

 

 O livro de tombo deve ter como última página o Termo de Encerramento, 

no qual deve constar o número total de folhas, a identificação do número do 

livro que lhe dará seguimento, e ainda, a identificação da instituição e a 

assinatura do responsável do museu. 
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3.2.3.2. Número de registo 
 

Segundo Santos (citado por Marcon, 2010), cada museu deve definir o 

seu sistema, ou seja, deve utilizar-se apenas um tipo de código identificador 

para  todo o acervo do museu.  Um dos sistemas mais utilizados no registo dos 

objetos museológicos é o número de registo.  

 Para Dudley, segundo Yassuda (2009), o número de registo é a primeira 

etapa para a catalogação de um objeto museológico, pois deve-se determinar 

um sistema numérico para identificar os objetos do museu que permita um fácil 

acesso aos mesmos. No entanto, é necessário ter em conta a questão da 

duplicação de números, ou seja, um mesmo número não deve ser utilizado 

para dois objetos diferentes. 

Santos (citado por Marcon, 2010) acrescenta, ainda, que o número de 

registo é a identidade do objeto, ele providencia a ligação entre o objeto e a 

sua documentação. Este deve ser legível, durável e estar em local não 

aparente, mas de fácil acesso. Os materiais e a forma de marcação variam de 

objeto para objeto, dependendo do seu tamanho, forma ou material de que é 

feito. 

 Entre os principais processos de marcação estão: marcação no próprio 

objeto e marcação vinculada ao objeto. 

 Em Portugal, existem leis que orientam a aplicação do que foi referido 

anteriormente, como se pode verificar na página 5381 do Diário da República 

de 2004, Lei nº 47/2004, Capítulo IV, Artigo 18.o - Número de inventário 

 

“1 — A cada bem cultural incorporado no museu é atribuído um número de 

registo de inventário. 

2 — O número de registo de inventário é único e intransmissível. 

3 — O número de registo de inventário é constituído por um código de 

individualização que não pode ser atribuído a qualquer outro bem cultural, 

mesmo que aquele a que foi inicialmente atribuído tenha sido abatido ao 

inventário museológico. 
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4 — O número de registo de inventário é associado de forma permanente ao 

respectivo bem cultural da forma tecnicamente mais adequada.” 

 

3.2.3.3. Ficha de catalogação 
	
 Estas são definidas pelo Diário da República de 2004, Lei nº 47/2004, 

página 5381, Capítulo IV, Artigo 19.o 

“1 — O museu elabora uma ficha de inventário museológico de cada bem 

cultural incorporado, acompanhado da respectiva imagem e de acordo com as 

regras técnicas adequadas à sua natureza. 

2 — A ficha de inventário museológico integra necessariamente os seguintes 

elementos: 

 a) Número de inventário;  b) Nome da instituição;  c) Denominação ou 

título; d) Autoria, quando aplicável; e) Datação; 

 f) Material, meio e suporte, quando aplicável; g) Dimensões; 

 h) Descrição;  i) Localização;  j) Historial;  l) Modalidade de 

incorporação; 

 m) Data de incorporação. 

3 — A ficha de inventário pode ser preenchida de forma manual ou 

informatizada.” 

	 Além do Diário da República, existem autores que, também, se referem 

às fichas de catalogação como não sendo um documento mas sim uma 

ferramenta de trabalho que reúne uma série de informações que, de outra 

forma, estariam dispersas; as fichas de catalogação são fichas individuais com 

informações sobre cada objeto do museu. Os itens que a compõem são 

definidos pelas necessidades do museu. (Botallo, citado por Padilha, 2014; 

Santos, citado por Marcon,2010) 
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 Para Ferrez (1994), os dados a serem preenchidos na documentação 

devem ter a sua terminologia controlada para assegurar a sua consistência e 

impedir que as informações relevantes se percam porque foram utilizados 

vários termos para designar a mesma coisa. Para tal, é primordial a 

normalização dos metadados1, bem como do controlo terminológico para a 

elaboração da ficha de catalogação.  

 Uma terminologia controlada significa que deve seguir uma norma2, ou 

seja, deverá seguir um modelo/método ou, para usarmos um termo mais forte, 

uma lei de forma a criar unidade naquilo que, por natureza, não é unitário. 

 Quanto à estrutura da ficha de catalogação, Padilha (2014) dividiu-a em 

dois grupos a identificação e características do objeto e as informações 

contextuais. O primeiro diz respeito às informações relacionadas com a 

identificação do objeto no acervo e com as suas características físicas e o 

segundo trata das suas informações históricas. 

Na Figura 5 podemos observar um esquema de como deve ser dividida 

uma ficha de catalogação. 

Dudley, segundo Yassuda (2009), afirma que na catalogação de objetos 

nem sempre todos os campos de descrição serão preenchidos. Em geral, a 

ficha catalográfica contempla campos para todas as informações previsíveis, o 

que não significa que todas elas deverão ser encontradas. Outras informações 

poderão ser acrescentadas, segundo as necessidades específicas de cada 

museu. É comum as fichas comportarem um espaço para a imagem da peça, a 

fim de facilitar a identificação da mesma. 

																																																								
1 Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa, os metadados são a descrição ou conjunto de 
características de um dado ou de um item, especialmente em relação a informação processada 
por computador. 
2 Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa (2011), o termo “norma” corresponde a: principio 
que serve de regra; lei; exemplo; modelo; método; conjunto de regras de uso relativas às 
características de um produto ou de um método, compiladas com o objectivo de uniformizar e 
de garantir o seu modo de funcionamento e a sua segurança. 
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3.2.3.4. Sistemas de informação 
 

 Com os progressos das ciências envolventes nesta área, os museus têm 

vindo a incluir a sistematização automatizada do acervo, para uma melhor 

ampliação, funcionalidade e disponibilização da informação. Assim, as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) proporcionam rapidez na 

comunicação e no acesso à informação, permitindo, também, um aumento 

considerável no armazenamento dos dados.   

 Os sistemas de informação são criados, pelos museus, sob a forma de 

bases de dados próprios em sistema informático, para facilitação no encontro 

Figura 5 – Esquema de divisão de uma ficha catalográfica 
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dos objetos procurados. É nesta base que são inseridas as informações 

contidas nas fichas catalográficas manuais, adequando-se ao ambiente digital. 

De acordo com Padilha (2014), os bancos de dados são estruturados a partir 

de um conjunto de metadados. 

 Em muitos casos, por exemplo o Académico Futebol Clube, a base de 

dados do museu é de acesso restrito aos pesquisadores ou funcionários do 

museu/clube e não ao público em geral. 

 Para uma boa criação destes sistemas são fornecidas algumas 

orientações na página 5381 do Diário da República de 2004, Lei nº 47/2004, 

Capítulo IV, Artigo 20.º - Informatização do inventário museológico 

 

“1 — O número de registo de inventário e a ficha de inventário museológico 

utilizam o mesmo código de individualização. 

2 — O inventário museológico informatizado articula-se com outros registos 

que identificam os bens culturais existentes no museu em outros suportes. 

3 — O inventário museológico informatizado é obrigatoriamente objecto de 

cópias de segurança regulares, a conservar no museu e na entidade de que 

dependa, de forma a garantir a integridade e a inviolabilidade da informação.” 

 O sistema de informação do acervo é utilizado com o objetivo de 

fornecer informação de forma rápida, organizada e eficaz. 

 Para Dália Paulo (2002) informatizar os acervos museológicos é de 

grande importância. Assim, fornece-nos quatro motivos que explicam a 

necessidade da informatização do acervo, sendo eles: 

• Organização interna do museu: rapidez de acesso à informação, 

normalização, junção numa mesma ficha a informação; 

• Tornar o acesso e “uso” das coleções mais rápido para a equipa técnica 

do museu e para os investigadores; 

• Documentar para preservar; 

• Flexibilidade no tratamento da informação. 
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 CIDOC (citado por Matos, 2007), quanto aos sistemas de informação 

para o património cultural, refere que existem três tipos de normas que podem 

ser aplicadas, sendo elas as normas técnicas, as convenções e, por fim, os 

guidelines ou, traduzindo, as linhas de orientação. 

 Dentro destes três grandes grupos de normas vamos encontrar alguns 

mais específicos que se aplicam de forma direta aos sistemas de informação 

utilizados pelos museus, sendo que estes dividem-se em quatro principais 

categorias: 

• Normas de sistemas de informação   

 Definem as funcionalidades exigidas pela totalidade do sistema, entre as 

quais se encontra a documentação associada e a catalogação e inventário. No 

momento de construção destas normas, é necessário ter em conta qual o seu 

objetivo final, isto é, se pretendemos criar um sistema que apenas permita o 

registo dos objetos ou se pretendemos que o sistema englobe também o 

registo de toda a informação sobre procedimentos e outras tarefas da 

responsabilidade do museu.  

• Normas de dados 

 Estas normas permitem definir a forma como deve ser construída a base 

de dados sobre as coleções. Dividem -se em três subcategorias importantes, 

que constituem o ponto central do meu trabalho realizado no museu do 

Académico Futebol Clube, sendo elas:  

Ø Estrutura de dados à Definição dos campos necessários para 

todo o tipo de informação que o sistema irá comportar e das 

relações entre os diferentes campos e tabelas de informação; 

Ø Convenções à É a forma como os conteúdos devem ser 

inseridos nos distintos campos. Aqui serão descritas todas as 

convenções e todas as regras a seguir na criação dos registos; 
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Ø Conteúdos à Definição de que tipo de vocabulário, listas de 

terminologia que podem ser associadas a determinados campos e 

especificações para distintos campos. 

• Normas de procedimentos 

 São os procedimentos a adoptar pelas pessoas que gerem e utilizam o 

sistema para que a informação seja fidedigna e facilite cada vez mais as 

tarefas do museu. 

• Normas de intercâmbio de informação 

 É o tipo de normas que permite que dois ou mais sistemas de 

informação possam comunicar ente si dentro da mesma instituição ou em 

distintas instituições, com as vantagens que daí resultam. 

3.3. ADMINISTRAÇÃO 
	
 O processo administrativo, na sua concepção clássica, é o conjunto de 

atividades interrelacionadas e interdependentes que transformam as matérias-

primas provenientes do ambiente em produtos e serviços dotados de valor que 

atenda às necessidades dos clientes. Esse processo engloba os seguintes 

subprocessos: planeamento, organização, direção e controlo. 

 O planeamento diz respeito às atividades que antecipam cenários que 

impactam no desenvolvimento organizacional, a fim de formular estratégias que 

mitiguem os efeitos das ameaças e potencializem o aproveitamento das 

oportunidades ambientais. 

 A organização abrange o conjunto de atividades que, em função do 

planeamento formulado, estabelece a melhor disposição dos recursos das 

empresas. 

 A direção consiste na condução da empresa de modo a alcançar os 

objetivos traçados. Nesse contexto, o papel do líder é fundamental, na medida 

em que ele contribui com o alinhamento institucional e para a motivação dos 

colaboradores sob a sua responsabilidade. 
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 O controlo é a função que visa a obtenção de informações sobre o 

desempenho organizacional para comparar o que foi realizado com o resultado 

planeado, verificar se este está sendo alcançado, identificar desvios negativos 

e corrigi-los tempestivamente. 
 
3.3.1. Os órgãos sociais de um clube desportivo 
	
	 Dentro da administração, são múltiplas os órgãos sociais responsáveis 

por diferentes sectores, seguindo cada um deles os processos anteriormente 

referidos.  

 Segundo os estatutos do A.F.C., o clube contém diferentes órgãos 

sociais sendo eles a assembleia geral, direção, conselho fiscal e conselho da 

história, galardões e sócios. Para uma boa coordenação entre eles deve existir 

uma relação democrática, que se baseia na forma como estas cumprem as 

suas competências sem interferirem no âmbito de intervenção uns dos outros.  

 Posto isto, a Assembleia Geral trata-se de um órgão muito importante 

para um clube desportivo, sendo este o espaço onde os associados podem 

expressar a sua opinião e decidir através do seu voto as questões de interesse 

para o clube. Compete-lhe todas as deliberações sobre questões fundamentais 

da vida da associação e tem como objetivos nas reuniões apreciar os relatórios 

das atividades dos anos anteriores; aprovar o relatório de contas; planear o 

trabalho a fazer nos anos seguintes; eleger os órgãos sociais e, ainda, apreciar 

e votar os estatutos do clube e velar pelo seu cumprimento.  

 A Direção é um órgão de carácter executivo, ao qual compete gerir e 

administrar o clube e tomar as decisões relativas ao seu funcionamento, ou 

seja, admitir os associados efetivos, facultar ao conselho fiscal os livros de 

escrituração e contabilidade para a elaboração de relatórios de contas, 

elaborar planos de atividades e orçamento; assegurar a organização e 

funcionamento dos serviços; gerir recursos humanos do clube; zelar pelo 

cumprimento da lei e os estatutos. 

 O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador, que está incumbido de zelar 

pelo cumprimento dos estatutos e da lei em vigor, ao nível da atividade 
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administrativa e financeira do clube. Dá parecer sobre o relatório das atividades 

do clube e contas à Direção relativas a cada ano social. 

 Por último, ao Conselho da História, Galardões e Sócios compete 

divulgar e respeitar a história do clube; auxiliar a direção na apresentação das 

propostas à assembleia geral para atribuição dos diversos galardões e prémios 

do A.F.C. e, ainda, o serviço de provedoria aos sócios. 

 Todos estes órgãos sociais, devem cumprir uma periodicidade de 

reuniões, definida em regulamento interno, sendo que em cada reunião deve 

ser redigida uma ata pelo secretário, e assinada por todos os elementos 

presentes.  

 

3.3.2. Atas 
	

 A Ata é uma transcrição oficial de uma reunião, funciona como um 

resumo fiel e claro das ocorrências que aconteceram em uma 

reunião/ação/assembleia, devendo, por isso, ser condensadas e objectivas. 

Devem, portanto, registar todos os factos importantes e o resultado das 

discussões, mas os detalhes das discussões em causa e a conversa 

irrelevante deve ser omitido. 

 Ao ler uma ata é possível saber exatamente o que aconteceu 

minuciosamente durante o decorrer da reunião e é possível encontrar o que 

cada integrante da reunião ficou encarregue de executar. Além disso, é um 

registo histórico fidedigno que permite às gerações futuras contar a história da 

maneira como ocorreu e tirar dúvidas sobre procedimentos e processos.  

 A importância das atas está na preservação da ordem dos 

acontecimentos e na manutenção viva do passado da instituição. Deve ser 

escrita em livro oficial da instituição, denominado Livro de Atas, sendo assinada 

por quem a redigiu, pelo presidente e, se possível, por todos os membros 

presentes, de maneira a ganhar mais veracidade e legalidade. 

 Pode ainda ser duplicada para ser entregue a cada membro presente. 
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3.3.2.1. Estrutura de uma Ata 
 

• Abertura 

A abertura na ata é feita com a indicação por extenso do dia, mês, ano, horário 

da reunião, descrição do local em que está sendo realizada a reunião e a 

finalidade da mesma. 

 

• Registo dos elementos presentes 

Tem de constar a presença do quórum e legalidade da reunião. Deve-se anotar 

os nomes dos presentes seguindo a ordem de acordo com o cargo ocupado. 

Os títulos devem estar bem claros e acompanhados pelo nome no momento de 

registo em ata, devendo-se optar pelo nome completo da pessoa. 

 

• Relato dos trabalhos 

A ordem de trabalhos deve ser descrita, sendo todas as propostas 

apresentadas registadas, assim como o respetivo resultado das votações. No 

caso de serem feitas declarações de voto, estas devem ser igualmente 

mencionadas em ata, e outras declarações oportunas.  

 

• Fecho 

Após as deliberações iniciam-se os procedimentos de término da reunião. 
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4. Caracterização da Entidade de Estágio 
	

O Académico Futebol Clube, é o clube da cidade do Porto. Segundo o 

artigo 1.º dos seus estatutos, é uma associação desportiva, recreativa e cultural 

fundada em 15 de Setembro de 1911, pessoa coletiva de direito privado, de 

tipo associativo, qualificada de Instituição de Utilidade Pública. 

No sítio oficial do clube podemos encontrar toda a sua história. O clube 

teve a sua sede nalgumas das mais emblemáticas artérias da cidade. Praça da 

Batalha, Rua Júlio Dinis, Rua do Sol, Rua Santa Catarina, ocupando recintos 

desportivos no Bonfim, em Ramalde, em Arca d’Água e em Costa Cabral onde 

ainda hoje se localizam a sede e recintos desportivos. 

 

Na primeira metade da sua existência, o Académico constituiu-se num 

clube de referência perfeitamente identificado e integrado num contexto de 

desporto ainda muito circunscrito aos valores de génese desta atividade, 

idealizada e criada pela humanidade com objectivos lúdicos e de formação 

física e cívica e, portanto essencialmente amadora. 

Desenvolveu uma política de elevado ecletismo e foi decisivo na história 

de lançamento das diversas modalidades sendo, por isso, membro fundador de 

quase todas as Associações Desportivas do Porto e, consequentemente, das 

respetivas Federações. 

Figura 6 – Mapa das instalações do A.F.C. 
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A primeira modalidade presente no A.F.C. foi o futebol. Mas, nestes 105 

anos de história, foram várias as modalidades que o clube albergou, tais como 

o voleibol, a pesca desportiva, o boxe, o basquetebol, o andebol, o hóquei em 

campo, o hóquei em patins, o ténis, o ténis de mesa, o atletismo, o ciclismo, o 

automobilismo, o motociclismo, a ginástica desportiva, rítmica e de 

manutenção, o aeromodelismo, a patinagem artística, o tiro, a natação, o pólo 

aquático, o campismo, a capoeira e o bilhar. 

Chegou a editar com regularidade dois jornais desportivos, “O alvi-

negro” e o “Académico”. 

Foi também clube precursor no que se refere às suas infra-estruturas 

desportivas, orgulhando-se de ter construído o primeiro campo de futebol 

relvado em Portugal. O Estádio do Lima dotado também de duas pistas, uma 

para ciclismo e outra para atletismo, foi até aos anos sessenta uma das mais 

divulgadas e utilizadas estruturas desportivas do país, complementada ainda 

por dois campos de Ténis, um ringue para Patinagem e Hóquei em Patins e um 

recinto para Basquetebol, onde foi realizado o primeiro jogo internacional da 

seleção Portuguesa de Basquetebol. 

 

 

A perda do Estádio do Lima e a evolução relativamente rápida do 

desporto, não se constituíram como factores de desânimo ou impedimento para 

a prossecução do percurso do clube. 

Figura 7 – Estádio do Lima 
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Assim, no início dos anos 60, o presidente Mário Navega, preconiza a 

viragem e um futuro diferente. A construção do pavilhão do Lima, onde estava 

situado o “ringue”, é uma infra-estrutura moderna na época e um dos poucos 

pavilhões desportivos da nossa cidade, e passa a ser a “casa” onde se 

realizaram todos os campeonatos nacionais de andebol, basquetebol e hóquei 

em patins, onde as equipas da cidade participaram. 

 

 

 

 

 

 

 

O atual pavilhão do Lima, foi palco de um sem fim de utilizações, quer 

desportivas, culturais, políticas, de lazer, religiosas, etc., e é das infra-

estruturas desportivas mais antigas da cidade e do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao emblema do clube é formado por um 

triângulo mistilíneo em formato de escudo, bipartido, nas 

cores preta e branca, respetivamente à esquerda e à 

direita encimada pelas letras A.F.C., colocado sobre a 

Cruz de Cristo. 

 

Figura 8 – Ringue do A.F.C. 

Figura 9 – Pavilhão do Lima 

Figura 10 – 
Emblema do A.F.C. 
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O Académico Futebol Clube é um clube de grande mérito, sendo vários 

os títulos e distinções que recebeu ao longo da sua enorme história. Desde o 

título de Cavaleiro da Ordem Militar de Cristo, em 1930, até à Medalha de 

Honra ao Mérito Desportivo do Ministério da Juventude e do Desporto, em 

2001. 

 Quanto a títulos ganhos pelo clube, a nível nacional, individuais e 

coletivos, conta com cerca de 105 títulos. Com grande distinção para a 

modalidade de Atletismo que contabiliza 71 títulos. 

 Quanto a atletas internacionais, o clube orgulha-se dos seus 78 atletas 

que representaram o país nas suas diversas modalidades. O destaque vai para 

a modalidade de Basquetebol com 30 atletas do clube a marcar presença na 

respectiva seleção nacional. 

 Mas, como em todos os clubes, são vários os factores que foram 

contribuindo para a diminuição do número de modalidades e atletas do clube, 

destacando-se a diminuição da população em idade escolar no centro da 

cidade e o envelhecimento das instalações do clube. Contudo, não diminui a 

sua importância e responsabilidade na formação desportiva dos jovens, uma 

vez que não resta neste capítulo, alternativas aos clubes como o A.F.C. que 

continuam a garantir o desempenho de uma componente fundamental da 

educação. 

 Mesmo com todos os percalços que tem vindo a ter e a ultrapassar, o 

Académico F.C. disponibiliza, hoje em dia, aos seus atletas e sócios diversas 

modalidades e serviços. Quando falamos em serviços o clube possui 

psicoterapia, acupunctura, massagem e fisioterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11 – Serviços disponibilizados pelo A.F.C. 
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No que diz respeito às modalidade dispõe da prática de andebol, 

basquetebol, bilhar, hóquei em patins, campismo/montanhismo, académico 

“gym”, patins em linha e académico “runners”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos órgãos sociais do clube este divide-se em assembleia geral, 

direção, conselho fiscal e conselho da história, galardões e sócios. 

 Quanto à assembleia geral temos um presidente, um vice-presidente e 

dois secretários. Na direção do clube temos um presidente e seis vice-

presidentes, que se reúnem ordinariamente uma vez por semana. No que se 

refere ao conselho fiscal temos um presidente, um vice-presidente, um 

secretário, um relator e um vogal. O conselho da história, galardões e sócios é 

constituído por um presidente e dois vice-presidentes que se reúnem 

ordinariamente uma vez por ano, com o objetivo de divulgar e respeitar a 

história do clube. Todos os membros dos órgãos sociais do clube são sócios do 

mesmo. Sempre que existe uma reunião de qualquer um dos órgãos sociais, 

Figura 12 – Modalidades disponibilizadas pelo A.F.C. 
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deverá ser escrita uma ata em livro próprio e assinada por todos os membros 

presentes. 

 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura 13 – Organograma do A.F.C. 
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5. Realização da Prática Profissional 
 

 Após uma contextualização teórica de todos os temas abordados 

durante a realização deste estágio, e de um enquadramento da entidade do 

mesmo, neste capítulo serão esmiuçadas as atividades desenvolvidas, de 

modo a que sejam descritas detalhadamente, contendo toda a informação 

relativa ao meu estágio profissionalizante, realizado no Académico Futebol 

Clube.   

 Assim, o meu estágio profissionalizante teve início em Novembro de 

2015 e terminou em Abril de 2016, tendo a duração de seis meses. O horário 

baseou-se nos fins-de-semana durante toda a tarde, destinando-se à gestão 

desportiva, e durante a semana, sempre que possível, dedicando-se este 

último à musealização e à administração, perfazendo um total de vinte horas 

semanais. Este era um horário flexível, variando consoante as necessidades 

do clube e do estagiário. 

 Deste modo, e para facilitar a compreensão do trabalho efectuado, as 

áreas desenvolvidas foram agrupadas em três temas, sendo eles a gestão de 

eventos, a musealização e a administração, englobando cada um diferentes 

tarefas, tal como se pode observar no quadro em baixo.  

	
Tarefas Desenvolvidas 

 

Gestão de 
Eventos 

Animação de Jogos 

Publicidade e Marketing 

Musealização 

Criação de uma base de dados digital 

Criação da ficha catalográfica 

Catalogação do acervo 

Administração Transcrição das atas da direção para um formato digital 

 

Figura 14 – Tarefas desenvolvidas durante o estágio profissionalizante 
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5.1. Gestão de Eventos 
	
 O A.F.C. é um clube com muitos jogos durante todos os fins-de-semana, 

no entanto, o número de espetadores é relativamente baixo. Então, para 

distorcer esta realidade, uma das minhas incumbências era fazer as animações 

durante os jogos. Assim, esperava-se que ao haver mais dinâmica antes, 

durante e após o jogo, mais e novos espetadores fossem cativados para o 

clube, e quem sabe, mais atletas.  

Posto isto, quando me foi pedido para trabalhar na área de animação 

dos jogos que decorriam no pavilhão do Lima decidi criar um sistema que 

pudesse utilizar na totalidade dos jogos.  

Assim, o sistema que criei, apoiado nas fases de um evento desportivo 

de Sarmento (2014), divide-se em três fases: pré-jogo, jogo e pós-jogo. Desta 

forma, e para cumprir os objectivos a que me propus, tive a necessidade de 

obter um programa de computador para DJ´s 3e os samplers4 necessários para 

os jogos em questão: andebol e basquetebol. Trabalhei, então, com o Virtual Dj 

Home 7 e com samplers retirados do youtube e outros que eu própria criei. 

Dentro destes últimos faziam parte aplausos, triplo, golo, música de entrada da 

National Basketball Association (NBA) e defense da NBA, sendo que estes 

samplers eram apenas utilizados nos pontos do Académico Futebol Clube.  

 

 

	
	
	
	
	
	
	

																																																								
3 Disco-Jóquei - é um artista profissional que seleciona e reproduz as mais 
diferentes composições, previamente gravadas ou produzidas na hora para um 
determinado público-alvo. 
4 É um termo genérico usado nas mais diversas áreas embora seja bastante 
conhecido para se referir, em música, a pequenos trechos recortados de obras 
ou gravações pontuais para posterior reutilização noutra obra musical, não  
necessariamente no mesmo contexto original.  

Figura 15 – Virtual DJ Home 7 
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No que diz respeito ao sistema criado, tal como pode ser observado no 

quadro em baixo, este abrangia diferentes tarefas, conforme a fase em que se 

inseria.  

 

 

 

 

 

 

Assim, a primeira fase, o pré-jogo, iniciava com música no recinto no 

momento do aquecimento das equipas. As músicas eram, normalmente, 

escolhidas por mim, e recaíam por ritmos mexidos, com grandes batimentos 

por minuto (bpm). Contudo, na equipa sénior de basquetebol feminino os 

temas eram escolhidos pelas jogadoras, que possuíam uma lista de 

reprodução própria que as motivava durante o aquecimento.   

Enquanto decorria o aquecimento e a música tocava, recolhia na mesa 

dos oficiais as informações relativas aos atletas de ambas as equipas, tal como 

o número de jogador e o primeiro e último nome, e o nome dos árbitros da 

partida. Ainda neste período, comunicava com os árbitros para os informar que 

iria haver apresentação e eles transmitiam-me qual a melhor altura para o 

fazer, o que, normalmente, acontecia ao faltarem seis minutos para o final do 

aquecimento, que era interrompido durante a apresentação, e retomava no 

final desta.  

Na apresentação propriamente dita, a música era suspensa e ao 

microfone anunciava a modalidade e o escalão do jogo, as equipas 

participantes, os árbitros, os jogadores da equipa visitante e os jogadores da 

equipa visitada, por esta ordem. No final da apresentação, era reproduzido o 

Figura 16 – Fases e respetivas tarefas na área da animação de jogos 
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hino do A.F.C., que, geralmente, terminava mesmo no início do encontro, caso 

o jogo atrasasse um pouco mais, e o hino já tivesse acabado, era a música que 

se fazia ouvir até ao início do jogo. 
Quanto à segunda fase, o jogo, era onde eram utilizados os samplers, o 

que implicava estar bastante atenta aos jogos para conseguir colocá-los 

corretamente e o mais rapidamente possível. Foi, então, nos jogos de 

basquetebol onde se utilizaram mais samplers. Os aplausos eram usados nos 

cestos de dois pontos ou lançamentos livres e o triplo, tal como o nome indica, 

era usado quando eram marcados triplos. A música de entrada da NBA 

raramente foi utilizada, pois o objetivo era reproduzi-la ao mesmo tempo da 

apresentação, no entanto, esta abafava o som do microfone impossibilitando 

que a apresentação fosse perceptível. O sampler defense da NBA iria ser 

reproduzido quando o A.F.C. estivesse a defender, de maneira a motivar os 

jogadores, contudo apenas foi utilizado uma única vez pois os árbitros 

transmitiram-me que não era permitido reproduzir nenhum som enquanto a 

equipa adversária estivesse a atacar. 

Nos jogos de andebol, os samplers utilizados foram os de golo, 

reproduzidos quando era golo, e os de aplausos que eram utilizados quando o 

guarda-redes fazia uma defesa espantosa ou era marcado um golo 

surpreendente. 

Durante os intervalos e os descontos de tempo era a música que reinava 

no pavilhão. No entanto, era também nestes períodos que realizava a 

publicidade e, por vezes, a dinâmica destes era feita de maneira diferente com 

atuações de grupos externos ao A.F.C., o que mais tarde retratarei.  

 Para finalizar, na terceira fase, o pós-jogo, era onde, caso o A.F.C. 

ganhasse, voltava a soar o hino do clube por todo o pavilhão, e no término 

deste voltava a música. No caso de o A.F.C. perder, apenas se ouviria música. 

 A música pós-jogo era tocada por mais ou menos 10 minutos, enquanto 

os espetadores se retiravam do pavilhão. No entanto, se não fosse o último 

jogo do dia, a música continuava até haver uma nova apresentação, o que 

originava um recomeço de todo o processo. 
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 Posto isto, foram vários os jogos que tiveram animação, mas, tal como já 

referi anteriormente, apenas nas modalidades de basquetebol e de andebol. 

Estes eram-me atribuídos pelo José Manuel Machado, membro da direção do 

clube. 

 Assim, na modalidade de andebol, foram catorze os jogos animados no 

total, sendo que sete foram na equipa Sénior Feminino, inclusive dois jogos da 

Taça de Portugal, seis na equipa Sénior Masculino e um nos Iniciados 

Masculinos.  

 

Andebol Jogo Data Competição 

Sénior 
Feminino 

A.F.C vs Salreu 08/12/2015 Taça de Portugal 

A.F.C vs F.C.Infesta 19/12/2015 Campeonato 

A.F.C vs A.C.Lusitanos 23/01/2016 Campeonato 

A.F.C vs Alavarium 07/02/2016 Taça de Portugal 

A.F.C vs Vale Grande 27/02/2016 Campeonato 

A.F.C vs Juv. Do Mar 02/04/2016 Campeonato 

A.F.C vs C.Vela Tavira 16/04/2016 Campeonato 

Sénior 
Masculino 

A.F.C. vs Benfica V.R. 14/11/2015 Campeonato 

A.F.C. vs A.D.Amarante 28/11/2015 Campeonato 

A.F.C. vs C.A.Póvoa 12/12/2015 Campeonato 

A.F.C. vs Gondomar C. 30/01/2016 Campeonato 

A.F.C. vs C.P.N. 21/02/2016 Campeonato 

A.F.C. vs G.D.C.Santana 09/04/2016 Campeonato 

Iniciados 
Masculino 

A.F.C. vs Rio Tinto 08/11/2015 Campeonato 

	
Figura 17 - Jogos Realizados na modalidade de Andebol 

  

Já na modalidade de basquetebol foram vinte e oito os jogos 

dinamizados, dividindo-se em catorze jogos na equipa de Sénior Feminino, 

incluindo três jogos da Taça de Portugal, dez na equipa de Sénior Masculino, 

três de Sub-16 A Masculino e um de Sub-16 Feminino. 



	46	

Basquetebol Jogo Data Competição 

Sénior 
Feminino 

A.F.C vs Galitos 14/11/2015 Campeonato 

A.F.C vs SIMECQ 21/11/2015 Campeonato 

A.F.C vs C.D.Póvoa 28/11/2015 Taça de Portugal 

A.F.C vs Sporting C.P. 08/12/2015 Taça de Portugal 

A.F.C vs Marítimo 12/12/2015 Campeonato 

A.F.C vs Coimbrões 09/01/2016 Campeonato 

A.F.C vs Olivais 16/01/2016 Taça de Portugal 

A.F.C vs C.D.Póvoa 23/01/2016 Campeonato 

A.F.C. vs C.P.N. 03/02/2016 Campeonato 

A.F.C vs G.D.Gafanha 05/03/2016 Campeonato 

A.F.C vs Amadora 19/03/2016 Campeonato 

A.F.C. vs JuveMaia 09/04/2016 Campeonato 

A.F.C. vs SIMECQ 23/04/2016 Campeonato 

A.F.C. vs SIMECQ 24/04/2016 Campeonato 

Sénior 
Masculino 

A.F.C. vs Vasco da Gama 14/11/2015 Campeonato 

A.F.C. vs Beira-Mar 29/11/2015 Campeonato 

A.F.C. vs G.D.Gafanha 19/12/2015 Campeonato 

A.F.C. vs A.D.Sanjoanense 23/01/2016 Campeonato 

A.F.C. vs F.C.Gaia 06/02/2016 Campeonato 

A.F.C. vs Vale de Cambra 20/02/2016 Campeonato 

A.F.C. vs Guifões 12/03/2016 Campeonato 

A.F.C. vs MaiaBasket 19/03/2016 Campeonato 

A.F.C. vs CAB Madeira B 10/04/2016 Campeonato 

A.F.C. vs Olivais 17/04/2016 Campeonato 

Sub-16 A 
Masculino 

A.F.C. vs C.A. Póvoa 21/11/2015 Campeonato 

A.F.C. vs Guifões 29/11/2015 Campeonato 

A.F.C. vs U.A.Aroso 07/02/2016 Campeonato 

Sub-16 
Feminino 

A.F.C. vs Juv.Pacence 15/11/2015 Campeonato 

 
Figura 18 – Jogos realizados na modalidade de Basquetebol 
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 O que pude verificar ao trabalhar nos jogos das duas modalidades foi 

que havia um maior número de espetadores nos jogos de basquetebol, sendo 

o público muito mais efusivo e motivador do que nos jogos de andebol. O 

número de espetadores variava, também, tendo em conta o género das 

equipas, havendo mais nos jogos das equipas masculinas quando comparados 

com os das equipas femininas. No entanto, no basquetebol sénior feminino 

pude constatar que a afluência do público foi aumentando ao longo do decorrer 

do meu estágio profissionalizante. 

 Tendo como base os dados dos jogos referidos na Figura 17 e na Figura 

18, e fazendo uma média de duas horas por jogo, conclui-se que só nesta área 

executei oitenta e quatro horas, num total de vinte e sete dias, divididos por 

vinte fins-de-semana.  

 Ao longo deste período, para além da animação dos jogos que já foi 

referida, durante os intervalos efetuava a publicidade, tanto ao merchandising 

do clube como aos jogos que iriam decorrer mais tarde nesse dia ou no dia 

seguinte e, ainda, sobre o ginásio, a academia de marcha e corrida e os treinos 

dos minis. 

 Esta publicidade, criada por mim, era apresentada ao microfone, com a 

música interrompida e são exemplos destes os seguintes: 

 

Ø “És adepto do Académico? Quer melhorar o seu apoio às 

equipas? Então vista-se a rigor! Temos t-shirts, camisolas e 

sweats do A.F.C. e, ainda, o novo cachecol do clube. Adquira já 

na secretaria, todos os dias da semana, no seu horário habitual.”; 

Ø “Já abriu o Centro de Marcha e Corrida do Académico Futebol 

Clube. Venha correr connosco às segundas, quartas e sábados.”; 

Ø “Aproveite o intervalo para adquirir o novo cachecol do 

Académico Futebol Clube. Vista-se a rigor para apoiar o seu 

clube.”. 
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 Para além da publicidade, houve três jogos que tiveram o espaço do 

intervalo dinamizado de maneira diferente, pois contaram com a presença de 

grupos externos ao clube.  

 Assim, no primeiro, estiveram presentes os Flyers Desportus - Grupo 

Académico de Ginástica da FADEUP – no jogo do A.F.C. contra o Sporting 

Clube de Portugal, no dia 8 de Dezembro de 2015, a contar para a Taça de 

Portugal de Basquetebol Sénior Feminino. 

 O seguinte, contou com a atuação da Desportuna – Tuna Feminina da 

FADEUP – e os Flyers Desportus, no jogo também a contar para a Taça de 

Portugal de Basquetebol Sénior Feminino, entre o A.F.C. e o Olivais Futebol 

Clube, no dia 16 de Janeiro de 2016.  

 Por último, marcou presença o Grupo de Dança Jovem, no encontro do 

A.F.C. vs Alavarium, a contar para a Taça de Portugal de Andebol Sénior 

Feminino, no dia 7 de Fevereiro de 2016. Este desafio foi acompanhado em 

direto na Andebol TV, que filmou o jogo, e com os quais colaborei de modo a 

facilitar-lhes, nomeadamente, os participantes do jogo. No final da partida, 

ocorreu, ainda, o sorteio de uma camisola canguru do A.F.C., o qual anunciei.   

 Todas estas atuações contaram com a minha participação na 

organização dos participantes em campo, na apresentação dos mesmos e na 

reprodução sincronizada das músicas quando necessário, nomeadamente, nas 

atuações dos Flyers Desportus e do Grupo de Dança Jovem.  

 Posto isto, e tendo em conta tudo o que foi mencionado acerca da 

gestão de eventos, encontrei, tanto pontos positivos, como pontos negativos.  

 Dentro dos pontos positivos, verifiquei que a dinamização dos jogos foi 

bem sucedida, pois de jogo para jogo o número de espetadores foi 

aumentando, o que consequentemente, levava a um maior apoio às equipas, 

que era, desde o início, um dos principais objetivos.  

 Outro aspeto positivo, foi ter recebido, por parte dos pais, treinadores e 

membros da direção um feedback positivo, mencionando a sua aprovação, 

relativamente ao trabalho efectuado, incentivando à continuação do mesmo.  

 Notei, ainda, que os atletas também apreciavam a nova dinâmica 

ganhando um novo ânimo e confiança para os jogos que iriam disputar.  
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 Relativamente aos pontos negativos, o único ponto diretamente 

relacionado com as minhas tarefas e que, por isso, afetou por vezes a sua 

realização, foi o mau funcionamento dos equipamentos, nomeadamente, o 

sistema de som. Este, por vezes, tinha a funcionar apenas uma das duas 

colunas disponíveis, o que incapacitava a reprodução ou a percepção quer da 

apresentação, quer das músicas, ou, até mesmo, dos samplers, pois 

reproduzia baixo, com cortes ou com eco o que era transmitido.   

 Um outro ponto negativo, refere-se ao facto do treinador da equipa 

sénior masculino de basquetebol ter solicitado, por duas vezes, que a 

apresentação não se realizasse, isto porque, como a apresentação não se 

efetuava em todos os jogos da sua equipa os atletas estranhavam e 

questionavam o porquê de esta não ser constante. No entanto, transmiti-lhe 

que não fazia parte das minhas funções a seleção dos jogos que seriam 

dinamizados, tendo, por esta razão, indicações para realizar a apresentação 

independentemente dos seus pedidos.  

 

5.2. Musealização 
	
 O Académico Futebol Clube é um clube com 105 anos e, por isso 

mesmo, ao longo da sua história tem vindo a acumular os mais diversos 

prémios, desde taças e troféus, a medalhas, medalhões, placas, pratos, entre 

outros. Estes englobam prémios de classificação, de participação, de mérito, 

ofertas e, ainda, recordações que ficaram entregues ao clube por parte de 

antigos jogadores. 

 O elevado número destes objetos levou à necessidade da criação de um 

registo dos mesmos. No entanto, a organização destes registos numa base de 

dados, uniforme e ordenada, era inexistente. Deste modo, a minha tarefa nesta 

área consistiu, em fazer uma catalogação digital de todo o acervo, passando 

pela criação de uma base de dados, que permitisse a organização de toda a 

informação, salvaguardando-a e facilitando o seu acesso futuro. 
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 Para tornar possível a realização do que me foi proposto, comecei por 

realizar um diagnóstico da estrutura física da museografia e da situação 

documental existente no Académico Futebol Clube. Daí apercebi-me que:  

• No livro de tombo constavam apenas 540 taças, troféus, jarrões, objetos 

artísticos, entre outros; 

• Existem três ficheiros Excel, cada um para uma tipologia diferente; 

• Existiam erros na numeração dos números de inventário; 

• Haviam inúmeras taças e troféus que cariciam de número de inventário 

e de qualquer tipo de registo. 

 

 Isto é, ao observar os itens de documentação encontrados nos arquivos, 

o livro tombo, apercebi-me que existia pouca informação, e a existente remetia 

apenas para os objetos mais antigos do clube. Além deste, existem, ainda, três 

ficheiros de Excel onde encontrei mais informações, sendo que, um ficheiro se 

referia a taças, outro a troféus, e um último a medalhas, medalhões e placas. 

Contudo, muitos dos objetos estavam em falta, ou mal catalogados, ou não 

tinham informação correspondente. 

 Tendo em conta esta situação, fixei as seguintes etapas, para conseguir 

atingir os objetivos definidos:  

• Elaborar um novo sistema de documentação; 

• Construir e organizar as fichas catalográficas; 

• Acertar a forma de numeração a ser seguida nos números de inventário; 

• Catalogar e fotografar cada objeto do acervo museológico; 

• Criar um banco de dados digital de armazenamento das fotos de cada 

objeto. 

 

 Ou seja, criei uma base de dados e uma nova ficha catalográfica no 

Microsoft Access, com base nas fichas já existentes em ficheiro Excel, como se 

pode observar na figura 19.  



	 51	

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações desta nova ficha foram selecionadas tendo em conta as 

necessidades do museu e nela constam: 

• Número de inventário 

O A.F.C. possuía um sistema de catalogação tendo em conta a tipologia do 

objeto. Este consistia em atribuir um número de inventário com uma etiqueta 

branca às taças, um mesmo número precedido de um “b” em etiquetas azuis 

para os troféus e um mesmo número, mas, desta vez, em etiquetas amarelas 

nas medalhas, medalhões e placas.   

No entanto, este sistema não funcionava numa base de dados digital, e por 

essa razão, e seguindo algumas instruções dos meus superiores, alterei o 

sistema de catalogação, tendo, na mesma, como base a tipologia do objeto. 

Assim, as taças foram catalogadas desde o número um, os troféus iniciam a 

sua catalogação no número 4000, e as medalhas, medalhões e placas no 

número 7000.  

• Nome do objeto 

Nesta nova ficha, passou a fazer-se uma distinção entre o nome e a descrição 

do objeto. O nome é o que consta no objeto, no entanto, por vezes, era 

inexistente. 

• Descrição do objecto 

Neste começou a registar-se a forma, as medidas (altura, comprimento, 

largura) e o material do qual é constituído o objeto.  

• Ano do objeto 

Figura 19 - Base de Dados em Microsoft Access 



	52	

É o ano que está presente no objeto e que, normalmente, corresponde ao ano 

da competição em que tinha sido ganho, ou ao ano em que tinha sido oferecido 

ao clube.  

• Modalidade 

Refere-se à modalidade à qual o objeto estava relacionado. 

• Classificação 

Indica a classificação com a qual o objeto foi adquirido. 

• Localização 

Foi um dos novos pontos criados na ficha catalográfica, e é utilizada para 

localizar o objeto dentro das instalações do clube. 

• Fotografia 

É o registo icónico do objeto, também criado de novo, com o objetivo permitir a 

salvaguarda e uma maior facilidade no acesso ao objeto. Para conservar este 

registo de um modo organizado, criei diferentes arquivos digitais, consoante a 

tipologia dos objetos, onde o número de registo das fotografias é equivalente   

ao número de inventário do objeto.  

 

 Posto isto, iniciei a catalogação propriamente dita do acervo diretamente 

na base de dados do Microsoft Access, no entanto, este mostrou ser mais 

demorado do que o previsto, devido ao facto do material informático que estava 

a utilizar ser demasiado lento. 

 Com o intuito de reverter este problema, alterei o material informático o 

qual não me permitia o acesso ao Microsoft Access, por ser um computador 

Macintosh, o que me levou à criação de um sistema próprio de trabalho, que 

possibilitasse um registo eficaz da informação, para mais tarde ser transferida 

para a base de dados.  

	 Desta forma, o sistema que criei consistia, em primeiro lugar, confirmar 

se o número de inventário do objeto se comprovava na ficha do Excel, se fosse 

este o caso, passava ao preenchimento dos restantes espaços em falta, de 

modo a completar toda a informação. Caso o número não se confirmasse, 

procurava no ficheiro o objeto de outra forma, pelo nome, pelo ano ou pela 

modalidade. Se, por acaso, o objeto não tivesse registo este recebia um novo 
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número de inventário e era adicionado ao ficheiro, juntamente com as suas 

informações.  

 Depois dos objetos serem identificados e de terem o número de 

inventário correto, acrescentava as informações necessárias, tal como as 

medidas e o material do objeto, para passar ao registo fotográfico do mesmo.  

 Enquanto isto, num bloco de notas, ia registando as informações que 

não constavam no ficheiro Excel, tais como a localização, as medidas e o 

número da fotografia, de maneira a ser possível, mais tarde, adicioná-las à 

base de dados. Apesar deste método de trabalho ser um pouco mais lento, 

favoreceu um maior controlo e rigor nos objetos que iam sendo catalogados. 

 Por fim, passava à marcação de cada objeto. Esta era feita através de 

etiquetas autocolantes, onde constava o número de inventário, a sigla do clube 

e o ano de registo, tal como se pode observar na Figura 20. Inicialmente, as 

etiquetas eram imprimidas por uma funcionária da secretaria, tendo de lhe 

facultar os números corretos que necessitava para que ela as pudesse fazer no 

computador, o que, por vezes, demorava a estar pronto, devido ao restante 

trabalho que dependia dela. Mais tarde, este método foi modificado, devido, 

não só, à dependência que trazia à funcionária em questão, como também, ao  

custo elevado das primeiras etiquetas utilizadas.  As novas etiquetas 

autocolantes, com um tipo de papel diferente e mais económico, eram 

impressas apenas com a sigla do clube e o ano de registo, sendo que o 

número de inventário era escrito à mão, como se pode observar na Figura 21  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

Figura 21 - 2ª Etiqueta Utilizada Figura 20 - 1ª Etiqueta Utilizada 
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Todo este processo realizou-se ao longo de diferentes salas nas 

instalações do A.F.C, tal como se pode constatar nas figuras seguintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Sala 13 Figura 22 - Hall da Entrada 

Figura 24 - Hall da Fama Figura 25 - Sala dos Presidentes 

Figura 26 - Museu do A.F.C. 
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Atualmente, o museu do A.F.C. trabalha com os seguintes itens de 

documentação museológica: 

• Todos os objetos do acervo etiquetados com número de inventário; 

• Livro de Tombo; 

• Ficheiros de Excel separados por tipologia de objetos, onde constam, 

separadamente, 1387 taças, 956 troféus diversos e, ainda, 527 

medalhas, medalhões e placas;  

• Arquivos digitais fotográficos, igualmente, separados por tipologia; 

• Base de dados em Microsoft Access com todo o acervo do museu e 

respetivas fotografias. 

 A nova base de dados do Académico Futebol Clube é bastante 

facilitadora, visto que permite pesquisar por diversos campos, nomeadamente, 

pelo nome, tipologia, data ou modalidade, o que torna o processo de pesquisa 

mais prático e eficaz.  

 Todo este processo, realizado ao longo de vinte e duas semanas, perfez 

um total de 352 horas, divididas por dezasseis horas semanais.  

 Durante o decorrer desta etapa do estágio profissionalizante, foram 

vários os aspetos, tanto positivos como negativos, com que me deparei. 

 Como aspetos positivos realço o facto de ter desenvolvido os meus 

conhecimentos numa área diferente e desconhecida, o que foi facilitado pela 

estreita relação que dispunha com o Conselho da História, Galardões e Sócios, 

tendo adquirido uma nova perspetiva do clube e de toda a sua história.  

 Nos aspetos negativos saliento a dificuldade da normalização das fichas 

catalográficas, devido à imprecisão e à omissão das fichas existentes, o que, 

consequentemente, tornou a tarefa mais demorada. Além disto, acrescento que 

este deve ser um trabalho dividido por mais do que uma pessoa, pois implica, 

para além da recolha da informação, o manuseamento cuidadoso dos objetos 

dispostos, muitas vezes, em pontos altos de difícil acesso. 

 Em suma, este é um trabalho lento e exigente e que deve ser feito com 

o máximo de objetividade e respeito pelos objetos a inventariar.  
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5.3. Administração 
	
 Um clube desportivo, tal como qualquer outra organização dispõe de 

órgãos sociais que estão encarregues de organizar, gerir e coordenar todas as 

suas atividades, serviços e instalações abertas ao público, e o Académico 

Futebol Clube não é diferente.  

 Desta forma, uma das minhas tarefas estava diretamente relacionada 

com um destes órgãos sociais, a direção. Assim, a minha função consistia na 

transcrição das atas, para um formato digital, realizadas por este órgão social 

no período de 2014, 2015 e as que se realizassem em 2016, no decorrer do 

estágio profissionalizante. Para tal, segui a estrutura que o A.F.C. possuía, 

sendo esta visível na Figura 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27 - Estrutura da Ata do A.F.C. 
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As atas representam grande importância para a direção visto que nelas 

constam a totalidade do que é tratado ao longo de cada reunião deste órgão 

social, preservando de forma fidedigna a ordem de trabalhos, todas e 

quaisquer votações efetuadas, bem como todas as decisões tomadas, para 

que mais tarde, se possa ter acesso a estas, seja qual for o motivo do seu 

acesso. Por esta razão, a transcrição das atas foi uma tarefa muito importante 

exigindo um total respeito por tudo o que constava em cada um destes 

documentos não podendo serem feitas quaisquer alterações.  

 Esta área, dispunha de sessenta e quatro horas de trabalho, que não 

era totalmente realizado no A.F.C., isto é, parte das atas escritas em papel 

pude transcrever em casa, e as restantes, juntamente com os membros da 

direção, foram escritas no clube. No entanto, como foi a área que necessitou 

de menos tempo para finalizar tudo o que me foi proposto, o restante tempo foi 

ocupado no âmbito da musealização, onde fui completando a base de dados 

com todas as informações novas.  

 Na realização desta tarefa foram alguns os aspetos positivos e negativos 

que pude encontrar.  

 Ao nível dos aspetos positivos, posso enumerar o aumento do meu 

conhecimento acerca das funções desempenhadas pelos órgãos sociais do 

clube, bem como, da importância das atas do clube; e, ainda, a importância 

desta tarefa para o próprio clube. 

 Ao nível dos aspetos negativos, apenas posso apontar a dificuldade da 

percepção da letra com a qual as atas eram redigidas, o que se tornava num 

obstáculo, não só à rapidez desta tarefa, como também, à legitimidade da 

própria transcrição.  
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Reflexão Crítica e Conclusão 
	
 Atualmente, falar de desporto é falar de uma realidade que está em 

constante evolução e transformação. Ao longo das últimas décadas, o desporto 

deixou de ser a simples prática de uma atividade física para se tornar num 

evento desportivo e num verdadeiro espetáculo, assistindo-se a um aumento 

da frequência destes eventos desportivos, não só a nível nacional como a nível 

internacional.  

 Apesar de a base do evento estar no desporto, hoje em dia, é a vertente 

social que prevalece nos eventos desportivos, assim, dentro de um evento, o 

impacto na sociedade cresce exponencialmente.  

 O evento desportivo cria sinergias únicas, onde quem o quer potenciar 

deve perceber as suas dinâmicas para aumentar a sua dimensão e o seu 

impacto, no entanto, é necessário perceber, também, qual é a sua viabilidade 

para se planear e organizar todo o evento da melhor forma.  

 Deste modo, o planeamento surge como a base a partir da qual o 

evento pode ser implantado, conseguindo, assim, objetivar a sua estrutura e 

prever o seu sucesso.  

 No que diz respeito aos eventos desportivos, cada vez mais surgem 

novas e diferentes formas de os organizar, no entanto, tive de optar por uma 

para conseguir informar-me e preparar-me o melhor possível para realizar o 

que me foi proposto.  

 Assim, após alguma investigação, tive como base a divisão feita por 

Sarmento (2014) no que toca à divisão do planeamento de um evento 

desportivo em 4 etapas (ideia, concepção, realização e avaliação) e 3 fases 

(pré-evento, evento e pós-evento), o que, de facto, tendo em conta que o 

objetivo central da minha tarefa na gestão de eventos desportivos era a 

animação de jogos, ou seja, tornar os jogos realizados no pavilhão do Lima em 

espetáculos desportivos, foi o melhor método de planeamento e execução para 

a realização do projeto proposto. O que, a meu ver, levou a que o objetivo 

nesta área do meu estágio profissionalizante fosse cumprido, tendo em conta o 

número crescente de espetadores presentes nas instalações do A.F.C. de jogo 
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para jogo, o que demonstra que o trabalho realizado trouxe, realmente, mais e 

novos adeptos ao clube.  

 Ainda nesta área, houve dinamização durante os intervalos de alguns 

jogos por grupos externos ao clube, tais como os Flyers Desportus, a 

Desportuna e o Grupo de Dança Jovem. Estes foram muito bem recebidos, e 

para o público foram uma surpresa, o que só o cativou e aumentou, ainda 

mais. 

 Com o crescimento do público, vem a possibilidade de vender mais, 

tanto o merchandising do clube, como as atividades que o mesmo oferece. 

Com isto, vem o marketing associado ao desporto, ou seja, o marketing 

desportivo, pois como em qualquer negócio, este é essencial para o seu 

crescimento e sucesso. 

Assim, nesta área, publicidade e marketing, o meu trabalho remetia para 

a publicidade, criada por mim, e apresentada nos tempos mortos dos jogos. 

Contudo, nunca me foi possível perceber se a publicidade e marketing estavam 

a resultar, pois eu não estava envolvida nas vendas do merchandising do clube 

ou nas inscrições para as atividades disponíveis do mesmo.  

 No que diz respeito à musealização, era uma área na qual não tinha 

experiência nem conhecimento para a desempenhar, no entanto, para 

ultrapassar esta dificuldade realizei uma pesquisa bastante alargada sobre o 

tema, o que me requereu muito tempo e trabalho, mas permitiu-me aumentar 

os meus conhecimentos, podendo, depois, seguir alguns passos descritos por 

diversos autores. 

 Assim, o meu conhecimento, apesar de ainda ser ténue, permitiu-me 

perceber que a musealização e o seu processo de documentação se iniciam 

desde a entrada do objeto no museu até à sua exposição. Neste processo 

estão contidos os trabalhos de catalogação, inventariação, numeração, 

classificação, documentação de entrada, saída e movimentação do objeto, 

organização, disseminação e recuperação da informação, como foi referido por 

Marcon (2010). Foi nestes processos que eu estive envolvida. 

 O grande número de acervo que o A.F.C. possui, associado à imensa 

falta de informação do mesmo, foi um grande obstáculo para a conclusão desta 
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tarefa, sobretudo, porque este trabalho delegado apenas numa pessoa torna-

se muito cansativo, mas, principalmente, muito demoroso.  

 A criação da ficha catalográfica foi a tarefa mais acessível, pois tinha 

uma base por onde me guiar, no entanto, houve campos de descrição que 

precisaram de ser acrescentados. 

 A criação da base de dados em Microsoft Access não foi complicada, a 

minha maior dificuldade foi organizá-la e formatá-la de forma a ser possível 

pesquisar por qualquer campo. Para facilitar e acelerar este processo, contei 

com a ajuda do Engenheiro Informático Luís Coutinho, membro da direção do 

A.F.C.. 

 Devido à minha tarefa na área da administração, adquiri um maior 

conhecimento interno de um clube desportivo, mas sobretudo, no que diz 

respeito aos órgãos sociais do clube e às responsabilidades inerentes a cada 

um. O meu trabalho debruçou-se sobre a transcrição das atas da 

administração, o que me permitiu perceber a importância das atas para 

qualquer órgão social do clube. Foi uma tarefa relativamente fácil, onde o maior 

obstáculo foi decifrar a caligrafia com a qual as atas tinham sido redigidas. 

 O bom relacionamento com as diferentes lideranças do clube, e os 

restantes profissionais que integram o A.F.C. que sempre se disponibilizaram 

para me auxiliar, apoiar e motivar na realização das minhas tarefas, só facilitou 

o meu desempenho na sua execução.  

 Todas as tarefas efetuadas foram importantes para mim, no entanto, a 

tarefa que me deu mais satisfação ao realizar foi a animação dos jogos no 

pavilhão do Lima, pois era onde tinha contato com o público e onde podia ver a 

evolução do meu trabalho e de que forma estava a ajudar o clube. Quanto à 

tarefa realizada na área da musealização, foi, provavelmente, a mais 

trabalhosa e, sem dúvida, a mais demorada, contudo, isto só me deu mais 

vontade e determinação para mostrar que a conseguia executar de forma 

exemplar. 

 Refletindo acerca de todas as tarefas realizadas, posso concluir que os 

objetivos do estágio foram cumpridos, não só os objetivos definidos pela 

entidade acolhedora mas também os meus objetivos pessoais, pois com a 



	62	

realização deste estágio profissionalizante tive a oportunidade de adquirir uma 

maior responsabilidade e organização no trabalho, compreender o 

funcionamento de um clube, adquirir novos saberes e competências e, ainda, 

desenvolver a minha capacidade de criar sistemas e métodos de trabalho 

capazes de facilitar a realização do que me foi proposto, o que futuramente, ao 

trabalhar na área, me facilitará na adaptação a novos desafios. Assim, este 

estágio foi, sem dúvida, uma mais-valia na minha formação, sendo o balanço 

final bastante positivo, proporcionando-me ainda o desenvolvimento das 

minhas capacidades a nível social e da comunicação devido ao contacto que 

estabeleci, não só, com os membros do clube, mas também, com o público. 

 Em suma, tendo em conta que o meu conhecimento em algumas áreas 

nas quais trabalhei era pouco ou nenhum, este estágio tornou-se um desafio, 

onde me pude colocar à prova e testar as minhas capacidades num nível 

prático, no entanto, é com orgulho que concluo este estágio profissionalizante 

com o sentimento de desafio superado com sucesso. 
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