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Resumo 

A comunicação exerce grande importância na atividade de um clube de futebol, pois 

é um meio para os clubes projetarem a sua imagem e serem bem-sucedidos. A partir daqui 

nasce o tema e finalidade deste relatório de estágio que procura responder à questão “Qual a 

importância da comunicação para a divulgação do futebol e futsal femininos?” Este relatório 

aborda as diferenças de género no desporto, o papel da mulher no mundo do futebol, bem 

como a posição do futebol e futsal femininos em Portugal. 

No âmbito deste relatório de estágio, procurar-se-á compreender qual a perceção 

sobre a comunicação no futebol feminino, nomeadamente a importância que os media 

exercem para a divulgação do futebol feminino. Assim, recorrendo ao inquérito por 

questionário, aplicado à população portuguesa em geral e à entrevista, dirigida a cada 

responsável pelo departamento de comunicação de cada associação de futebol distrital e 

regional em Portugal, procura-se compreender a importância da comunicação para a 

divulgação do futebol feminino, bem como perceber as dinâmicas comunicacionais 

realizadas dentro de uma associação de futebol e as funções dos profissionais de 

comunicação nessas associações.   

Palavras-chave: Comunicação; Futebol Feminino; Género; Associações de Futebol; 

Meios de Comunicação; 
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Abstract 

Communication plays a major role in the activity of a football club, as it is a means 

for clubs to project their image and be successful. From here the theme and purpose of this 

internship report is born, which seeks to answer the question "How important is 

communication for the dissemination of women's football and futsal?" This report addresses 

gender differences in sport, the role of women in the world of football, as well as the position 

of women's football and futsal in Portugal. 

Within the scope of this internship report, an attempt will be made to understand the 

perception of communication in women's football, namely the importance that the media 

have for the dissemination of women's football. Thus, using the questionnaire survey, 

applied to the Portuguese population and the interview, directed to each person responsible 

for the communication department of each district and regional football association in 

Portugal, one seeks to understand the importance of communication for the dissemination of 

women's football , as well as to understand the communicational dynamics carried out within 

a soccer association and the roles of communication professionals in these associations. 

Keywords: Communication; Women's Football; Genre; Football Associations; 

Media;  
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Introdução 

O presente relatório de estágio surge para conclusão do 2º ciclo- Mestrado em 

Ciências da Comunicação, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

O estágio é o primeiro contacto com a realidade do mercado de trabalho e tem como 

objetivo complementar a formação académica do aluno, proporcionando um 

aprofundamento da formação prática. Desta forma, o estágio foi realizado na Associação de 

Futebol de Vila Real (AFVR), de janeiro a junho de 2020 (duração de 900 horas) com o 

objetivo primordial de obter experiência profissional em contexto real de trabalho, de modo 

a desenvolver capacidades profissionais como autonomia no trabalho, trabalho em equipa, 

cooperação, comunicação escrita e oral, etc. Como objetivo geral deste estágio, pretendeu-

se completar a formação académica através da formação prática na área e aplicar 

conhecimentos e competências teórico-práticas adquiridas ao longo da formação académica.  

A escolha desta entidade (AFVR) para realizar o estágio curricular foi principalmente 

pelo facto de a comunicação nas organizações ser uma área que sempre cativou a estagiária 

e que tem sido pouco desenvolvida principalmente quando se relaciona a temas como o 

futebol e futsal.  

Com a valorização crescente da comunicação nas sociedades surge também a 

preocupação de qualquer clube ou organização comunicar eficazmente e obter uma imagem 

externa positiva. Tendo em conta também a valorização das associações de futebol, por 

serem estas o elo de ligação entre os clubes, as equipas e os seus adeptos, o foco deste 

relatório de estágio recaiu sobre a “Importância da Comunicação para a divulgação do 

Futebol Feminino”  

Optou-se assim, pela escolha do futebol e futsal femininos, visto serem áreas que 

estão a desenvolver-se exponencialmente. Tudo isto, deve-se ao facto da intervenção de 

outras áreas, bem como o investimento que é feito nestas modalidades. Outra das razões é a 

estagiária já ter sido jogadora de futsal durante o secundário e conseguir compreender quais 

as dificuldades existentes neste meio, e também saber que o género feminino pode ganhar 

espaço no futebol e futsal português.  

No âmbito deste relatório, define-se como pergunta inicial: “Qual a importância da 

comunicação para a divulgação do futebol e futsal femininos?”  
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Por sua vez, os objetivos delineados para a parte de investigação deste relatório de 

estágio são:  

➢ perceber o contributo que a comunicação exerce para a divulgação do futebol 

e futsal femininos; 

➢ analisar o papel que os media desempenham na difusão do futebol e futsal 

femininos em Portugal; 

➢ averiguar a posição do futebol e futsal feminino em Portugal;  

➢ investigar a perceção que a sociedade tem sobre futebol e futsal femininos na 

atualidade; 

➢ caracterizar o papel que a mulher tem no futebol, comparativamente com o 

género masculino;  

➢ e compreender como as associações de futebol distritais e regionais 

comunicam/divulgam o futebol feminino. 

Em suma, o principal objetivo de investigação deste relatório de estágio é 

compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e futsal 

femininos. Relativamente à metodologia, utilizar-se-á os métodos quantitativo e qualitativo, 

através das técnicas de recolha de dados: inquérito por questionário dirigido ao público 

português em geral com o intuito de compreender qual a perceção do mesmo sobre a 

comunicação no futebol feminino, nomeadamente a importância que os media exercem para 

a divulgação do futebol feminino; e entrevista dirigida a cada responsável pelo departamento 

de comunicação de cada associação de futebol distrital e regional em Portugal, com o 

objetivo de percecionar as opiniões destes relativamente ao futebol feminino, tal como 

compreender as dinâmicas comunicacionais realizadas dentro de uma associação de futebol 

e as funções dos profissionais de comunicação no âmbito desta área.  

Deste modo, através da metodologia procurar-se-á responder à pergunta inicial e ir 

ao encontro dos objetivos delineados, de forma a perceber a importância da comunicação no 

seio de um clube de futebol e de que forma os media exercem influência e moldam o 

pensamento da sociedade quanto ao futebol e futsal femininos. 

Como forma de abordar os pontos referenciados, este relatório está dividido da 

seguinte forma: a primeira parte compreende a investigação: revisão da literatura sobre o 

tema teórico exposto, abordando o papel da mulher no futebol, a posição do futebol e futsal 
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femininos em Portugal, bem como a importância da comunicação para a divulgação dos 

mesmos e o papel desempenhado pelas as associações de futebol; e o estudo empírico, 

engloba a metodologia, caracterização da amostra, análise e discussão dos resultados. 

A segunda parte é relativa ao estágio - apresentação da entidade acolhedora, nomeadamente, 

o enquadramento territorial, pequenas informações relevantes sobre o distrito de Vila Real e 

também o enquadramento organizacional, apresentação, estrutura interna e competições da 

AFVR. Seguidamente, o capítulo 4 compreende a descrição das atividades desenvolvidas 

durante o estágio. E o 5 e último capítulo, constitui-se como a apreciação crítica do estágio, 

expetativas e receios vividos durante o estágio.  
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Parte 1. Investigação 

1. Capítulo: Revisão da Literatura 

1.1. Mulher no Desporto 

Antes de perceber a importância que os media exercem atualmente sobre o futebol e 

futsal femininos, é necessário compreender conceitos básicos como desporto e o papel da 

mulher no mesmo. Assim, o desporto é muito mais que um conceito, este termo “é utilizado 

no presente de uma maneira bastante vaga, de forma a abranger confrontos de jogos de 

numerosos géneros” (Elias e Dunning, 1992:191).  

…um desporto, seja ele qual for, é uma atividade organizada, centrada num 

confronto entre, pelo menos, duas partes. Exige esforços físicos de certo tipo e é disputado 

de acordo com regras conhecidas, incluindo, onde se revelar apropriado, regras que 

definem os limites autorizados de força física. O grupo de participantes é organizado de 

tal maneira que em cada encontro ocorre um padrão específico de dinâmica de grupo — 

um padrão que é flexível, umas vezes mais, outras vezes menos, e, por isso, variável e, 

de preferência, não inteiramente previsível no seu curso e nos seus resultados (Elias e 

Dunning, 1992:232). 

Para os mesmos autores “o desporto é entendido como uma coisa vulgar, uma 

atividade de lazer orientada para o prazer, que envolve o corpo mais do que a mente” (Elias 

e Dunning, 1992:17).  O desporto para além de ser um estilo de vida, é um fenómeno social, 

económico e muito associado à saúde, pois dá uma melhor qualidade física aos cidadãos, 

tem uma dimensão educativa e desempenha uma função social, cultural e recreativa, no 

sentido em que fomenta o sentido comum de pertença e de participação (L’Etang, 2013). 

 O desporto foi, e será sempre, um dos elementos fundamentais para o 

desenvolvimento equilibrado e completo do Ser Humano. Todos conhecem a velha 

máxima ´men sana in corpore sano´. Se importa desenvolver o espírito e respeitar valores 

morais, não menos importante será procurar desenvolver as qualidades físicas (Martins, 

2005:29). 

Atualmente, o desporto está muito presente e assume diferentes papéis na vida da 

sociedade contemporânea (Pires, 2007:4). O desporto não chega só aos “amantes” do 

mesmo, mas ao público em geral e até a quem não procura este tipo de conteúdo, através das 

notícias na televisão e jornal, na internet através das redes sociais, rádio, etc. Assim, nos dias 

de hoje, homens e mulheres ocupam o mesmo espaço no que toca a prática de diferentes 
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modalidades desportivas, que antes eram praticadas exclusivamente pela parte masculina. 

Porém, antigamente o desporto era acessível apenas aos homens devido às suas 

características e ao seu aspeto físico (Kanesiro, 2009:17), e não às mulheres devido ao seu 

papel como mãe, cuidadora e dona de casa.  

Ballariny (1940) salienta que este desporto era muito violento e prejudicial ao corpo 

feminino, pois causaria a masculinização do corpo das mulheres, desenvolvendo “pernas 

grossas, tornozelos mais rechonchudos e joelhos deformados, podendo até causar danos aos 

seus órgãos reprodutores “. 

Embora se esteja a verificar uma mudança nos papéis sociais, a verdade é que as 

normas sociais e as normas de interação que estavam associadas aos diferentes sexos ainda 

se mantêm (Loureiro, 2014:10). Assim, ainda não é possível afirmar que as dificuldades 

daquela época foram vencidas. Isto considerando que, segundo Bruhns (2000) a sociedade 

ainda discrimina a mulher que mostra interesse pela prática desportiva. Este pensamento, 

inconscientemente é instigado desde pequeno, onde somos induzidos a comportar-nos de 

acordo com o expectável. Assim, quando uma criança nasce ela é condicionada desde cedo 

de acordo com a configuração de seus órgãos sexuais, a agir de tal forma e a ter certas 

preferências. Moura (2005) refere que para o menino espera-se presentes como carrinhos de 

brinquedo e bolas de futebol, e às meninas, bonecas. Assim, se for menino veste azul e recebe 

bolas, carrinhos, armas e super-heróis, porque espera-se que sejam competitivos e fortes, 

enquanto que as meninas vestem cor de rosa e recebem bonecas, peluches, kits de 

maquilhagem e miniaturas de eletrodomésticos, porque devem cuidar da casa e estar sempre 

bonitas.  

Habituámo-nos a viver assim e não damos por nada. Disseram-nos que era assim. 

Sempre vimos que era assim. Começa nas primeiras roupas e brinquedos: ‘É menino ou 

menina?’ E, em conformidade, azul ou cor de rosa, carrinho ou boneca. Depois a família 

e a escola: e, em conformidade, a valorização da rua ou da casa, da assertividade ou da 

contenção. Depois, a crescer, o que uns e outras ‘devem’, o que ‘é próprio’ de uns e que 

‘é próprio’ de outras. Basta parar um pouco para ouvir, longínquas e presentes, as vozes 

de encorajamento e interditos a distinguir, a limitar, a marcar para a vida, quais são os 

poderes de um homem e os poderes de uma mulher (Rego, 2008:43). 

Portanto, desde cedo, as crianças vão sendo socializadas tendo em conta os seus 

diferentes papéis de género, partindo da parte biológica, o sexo (Loureiro, 2014:24). Assim, 
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é percetível que a discriminação relativamente ao género vem desde há muito tempo e nas 

diversas formas. Relativamente ao tema exposto neste relatório, Laberge (1995) ressalta a 

presença de padrões de género no que se refere à prática desportiva, destacando que embora 

a prática de exercícios físicos e de desporto tenha sido, historicamente, domínio masculino, 

é reconhecida a posição social de algumas categorias de desporto tipicamente masculinas e, 

outras, femininas. Antigamente, segundo Jaeger (2006:201), às mulheres era aconselhado 

desportos que sugeriam “flexibilidade, agilidade, leveza e suavidade nos gestos; requisitos 

básicos para manter sua feminilidade e fortalecer o corpo para a maternidade”, por sua vez 

os homens ficavam incumbidos de todos os outros desportos que exigiam “força, velocidade, 

resistência e potência muscular para destacar a sua masculinidade, a agressividade e 

coragem”. 

…as crianças são estimuladas a vivências esportivas e brincadeiras cotidianas com 

características diferenciadas. Normalmente, às meninas são propiciadas atividades que 

trabalham a coordenação motora fina, reforçando as características de harmonia e 

delicadeza, o que é evidenciado não só nas modalidades esportivas praticadas pelas 

meninas (ginástica rítmica, nado sincronizado, etc.), mas em várias situações do 

cotidiano, nas quais elas se apresentam com mais discrição e menos competitivas. Já os 

meninos são incentivados à prática de atividades físicas que desenvolvam a coordenação 

motora ampla, num ambiente em que não é permitido chorar, mesmo havendo a derrota, 

preparando-os para a disputa, a competição que é refletida em diversas situações 

cotidianas como no mercado de trabalho (Verbena e Romero, 2003:116-117).  

De uma maneria geral, segundo Freitas (2008:3) é exigido o máximo das capacidades 

físicas aos meninos/homens durante as práticas corporais e apenas um pequeno esforço e 

suavidade por parte das meninas/mulheres. Na nossa sociedade, embora este pensamento 

esteja a começar a mudar, os meninos são elogiados pela competitividade e agressividade, e 

as meninas por submissão e charme (Souza e Knijnik, 2007:40). Numa pesquisa, 

relativamente à imprensa escrita, os mesmos autores chegaram à conclusão que “os homens 

constantemente tinham narradas as suas habilidades como atletas. Já as reportagens sobre 

mulheres atletas costumam enfatizar sua feminilidade e beleza” (Souza e Knijnik, 2007:45). 

Assim, pondo as questões de género de lado, pode-se afirmar que o desporto é uma 

das maiores invenções sociais que os seres humanos realizaram sem o planear. Oferece às 

pessoas a excitação libertadora de uma disputa que envolve esforço físico e destreza, 
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enquanto reduz ao mínimo a ocasião de alguém ficar, no seu decurso, seriamente ferido 

(Elias e Dunning, 1992:243). 

Mas qual é o desenvolvimento que o futebol e futsal feminino tiveram em Portugal? 

E de que forma é que a comunicação realizada influência o sucesso do mesmo? Estas são 

duas das questões que serão abordadas abaixo, como forma de averiguar qual o contributo 

que a comunicação tem no futebol e futsal feminino.  

1.2. Futebol e Futsal Femininos em Portugal 

O futebol é cada vez mais um fenómeno social e global, capaz de parar o mundo. É 

o sonho de milhares de crianças e jovens que o vão alimentando ao longo de anos de futebol 

de rua (Rodrigues, 2016:24). O futebol é assim, uma modalidade com grande importância e 

poder na sociedade europeia, não só pelo seu papel social, saúde e bem-estar como também 

pela sua dimensão educativa/social (Santos, 2018:11). Segundo Godoi e Cardoso (1989) o 

futebol é “o desporto mais popular do mundo”. 

Deste modo, entre as mulheres, “as práticas desportivas surgiram no final do século 

XIX na Europa, principalmente as caminhadas, a prática de bicicleta e do ténis” (Messner, 

1995). Mas, foi através da globalização que o desporto, e o futebol em particular, começaram 

a fazer parte da vida de um número cada vez maior de crianças, adolescentes e adultos do 

sexo feminino, apesar da prática desportiva feminina ser fenómeno social relativamente 

recente (Morais, 1993:185). Porém, o futebol não é um processo linear (Frade, 2017), e 

quando falamos de futebol feminino é notório que tem tido um desenvolvimento demorado, 

devido a obstáculos sociais e culturais que não permitem a entrada total da mulher no 

desporto, e estabelecem desde logo, um longo caminho a percorrer e consequentemente um 

futuro incerto para as mulheres nesta área. 

Os primeiros torneios mundiais começaram a ser disputados nos anos 90: a Copa do 

Mundo de Futebol Feminino a partir de 1991 e como desporto olímpico desde 1996. Em 

Portugal, realizou-se a 1984/85 o primeiro campeonato nacional de futebol feminino oficial.  

Deste modo, as mulheres ingressaram neste desporto com poucas participantes em 

competições, devido à resistência e ao preconceito que envolvia esta modalidade (Correia e 

Netto, 2012). Todavia, começaram a surgir debates sobre os temas género e Educação Física 

Escolar que, segundo Barreira et al. (2018:614) foram fundamentais para possibilitar e 
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fomentar a prática do futebol e do futsal feminino no ambiente escolar. Assim, é notório que 

o gosto pelo futebol vem desde cedo. De acordo com Oliveira et al. (2006:210) a motivação 

que leva jovens meninas a procurarem o futsal como atividade desportiva depende em parte 

da sua grande exposição nos media e das suas metas pessoais. Por sua vez, para Gaya e 

Cardoso (1998:42), apesar dos benefícios fisiológicos, psicológicos e sociológicos que a 

participação regular em atividades físicas traz, estes podem não serem os únicos, nem os 

mais importantes, fatores motivacionais que levam as pessoas a aderirem a programas de 

atividade física. Dentro destes fatores, os benefícios relacionados à saúde, o sentimento de 

pertencimento a um grupo, os benefícios estéticos, o controlo do stress, a possibilidade de 

competir e o sentimento de prazer ao realizar determinada atividade também influenciam na 

razão pela qual as pessoas praticam determinada atividade Gonçalves (2014). 

Posto isto, “a popularidade do futebol cresceu e transcendeu a barreira de géneros”, 

o que aumentou o interesse das mulheres em praticá-lo (Carvalho, 2018:42). Contudo, foi só 

em julho de 2017 que a seleção feminina participou pela primeira vez numa fase final do 

campeonato da europa feminino na Holanda. Mónica Jorge, diretora da Federação 

Portuguesa de Futebol (FPF), escreveu um artigo de opinião para “A Bola” - ‘Como 

melhorar o futebol feminino em Portugal’, onde referiu que atualmente, as 

seleções nacionais femininas dos escalões de formação começam a ser a verdadeira base do 

futuro, como atestam os “apuramentos para as fases finais nos escalões sub-17 e sub-19 e os 

percursos vitoriosos nos Torneios de Desenvolvimento da UEFA sub-16” (Jorge, 2020).   

Deste modo, se para os homens ainda há caminhos a percorrer, para a maioria das 

mulheres atletas, “a prática do Futsal tem sido contingente e precária” (Silva e Nazário, 

2018:9). Portanto, quando se fala em futebol e futsal feminino as opiniões têm sido diversas. 

Segundo Goellner (2005:89), a presença da mulher no desporto representa uma ameaça e ao 

mesmo tempo, complementaridade. Ameaça porque traz a atenção para as mulheres num 

universo construído e dominado por valores masculinos e também por colocar em questão 

as características tidas como femininas. Complementaridade porque iguala homens e 

mulheres em atitudes e hábitos sociais, o que simboliza um mundo moderno e civilizado.  

O desporto traz a promoção de uma maior visibilidade das mulheres no espaço 

público e se, ao longo da história do desporto nacional, houve a projeção de vários talentos 

desportivos femininos, vale registar que essas conquistas resultam muito mais do esforço 

individual e de pequenos grupos de mulheres (e também de homens) do que de uma 
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efetiva política nacional de inclusão das mulheres no âmbito do desporto e das atividades 

de lazer (Goellner, 2005: 97). 

Assim, a prática desportiva oferece um espaço para que as mulheres adquiram 

respeitabilidade e reconhecimento social, destruindo falsos estereótipos femininos 

associados à fraqueza física e psicológica (Alonso, 2003). Contudo, para Souza (2006) o 

futebol e o futsal são modalidades desportivas de extrema complexidade, pois existe na sua 

prática influência de várias capacidades motoras conjuntamente: velocidade e coordenação; 

resistência e agilidade e capacidade de consumo de oxigénio.  

Segundo Oliveira (2008:21), o preconceito no futsal feminino pode-se apresentar de 

várias maneiras, seja nas questões de género, em que se pensa que mulheres não sabem jogar 

bola; nas questões do vestuário associado aos papéis de género, as que se vestem como 

homens; ou ainda nas questões como a sexualidade, onde aquelas que jogam futebol/futsal 

são estereotipadas como homossexuais.  

O determinismo biológico, baseado nas diferenças biológicas entre homens e 

mulheres, era o suporte utilizado pelos profissionais da área médica para justificar as 

desigualdades das práticas de exercícios físicos, o que revela que a prática de atividades 

físicas não era neutra, mas sim revestida de valores e significados diferentes entre géneros 

(Vertinsky, 1990). Kanesiro (2009:17) concorda que estas determinantes eram utilizadas 

como suporte pelos profissionais da área médica para justificar as desigualdades das práticas 

de exercícios físicos, porém com o tempo as mulheres foram ganhando espaço, mas ainda 

assim só podendo praticar determinadas modalidades, as quais não fossem “interferir na sua 

feminilidade” (Kanesiro, 2009:17). 

Assim, o futebol feminino tem tido uma existência instável e incerta (Williams, 

2003). Todavia, é notório o trabalho desenvolvido junto dos clubes portugueses, assim como 

o contributo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no que toca à promoção e 

desenvolvimento do Futebol Feminino (Carvalho, 2018:43). Face ao crescimento e 

desenvolvimento do Futebol Feminino em Portugal, a FPF tem tomado medidas que 

promovam a respetiva modalidade (Carvalho, 2018:45). Mónica Jorge, no artigo 

supracitado, referenciou que “a FPF iniciou em 2019/2020 um projeto de apoio a todas as 

equipas do campeonato feminino que envolve a entrega de 600 mil euros ao conjunto de 

clubes, mediante o investimento em formação e incentivo ao desenvolvimento da jogadora 
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portuguesa” (Jorge, 2020). No mesmo artigo, a dirigente da FPF afirma que “o futebol 

feminino é uma área em grande crescimento, mas que a base é, ainda, muito frágil pois em 

Portugal, jogam pouco mais de mil jogadoras seniores e apenas cinco clubes inscreveram 

jogadoras profissionais na época passada” (Jorge, 2020). 

Da mesma forma, Goellner (2005:95) afirma que o número de mulheres que praticam 

esta modalidade está a crescer ao longo do tempo, porém ainda são poucos os campeonatos 

oficiais, bem como não há mulheres em comissões técnicas e nem a nível administrativo. A 

maior parte das pessoas que trabalham em programas desportivos, que narram e comentam 

jogos de futebol são homens, quase que única e exclusivamente esta área está reservada aos 

homens, tornando um ambiente cada vez mais machista e que sem dúvida irá reparar no 

desporto do sexo oposto de outra forma (Kanesiro, 2009:30). No entanto, e apesar de já 

existir uma grande evolução no futebol feminino, atualmente ainda não consegue competir 

com o futebol masculino (Carvalho, 2018:43). Tal como afirma Mónica Jorge, no mesmo 

artigo, “o campeonato feminino é a prova sénior mais desequilibrada do futebol português” 

(Jorge,2020).  

Assim, é notório que as barreiras discriminatórias que envolvem as mulheres atletas, 

em especial aquelas que jogam futsal e futebol, ainda são comuns (Silva e Nazário, 2018:2). 

Mas por que razão ainda existe tanta desigualdade em pleno século XXI? Qual é a 

importância que, nos dias de hoje, a comunicação exerce na divulgação do futebol e futsal 

feminino? E qual é o papel dos media? De que maneira condicionam ou não a forma que o 

futebol e futsal feminino é visto pela sociedade? 

1.3. Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

Neste capítulo serão abordados três grandes temas. Primeiramente, a comunicação, 

para realizar um enquadramento do tema, seguidamente a importância que a comunicação 

exerce para a divulgação e o sucesso do futebol e futsal feminino, por último, o papel que os 

media desempenham e o ponto de vista sobre o futebol e futsal feminino na comunicação 

nos dias de hoje. 

1.3.1. Comunicação 

Antes de compreender a importância que a comunicação exerce no futebol e futsal 

feminino, é importante definir comunicação. Desta forma, a palavra comunicação vem do 
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latim communicare, que significa pôr em comum (Monteiro et al. 2008:54). Comunicação é 

assim, um termo abrangente, que não tem só uma definição e é certo que hoje em dia «toda 

a gente comunica» (Caetano e Rasquilha, 2007:22). Saber comunicar é uma característica 

intrínseca do ser humano, uma ferramenta, que nasce com toda a gente. 

Segundo Rosa (2009:141), a comunicação é uma questão fundamentalmente social e 

existe desde os primórdios e pode ser expressa através da fala, escrita ou gestos. A 

comunicação, fundamental nas relações pessoais, é o ato de transmitir e receber uma 

mensagem e que só tem eficácia quando percebida e interpretada por um ou vários indivíduos 

(Schuler, 1996). Tal como referido no livro, Pragmática da Comunicação (Watzlawick et 

al.1967), definido como o primeiro axioma da comunicação humana, não se pode não 

comunicar, pelo facto de vivermos em sociedade e de estarmos constantemente em contacto 

uns com os outros.  

Segundo Pimenta (2006), a comunicação, para os homens, é tão importante quanto o 

sistema nervoso para o corpo. Sem a comunicação, todas as relações que se estabelecem 

entre as pessoas e os diversos grupos humanos seriam impossíveis, sejam relações 

comerciais, de trabalho ou afetivas. Podemos assim, chegar à conclusão, que a comunicação 

é sem dúvida a arma mais poderosa que uma pessoa pode dispor, tal como afirma Sousa et 

al. (2010:784), é uma ferramenta de trabalho, lazer, relacionamento e negociação. 

Deste modo, a comunicação para além de ser fundamental no relacionamento 

humano torna-se essencial também no ambiente organizacional, uma vez que se constitui 

como um conjunto de estratégias para manter uma boa relação interna (colaboradores, 

fornecedores…) e externa (público, consumidores…) e melhorar ou criar uma imagem 

positiva para a organização.  

Sabemos que a comunicação é o processo de troca de informações entre duas ou 

mais pessoas. Desde os tempos mais remotos, a necessidade de nos comunicar é uma 

questão de sobrevivência. No mundo dos negócios não é diferente. A necessidade de 

tornar os funcionários influentes, integrados e informados do que acontece na empresa, 

fazendo-os sentir parte dela, fez surgir a comunicação interna, considerada hoje como 

algo imprescindível às organizações, merecendo, cada vez mais, maior atenção (Melo, 

2006:2).  

Assim, toda a atividade dentro de uma organização é mediada pela comunicação. Por 

isso, é necessário envolver toda a organização a fim de que esta interação se realize com 
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consistência, relevância e coerência (Nassa, 2005). Em suma, a comunicação é cada vez 

mais, um elemento básico na estrutura empresarial e deve ser considerada como uma 

ferramenta de gestão estratégica (Beirão et al. 2008:46). 

1.3.2. Importância da Comunicação para o Futebol Feminino 

No caso dos temas expostos, futsal e futebol, como em qualquer comunicação, o 

relacionamento humano é essencial para a compreensão coletiva adequada. Muitas vezes, 

quando pensamos em comunicação neste meio, lembramos apenas na que é realizada dos 

treinadores para os jogadores. Segundo Inês Carvalho (2018:135), um dos principais 

problemas que existe antes de um jogo é a forma como os treinadores motivam as atletas 

para o mesmo, pois o desempenho das jogadoras pode ser influenciado pela forma como 

comunicam e pela postura que os treinadores adotam. No entanto, esta não é a única forma 

de comunicação existente, de facto a comunicação entre as jogadoras torna-se a principal 

quando falamos em futebol e futsal, principalmente dentro das quatro linhas. A comunicação 

entre jogadoras torna-se crucial quando falamos em futebol e futsal femininos. Por mais que 

as jogadas sejam ensaiadas, se não forem previamente comunicadas a todos os elementos, o 

sucesso do jogo pode ficar em causa. Assim, a comunicação assume um papel fulcral na 

estrutura de um clube e/ou seleção visto que é necessário que exista uma boa comunicação 

para manter uma relação favorável entre todos os membros internos e externos do clube, isto 

é, entre treinador, jogadores, equipa técnica, árbitros, sócios e adeptos. 

Deste modo, é notório que a comunicação humana não está ligada apenas à 

linguagem verbal, até porque “93% da comunicação humana é feita através de expressões 

faciais e movimentos do corpo” (Pease, 2005:2). Segundo Sousa et al. (2010:785), “a 

linguagem não-verbal configura-se como um expressivo meio de comunicação”, e deste 

modo, as mensagens não-verbais podem não só modificar a mensagem verbal, mas também 

contruir ou destruir relacionamentos interpessoais e/ou profissionais.  

É de extrema importância ter assim atenção à comunicação não verbal, 

principalmente aquando a análise da equipa adversária, para o sucesso de um jogo de futebol. 

Assim, a jogadora de futebol, ao longos dos anos, tem ao seu dispor cada vez mais 

informação para melhorar as suas capacidades e decisões nos jogos e nos treinos (Carvalho, 

2018:137). Informação que nos é transmitida, nos dias de hoje, através dos meios de 

comunicação, principalmente através da televisão e da internet, por serem meios que estão 
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em constante atualização instantânea (ao minuto). Numa era em que se fala em globalização 

e que as fronteiras estão cada vez mais esbatidas e a informação circula livremente através 

de vários meios, os avanços tecnológicos permitiram um novo comportamento, uma vez que, 

por si só, a sociedade se tornou digital, transformando-se a internet num poderoso meio de 

comunicação (Mendes, 2009:3).  

Segundo Betti (1998:1), o desporto está em toda a parte é só ligar a televisão e mudar 

de canal com o comando que o vemos não apenas em programas e noticiários específicos, 

mas também em filmes, programas de auditório, em entrevistas, nos telejornais, desenhos 

animados, telenovelas e séries. Num contexto de profundas alterações a nível de 

comunicação, o jornalismo online começa a ganhar o seu espaço, tentando separar-se do 

jornalismo tradicional, funcionando como um elemento complementar no que ao anterior 

diz respeito. Se a rádio diz, a televisão mostra e o jornal explica, já a internet diz, mostra, 

explica e ainda tem uma linguagem própria. (Canavilhas, 2001:2).  

Assim, com o desenvolvimento dos novos meios de comunicação, as empresas, 

incluindo clubes e associações desportivas, foram obrigadas a aprender a lidar com estes de 

uma forma rápida e eficaz de modo a criarem uma ponte de ligação com os seus públicos-

alvo (Mendes, 2009:6). Deste modo, é notório que os media representam um papel crucial, 

pois tal como o desporto estão em toda parte, em diversas formas e fornecem milhares de 

informações todos os dias que não são neutras, pois alimentam o nosso imaginário e nos 

influencia quanto à compreensão da realidade social em que vivemos (Betti, 2003).  

 Mas será que a informação que é passada é a considerada “correta” ou está apenas a 

ser interpretada de forma errada? Será que o desporto está a ser tratado e a ter tanta 

repercussão nos media no que toca à igualdade em relação ao género? Mulheres e homens 

têm o mesmo espaço dentro dos media? (Kanesiro, 2009:17). 

1.3.3. Importância dos Media para a divulgação do futebol feminino 

Segundo Betti (1998:33), entende-se media como sendo os meios de comunicação 

como rádio, televisão, jornais e revistas os quais podem ligar um número reduzido de pessoas 

com uma grande massa, possibilitando uma comunicação rápida e simultânea. Lage (2002:1) 

define os media como sendo algo que pode ser presencial, com ou sem a intermediação de 

alto-falantes, microfones, etc. É certo que hoje em dia os media estão em toda parte, a todo 

o momento e em qualquer lugar (Kanesiro, 2009:12). 
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Deste modo, os meios de comunicação social podem desempenhar um papel 

importante no combate aos estereótipos de género e à promoção da igualdade entre mulheres 

e homens no desporto e na vida. Sandra Costa, do Portal Futebol Feminino Portugal (PFFP), 

afirma que “existem diferenças muito significativas na cobertura mediática dos desportos a 

nível feminino e a nível masculino, havendo pouca igualdade neste capítulo” (Costa,2017). 

Quando se observa o peso que, por exemplo, o futebol ocupa na agenda dos meios 

de comunicação social e o espaço que é reservado à modalidade quando praticada por 

mulheres, constata-se uma tremenda discrepância – quer ao nível da imprensa escrita, da 

rádio e, também, da televisão (Costa, 2017).  

Esta rede de informações sobre desporto que os media promovem 

consegue bem mais do que simplesmente fazer circular um conjunto 

aparentemente desinteressado e objetivo de fatos relativos ao desporto. Na 

verdade, o media vem exercendo fundamentalmente uma função de 

agendamento do debate sobre esporte, isto é, ao procederem a escolha dos 

assuntos, ao tipo de abordagem e da forma como repercute aquilo que 

veiculam, definem sobre o quê devemos falar e ter opinião, além de, no 

limite, formar a nossa opinião sobre os temas que elegem e fazem circular 

Pires (2007:4). 

Atualmente, os canais televisos procuram adaptar os calendários dos eventos e os e 

os horários de transmissão dos jogos, aos dias e horários desejáveis e convenientes a cada 

estação televisiva (Kenski, 1995:131). Assim, o desporto tem, por obrigação, de se adequar 

aos media. Os eventos esportivos devem ser transmitidos sempre naqueles dias e naqueles 

horários previamente determinados, então os calendários e/ou tabelas de jogos e competições 

são feitos com bases nesses horários Leite (2008). 

Para além disso, Betti (1998) acrescenta que a televisão seleciona imagens 

desportivas e as interpreta para nós, fornece ao telespectador a ilusão de estar em contato 

preceptivo direto com a realidade, “como se estivesse a olhar através de uma janela de 

vidro”. As imagens que passam na televisão sobre desporto têm a capacidade de transportar 

o telespetador para dentro do estádio, com recursos técnicos que superam e até mesmo 

modificam a capacidade de perceção da realidade (Pires, 2007:8). 

Segundo Leite (2008), os media atuam na formação e disseminação da visão do 

desporto que é passada atualmente para a sociedade: o desporto como espetáculo, como 
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possibilidade de ascensão socioeconómica (entenda-se melhoria da qualidade financeira e 

status social), como mercadoria e consumo. As pessoas estão sempre à procura de uma 

melhor situação financeira, sendo assim, os media mostram e idolatram alguns atletas que 

conseguiram através do desporto obter sucesso e os usam como modelos para iludir a 

sociedade.  

Souza e Knijnik (2007:38) afirmam que existem diversas pesquisas que mostram que 

meninas e mulheres têm poucas atletas em que possam espelhar-se, porque apesar das atletas 

serem bem-sucedidas nos desportos, as suas conquistas têm sido ignoradas pelos media. Isto 

só leva a que as pessoas que trabalham no meio desportivo e também o público, a 

compararem constantemente o futebol feminino ao masculino. Assim, a cada dia que passa, 

o desporto fica mais dependente dos media e do dinheiro e vai deixando de lado suas 

características essenciais e benefícios para se adequar ao mundo capitalista (Leite, 2008). 

Os media televisivos aliam-se aos outros meios de comunicação 

para explorar a imagem do sucesso desportivo do momento e consumi-la 

como mais um produto descartável. Os patrocinadores, por sua vez, 

investem no sucesso destes programas - e das equipas e jogadores bem-

sucedidos - para divulgar e vender mais os seus produtos. Os clubes, as 

equipas, os jogadores e atletas, por sua vez, aproveitam as chances de 

aparecer diante da grande massa de telespectadores para se tornarem mais 

conhecidos, mais populares, garantir patrocínio e auferir maiores lucros, é 

claro. Aparentemente todos lucram, todos ficam satisfeitos (Kenski, 

1995:131). 

Pires (2007:6) afirma que o principal interesse que move os media e que funciona 

como pano de fundo de todas suas ações é o económico-financeiro. Na sociedade capitalista, 

os media em geral, e a televisão em especial, é antes de tudo negócio, comercialização e 

consumo. 

Deste modo, mesmo que a mulher tenha conquistado o mundo desportivo, praticando 

desportos antes tidos como de exclusividade masculina, ainda são “invisíveis” para a 

sociedade que acompanha o desporto através dos meios de comunicação (Souza e Knijnik; 

2007: 39). Deste modo, segundo Kanesiro (2009:10), o futebol e futsal feminino tem pouco 

espaço dentro dos meios de comunicação, além disso, surge a questão: este pouco espaço 

que lhe é dado está a ser tratado de forma digna e não preconceituosa, ou está só a aumentar 
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ainda mais toda discriminação da população em relação às mulheres que praticam este 

desporto?  

Sobre este assunto, Goellner (2005:98) afirma que os media pouco espaço conferem 

ao futebol feminino e quando o fazem, geralmente, mencionam não tanto os talentos 

desportivos das atletas, árbitras ou treinadoras, mas a sua imagem e o seu comportamento.  

Deve-se considerar também que a participação de mulheres dentro 

do espaço mediático reservado ao futebol é pouco representativa, para não 

dizer inexistente, seja como comentadoras, narradoras ou participando 

destes programas sobre futebol que tanto espaço ocupam no nosso dia-a-

dia na grelha de programação televisiva. Talvez com a inserção ativa das 

mulheres nestes espaços gradualmente tenhamos algum tipo de mudança 

no discurso mediático, na medida em que os homens passariam a respeitar 

a mulher pelo seu trabalho e não pelos seus atributos estéticos (Kanesiro, 

2009:27). 

Em suma, é necessário, portanto rever o papel dos media e as suas atitudes, para que 

o desporto contribua para um mundo em que as diferenças sejam fonte de enriquecimento e 

não de desigualdades (Kanesiro, 2009:20). 

1.4. O Papel das Associações de Futebol na Divulgação do Futebol Feminino1 

As associações de futebol portuguesas (AFP) são os órgãos de governo de futebol, 

futsal e futebol de praia masculinos e femininos de cada distrito de Portugal (Site Federação 

Portuguesa de Futebol, 2020).  

Ao todo são 22 associações de futebol distritais e regionais. Assim, constitui-se uma 

associação por cada distrito de Portugal, uma na Madeira e três nos Açores. A lista das AF, 

designação abreviada de associação de futebol, é assim: A lista das associações é assim: AF 

do algarve; AF Aveiro; AF Angra Heroísmo; AF Beja; AF Braga; AF Bragança; AF Castelo 

Branco; AF Coimbra; AF Évora; AF Guarda; AF Horta; AF Leiria; AF Lisboa; AF 

Madeira; AF Ponta Delgada; AF Portalegre; AF Porto; AF Santarém; AF Setúbal; AF Viana 

do Castelo; AF Vila Real e AF Viseu (Site Federação Portuguesa de Futebol, 2020).  

 
1 Algumas das informações que seguem neste capítulo foram retiradas do sítio oficial da AFVR 

(http://www.afvr.pt/Associacao/A-Associacao/Fundacao ), do sitio oficial da FPD 

(https://www.fpf.pt/Institucional/Associa%C3%A7%C3%B5es) e do site ZeroZero 

(https://www.zerozero.pt/associacoes.php) 
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As associações de futebol têm assim como missão incentivar e regular o ensino e 

prática de futebol e futsal, tanto masculino como feminino, a nível distrital e regional, tal 

como promover e estabelecer relações junto dos clubes, associados, órgãos de comunicação 

social e público em geral, adeptos ou não destes desportos. Entre as funções e/ou atividades 

realizadas pelas associações constam, apoiar os clubes filiados, promover o desenvolvimento 

do futebol e futsal em geral, principalmente o jovem, bem como a formação dos agentes 

desportivos, como treinadores e árbitros (Site Associação de Futebol de Vila Real, 2020). 

As diversas AF realizam com regularidade torneios interassociações de futebol e 

futsal, tanto para vários escalões etários, como ambos os géneros. Destacam-se o Torneio 

Lopes da Silva destinado a seleções masculinas de futebol sub-14, ou a Taça das Regiões, 

(também conhecida como Torneio Eusébio das Regiões) prova destinada a seleções distritais 

seniores cujo vencedor representa Portugal na Taça UEFA das Regiões, Taça do Sul Futebol 

Sub 23, Taca Transmontana, entre AF Vila Real e AF Bragança, etc (Site ZeroZero, 2020). 

Particularmente, no que toca à comunicação nas associações de futebol, o papel do 

responsável por este departamento passa por (PDF estatutos AF): 

➢ definir a estratégia da AF a nível de imagem, mensagem e visibilidade; 

➢ definir o plano anual de comunicação, como o público-alvo das estratégias a 

serem utilizadas, a escolha dos canais de comunicação, bem como quando 

serão aplicadas e o orçamento das mesmas; 

➢ promover, junto do distrito em questão e das demais instituições (câmara 

municipal, juntas de freguesia, jornais e rádios locais, agências de 

comunicação, etc) a imagem da AF e as atividades realizadas, de forma a 

cultivar uma relação favorável entre ambas as partes; 

➢ preparar, elaborar e divulgar publicações e informações, internas ou 

externas, desde comunicados e legislação formal, a posts informais nas redes 

sociais (facebook, instagram, youtube…) 

➢ recolher e produzir matérias noticiosas com interesse para a AF; 

➢ acompanhar e divulgar iniciativas e eventos sociais (torneios, formações, 

treinos, conferências de imprensa, etc) colaborando na parte técnica e da 

imagem. 
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➢ produzir conteúdos fotográficos e videográficos e edição dos mesmos, bem 

como o registo de informações relevantes para produzir, noticias, artigos de 

opinião, entrevistas, comunicados, etc; 

➢ entre estas tarefas o responsável de comunicação das AF, realiza também 

atendimentos, contactos telefónicos, articulação entre serviços. 

 

Por sua vez, no que se relaciona com os desportos femininos, as AF tem feito uma 

maior aposta no online. Deste a criação e partilha de conteúdos (fotos e vídeos realizados 

em treinos, jogos, torneios de futebol femininos etc),  bem como a aposta na promoção desde 

desportos a nível escolar, e também promoção da festa de futebol feminino ( momento em 

que se realizam os últimos jogos regionais/distritais escolares para encontrar a equipa 

finalista, onde estão presentes treinadores nacionais femininos, jogadoras das seleções 

nacionais femininas e coordenadores técnicos das várias AF2) e do FIFA Academy, que se 

constitui como o centro de treinos/formação de futebol feminino da FIFA3. 

Em suma, as AF constituem-se assim elementos fulcrais quando falamos em futebol 

e futsal a nível distrital, pois são o elo de ligação entre clubes, equipas, jogadores e adeptos 

e são os elementos responsáveis pela comunicação que promovem a imagem das AF dentro 

do seu ambiente, definem a estratégia global de comunicação bem como a sua aplicação a 

nível distrital e regional. 

  

 
2 Informações retiradas do site desporto escolar em https://desportoescolar.dge.mec.pt/festa-do-futebol-

feminino  
3 Informações retiradas do site da AFVR em 

http://www.afvr.pt/Associacao/Noticias/Noticia/Id/46830/Cat/3629/caller/4315  
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2. Capítulo: Estudo Empírico  

2.1. Metodologia 

O objetivo geral desta investigação passa por compreender e analisar a importância 

da comunicação para a divulgação do futebol feminino, bem como as dinâmicas 

comunicacionais realizadas dentro de uma associação de futebol e as funções dos 

profissionais de comunicação no âmbito desta área.  

Assim, o problema de investigação está relacionado com a intenção de compreender 

como a comunicação pode fazer diferença ou não no seio de um clube e perceber a influência 

que os media exercem ou não, na sociedade quanto ao futebol e futsal feminino, obtendo 

assim um ponto de vista profissional sobre o objeto de estudo. 

De acordo com os objetivos delineados, a pergunta de partida para o estudo é: “Qual 

a importância da comunicação para a divulgação do futebol e futsal femininos?” 

Por sua vez, os objetivos delineados para a investigação do relatório de estágio são:  

➢ perceber o contributo que a comunicação exerce para a divulgação do futebol 

e futsal feminino; 

➢ analisar o papel que os media desempenham na difusão do futebol e futsal 

feminino em Portugal; 

➢ averiguar a posição do futebol e futsal feminino em Portugal;  

➢ investigar a perceção que a sociedade tem sobre futebol e futsal feminino na 

atualidade; 

➢ caracterizar o papel que a mulher tem no futebol, comparativamente com o 

género masculino;  

➢ e compreender como as associações de futebol distritais e regionais 

comunicam o futebol feminino. 

De acordo com os objetivos expostos, optou-se pelo recurso a dois instrumentos de 

recolha de dados: o inquérito por questionário e a entrevista. 

Deste modo, para conseguir alcançar resultados de acordo com o problema de 

investigação proposto, as técnicas de recolha de dades consistiram na elaboração de um 

inquérito por questionário (ver apêndice A) e elaboração de entrevistas (ver apêndice B).  
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Primeiramente, pode-se definir questionário como a técnica de investigação 

composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de 

obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc (Gil, 2008:121).  

O inquérito por questionário foi aplicado à população em geral com os objetivos de 

averiguar a perceção que a população tem sobre o futebol e futsal feminino em Portugal e 

compreender qual a importância da comunicação para a divulgação destes desportos. Assim, 

o questionário tem a vantagem de alcançar um elevado número de pessoas a baixo custo, 

permitindo o anonimato das pessoas e a liberdade de resposta no momento mais conveniente 

para cada pessoa. Por sua vez, como limitação exclui as pessoas que sejam analfabetas ou 

não saibam e/ou consigam aceder as novas tecnologias e também impossibilita o auxílio do 

inquirido quando não entende algumas das questões. 

O questionário foi concebido na plataforma online “Google Formulários” e daí 

gerou-se um link que foi disponibilizado por vários meios de divulgação. Os meios de 

divulgação foram o Facebook, Instagram e aplicações como o Facebook Messenger e o 

WhatsApp, por serem um meio mais acessível para o público em geral.  Este foi aplicado 

pela primeira vez no dia 20 de novembro de 2020 e esteve disponível para resposta até ao 

dia 25 de novembro de 2020.  

O questionário encontra-se dividido por dois grupos de questões, para ser mais fácil 

a compreensão dos dados obtidos. O primeiro grupo, relativo à identificação do público-

alvo, é baseado na identificação de critérios demográficos, geográficos e sociodemográficos. 

Já o segundo grupo, é relativo a questões para averiguar a opinião do público-alvo 

relativamente à comunicação no futebol feminino. O inquérito apresenta, ainda, as escalas 

nominais e ordinais, para a sinalização das respostas. As escalas tipo a de Likert é composta 

por um conjunto de frases em relação a cada uma das quais se pede ao sujeito que está a ser 

avaliado para manifestar o grau de concordância desde o discordo totalmente (nível 1), até 

ao concordo totalmente (nível 5, 7 ou 11) (Cunha 2007:24). Por sua vez, a última pergunta 

é do tipo aberta, que permite ao inquirido construir uma resposta pelas suas próprias 

palavras, facilitando a liberdade de expressão.  

As amostras podem ser probabilísticas ou não probabilísticas. Deste modo, a técnica 

de amostragem utilizada foi a não probabilística por conveniência. Não probabilística, 
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porque nem todos os elementos da população tinham a mesma probabilidade de formarem a 

amostra, e por conveniência, já que a amostra se formou de acordo com a disponibilidade e 

acessibilidade dos elementos da população (Huot, 2002).   

A principal razão para trabalhar com a amostra é porque a população é infinita (ou 

considerada como tal) não podendo, portanto, ser analisada na íntegra e levaria a que 

existisse um custo e tempo excessivo do processo de recolha e tratamento de dados. A 

amostra é constituída por 300 inquiridos, sendo que se procedeu à sua caracterização. 

Por outro lado, para conseguir alcançar resultados de acordo com o problema de 

investigação proposto, recorreu-se ainda à aplicação de entrevista estruturada dirigida aos 

responsáveis pelo departamento de comunicação de cada Associação de Futebol distrital e 

regional em Portugal. A entrevista estruturada obedece a um plano constituído por um 

conjunto de questões previamente escolhidas. Esta técnica permite assim, obter uma visão 

global da comunicação feminina atual, de forma mais interpretativa e contextualizada. Todos 

os pormenores da entrevista são cuidadosamente preparados, através de uma escolha 

rigorosa da sequenciação das questões, do vocabulário utilizado e na forma como as questões 

são formuladas.  Assim, a entrevista tem a vantagem de rapidez na resposta e de não exigir 

exaustiva preparação dos pesquisadores. Por sua vez, apresenta também limitações, 

relativamente aos resultados obtidos não devem ser generalizados, nem tomados como 

representativos da população em estudo. 

Posto o enquadramento sobre a comunicação e a influência dos meios de 

comunicação no futebol e futsal feminino e a análise dos dados quantitativos, entende-se 

necessário compreender também como a comunicação funciona a nível das Associações de 

Futebol, por serem estas o elo de ligação entre os clubes, as equipas e os adeptos. Assim, a 

entrevista depois de elaborada foi enviada através do email a cada Associação de Futebol 

distrital e regional de Portugal, sendo dirigida ao profissional responsável pelo departamento 

de comunicação, por este ser o tema desta investigação. A entrevista consistiu assim em nove 

questões do tipo aberto, possibilitando respostas de acordo com as considerações, as opiniões 

e motivações dos entrevistados, relativamente à importância da comunicação para a 

divulgação do futebol e futsal feminino. 

A entrevista foi enviada (apêndice C) pela primeira vez no dia 21 de novembro de 

2020, para os contactos disponibilizados pelo diretor técnico regional, Carlos Soares. Como 
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tinha passado quase uma semana e as respostas obtidas foram apenas de metade das AF de 

Portugal, a entrevista foi reenviada no dia 27 de novembro de 2020, para os contactos 

disponibilizados pelo responsável do departamento de comunicação, Cristiano Dias. Foi 

aguardada resposta até a análise dos dados da mesma.  

Assim, a entrevista foi enviada para todas as 22 associações, porém só foi possível 

obter respostas de 15 AF, uma vez que das restantes não se obteve resposta. Em suma, as 

associações que constam da análise são: AF Angra Heroísmo; AF Bragança; AF Coimbra; 

AF Évora; AF Guarda; AF Leiria; AF Madeira; AF Ponta Delgada; AF Portalegre; AF 

Porto; AF Santarém; AF Setúbal; AF Viana do Castelo; AF Vila Real; e AF Viseu 

(entrevistas transcritas no apêndice D). 
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2.2. Apresentação dos Resultados 

2.2.1 Caracterização da Amostra do inquérito por questionário 

Primeiramente, vai-se proceder à caracterização da amostra relativamente ao 

inquérito por questionário. 

Gráfico 1. Idade dos Inquiridos 

 

Em relação aos critérios sociodemográficos, na variável da idade, a amostra é, 

maioritariamente, jovem. Sendo que, 207 dos inquiridos (69%) apresenta idades 

compreendidas entre os 18 e os 35 anos., como está apresentado no gráfico 1, mostrando 

bastante equilíbrio na distribuição das respostas relativamente à faixa etária dos inquiridos, 

uma vez que cerca 2/3 da amostra constitui-se relativamente jovem. Seguido a faixa etária 

36-45 (17,3%), 46-55 (9%), <18 (3,3%) e 56-65 (1,3%). 
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Gráfico 2. Sexo dos Inquiridos 

 

A amostra final é constituída por 300 inquiridos, sendo que 71% (213) são do sexo 

feminino e 29% (87) são do sexo masculino. A nossa amostra é assim, maioritariamente, do 

sexo feminino, como constatado no gráfico 2.  

Gráfico 3. Localização dos Inquiridos 

 

Seguidamente, na variável da localização, (61%) da amostra é, maioritariamente, da 

região Norte do país, sendo que 183 dos inquiridos optaram por esta opção. Seguido do 

centro (28,3%), sul (6,7%) e ilhas (3,3%). Estes resultados podem ter por base, a utilização 

de determinado meio de divulgação do questionário, as pessoas da região norte teriam maior 
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probabilidade de responder uma vez que o grupo de amigos e conhecidos da estagiária na 

rede social serem, maioritariamente, da mesma zona. 

Gráfico 4. Habilitações dos Inquiridos 

 

Por sua vez, na análise do nível de escolaridade dos inquiridos, como é possível 

observar no gráfico 4, conclui-se que predominam os que possuem habilitações ao nível do 

ensino secundário, 49,3% da amostra, isto é 148 dos inquiridos. 32% dos inquiridos (96) 

terminaram a licenciatura, enquanto que 9,3 % concluiu o mestrado, 28 dos inquiridos, 

seguido logo dos que terminaram o ensino básico, com apenas 7.7% da amostra, isto é, 23 

dos inquiridos, como representado no gráfico 4. Os resultados apresentados podem se 

justificáveis pelo facto das pessoas que tem mais habilitações literárias, ao serem mais 

instruídas, estarem mais sensibilizadas para a importância de investigações como esta e 

também pelo o facto apresentado anteriormente: o questionário ao ser divulgado em certos 

meios acaba por ser influenciado, ao ser respondido pelo grupo de amigos e conhecidos, logo 

apresentarem idades mais próximas e consequentemente habilitações semelhantes. 
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Gráfico 5. Profissão dos Inquiridos 

 

Por último, e ainda relativamente aos critérios sociodemográficos, a variável da 

profissão abrangeu trabalhadores independentes, trabalhadores por conta de outrem no setor 

privado, trabalhadores por conta de outrem no setor público, estudantes, trabalhadores-

estudantes, desempregados e reformados. A análise à profissão da nossa amostra (gráfico 5), 

indica que os dois maiores grupos são relativos aos estudantes com 121 inquiridos (40,3% 

da amostra) e aos trabalhadores por contem de outrem no setor privado com 105 inquiridos, 

35% da amostra. A restante amostra distribuída pelos trabalhadores por conta de outrem no 

setor público (10%), trabalhador-estudante (5%), desempregado (4,7%), trabalhador 

independente (4.3%) e reformado (0,3%).  

O público-alvo é, maioritariamente, estudante, tendo por base a divulgação do 

questionário, através da internet, por ser um meio tecnológico é, consequentemente, mais 

utilizado por uma faixa etária jovem.   

2.2.2. Análise dos resultados do inquérito por questionário 

Seguidamente, vai-se proceder à análise das respostas ao inquérito por questionário, 

relativo ao segundo grupo do questionário sobre a comunicação do futebol feminino. 
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Gráfico 6. Meios de comunicação que a maior parte das pessoas recebe informações 

sobre futebol e futsal femininos 

 

Primeiramente, foi relevante percecionar qual dos meios de comunicação as pessoas 

obtêm mais informações sobre futebol feminino. Assim, como representado no gráfico 6, a 

amostra (75,7%), isto é 227 dos inquiridos, optou pelo meio online. Por sua vez, a televisão 

foi o segundo meio escolhido por 127 dos inquiridos (42,3% da amostra), seguidamente 

jornal (29%), rádio (8%) e revista (4%) 

As seguintes questões (exceto a última), foram feitas através da escala de Likert, de 

forma a o inquirido manifestar o grau de concordância desde o número 1 relativo ao discordo 

totalmente, até ao número 10, correspondendo ao concordo totalmente.  

Gráfico 7. Perceção dos inquiridos relativa  imagem do futebol e futsal femininos 

 

O gráfico 7 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 2 “As pessoas 

têm uma imagem positiva do futebol e futsal femininos”. Entre a respostas mais 
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selecionadas foram as 5 e 7, com 53 inquiridos a votar respetivamente em cada uma (17,7%), 

mostrando uma divisão de opiniões. Seguindo da opção 4, como 47 dos inquiridos (16,7%) 

e a opção 8, com 43 inquiridos (14,3%).  

Sendo a opção 5 uma resposta intermédia demonstra que através de votarem também 

no 7 as pessoas apesar de ficaram divididas, foram mais as que concordam parcialmente que 

o futebol e futsal femininos têm uma imagem positiva, tal como a seguir as opções mais 

votadas serem a 4 e 8.  

Gráfico 8. Perceção dos inquiridos relativa à presença do futebol e futsal femininos em 

Portugal 

 

O gráfico 8 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 3 “O futebol e 

futsal femininos em Portugal têm uma presença irrelevante”. A resposta mais selecionada 

foi a 5, com 48 inquiridos a votar (16%). Seguindo da opção 8, como 41 dos inquiridos 

(13,7%) e a opção 6, com 35 inquiridos (11,7%).  Sendo a opção 5 uma resposta intermédia 

demonstra que a maioria da amostra tem uma opinião indiferente, ou seja, não concorda nem 

discorda com a afirmação, contudo ao votarem seguidamente nas opções 8 e 6, mostra que 

têm tendência a concordar com a afirmação.   
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Gráfico 9. Perceção dos inquiridos relativa à atitude e/ou preconceito face ao futebol e 

futsal feminino 

 

O gráfico 9 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 4 “As pessoas 

têm uma atitude negativa e/ou preconceito face ao futebol e futsal femininos”. A resposta 

mais selecionada foi a 8, com 55 inquiridos a votar (18,3%). Seguindo da opção 9, como 49 

dos inquiridos (16,3%) e a opção 7, com 39 inquiridos (13%).   

Gráfico 10. Perceção dos inquiridos relativamente às diferenças de género no futebol 

 

O gráfico 10 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 5 “A 

desvalorização do futebol e futsal femininos incrementa as diferenças de género entre 

homens e mulheres”. A resposta mais selecionada foi a 10, com 74 inquiridos a votar 

(24,7%). Seguindo da opção 8, com 73 dos inquiridos (24,3%) e a opção 9, com 53 inquiridos 

(17,7%).   
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Gráfico 11. Perceção dos inquiridos relativamente às equipas e jogadoras do futebol e 

futsal femininos 

 

O gráfico 11 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 6 “A maior 

parte das pessoas conhece as principais equipas e jogadoras do futebol e futsal femininos”. 

A resposta mais selecionada foi a 1, com 86 inquiridos a votar (28,7%). Seguindo da opção 

2, com 66 dos inquiridos (22%) e a opção 3, com 49 inquiridos (16,3%).   

Gráfico 12. Concordância dos inquiridos relativamente à visualização de jogos de 

futebol e futsal femininos 

 

O gráfico 12 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 7 “Vejo tantos 

jogos de futebol e futsal feminino como masculino”. A resposta mais selecionada foi a 1, 

com 89 inquiridos a votar (29,7%). Seguindo da opção 10, com 32 dos inquiridos (10,7%) e 

a opção 3, com 37 inquiridos (12,3%).   
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Gráfico 13. Concordância dos inquiridos relativo ao futebol e futsal femininos serem 

desportos rei em Portugal 

 

O gráfico 13 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 8 “O futebol é 

desporto rei em Portugal. É também rei quando falamos em futebol e futsal femininos”. A 

resposta mais selecionada foi a 1, com 61 inquiridos a votar (20,3%). Seguindo da opção 3, 

com 51 dos inquiridos (17%) e a opção 2, com 45 inquiridos (15%).  

Gráfico 14. Perceção dos inquiridos relativamente ao desenvolvimento do futebol e 

futsal serem condicionados pelos media 

 

O gráfico 14 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 9 “O 

desenvolvimento do futebol e futsal femininos em Portugal é condicionado pelos 

conteúdos que os media produzem”. A resposta mais selecionada foi a 8, com 62 inquiridos 

a votar (20,7%). Seguindo da opção 10, com 58 dos inquiridos (19,3%) e a opção 7, com 46 

inquiridos (15,3%).   
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Gráfico 15. Perceção dos inquiridos relativamente a sua opinião ser condicionado pelos 

media 

 

O gráfico 15 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 10 “A minha 

opinião relativa ao futebol e futsal femininos é condicionada pelos conteúdos que os media 

produzem”. A resposta mais selecionada foi a 1, com 57 inquiridos a votar (19%). Seguindo 

da opção 5, com 36 dos inquiridos (12%) e a opção 3, com 33 inquiridos (11%).   

Gráfico 16. Perceção dos inquiridos relativo à cobertura que é realizada pelos media 

 

O gráfico 16 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 11 “Existe tanta 

cobertura pelos media a nível do futebol feminino como existe do futebol masculino”. A 

resposta mais selecionada foi a 1, com 154 inquiridos a votar (51,3%). Seguindo da opção 

2, com 61 dos inquiridos (20,3%) e a opção 3, com 42 inquiridos (14%).   
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Gráfico 17. Perceção dos inquiridos relativo à transmissão de jogos de futebol e futsal 

femininos nos canais generalistas 

 

O gráfico 17 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 12 “Se fossem 

transmitidos jogos de futebol e futsal femininos nos canais generalistas, estes deportos 

passavam a ser mais valorizados”. A resposta mais selecionada foi a 10, com 113 inquiridos 

a votar (37,7%). Seguindo da opção 8, com 58 dos inquiridos (19,3%) e a opção 9, com 56 

inquiridos (18,7%). 

Gráfico 18. Perceção dos inquiridos relativo a valorização que os meios de comunicação 

dão ao futebol e futsal femininos 

 

O gráfico 18 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 13 “Considero 

que os meios de comunicação social deviam valorizar mais o futebol e futsal femininos”. 

A resposta mais selecionada foi a 10, com 165 inquiridos a votar (55%), ou seja, mais de 

metade da amostra. Seguindo da opção 9, com 54 dos inquiridos (18%) e a opção 8, com 48 

inquiridos (16%).   
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Gráfico 19. Perceção dos inquiridos relativo ao trabalho desempenhado pelas 

organizações desportivas para o crescimento do futebol e futsal femininos 

 

O gráfico 19 mostra-nos o grau de concordância relativo à afirmação 14 “Conheço o 

trabalho que tem sido realizado pelas organizações, como a Federação Internacional de 

Futebol (FIFA), a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), Federação 

Portuguesa de Futebol (FPF), Associações de Futebol (AF) para o crescimento do futebol 

e futsal femininos em Portugal”.  A resposta mais selecionada foi a 10, com 43 inquiridos a 

votar (14,3%). Seguindo da opção 1, com 38 dos inquiridos (12,7%) e a opção 5, com 37 

inquiridos (12,3%).   

Por último, a pergunta final é do tipo aberta, que permitiu aos inquiridos construir 

uma resposta pelas suas próprias palavras, facilitando a liberdade de expressão. Deste modo, 

a pergunta realizada foi “Qual a importância da comunicação na divulgação do futebol e 

futsal femininos?” 

Muitas das repostas recebidas, e das mais básicas foram “muito importante”, 

“elevada”, “relevante”, “imprescindível”, “essencial”, “fulcral”, “crucial”, existe, portanto, 

uma concordância geral relativa à importância da comunicação na divulgação do futebol e 

futsal femininos.  

Por sua vez, das repostas mais completas, foram recebidas as mais diversas opiniões 

sobre a temática exposta, que estão sintetizadas na trabela seguinte:  

Qual a importância da comunicação na divulgação do futebol e futsal femininos? 

É importante não só para criar uma imagem positiva destes desportos, mas também para dar a conhecer o 

futebol e futsal femininos, bem como atenuar diferenças criados pela falta de comunicação 

Ambos os géneros merecem ser reconhecidos como atletas e não como homem ou mulher 
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Na minha opinião o futebol e futsal feminino merece um pouco mais de importância seja a nível de 

comunicação como a outro tipo de relevância, tal como o masculino. Embora só recentemente é que o 

impacto feminino começou a ser maior, acho que merecem muito mais porque o futebol e o futsal foram 

feitos para todos os géneros e não só para homens, e nos dias de hoje já se encontram muitas raparigas com 

uma grande capacidade futebolística. 

A comunicação é essencial para o crescimento de qualquer desporto, especialmente no futebol e futsal 

femininos uma vez que a sociedade em geral desvaloriza o género feminino no que toca a habilidades e 

competências físicas. Dito isto, penso que a divulgação do futsal e futebol femininos é importantíssima para 

que a comunidade portuguesa comece a reconhecer e valorizar o trabalho realizado pelas jogadoras. 

O futebol e futsal a nível feminino precisam de muita divulgação para chegar a mais pessoas. Têm de 

percorrer o dobro do caminho do futebol e futsal masculino e, nesse aspeto, a comunicação é importante, se 

bem que não muda mentalidades. Por exemplo, quando nos referimos aos jogos da seleção nacional de 

futebol, supomos logo que é a equipa masculina, mas quando se trata de mulheres, temos por hábito dizer 

"seleção feminina". O preconceito está em coisas simples como essas. 

O futebol e futsal femininos não tem tanta relevância em Portugal, uma vez que os media não lhes dão a 

devida importância. É importante sublinhar que, muitas das vezes, para o povo português, só é notícia 

importante quando a comunicação social fala disso, portanto a comunicação na divulgação do futebol e 

futsal feminino é urgente. 

A comunicação só mostra o que o povo gosta de ver. No caso, se o povo não gosta de ver desportos femininos 

considero normal 

Muito importante, os media controlam tudo e por isso a divulgação seria maior, logo maior crescimento 

tanto a nível de atletas como a nível de campeonatos e equipas 

Pode servir para ajudar a quebrar preconceitos, introduzir novas atletas às modalidades (uma vez que a 

grande maioria delas nem sabe que equipas têm na sua área geográfica) e introduzir novos patrocinadores à 

modalidade ajudando a que esta se desenvolva cada vez mais. 

Num momento em que, a sociedade vive do vê e em que, é altamente influenciável acredito verdadeiramente 

que a comunicação tivesse um papel fundamental na divulgação do futebol e futsal femininos, pois 

despertaria curiosidade e interesse. Com a comodidade dos dias de hoje se a informação não estiver de 

"caras" ninguém a procura... 

O futebol feminino devia ser falado e defendido nos meios de comunicação da mesma forma que todos os 

outros desportos. No desporto não devia haver sexo, idades ou qualquer tipo de benefício qualquer pessoa 

sendo sénior ou adolescente, mulher ou homem, famoso ou não famoso devia ser dada a conhecer à 

sociedade em revistas, jornais, televisão entre outros. Porque não falam da mesma forma do Cristiano 

Ronaldo e da Patrícia Morais? Ambos jogam futebol na seleção portuguesa. 

A divulgação do futebol e futsal feminino através da comunicação é um dos fatores chave para a evolução 

destes. É através do conhecimento que as pessoas começam a conhecer ou até mesmo a mudar de opinião 

sobre o trabalho que as atletas femininas têm, tanto dentro de campo, quanto fora. 

Enorme, só conhecemos e compreendemos as coisas se elas forem comunicadas, é preciso haver um grande 

trabalho de posicionamento e gestão de imagem/marca por parte destes desportos 
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A divulgação destes desportos femininos através da comunicação pode gerar uma série de situações que os 

promovam, como por exemplo: 

- Se ganharem jogos podem causar orgulho e assim serem reconhecidas e lembradas;  

- Certas histórias/acontecimentos podem resultar em memes (como o meme onde a jogadora sangra da 

cabeça e continua a jogar e o jogador finge cãibras) que podem causar um reconhecimento positivo ou 

cómico;  

- Podem promover carreiras de jogadoras novas/jovens, aumentando as expetativas e melhorando as 

opiniões quanto à adesão desses desportos como emprego;  

- Pode gerar e satisfazer curiosidades sobre as verdadeiras diferenças, capacidades e métodos de treino entre 

um jogador masculino e uma jogadora. Isto pode levar a um (talvez lento) gradual aumento de conversas 

sobre estes deportos e a um maior reconhecimento dos mesmos, podendo até motivar às raparigas jogarem 

mais como fazem os rapazes.  

A comunicação é crucial. Dado que, mesmo as tendências e a divulgação de acontecimentos importantes 

são através das comunicações.  

Dar a conhecer o talento feminino, e excluir o pensamento de que “é um desporto para rapazes” e “as 

raparigas que jogam futsal ou futebol são “Marias-rapaz” “ 

Imensa, é importante para que todos estejam a par que não é só o futebol e futsal masculino que importa. 

Porque não é só o sexo masculino que pode praticar este desporto que é rei em Portugal 

Se não for divulgado, ninguém sabe que existe e ninguém se vai interessar 

A comunicação teria um papel crucial na divulgação deste tipo de futebol. Acredito que se houve uma 

introdução gradual deste tipo de desporto nos meios de comunicação as pessoas teriam mais interesse, o que 

surgiria num ciclo que com certeza alavancaria a importância do futebol feminino e romperia muitas das 

barreiras e preconceitos a ele associados. 

Tabela 1. Principais respostas dos inquiridos à pergunta aberta 

A amostra salientou que o futebol não é só importante no masculino e que a 

comunicação “é importante para que todos estejam a par que não é só o futebol e futsal 

masculino que importa. Porque não é só o sexo masculino que pode praticar este desporto 

que é rei em Portugal”. 

Muitas das repostas só vêm comprovar as afirmações anteriormente referidas, como 

a afirmação 3 que refere que o futebol e futsal feminino em Portugal têm uma presença 

irrelevante, “o futebol e futsal a nível feminino precisam de muita divulgação para chegar a 

mais pessoas.  Têm de percorrer o dobro do caminho do futebol e futsal masculino e, nesse 

aspeto, a comunicação é importante, se bem que não muda mentalidades. Por exemplo, 

quando nos referimos aos jogos da seleção nacional de futebol, supomos logo que é a equipa 

masculina, mas quando se trata de mulheres, temos por hábito dizer “seleção feminina”. O 

preconceito está em coisas simples como essas”. Assim, este comentário faz também 
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referência à afirmação 4, as pessoas têm uma atitude negativa e/ou preconceito face ao 

futebol e futsal femininos. Contudo, outra das repostas afirma que “a comunicação pode 

servir para ajudar a quebrar preconceitos, introduzir novas atletas às modalidades (uma vez 

que a grande maioria delas nem sabe que equipas têm na sua área geográfica) e introduzir 

novos patrocinadores à modalidade ajudando a que esta se desenvolva cada vez mais”. 

É importante salientar que “ambos os géneros merecem ser reconhecidos como 

atletas e não como homens ou mulheres”, tal como a afirmação 5 indica que ao 

desvalorizarmos o futebol e futsal femininos fomentamos também as diferenças de género. 

Segundo outro inquirido, “o futebol e futsal feminino merece um pouco mais de importância 

seja a nível de comunicação como a outro tipo de relevância, tal como o masculino. Embora 

só recentemente é que o impacto feminino começou a ser maior, merecem muito mais porque 

o futebol e o futsal foram feitos para todos os géneros e não só para homens, e nos dias de 

hoje já se encontram muitas raparigas com uma grande capacidade futebolística.” 

Relativamente, à questão realizada, “Qual a importância da comunicação na 

divulgação do futebol e futsal femininos?”, é necessário referir que a comunicação  tem um 

papel fundamental quando a divulgação e crescimento do futebol e futsal feminino.  

Dos inquiridos, muitos consideram que os “media são um meio de divulgação e de 

influência na vida das pessoas. Se houvesse mais divulgação mais pessoas viam e conheciam 

o futebol feminino assim como o futebol masculino que é tão divulgado” outros concordaram 

que “a comunicação teria um papel crucial na divulgação deste tipo de futebol. Se houvesse 

uma introdução gradual deste tipo de desporto nos meios de comunicação as pessoas teriam 

mais interesse, o que surgiria num ciclo que com certeza alavancaria a importância do futebol 

feminino e romperia muitas das barreiras e preconceitos a ele associados”. Assim, “se não 

for divulgado, ninguém sabe que existe e ninguém se vai interessar”, contudo existem 

opiniões contrárias que afirmam que “o futebol e futsal femininos não tem tanta relevância 

em Portugal, uma vez que os media não lhes dão a devida importância. Muitas das vezes, 

para o povo português, só é notícia importante quando a comunicação social fala disso, 

portanto a comunicação na divulgação do futebol e futsal feminino é urgente”, “se não existir 

divulgação nunca irá haver reconhecimento,” contudo “a comunicação só mostra o que o 

povo gosta de ver. No caso, se o povo não gosta de ver desportos femininos considero 

normal”. Neste sentido, quanto mais falarmos de um assunto mais impacto ele terá, assim os 

media constituem-se como uma parte fundamental para a divulgação deste tipo de desportos. 
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Segundo outro inquirido, “só conhecemos e compreendemos as coisas se elas forem 

comunicadas, é preciso haver um grande trabalho de posicionamento e gestão de 

imagem/marca por parte destes desportos” 

O futebol feminino devia ser falado e defendido nos meios de comunicação da mesma 

forma que todos os outros desportos. “No desporto não devia haver sexo, idades ou qualquer 

tipo de benefício qualquer pessoa sendo sénior ou adolescente, mulher ou homem, famoso 

ou não famoso devia ser dada a conhecer à sociedade em revistas, jornais, televisão entre 

outros. Porque não falam da mesma forma do Cristiano Ronaldo e da Patrícia Morais? 

Ambos jogam futebol na seleção portuguesa” assim, segundo um dos inquiridos “a 

divulgação destes desportos femininos através da comunicação pode gerar uma série de 

situações que os promovam, como por exemplo: 

• Se ganharem jogos podem causar orgulho e assim serem reconhecidas e lembradas; 

• Certas histórias/acontecimentos podem resultar em memes (como o meme onde a 

jogadora sangra da cabeça e continua a jogar e o jogador finge cãibras) que podem 

causar um reconhecimento positivo ou cómico; 

• Podem promover carreiras de jogadoras novas/jovens, aumentando as expetativas e 

melhorando as opiniões quanto à adesão desses desportos como emprego; 

• Pode gerar e satisfazer curiosidades sobre as verdadeiras diferenças, capacidades e 

métodos de treino entre um jogador masculino e uma jogadora.  

 

Isto pode levar a um (talvez lento) gradual aumento de conversas sobre estes deportos 

e a um maior reconhecimento dos mesmos, podendo até motivar às raparigas jogarem mais 

como fazem os rapazes. A comunicação é crucial. Dado que, mesmo as tendências e a 

divulgação de acontecimentos importantes são através das comunicações.” 

Em suma, o “problema” que o desporto feminino enfrenta em geral, surge muito antes 

do envolvimento da comunicação social. Surge como um problema estrutural, uma 

sociedade que nasce com o pensamento enraizado que o "futebol é para homens". Assim, é 

notório que o caminho é longo para que exista igualdade de género em Portugal no geral e 

no desporto em particular. Claro que os órgãos de comunicação social se constituem como 

uma ajuda fulcral para que estas diferenças se atenuem, contudo este é um trabalho a ser 

realizado desde o ensino básico. 
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2.2.3. Análise dos resultados da entrevista 

Seguidamente, vai-se proceder a análise dos resultados das entrevistas que foram 

dirigidas aos responsáveis pelo departamento de comunicação de cada Associação de 

Futebol distrital e regional em Portugal. Assim, a entrevista foi enviada para todas as 22 

associações de futebol existentes, porém só se obteve resposta de 15. Como já referido, as 

associações que constam da análise são: AF Angra Heroísmo; AF Bragança; AF Coimbra; 

AF Évora; AF Guarda; AF Leiria; AF Madeira; AF Ponta Delgada; AF Portalegre; AF 

Porto; AF Santarém; AF Setúbal; AF Viana do Castelo; AF Vila Real; e AF Viseu. A 

entrevista foi aplicada com o objetivo de averiguar o trabalho que é desempenhado por cada 

associação de futebol a nível de comunicação, compreender como as AF distritais e regionais 

comunicam/divulgam o futebol feminino e perceber a importância do papel que a AF exerce 

para a divulgação do futebol e futsal femininos. 

Relativamente à primeira questão colocada pretendeu-se compreender qual o 

trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação de cada AF. Estão assim, as 

principais respostas a esta pergunta sintetizadas na tabela abaixo: 

Inquirido 

e AF 
Respostas 

Paulo 

Pereira- 

Angra do 

Heroísmo 

É competência desta estrutura (composta por um elemento) gerir a comunicação 

interna e externa da AFAH, articulando com todos os agentes envolvidos; promover 

o bom nome da AFAH junto dos seguidores e parceiros; gerir as redes sociais e o 

site; manter e procurar novos parceiros/patrocinadores; promover as modalidades, 

as provas e todos os filiados da AFAH; promover, nomeadamente através de 

reportagens, as seleções da AFAH; produzir conteúdos (notas de imprensa, 

comunicados e entrevistas) para a comunicação social; criar conteúdo gráfico; 

realizar antevisões e pós-jogos com os treinadores em alguns jogos; colaborar na 

organização das Finais e Supertaças das provas seniores; apoiar à Subcomissão de 

Certificação da AFAH; entre outros temas mais pontuais. 

Joaquim 

Oliveira-

Évora 

Dar visibilidade e impulsionar a atividade da AFE e dos seus filiados nos diferentes 

meios de comunicação, de modo a evidenciar junto da comunidade o trabalho 

desenvolvido, projetando-o e reconhecendo-o.  

Criar nos nossos filiados um sentimento comum, de proximidade e envolvimento. 

Quanto mais os nossos filiados participarem na atividade e na vida da associação 
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(competições, reuniões, assembleias, atividades, ações, cursos, formações, etc ...) 

mais preparados estarão para cumprirem os seus objetivos e desenvolverem a sua 

atividade/missão junto da comunidade. 

A AFE gere vários meios de comunicação através dos quais veicula a sua 

informação oficial, nomeadamente a AFE TV, com a transmissão de jogos em 

direto, e redes sociais: facebook, instagram, youtube, site da AFE e site da AFE TV. 

Joaquim 

Guerra- 

Setúbal 

A AF Setúbal tem vindo a dinamizar, de forma mais incisiva nos últimos quatro 

anos, a respetiva comunicação institucional com foco nos seus filiados (clubes, 

SADs, núcleos de árbitros, sustentada no apoio à produção de conteúdos diversos e 

difusão de informação através dos meios que dispõem, nomeadamente o site, APP 

AF Setúbal – iniciativa pioneira entre associações congéneres - e páginas oficiais 

nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter). Além desse conjunto de 

ferramentas, a AF Setúbal apresenta-se na plataforma Mycujoo, na qual tem um 

canal de emissão de streaming, que permite a transmissão de jogos em direto, quer 

dos clubes filiados quer das seleções distritais. Anualmente, por ocasião do arranque 

das provas e/ou tendo em conta um determinado evento de particular destaque, a 

revista Notícias AFS, impressão em papel, reforça o nosso universo de meios de 

comunicação. No âmbito do relacionamento institucional, a AF Setúbal desenvolve 

um trabalho efetivo e de grande proximidade com a Federação Portuguesa de 

Futebol, entidade impulsionadora de um projeto que muito tem contribuído para o 

reforço do incremento e desenvolvimento da comunicação no seio das associações 

distritais e regionais de futebol.    As tarefas de operacionalidade da comunicação 

da AF Setúbal, num trabalho de acompanhamento diário, são coordenadas por uma 

pessoa. 

André 

Relvas- 

Portalegre 

Na AF Portalegre a estrutura de comunicação é constituída por uma pessoa e o 

trabalho é super abrangente. Gestão de Redes Sociais, Fotografia, Vídeo, 

Comunicados de Imprensa, Relações Públicas, Design, e ainda dá para ajudar os 

colegas naquilo que for necessário. A verdade é que existem prioridades, 

nomeadamente o futebol feminino, a formação e o futebol/futsal sénior, mas a 

missão é consistente: divulgar a atividade da AF Portalegre, dos seus clubes, das 

suas seleções, do futebol e futsal no território do Alto Alentejo. 

Andreia 

Costa- 

Viseu 

Criação de conteúdos desde notícias, reportagens vídeos, newsletter, entre outros. 

Gestão de redes sociais. Assessoria à direção. Criação e manutenção da imagem da 

AFV. Organização de eventos. 
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Tabela 2. Principais respostas dos inquiridos à pergunta: Qual o trabalho desempenhado pela estrutura da 

comunicação da cada AF? 

Assim, segundo Paulo Pereira, da AF Angra do Heroísmo, cabe a este departamento 

a gestão da comunicação interna e externa da cada AF, articulando todos os agentes 

envolvidos de forma a promover o bom nome junto dos parceiros e patrocinadores. Da 

mesma forma, Joaquim Oliveira da AF Évora, afirma que a comunicação na sua AF é 

utilizada para “Dar visibilidade e impulsionar a atividade da AFE e dos seus filiados nos 

diferentes meios de comunicação, de modo a evidenciar junto da comunidade o trabalho 

desenvolvido, projetando-o e reconhecendo-o.” Assim, consiste em criar nos filiados 

(clubes, atletas, núcleos de árbitros, etc) um “sentimento comum, de proximidade e 

envolvimento.” 

Por sua vez, em muitas AF o trabalho desempenhado passa muito pelo online, na 

gestão das redes sociais e do site oficial, uma vez que estamos numa era tecnológica, e cada 

AF tenta se adaptar para que a informação chegue ao público-alvo, de uma forma mais rápida 

e com menos custos. “vivemos cada vez mais numa “sociedade-instantânea”, onde o «agora» 

tem de ser comunicado e o «daqui a pouco» já é tarde” (Joaquim Oliveira, AF Évora) 

Assim, as AF apoiam a produção de conteúdos e a sua difusão através de diversos 

meios como, segundo Joaquim Guerra (AF Setúbal), “o site, APP AF Setúbal – iniciativa 

pioneira entre associações congéneres - e páginas oficiais nas redes sociais (Facebook, 

Instagram e Twitter)” Por sua vez, a comunicação da AF Setúbal é reforçada pela revista 

“Notícias AFS”, que é impressa em papel e é utilizada para dar informações relevantes como 

arranque das provas ou algum evento em particular. Da mesma forma, esta AF apresenta-se 

na plataforma MyCujoo, tal como a AF Coimbra e a AF Leiria, que consiste num canal de 

emissão de streaming, permitindo a transmissão de jogos em direto, quer dos clubes filiados 

quer das seleções distritais. 

Em suma, como refere André Relvas da AF Portalegre, “… o trabalho é super 

abrangente. Gestão de Redes Sociais, Fotografia, Vídeo, Comunicados de Imprensa, 

Relações Públicas, Design…”  e a Andreia Costa, da comunicação da AF Viseu concorda 

que o trabalho realizado na sua AF consiste na “criação de conteúdos desde notícias, 

reportagens vídeos, newsletter, entre outros. Gestão de redes sociais. Assessoria à direção. 

Criação e manutenção da imagem da AFV. Organização de eventos, etc.” 
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As principais repostas à segunda questão “De que forma os media e os próprios 

adeptos influenciam as estratégias de comunicação que esta AF realiza?”, estão 

sintetizadas a seguir: 

 

Inquirido 

e AF 
Respostas 

Mário 

Nicolau- 

Coimbra 

O contacto com os media regionais e sempre que se justifica nacionais é permanente 

- mesmo fora do horário normal de trabalho. Só desta forma é possível apoiar o 

trabalho dos OCS, retirando máximo benefício para a AFC. Na prática, é uma 

relação de partilha, fornecendo a AFC apoio aos conteúdos sugeridos e propondo 

também algumas ideias no sentido da promoção do futebol, futsal e futebol de praia, 

masculino e feminino, incluindo naturalmente a formação. 

Selene 

Teixeira- 

Guarda 

Somos uma Associação com dimensões pequenas, pelo que em relação aos média 

não sentimos grande influência. Já da parte dos adeptos, ou dos agentes desportivos, 

sentimos. Especialmente porque temos todos uma relação de proximidade. Todos 

se conhecem. E isso acaba por influenciar. Tentamos ter sempre o cuidado de 

transmitir o que pretendemos, sem dar destaque a qualquer clube para não ferir 

suscetibilidades. A não ser quando é realmente necessário. 

André 

Relvas- 

Portalegre 

Os media têm sido parceiros fundamentais. São poucos, apenas regionais e vivem 

igualmente com dificuldades, mas são disponíveis e apoiam na divulgação das 

nossas atividades. A gestão não é complicada, até porque a maioria publica os 

nossos comunicados nos seus sites, mas existe algum cuidado com os timings de 

impressão dos jornais. Procuramos gerar conteúdo específico para a comunicação 

social, para não repetir a informação que colocamos no nosso site e redes sociais.  

Joaquim 

Guerra- 

Setúbal 

A AF Setúbal é representativa de mais de uma centena de clubes. Um universo que, 

por si só, é gerador de uma quantidade relevante de publicações de caráter 

informativo e consequentemente opinativo. No plano dos media locais, o 

acompanhamento noticioso da temática ligada ao futebol tem uma regularidade 

diária. Em ambos os casos, a redes sociais assumem-se como especial meio dessas 

partilhas. Tem sido perante estas realidades, e numa observação o mais atenta 

possível, que a AF Setúbal tem tentado gerir da melhor forma e de acordo com a 

sua sensibilidade e sentido de responsabilidade institucional o seu papel enquanto 

fonte de comunicação. A considerar uma alegada influência, entendida como 
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positiva, decorrente dos media e dos clubes/adeptos nas estratégias de comunicação 

da AF Setúbal, a mesma é sempre avaliada no sentido contribuir em função do 

reforço da valorização e promoção institucional dos nossos clubes filiados, 

fortalecendo ideias e a respetiva implementação. No plano daquilo que resulta de 

uma observação de conteúdos manifestamente ‘tóxicos’, ofensivos e insensatos que 

em nada contribuem em nome das boas práticas sociais e institucionais, sobretudo 

registados nos comentários avulsos e desregrados nas redes sociais, a AF Setúbal 

tem vindo a aplicar critérios cada vez mais seletivos quanto às publicações a 

divulgar nas redes sociais. 

Cristiano 

Dias- Vila 

Real 

Temos de ter sempre cuidado com as palavras usadas, para nunca parecer que 

estamos a dar mais ênfase a uma equipa em deterioramento de outra, provocando 

discussões desnecessárias nas redes sociais da AFVR. Na AF Vila Real tudo que é 

comunicado através das redes sociais ou website, que seja relacionado com os 

clubes filiados, antes é enviado um mail a cada clube com todos os pormenores 

explicados sucintamente, para não criarem também discussão entre agentes 

desportivos.  

Margarida 

Monteiro- 

Santarém 

Temos que estar cada vez mais próximos, não só dos clubes e atletas, mas também 

dos adeptos. A opinião e motivação dos adeptos que tanto acompanham os clubes, 

em muito influência a nossa forma de atuação. É como que um “namoro”, temos 

que atuar de forma a agradá-los para conseguirmos chegar até eles, e vice-versa. Se, 

por exemplo, tivermos o apoio por parte dos adeptos em determinada atividade, será 

muito mais fácil chegar ao nosso objetivo, seja ele de divulgação ou mesmo quando 

um evento está a acontecer. 

Em relação aos media, é importante “tê-los do nosso lado” para que a mensagem 

que pretendemos passar seja bem transmitida, para quem e onde queremos. 

Tabela 3.Principais respostas dos inquiridos à pergunta: De que forma os media e os próprios adeptos influenciam 

as estratégias de comunicação que esta AF realiza? 

Assim, pode-se concluir que os media regionais tem grande influência nas estratégias 

de comunicação, na medida que o contacto que existe entre eles e as AF é permanente, pois 

enquanto os OCS demonstram interesse em partilhar conteúdos, apoiando o trabalho que é 

realizado pelas AF, as AF, por sua vez, fornecem material aos OGS, como por exemplo, 

referenciar potenciais entrevistados (jogadores, árbitros, técnicos, dirigentes, etc). “Na 

prática, é uma relação de partilha, fornecendo a AFC apoio aos conteúdos sugeridos e 

propondo também algumas ideias no sentido da promoção do futebol, futsal e futebol de 
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praia, masculino e feminino, incluindo naturalmente a formação.” (Mário Nicolau, AF 

Coimbra) 

Contrariamente, na AF Guarda, Selene Teixeira referiu “somos uma Associação com 

dimensões pequenas, pelo que em relação aos média não sentimos grande influência. Já da 

parte dos adeptos, ou dos agentes desportivos, sentimos. Especialmente porque temos todos 

uma relação de proximidade. Todos se conhecem. E isso acaba por influenciar. Tentamos 

ter sempre o cuidado de transmitir o que pretendemos, sem dar destaque a qualquer clube 

para não ferir suscetibilidades. A não ser quando é realmente necessário”. Já André Relvas 

(AF Portalegre), refere que existe preocupação com o que é difundido nas redes sociais, para 

não gerar rivalidades entre os adeptos. Tal como na AF Setúbal, onde Joaquim Guerra tem 

vindo a aplicar “critérios cada vez mais seletivos” aquando as publicações nas redes sociais, 

numa tentativa de liquidar os comentários “tóxicos, ofensivos e insensatos” Por sua, vez, 

Cristiano Dias da AF Vila Real,  refere que é crucial ter cuidado com as palavras usadas, no 

sentido de provocar discussões desnecessárias nas redes sociais, assim nesta AF, é enviado 

um email sucinto a cada clube filiado antes de qualquer comunicado realizado através das 

redes sociais, de forma a explicar certos pontos de maneira a não criar também questões 

menos positivas entre agentes desportivos.  

Em suma, como Margarida Monteiro refere (AF Santarém), “temos que estar cada 

vez mais próximos, não só dos clubes e atletas, mas também dos adeptos. A opinião e 

motivação dos adeptos que tanto acompanham os clubes, em muito influência a nossa forma 

de atuação. É como que um “namoro”, temos que atuar de forma a agradá-los para 

conseguirmos chegar até eles, e vice-versa.” 

Relativamente, à questão três procurou-se perceber de que maneira cada AF 

diferencia ou segmenta o público-alvo, estando as principais respostas referenciadas na 

seguinte tabela: 

Inquirido 

e AF 
Respostas 

André 

Medina- 

Ponta 

Delgada 

Neste momento, a AFPD opera em 3 redes sociais distintas: Facebook, Instagram e 

YouTube. E isto acontece porque, atualmente, há uma divisão clara de faixas etárias 

presentes em cada uma destas redes. No Facebook, a nossa rede mais predominante, 

onde a AFPD tem mais seguidores, é a rede mais utilizada pelos nossos clubes 

filiados, o que nos facilita a circulação/partilha de informação. Além disso, há 
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também uma grande adesão por parte dos adeptos de uma faixa etária mais alta e dos 

próprios pais e familiares dos atletas.  Contudo, se e quando a nossa mensagem tem 

como alvo os próprios atletas, utilizamos o Instagram, pois é lá onde essa geração se 

encontra, atualmente. O YouTube acaba por ser uma convergência das duas redes 

anteriores, muito em culpa pelo tipo de conteúdo que tem (reportagens e entrevistas). 

Roberto 

Silva- 

Madeira 

A segmentação é efetuada através da linguagem transmitida, e as aplicações de 

comunicação: 

Website: conteúdo com o máximo de informação possível, com uma linguagem 

ligeiramente formal com divulgação da atividade, resultados e classificações. 

Ligações aos conteúdos de imagem e redes sociais. Divulgação dirigida 

essencialmente para os filiados (Clubes) e meios de comunicação social; 

Facebook: linguagem mais informal, dirigido essencialmente para os interessados 

mais velhos (agentes desportivos dos filiados, pais das atletas); 

Instagram: linguagem informal e aproximada das jovens, com muitos conteúdos 

baseados em imagens e bons momentos decorridos. Reporta-se enorme impacto junto 

das mesmas. O próximo passo, será o vídeo, e possivelmente o GIF. 

Joaquim 

Oliveira- 

Évora 

Sob dois pontos de vista: primeiro os meios de comunicação - no site oficial da AFE 

é utilizada uma linguagem mais formal, (teoricamente um público-alvo mais 

institucional, adeptos e público em geral), utilizando-se termos como você, siga, 

saiba, conheça, etc …. Já nas redes sociais é utilizada uma linguagem mais informal 

(teoricamente dirigido a um público-alvo mais próximo, como atletas, treinadores, 

dirigentes, etc …), empregando-se termos como tu, segue, sabe, conhece, etc …. 

No que diz respeito ao género e idades, tentamos não ser muito exaustivos na 

descriminação positiva, no diferente tratamento da informação e na forma como 

comunicamos, pois é nosso desejo que todos se sintam importantes e iguais nesta 

estratégia comum de termos mais e melhores praticantes no futebol e no futsal, mas, 

como é óbvio, não deixamos, de forma assertiva e «cirúrgica», de engendrar 

estratégias de comunicar mais específicas direcionadas sobretudo ao setor feminino, 

onde ainda estamos longe do número de atletas que pretendemos, que temos vindo a 

aumentar de ano para ano. 

Andreia 

Costa- 

Viseu 

Na realidade não há segmentação do público alvo, não criamos conteúdos 

direcionados, mas sabemos que tipo de público temos em determinada rede, e talvez 

aí possamos adequar a linguagem. Mas não fazemos um conteúdo específico para… 
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Cristiano 

Dias- Vila 

Real 

Na AF Vila Real a comunicação é sempre feita de igual forma, normalmente não 

usando palavras “desconhecidas” do público em geral, para não criar dúvidas em 

quem lê a notícia. Em termos de cativar o público-alvo, em todas as notícias 

incentivamos as pessoas a lerem a notícia completa no website, onde quase sempre 

tem os comunicados oficiais anexados. 

Diogo 

Braz- 

Bragança 

De certa forma sim, há toda uma seleção adequada ao tipo de público que 

pretendemos atingir, bem como através dos diversos contextos de publicação 

utilizados. 

Tabela 4.Principais respostas dos inquiridos à pergunta: De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o 

público-alvo através da utilização de diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? 

Assim, a maioria das AF referem que segmentam o público-alvo tendo em atenção 

cada um dos canais de comunicação que é utilizado. Assim, esta segmentação é efetuada 

através da diferenciação da linguagem usada e conteúdos publicados, que segundo André 

Medina (AF Ponta Delgada) acontece porque, atualmente, há uma divisão clara de faixas 

etárias presentes em cada uma destas redes. Roberto Silva da AF Madeira, listou como a 

segmentação é realizada no website, Facebook e instagram na sua AF, assim:  

• “Website: conteúdo com o máximo de informação possível, com uma linguagem 

ligeiramente formal com divulgação da atividade, resultados e classificações. 

Ligações aos conteúdos de imagem e redes sociais. Divulgação dirigida 

essencialmente para os filiados (Clubes) e meios de comunicação social; 

• Facebook: linguagem mais informal, dirigido essencialmente para os interessados 

mais velhos (agentes desportivos dos filiados, pais das atletas); 

• Instagram: linguagem informal e aproximada das jovens, com muitos conteúdos 

baseados em imagens e bons momentos decorridos. Reporta-se enorme impacto 

junto das mesmas. O próximo passo, será o vídeo, e possivelmente o GIF”  

No que diz respeito à segmentação relativamente a género e idades, Joaquim Oliveira 

afirma que na AF Évora tentam não ser muito exaustivos na “discriminação positiva, no 

diferente tratamento da informação e na forma como comunicamos, pois, é nosso desejo que 

todos se sintam importantes e iguais nesta estratégia comum de termos mais e melhores 

praticantes no futebol e no futsal” 

Contudo, nem todas as AF segmentam o público-alvo, como o caso da AF Viseu. 

Andreia Costa afirma que “não criamos conteúdos direcionados, mas sabemos que tipo de 

público temos em determinada rede, e talvez aí possamos adequar a linguagem. Mas não 
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fazemos um conteúdo específico para…”.  Por sua vez, na AF Vila Real a “comunicação é 

sempre feita de igual forma, normalmente não usando palavras “desconhecidas” do público 

em geral, para não criar dúvidas em quem lê a notícia. Em termos de cativar o público-alvo, 

em todas as notícias incentivamos as pessoas a lerem a notícia completa no website, onde 

quase sempre tem os comunicados oficiais anexados”, refere Cristiano Dias. Resumindo, 

“há toda uma seleção adequada ao tipo de público que pretendemos atingir, bem como 

através dos diversos contextos de publicação utilizados” (Diogo Braz, AF Bragança). 

Quando questionados “Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, 

adeptos…) em relação aos conteúdos partilhados? a concordância foi geral, feedback 

positivo, sintetizando as principais respostas na tabela 5: 

Inquirido e 

AF 
Respostas 

André 

Relvas- 

Portalegre 

Felizmente tem sido positivo. Sinto que os clubes valorizam o nosso trabalho, até 

porque a maioria melhorou muito a comunicação, quer a nível de resultados quer 

de outras atividades. Sinto que temos inspirado. Já os adeptos estão igualmente 

satisfeitos, uma vez que recebem muito mais informação do que antes de existir 

uma pessoa dedicada à comunicação na AF Portalegre. 

Isabel de 

Castro- 

Viana do 

Castelo 

É bastante positivo, aliás, os clubes e os jogadores ficaram surpreendidos pelo 

facto da AFVC passar a ter uma comunicação, acima de tudo no que diz respeito 

às redes sociais. A presença da AFVC nas redes sociais, a divulgação das 

convocatórias, as equipas, o acompanhamento em torneios e outras atividades 

criam até hoje uma reação muito positiva. Curiosamente, as pessoas procuram e 

visitam cada vez mais porque sabem que agora estamos “em cima do 

acontecimento”. 

Joaquim 

Oliveira- 

Évora 

Os nossos canais de informação são a melhor resposta a esta pergunta. Produzimos 

e publicamos vários conteúdos diários provocando interações, comentários e likes 

por parte dos nossos «clientes». Um hábito por parte de quem nos segue e 

acompanha que não podemos deixar de alimentar e garantir.  

Cristiano 

Dias- Vila 

Real 

Depende sempre de conteúdo para conteúdo, no caso de foto reportagens o 

feedback é sempre positivo, as pessoas gostam de ver o acontecimento apesar de 

não terem podido estar presentes. Quando são conteúdos relacionados a 

resultados de jogos, classificações, vencedores de competições, pode haver 
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sempre alguns atritos por partes do público que é afeto à equipa que perdeu, mas 

em geral, na AF Vila Real são muito raros esses comentários menos positivos. 

Selene 

Teixeira- 

Guarda 

Na maioria dos casos é positivo. Ultimamente, devido a decisões difíceis que 

tiveram que ser tomadas por causa da situação pandémica em que nos 

encontramos, temos tido uma opinião ou outra menos positiva. 

Margarida 

Monteiro- 

Santarém 

O público das AF’s (atletas, adeptos, etc…) são extremamente críticos. É 

necessário ter sempre um cuidado extremo na forma como comunicamos alguma 

coisa. No geral, e desde que não sejam questões “polémicas”, o feedback é 

positivo, principalmente quando a forma de comunicar é diferente e/ou inovadora. 

Tabela 5.Principais respostas dos inquiridos à pergunta: Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, 

adeptos…) em relação aos conteúdos partilhados? 

André Relvas (AF Portalegre) sente que o trabalho realizado tem sido considerado 

positivo “sinto que os clubes valorizam o nosso trabalho, até porque a maioria melhorou 

muito a comunicação, quer a nível de resultados quer de outras catividades. Sinto que temos 

inspirado” Por sua vez, na AF Viana do Castelo, Isabel de Castro, afirma que os clubes e 

jogadores ficaram surpreendidos por esta AF “passar de facto a ter uma comunicação”, 

redirecionado sobretudo para as novas tecnologias. “Nas redes sociais, a divulgação das 

convocatórias, as equipas, o acompanhamento em torneios e outras catividades criam até 

hoje uma reação muito positiva. Curiosamente, as pessoas procuram e visitam cada vez mais 

porque sabem que agora estamos “em cima do acontecimento”.   

Importante salientar que só é possível avaliar o feedback por parte do público se 

também existir conteúdo para suscitar alguma reação nas pessoas. Assim, “produzimos e 

publicamos vários conteúdos diários provocando interações, comentários e likes por parte 

dos nossos «clientes». Um hábito por parte de quem nos segue e acompanha que não 

podemos deixar de alimentar e garantir” afirma, Joaquim Oliveira da AF Évora. Assim, o 

feedback varia consoante do conteúdo que é partilhado “no caso de foto reportagens o 

feedback é sempre positivo, as pessoas gostam de ver o acontecimento apesar de não terem 

podido estar presentes” Contudo, quando são “conteúdos relacionados a resultados de jogos, 

classificações, vencedores de competições, pode haver sempre alguns atritos por partes do 

público que é afeto à equipa que perdeu” (Cristiano Dias, AF Vila Real) 

Todavia, Selene Teixeira (AF Guarda) relembra que “devido a decisões difíceis que 

tiveram que ser tomadas por causa da situação pandémica em que nos encontramos” a AF 

Guarda tem recebido opiniões menos positivas.  “O público das AF’s (atletas, adeptos, etc…) 
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são extremamente críticos. Por isso, Margarida Monteiro (AF Santarém) relembra que é 

“necessário ter sempre um cuidado extremo na forma como comunicamos alguma coisa. 

Em relação à questão número cinco, “A AF segue um plano de comunicação 

previamente definido (anual ou semestral), com atividades programadas a realizar 

regularmente com agenda e timing a respeitar? Porquê?”, as AF responderam 

maioritariamente que seguem um plano anual (por épocas desportivas) no que respeita aos 

eventos já agendados, contudo a programação vai sendo ajustada e reforçada à medida que 

novas iniciativas surgem, pois aparecem sempre “atividades não programadas”. Assim, as 

principais respostas a esta questão seguem abaixo: 

Inquirido e 

AF 
Respostas 

Rui 

Cordeiro- 

Leiria 

Sim, a AF Leiria segue um plano de comunicação com atividades programadas e 

agendadas anualmente, com uma estimativa de datas que poderão ir sendo 

alteradas consoante o desenvolvimento da época. Isto permite-nos ter uma noção 

das atividades e eventos que vamos ter e organizar com antecedência toda a 

logística que isso envolve.  

Paulo 

Pereira- 

Angra do 

Heroísmo 

O plano de comunicação é, essencialmente, algo mensal, atendo à 

imprevisibilidade de alguns acontecimentos. No entanto, determinados 

eventos/momentos estão definidos com 5 ou 6 meses de antecedência. 

Diogo Braz- 

Coimbra 

Numa primeira fase, foi necessário conhecer a realidade, passando depois para a 

definição de um plano que tem várias frentes e que estou a procurar estabilizar de 

acordo com os objetivos definidos pela Direção - promoção do futebol, futsal e 

futebol de praia de modo a captar e reter novos e novas praticantes, proximidade 

da AFC com a comunidade regional, enquadramento do Centenário. O aumento e 

a melhoria da ação nesta área depende do reforço da atual “equipa de 1” através 

da realização de estágios. 

Joaquim 

Oliveira- 

Évora 

Sim, claro, embora este ano a nossa Estratégia de Comunicação Anual tenha 

sofrido bastantes alterações, mas no sentido do seu reforço, pois devido à fase 

pandémica que atravessamos os últimos 9 meses foram de pouca atividade. 

Tivemos que nos adaptar e engendrámos e reformulámos ideias e conteúdos no 

sentido de manter todos ligados à AFE, ao futebol e ao futsal. Por exemplo, nos 

meses em que as competições estiveram paradas e o País esteve em confinamento 
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avançámos para a realização de programas bissemanais de entrevistas com os 

dirigentes de todos os clubes nossos filiados, através de videoconferência, e 

elaborámos uma programação diária na AFE TV com a reposição de jogos, 

entrevistas e reportagens, todas as tardes de segunda a sexta. 

Isabel de 

Castro- 

Viana do 

Castelo 

Sim, nesta presente época a situação está realmente alterada devido à pandemia, 

mas nos últimos dois anos realizei uma agenda trimestral, onde são abordados 

temas como torneios (quando, onde, divulgação, tipo de cobertura, etc), datas 

importantes e a forma como são divulgadas, reuniões, projetos de divulgação, 

palestras, conferências, ações de formação, etc. Anteriormente eram 

desenvolvidas em conjunto com o Diretor Técnico Regional. Os timings a 

respeitar são muito importantes, nomeadamente no que diz respeito a 

desenvolvimento de iniciativas de promoção do futebol/futsal, e nos torneios. 

André 

Relvas- 

Portalegre 

Existe uma perceção daquilo que é o calendário anual e já existe alguma 

experiência relativamente ao que tem de ser feito todas as épocas, mas não existe 

um plano escrito. Existe uma estratégia, projetos, trabalho diário e atividades 

devidamente programadas. Não é simples definir um plano, até porque o nosso 

trabalho depende também daquilo que são ideias/iniciativas da direção, bem como 

as atividades/conquistas/pedidos dos clubes. 

André 

Medina- 

Ponta 

Delgada 

Não existe um plano de comunicação físico elaborado, mas sim, todos os anos há 

uma espécie de planeamento, de um guideline com orientações mais precisas para 

o trabalho que temos de desenvolver, de forma a tentar garantir que nada fica 

esquecido, desde às atualizações semanais das competições à realização de 

reportagens com momentos importantes que possam ter decorrido ao longo 

daquela época desportiva. 

Tabela 6. Principais respostas dos inquiridos à pergunta: A AF segue um plano de comunicação previamente 

definido (anual ou semestral), com atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a 

respeitar? Porquê? 

Segundo Rui Cordeiro, a AF Leiria “segue um plano de comunicação com atividades 

programadas e agendadas anualmente, com uma estimativa de datas que poderão ir sendo 

alteradas consoante o desenvolvimento da época. Isto permite-nos ter uma noção das 

atividades e eventos que vamos ter e organizar com antecedência toda a logística que isso 

envolve”. Paulo Pereira (AF Angra Heroísmo) e Diogo Braz (AF Coimbra), referem que as 

suas AF seguem um plano de comunicação mensal, considerando sempre a imprevisibilidade 

de alguns acontecimentos.  
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Relativamente a este ano, à situação epidemiológica que vivemos, a estratégia de 

comunicação anual teve que ser alterada. “Tivemos que nos adaptar e engendrámos e 

reformulámos ideias e conteúdos no sentido de manter todos ligados à AFE, ao futebol e ao 

futsal.” (Joaquim Oliveira, AF Évora) Da mesma maneira, Isabel de Castro (AF Viana do 

Castelo), refere que realizou nos último dois anos uma agenda trimestral “onde são 

abordados temas como torneios (quando, onde, divulgação, tipo de cobertura, etc), datas 

importantes e a forma como são divulgadas, reuniões, projetos de divulgação, palestras, 

conferências, ações de formação, etc. “Refere também que “os timings a respeitar são muito 

importantes, nomeadamente no que diz respeito a desenvolvimento de iniciativas de 

promoção do futebol/futsal, e nos torneios.” 

Contudo, apesar de existir uma perceção que é o calendário anual e experiência de 

ano para ano, não existe um plano propriamente escrito, refere André Relvas da AF 

Portalegre. “Existe uma estratégia, projetos, trabalho diário e catividades devidamente 

programadas. Não é simples definir um plano, até porque o nosso trabalho depende também 

daquilo que são ideias/iniciativas da direção, bem como as catividades/conquistas/pedidos 

dos clubes”. Em jeito de concordância, André Medina (AF Ponta Delgada), afirma “não 

existe um plano de comunicação físico elaborado, mas sim, todos os anos há uma espécie de 

planeamento, de um guideline com orientações mais precisas para o trabalho que temos de 

desenvolver, de forma a tentar garantir que nada fica esquecido”.  

Quando questionados sobre as principais apostas realizadas em termos de 

comunicação relativamente ao futebol e futsal femininos, percebeu-se que têm existido 

nos últimos anos uma aposta maior ao nível destes desportos, estando sintetizadas na tabela 

abaixo as principais respostas: 

 

Inquirido e 

AF 
Respostas 

Joaquim 

Oliveira- 

Évora 

Pretendemos atingir o mais depressa possível o registo de 10% de meninas no 

universo de atletas inscritos na AFE. Para o conseguirmos temos trabalhado 

muito junto das escolas com várias ações práticas, com a devida cobertura e 

promoção nos nossos meios. 
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Margarida 

Monteiro- 

Santarém 

Para o Futebol e Futsal Feminino, apostamos na divulgação das provas da AF 

Santarém, não só nas redes sociais, como também em escolas e através dos 

municípios, para dar a conhecer a sua existência e que o Futebol/Futsal não é um 

desporto só para os meninos, e que prestamos todas as condições para que o 

desporto feminino cresça e se faça notar cada vez mais. 

Diogo Braz-

Bragança 

Levar o futebol e futsal a mais meninas, com o objetivo de aumentar o número 

de atletas femininos federados no seio do nosso distrito. 

Selene 

Teixeira-

Guarda 

Apostamos bastante na divulgação da FIFA ACADEMY, e nas nossas seleções 

femininas. 

Rui Cordeiro-

Leiria 

Todas as épocas é realizada a Festa do Futebol Feminino, em articulação com a 

FPF. Tentamos divulgar ao máximo esta iniciativa nas nossas redes e na 

comunicação social. Os centros de treino de futebol feminino FIFA Sub14 e 

Sub17 são também uma aposta.  

Isabel de 

Castro- Viana 

do Castelo 

Divulgação a máxima possível, estimular as raparigas e mulheres 

acompanharem as nossas ações, fazendo algumas vezes publicações 

direcionadas para elas. No início deste projeto, criei os hashtags 

#FutebolNoFeminino #FutsalFeminino #FutsalNoFeminino #FutebolFeminino, 

que são utilizados sempre que realizo publicações relacionadas com o feminino. 

A Festa do Futebol é um momento alto em que muitas jovens tomam contacto 

pela primeira vez com o futebol, esses momentos são amplamente 

acompanhados e divulgados, ao mesmo tempo é importante reforçar que elas 

fazem parte desta Associação, que elas estão representadas aqui e são tanto ou 

melhor que os rapazes, mas nunca numa perspetiva de competição entre géneros, 

mas antes em se complementarem e em ser possível ter boas jogadoras mulheres 

e homens. Também a divulgação junto dos agrupamentos escolares, em procurar 

levar o futebol/futsal a todos. A iniciativa “Futebol de Rua” realizados em 

algumas cidades, onde era tão fácil jogar à bola como ir passear. 

André Medina- 

Ponta Delgada 

Nos últimos anos, esta área tem sido uma das maiores apostas da AF Ponta 

Delgada. Com a modalidade em crescimento notório na Região Autónoma dos 

Açores, têm sido feitos todos os esforços para que também sejam proporcionadas 

as devidas condições para que a modalidade e a sua popularidade continuem a 

crescer. Quanto a apostas mais concretas, todos os anos é promovido o Centro 

de Treinos de Futebol Feminino da UEFA, de forma a atrair ainda mais novas 
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caras para a modalidade. Na época passada, até conseguimos abrir, pela primeira 

vez, competição oficial no escalão de Iniciados Femininos, em Futsal, algo que 

nunca tinha acontecido antes. 

André Relvas- 

Portalegre 

O futebol/futsal feminino tem sido prioridade da atual direção e isso faz com 

que, até esta época (especialmente atípica), muito do trabalho de comunicação 

da AF Portalegre incidisse nessa área. Consideramos fundamental o aumento e 

desenvolvimento do nosso futebol/futsal feminino e por isso criámos o projeto 

#Soujogadora, que leva às escolas esta temática, procurando recrutar e 

sensibilizar as nossas crianças e jovens para as modalidades. Outra das apostas 

tem sido a promoção das nossas Seleções de futebol e futsal, com reportagens, 

acompanhamento de treinos e torneios, apresentação de jogadoras, histórias, 

fotos, entrevistas, entre outras.  

Cristiano Dias- 

Vila Real 

Na AF Vila Real a aposta no futebol e futsal feminino é muito grande, desde 

apoios nas inscrições (reduções de custos), treinos semanais durante grande parte 

da época para as seleções distritais femininas, de maneira a formar melhores 

jogadoras, isto tudo implica muito mais material digital para divulgar sobre o 

futebol e futsal feminino, melhor conteúdo, mais regularidade nas publicações, 

dando enfâse à nossa aposta na região. 

Tabela 7.Principais respostas dos inquiridos à pergunta: Quais são as principais apostas da AF em termos de 

comunicação quando falamos de futebol e futsal femininos? 

Joaquim Oliveira (AF Évora) e Margarida Monteiro (AF Santarém), afirmam apostar 

em ações práticas junto das escolas através dos municípios, “para dar a conhecer a sua 

existência e que o Futebol/Futsal não é um desporto só para os meninos”. Todas as épocas 

várias AF têm apostado no registo fotográfico e na realização de vídeos no centro de treinos 

femininos; acompanhamento das seleções nos torneios interassociações, bem como na 

divulgação da FIFA ACADEMY (centros de treino de futebol feminino FIFA Sub14 e 

Sub17), e das seleções femininas, como referido pelos profissionais do departamento de 

comunicação das AF Bragança, AF Guarda e AF Leiria. 

Quanto a apostas mais concretas, podemos enumerar as seguintes: 

• Todas as épocas é realizada a Festa do Futebol Feminino, em articulação com a FPF.; 

“…é um momento alto em que muitas jovens tomam contacto pela primeira vez com 

o futebol, esses momentos são amplamente acompanhados e divulgados, ao mesmo 

tempo é importante reforçar que elas fazem parte desta Associação, que elas estão 

representadas aqui e são tanto ou melhor que os rapazes, mas nunca numa perspetiva 
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de competição entre géneros, mas antes em se complementarem e em ser possível ter 

boas jogadoras mulheres e homens” (Isabel de Castro, AF Viana do Castelo); 

• Todos os anos é promovido o Centro de Treinos de Futebol Feminino da UEFA, “de 

forma a atrair ainda mais novas caras para a modalidade. Na época passada, até 

conseguimos abrir, pela primeira vez, competição oficial no escalão de Iniciados 

Femininos, em Futsal, algo que nunca tinha acontecido antes” (André Medina, Ponta 

Delgada); 

• Criação do projeto #Soujogadora, “que leva às escolas esta temática, procurando 

recrutar e sensibilizar as nossas crianças e jovens para as modalidades” (André 

Relvas, Portalegre); 

• Criação dos “hashtags #FutebolNoFeminino #FutsalFeminino #FutsalNoFeminino 

#FutebolFeminino, que são utilizados sempre que realizo publicações relacionadas 

com o feminino” e a “iniciativa ´’Futebol de Rua’ realizada em algumas cidades, 

onde era tão fácil jogar à bola como ir passear” (Isabel de Castro, AF Viana do 

Castelo). 

Em suma, a aposta no futebol e futsal feminino é muito grande, “desde apoios nas 

inscrições (reduções de custos), treinos semanais durante grande parte da época para as 

seleções distritais femininas, de maneira a formar melhores jogadoras, isto tudo implica 

muito mais material digital para divulgar sobre o futebol e futsal feminino, melhor conteúdo, 

mais regularidade nas publicações, dando enfâse à nossa aposta na região”, como refere 

Cristiano Dias da AF Vila Real. 

A questão sete, “Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela 

sua AF para divulgar o futebol e futsal femininos?”, vai um pouco em conta à questão 

anterior, onde as respostas estão sintetizadas na tabela 8: 

Inquirido e 

AF 
Respostas 

André 

Relvas- 

Portalegre 

A estratégia tem passado por aproveitar bem os momentos (treinos, torneios) das 

nossas Seleções para, junto das jogadoras, dar conta das suas performances e das 

suas histórias, até porque fora desse meio é muito mais difícil, pois só temos 

competições de futsal feminino. E, como já referi, é no âmbito dos vários torneios 

(sub-14, sub-17 de futebol e futsal feminino) que aproveitamos para promover as 

nossas jogadoras e as nossas modalidades. De salientar que criámos também uma 
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Seleção Sub-11 de Futebol Feminino, que já fez vários amigáveis e foi promovida 

no Canal 11. 

Margarida 

Monteiro- 

Santarém 

Divulgação nas escolas e através dos municípios. Ações de esclarecimento, 

atividades nas escolas, atividades organizadas em parcerias com as câmaras e 

juntas de freguesia. 

Andreia 

Costa- Viseu 

Os conteúdos mais recentes tiveram a ver com a grande cobertura de um Torneio 

Interassociações de Futsal Feminino. Talvez o último grande evento antes de o 

país “parar” (estamos a falar do mês de fevereiro). Fizeram-se reportagens vídeo, 

acompanhamento diário dos jogos, com fotos, divulgação nas redes sociais etc. 

Joaquim 

Oliveira- 

Évora 

Adquirimos um campo insuflável (cor-de-rosa), produzimos um vídeo 

promocional com meninas a jogarem futebol nas principais artérias da cidade de 

Évora e apostámos fortemente em conteúdos e numa comunicação mais 

“agressiva” focada na sensibilização para a prática do futebol e do futsal. 

Há três anos a AFE tinha cerca de 250 meninas inscritas. Na última época 

desportiva terminámos com cerca de 400. 

Paulo 

Pereira- 

Angra do 

Heroísmo 

Solicitamos a todos os clubes com atividade de futebol feminino que nos cedessem 

algumas fotos recentes dos jogos, de modo a criar publicações nas redes sociais 

com o intuito de reafirmar o óbvio: “o futebol também é para elas!”. O impacto 

foi muito positivo, gerando imensas partilhas, nomeadamente entre os clubes 

envolvidos e as respetivas atletas, mas não só. 

Tabela 8.Principais respostas dos inquiridos à pergunta: Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas 

pela sua AF para divulgar o futebol e futsal femininos? 

Assim, “a estratégia tem passado por aproveitar bem os momentos (treinos, torneios) 

das nossas Seleções para, junto das jogadoras, dar conta das suas performances e das suas 

histórias” (André Relvas, AF Portalegre) Bem como refere Margarida Monteiro (AF 

Santarém), aposta da divulgação nas escolas através dos municípios, “ações de 

esclarecimento, atividades nas escolas, atividades organizadas em parcerias com as câmaras 

e juntas de freguesia”. 

Por sua vez, na AF Viseu, Andreia Costa refere que os conteúdos mais recentes 

tiveram a ver com a grande cobertura de um Torneio Interassociações de Futsal Feminino, 

“fizeram-se reportagens vídeo, acompanhamento diário dos jogos, com fotos, divulgação 

nas redes sociais etc.” 
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Ainda antes do isolamento social, em Évora, Joaquim Oliveira refere que a AF 

adquiriu um campo insuflável (cor-de-rosa), “produzimos um vídeo promocional com 

meninas a jogarem futebol nas principais artérias da cidade de Évora e apostámos fortemente 

em conteúdos e numa comunicação mais “agressiva” focada na sensibilização para a prática 

do futebol e do futsal”. Na AFE os resultados têm sido notórios uma vez que há cerca de três 

anos tinham cerca de 250 meninas inscritas e a última época desportiva terminaram com 

cerca de 400. 

Numa última ação, e no sentido de “não parar o trabalho realizado até agora”, 

“solicitamos a todos os clubes com atividade de futebol feminino que nos cedessem algumas 

fotos recentes dos jogos, de modo a criar publicações nas redes sociais com o intuito de 

reafirmar o óbvio: “o futebol também é para elas!”. O impacto foi muito positivo, gerando 

imensas partilhas, nomeadamente entre os clubes envolvidos e as respetivas atletas, mas não 

só” (Paulo Pereira, AF Angra Heroísmo). 

Colocada a questão relativamente as diferenças de comunicação realizadas quanto 

ao género masculino e feminino, as opiniões foram divergentes e estão transcritas na tabela 

seguir: 

Inquirido e AF Respostas 

Selene Teixeira-

Guarda 

Não temos grande diferenciação. 

Mário Nicolau-

Coimbra 

Não existem diferenças. O plano é de igualdade. 

Cristiano Dias- 

Vila Real 

Como referido anteriormente, as seleções distritais femininas treinam a maior 

parte da época semanalmente, o que dá a hipótese de haver mais conteúdo 

digital e assim chamar à atenção das pessoas, já no futebol masculino isso nem 

sempre é possível, mas a regra geral é tratar ambos os géneros de igual forma, 

incentivando sempre à prática do futebol e futsal na região. 

Andreia Costa- 

Viseu 

No fundo, um pouco do que respondi na pergunta nº 6. Penso que o grande 

segredo é conseguirmos um tratamento igual, dando a mesma relevância. 

André Relvas-

Portalegre 

Como temos apenas uma competição de futsal feminino (sénior) procurámos 

uma empresa para, à semelhança do que acontece nos seniores masculinos, a 

competição ter um naming e vantagens para os clubes e atletas. Esta aposta 
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permite uma maior visibilidade nos nossos meios e na comunicação social. 

Relativamente às seleções, que representam um outro momento de maior 

promoção das atletas, procuramos não diferenciar. Apresentamos as atletas, 

fazemos o acompanhamento de treinos e torneios, fazemos fotos e vídeos, 

notícias para a comunicação social, tal como acontece com as seleções 

masculinas. 

Rui Cordeiro-

Leiria 

Como referi em cima, quando se trata do público feminino tentamos manter 

uma identidade visual diferente para cada público (feminino e masculino). 

Diogo Braz- 

Bragança 

A diferença está principalmente na forma e no conteúdo utilizado para a 

divulgação. Sabemos que no que toca o lado feminino, o conteúdo tem um 

sentido mais sentimental e mais generoso, enquanto que no lado masculino 

podemos, talvez, forçar outras áreas e outros contextos mais generalizados, 

surgindo assim diferentes formas de comunicação. Ambas têm o mesmo 

objetivo, divulgar e promover para aumentar o número de atletas federados. 

André Medina- 

Ponta Delgada 

A principal diferença entre a abordagens para as duas modalidades centra-se 

no fator ‘novidade’. Como o crescimento do futebol feminino e a sua própria 

popularidade são um fenómeno algo recente, esse acaba por ser o fator que 

agarramos principalmente na hora de promover a modalidade e as suas 

competições, enquanto que o futebol masculino já está tão implementado na 

nossa sociedade que a promoção do mesmo acaba quase por se fazer sozinha. 

O fator ‘novidade’ aliado ao facto de as nossas iniciativas estarem a ter muito 

sucesso, com boas participações da nossa seleção feminina em competições 

nacionais, bem como a chamada de várias atletas filiadas na nossa Associação 

às seleções nacionais, servem como combustível para inspirar e atrair ainda 

mais jovens talentosas que querem singrar no mundo do futebol. 

Tabela 9. Principais respostas dos inquiridos à pergunta: Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação 

conduzidas por esta AF para a divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

No que diz respeito ao manterem um tratamento igualitário, as opiniões são as 

seguintes: na AF Guarda “não temos grande diferenciação”, na AF Coimbra “o plano é de 

igualdade”, nas AF Vila Real e AF Viseu, “regra geral é tratar ambos os géneros de igual 

forma, incentivando sempre à prática do futebol e futsal na região”, bem como na AF 

Portalegre “as seleções representam um outro momento de maior promoção das atletas, 

procuramos não diferenciar. Apresentamos as atletas, fazemos o acompanhamento de treinos 

e torneios, fazemos fotos e vídeos, notícias para a comunicação social, tal como acontece 

com as seleções masculinas”,  
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Por sua vez, na AF Leiria o plano é manter uma “identidade visual diferente para 

cada público (feminino e masculino)”. Tal como na AF Bragança onde a principal diferença 

reside na forma e conteúdo utilizado para divulgação. “Sabemos que no que toca o lado 

feminino, o conteúdo tem um sentido mais sentimental e mais generoso, enquanto que no 

lado masculino podemos, talvez, forçar outras áreas e outros contextos mais generalizados, 

surgindo assim diferentes formas de comunicação. Ambas têm o mesmo objetivo, divulgar 

e promover para aumentar o número de atletas federados” (Diogo Braz, AF Bragança) 

Na AF Ponta Delgada, o fator “novidade” é a principal diferença entre as duas 

abordagens. “Como o crescimento do futebol feminino e a sua própria popularidade são um 

fenómeno algo recente, esse acaba por ser o fator que agarramos principalmente na hora de 

promover a modalidade e as suas competições, enquanto que o futebol masculino já está tão 

implementado na nossa sociedade que a promoção do mesmo acaba quase por se fazer 

sozinha” (André Medina, AF Ponta Delgada) 

A última questão é relativa, à importância do papel que a AF exerce para a 

divulgação do futebol e futsal femininos. Deste modo, as AF consideram o papel realizado 

por elas crucial para a divulgação destes desportos, uma vez que são elas o elo de ligação 

entre os clubes, atletas, dirigentes, OCS, etc. Podemos percecionar as principais respostas na 

tabela abaixo: 

Inquirido e 

AF 
Respostas 

André Medina- 

Ponta Delgada 

Como principal e maior entidade promotora de competições de futebol e futsal 

nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria, a AF Ponta Delgada apresentar um 

papel primordial na criação e, acima de tudo, na promoção de competições, de 

torneio, ou de qualquer outro tipo de atividade que beneficiem o crescimento da 

modalidade de futsal e futebol femininos, até que se chegue a um ponto em que, 

tal como o futebol e futsal masculino, passa a ser algo altamente implementado 

e natural na nossa sociedade. 

Roberto Silva- 

Madeira 

Papel fulcral, desde o estudo das lacunas das competições existentes, até à 

implementação e seguimento das atividades implementadas, de uma forma 

estreita e adequada ao segmento em apreço.  
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André Relvas- 

Portalegre 

Sentimos que os clubes fazem algum esforço na divulgação do futebol e futsal 

femininos, mas não tenho qualquer dúvida de que a Associação de Futebol de 

Portalegre é a maior responsável pela sua promoção. Neste momento, a 

comunidade do nosso território tem noção do valor do nosso futebol e futsal 

femininos, e isso deve-se muito à nossa aposta. Apesar de vivermos numa região 

muito envelhecida, é com franqueza que digo que vejo as pessoas a valorizar 

imenso as modalidades no feminino.  

Margarida 

Monteiro- 

Santarém 

Apostamos, e queremos apostar cada vez mais, na divulgação das nossas provas 

e do Futebol/Futsal Feminino em parceria com escolas e com Câmaras 

Municipais e Juntas de Freguesia. 

Tabela 10.Principais respostas dos inquiridos à pergunta: Qual a importância do papel que a AF exerce para a 

divulgação do futebol e futsal femininos? 

De acordo com André Medina (AF Ponta Delgada), a AF é a principal promotora de 

competições de futebol e futsal femininos, assim apresenta “um papel primordial na criação 

e, acima de tudo, na promoção de competições, de torneio, ou de qualquer outro tipo de 

atividade que beneficiem o crescimento da modalidade de futsal e futebol femininos, até que 

se chegue a um ponto em que, tal como o futebol e futsal masculino, passa a ser algo 

altamente implementado e natural na nossa sociedade”  

Da mesma forma, Roberto Silva da AF Madeira, afirma que a AF tem um “papel 

fulcral, desde o estudo das lacunas das competições existentes, até à implementação e 

seguimento das atividades implementadas, de uma forma estreita e adequada ao segmento 

em apreço”. 

Deste modo, André Relvas (AF Portalegre) sente que é notável o esforço realizado 

pelos clubes para a divulgação destes deportos, contudo o maior responsável pela sua 

promoção continua a ser as AF. “Neste momento, a 

 comunidade do nosso território tem noção do valor do nosso futebol e futsal 

femininos, e isso deve-se muito à nossa aposta. Apesar de vivermos numa região muito 

envelhecida, é com franqueza que digo que vejo as pessoas a valorizar imenso as 

modalidades no feminino” (André Relvas, AF Portalegre).  

Em concordância, Margarida Monteiro (AF Santarém), considera que as AF têm 

como função “prestar as melhores condições e a existência de provas para o Futebol/Futsal 

Femininos”, e tal como a AF Portalegre trabalham “lado a lado com os clubes para que o 

número de atletas femininas aumente cada vez mais”.  
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2.3. Discussão dos Resultados  

Relativamente ao questionário foi aplicado a uma amostra de 300 pessoas, sendo 

maioritariamente uma amostra jovem, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. 

Da amostra 213 dos inquiridos são do sexo feminino, e relativamente à localização 

predomina a região norte. Por sua vez, quanto às habilitações literárias a maioria da amostra 

concluiu o ensino secundário, e relativamente à profissão predominam os estudantes. 

A partir da análise dos resultados do inquérito conclui-se que o meio de comunicação 

a partir do qual a maior parte das pessoas recebe informações sobre futebol e futsal femininos 

é através do online. Este é um meio mais acessível ao público em geral por ser de fácil 

acessibilidade e baixo custo e também por não ser tão dispendioso para as empresas que aí 

criam e partilham conteúdos, tal como notado na revisão da literatura, e segundo Mendes 

(2009:3) “os avanços tecnológicos permitiram um novo comportamento, uma vez que, por 

si só, a sociedade se tornou digital, transformando-se a internet num poderoso meio de 

comunicação” 

Esta opção, para além das redes sociais, engloba um bocadinho de todos os meios, 

uma vez que atualmente todas as empresas que se prezem, jornais, revistas, rádios, canais 

televisivos, etc, já tem uma plataforma online, que completa o trabalho realizado. Na 

generalidade, apesar do online ser o meio mais escolhido, existe um elevado número de 

pessoas, comprovado pela esta amostra, que recebem informações através de outros meios, 

como a televisão, jornal ou revistas, isto por não terem acesso ou não saber utilizar os novos 

meios tecnológicos, e também já por uma questão de hábito, por exemplo ver televisão logo 

de manhã ou às refeições. 

Conclui-se, através da amostra, que os inquiridos não têm uma imagem criada sobre 

o futebol e futsal femininos, e que em Portugal estes desportos tem uma presença irrelevante, 

o que vai de encontro à revisão da literatura, pois é notório que estes deportos têm tido um 

desenvolvimento demorado, devido a obstáculos sociais e culturais que não permitem a 

entrada total da mulher no desporto. Já no que concerne ao preconceito face ao futebol e 

futsal femininos os resultados demonstram que a amostra concorda parcialmente com a 

afirmação, uma vez que a opção mais votada foi a 8 encontrando-se muito próximo do 10, 

que seria um concordo totalmente. Assim, é notável a concordância com a revisão da 
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literatura, no sentido que a sociedade ainda discrimina a mulher que mostra interesse pela 

prática desportiva Bruhns (2000). 

 Para os inquiridos as diferenças de género entre homens e mulheres são 

incrementadas pela desvalorização do futebol e futsal femininos. Assim, também foi possível 

concluir que a amostra não conhece as principais equipas e jogadoras do futebol e futsal 

femininos, e que vêm mais jogos de futebol e futsal masculino do que feminino. Por sua 

vez, a amostra discorda que o futebol e futsal femininos são considerados desporto rei em 

Portugal.  

Relativamente aos media, os resultados demonstram que a amostra concorda 

parcialmente que o desenvolvimento do futebol e futsal femininos em Portugal é 

condicionado pelos conteúdos que os media produzem, contudo conclui-se que a opinião 

dos inquiridos relativa ao futebol e futsal femininos não é condicionado pelos conteúdos 

que os media produzem, pois segundo a literatura, os  meios de comunicação social podem 

desempenhar um papel importante no combate aos estereótipos de género e à promoção da 

igualdade entre mulheres e homens no desporto e na vida. 

Assim, conclui-se também que a cobertura que é realizada pelos media não é igual 

quando comparamos o futebol feminino ao masculino, tal como exposto da revisão da 

literatura, “Quando se observa o peso que, por exemplo, o futebol ocupa na agenda dos 

meios de comunicação social e o espaço que é reservado à modalidade quando praticada por 

mulheres, constata-se uma tremenda discrepância – quer ao nível da imprensa escrita, da 

rádio e, também, da televisão” (Costa, 2017)  

Da mesma forma os resultados demonstram que a amostra considera que o futebol e 

futsal femininos seriam mais valorizados se fossem transmitidos mais jogos destes 

desportos nos canais generalistas e consideram que os meios de comunicação social deviam 

valorizar mais o futebol e futsal femininos, o que vai de encontro à afirmação anterior. 

Por último, os resultados demonstram que a amostra se encontra bastante dividida 

quanto à última afirmação. Assim, a maioria da amostra afirma conhecer o trabalho que tem 

sido realizado pelas organizações para promover o crescimento do futebol e futsal femininos 

em Portugal, contudo o número de inquiridos que discorda da afirmação também é bastante 

elevado, talvez por terem sido enunciadas diferentes organizações. 
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Por sua vez a entrevista foi aplicada a 15 Associações de Futebol. A partir da análise 

das respostas dadas pode-se concluir que cada departamento de comunicação das AF 

promove e divulga todas as atividades realizadas pela Associação. Assim, a ação de um 

profissional deste departamento vai desde a gestão a nível interno, de forma a promover uma 

boa convivência entre colaboradores, até ao externo, de forma a promover a imagem da AF 

junto do seu público, patrocinadores e parceiros. Atualmente, as ferramentas utilizadas para 

este tipo de projeção são os meios online, por serem de fácil acessibilidade e de baixo custo. 

Deste modo, conclui-se que o os media influenciam em muito as estratégias de 

comunicação usadas, assim torna-se imperativo criar com alguma frequência conteúdos (e 

de qualidade) de forma a que as ideias das AF passem através dos órgãos de comunicação 

social, nomeadamente os OGS locais que dão mais destaque a assuntos regionais.  

Das respostas obtidas, também foi possível concluir que as AF segmentam o público-

alvo através de algumas distinções entre comunicação aos clubes, comunicação com a 

Comunicação Social, comunicação para parceiros e comunicação para as redes sociais. Uma 

vez nas redes sociais, por vezes, os termos utilizados variam de acordo com o teor, o objetivo 

da publicação e o público que querem atingir principalmente. Assim, a segmentação do 

público é realizada através da diferenciação da linguagem usada para os diferentes meios em 

que atuam, sendo um pouco mais formal no site oficial, e mais “descontraída” quando usada 

nas redes sociais.  

Quanto ao feedback recebido pelo público conclui-se no geral, e desde que não sejam 

questões “polémicas”, o feedback é positivo, principalmente quando a forma de comunicar 

é diferente e/ou inovadora.  

Por sua vez, foi possível concluir que muitas das AF seguem um plano anual (por 

épocas desportivas) no que respeita aos eventos já agendados, contudo a programação vai 

sendo ajustada e reforçada à medida que novas iniciativas surgem, pois aparecem sempre 

“atividades não programadas”. Em suma, alguns conteúdos, eventos e atividades, já se 

sabem quando se vão realizar e o que temos que publicar em determinado período, contudo, 

este plano definido não é necessário que seja seguido à risca. Até porque o público nem 

sempre quer o mesmo, ou há momentos que se justifica produzir determinado conteúdo em 

detrimento de outro. 
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Conclui-se também que as principais e últimas apostas e estratégias realizadas em 

termos de comunicação relativamente ao futebol e futsal femininos, são ações junto das 

escolas com a ajuda dos municípios, o acompanhamento e registo fotográfico e videográfico 

de jogos, treinos, nomeadamente o da FIFA Academy, bem como a festa do futebol e uma 

maior aposta online na criação e partilha de conteúdos relacionados com estes desportos.  

Relativamente, às diferenças de comunicação utilizadas para os diferentes géneros 

foi possível concluir que existe uma divisão, uma vez que algumas das AF afirmam assumir 

um tratamento igualitário na partilha de conteúdos para ambos os géneros, porém outras 

afirmam fazer distinção na medida em que o futebol feminino ao ser um ‘fenômeno ‘mais 

recente exige, portanto, uma maior divulgação, e o masculino quase que se divulga sozinho.    

Por último, foi possível concluir que as AF exercem um papel essencial aquando a 

divulgação do futebol e futsal feminino, uma vez que os conteúdos ao serem criados e 

partilhados pelas AF ganham desde logo uma maior credibilidade. Assim, muitas pessoas já 

procuram informações junto das AF (site e redes sociais), pois estas continuam a ser o meio 

mais consistente na promoção do desporto em geral, e do feminino em particular. 
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Parte 2. Estágio 

3. Capítulo: Apresentação da Entidade Acolhedora  

3.1. Enquadramento territorial4 

Antes de apresentar a entidade acolhedora onde se 

realizará o estágio é importante referir o meio envolvente. A 

Associação de Futebol de Vila Real (AFVR), localiza-se no 

concelho de Vila Real, distrito de Vila Real. Com mais de 

setecentos anos de existência, Vila Real foi outrora conhecida 

como a "Corte de Trás-os-Montes", devido ao elevado número 

de casas brasonadas que então tinha, por virtude da presença 

dos nobres que se fixaram na cidade. 

A cidade de Vila Real está situada a cerca de 450 metros de altitude, na margem 

direita do rio Corgo, um dos afluentes do Douro. Localiza-se num planalto rodeado de altas 

montanhas, entre elas encontram-se as serras do Marão e do Alvão. Dista aproximadamente 

85 quilómetros, em linha reta, do Oceano Atlântico, que lhe fica a Oeste, 15 quilómetros do 

rio Douro, que lhe corre a Sul, e, para Norte, cerca de 65 quilómetros da fronteira com a 

Galiza, Espanha. .O município é limitado a norte pelos municípios de Ribeira de Pena e 

de Vila Pouca de Aguiar, a leste por Sabrosa, a sul pelo Peso da Régua, a sudoeste Vila Real 

é sede de concelho, capital de distrito e capital da província transicional de Trás-os-Montes 

e Alto Douro.  

O Concelho de Vila Real é composto por 20 Freguesias: Abaças, União das 

Freguesias de Adoufe/Vilarinho de Samardã, Andrães, Arroios, União das Freguesias de 

Borbela/Lamas de Ôlo, Campeã, União das Freguesias de Constantim/Vale de Nogueiras, 

União das Freguesias de Nogueira/Ermida, Folhadela, Guiães, União das Freguesias de São 

Tomé do Castelo/Justes, União das Freguesias de Mouçós/Lamares, Lordelo, Mateus, 

Mondrões, União das Freguesias de Vila Real, Parada de Cunhos, União das Freguesias de 

São Miguel da Pena/Quintã/Vila Cova, Torgueda e Vila Marim.  

 

 
4 As informações que seguem neste capítulo foram retiradas do sítio oficial da CMVR (https://www.cm-

vilareal.pt/)  

Figura 1. Brasão concelho de 

Vila Real 
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Figura 2. Freguesias do concelho de Vila Real após reorganização de 2013 

A população do concelho ronda os 52.000 habitantes, para uma área de cerca de 378 

km2. O feriado municipal é a 13 de junho, dia de Santo António. Atualmente, o presidente 

da câmara municipal é Rui Santos (Município de Vila Real: Tradição e Futuro, 2020). 

3.2. Enquadramento organizacional5  

3.2.1. Apresentação da AFVR 

 

A Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) foi 

fundada a 1 de janeiro de 1924. A AFVR é uma pessoa 

coletiva sem fins lucrativos, de utilidade pública 

desportiva, constituída sob a forma de associação de 

direito privado, que pertence ao concelho e freguesia de 

Vila Real. 

Integra, atualmente, um universo de 70 Clubes em atividade, cerca de 3300 atletas, 

dos quais cerca de 2200 pertencem ao Futebol Juvenil, um movimento de jogos na ordem 

dos 1600 divididos pelas 25 provas que organiza. A sua jurisdição estende-se pelos 14 

concelhos que compõem o Distrito de Vila Real: Alijó, Boticas, Chaves, Mesão-Frio, 

 
5 As informações que seguem neste capítulo foram retiradas do sítio oficial da AFVR (http://www.afvr.pt/) e 

de um ficheiro cedido pela entidade  

Figura 3. Mural da Sede da AFVR 
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Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Peso de Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa 

Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real. 

A AFVR desde sempre tem procurado apoiar os seus filiados, promover o 

desenvolvimento do futebol em geral e, em especial, o futebol jovem, contribuindo, desta 

forma, para o engrandecimento do futebol português. Tem como principal objetivo 

promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, o ensino e a prática do futebol em todas 

as variantes e competições.  

Como princípios fundamentais, promove, regulamenta e dirige a prática do futebol 

em todas as variantes, estabelece relações com os seus Clubes e Associados congéneres, 

assegura a filiação na FPF e representa o Futebol Distrital (Site AF Vila Real). Deste modo, 

tem desenvolvido todas as atividades em procura constante de novos objetivos e desafios, 

que incrementam a prática desportiva, junto das populações. Por sua vez, como missão 

apresenta, segundo os regulamentos: 

a) Promover, desenvolver, regulamentar e dirigir a prática do futebol em 

qualquer uma das suas versões, na área da sua jurisdição; 

b) Estabelecer e manter relações com os seus associados e com as entidades 

congéneres, nacionais e estrangeiros; 

c) Assegurar a própria filiação na Federação Portuguesa de Futebol (FPF); 

d) Representar o futebol regional ou distrital dentro e fora da área de jurisdição, 

nomeadamente, junto da FPF e das entidades oficiais; 

e) Colaborar, com as entidades competentes no estabelecimento e manutenção 

de uma estrutura de ligação, no âmbito regional, entre o desporto federado e 

o desporto escolar;  

f) Fomentar, organizar e patrocinar campeonatos regionais ou distritais e 

quaisquer provas consideradas convenientes à expansão, ao progresso e ao 

desenvolvimento do futebol regional; 

g) Observar os princípios do respeito, lealdade, da integridade e do 

desportivismo de acordo com as regras do fair-play; 

h) Proibir qualquer tipo de discriminação em função de ascendência, sexo, raça, 

nacionalidade, etnia, língua, território de origem, religião, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou 

orientação sexual; 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 
80 

 

i) Aplicar e fazer cumprir as leis de jogo emitidas pelo comité executivo da 

FIFA, as leis do futebol de onze, futebol de sete, futsal e futebol de praia; 

j) Promover ações de saúde que de qualquer modo favoreçam o 

desenvolvimento da atividade desportiva. 

3.2.1.1. Logótipo  

 

                      

 

 

 

A renovação da imagem da Associação, que foi um dos compromissos da Direção 

AFVR com os seus clubes filiados e foi implementada no ano 2015. 

O atual logótipo da Associação de Futebol de Vila Real, mantém características do 

passado, mas adapta-o ao Séc. XXI. Os símbolos da cidade continuam bem presentes, 

nomeadamente na coroa e na espada, mas sobressaindo, agora, o dourado da bola e da sigla 

AFVR.  

3.2.1.2. Sede da AFVR  

A atual sede da Associação de Futebol de Vila Real, localizada na Rua Joaquim 

Abrantes, Lote 4, 5000-700, Vila Real, foi inaugurada pelo Secretário de Estado em funções 

à época, Dr. Miranda Calha, a 14 de maio de 1999. O presidente da Associação de Futebol 

de Vila Real era, então, António Cunha. A sede da AFVR conta com diversas salas, 

representadas nas fotos abaixo, nomeadamente: o gabinete do presidente da direção; a sala 

onde trabalham o gabinete técnico, secretário geral, o departamento de comunicação, 

departamento de apoio clínico às seleções distritais e subcomissão de entidades formadoras; 

a sala de reuniões; o armazém dos equipamentos e material técnico; auditório principal, etc; 

 

Figura 4. Antigo logótipo 

AFVR 
Figura 5. Atual logótipo 

AFVR 
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Figura 6. Infraestrutura da sede da AFVR 

3.2.2. Estrutura Interna  

 

3.2.2.1. Direção  

O primeiro presidente da direção foi Júlio Pereira 

Galvão. Atualmente, o presidente da AFVR é António 

José Aguiar Marques Silva e os vice-presidentes são, 

Miguel Alexandre Fernandes Marques Correia e José 

Manuel Fernandes. No que toca a dirigir a AFVR, o 

papel dos responsáveis por este departamento passa por: 

 

Direção

António Silva

Conselho 
Técnico

Luis Costa

Conselho 
Arbitragem

Carlos Moreira

Conselho Fiscal

Ricardo Oliveira

Conselho de 
Disciplina

Isabel Fernandes

Conselho de 
Justiça

José Rendeiro

Assembleia 
Geral

Francisco da Rocha

Gabinete 
Técnico

Carlos Soares

Secretário 
Geral

Leonel Lopes

Departamento de 
Comunicação

Cristiano Dias

Departamento de 
Apoio Clínico às 

Seleções Distritais

Samuel Quinteira

Subcomissão de 
Entidades 

Formadoras

Figura 7. Atual presidente da AFVR 

 

Tabela 11. Organograma estrutura interna AFVR 
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• Representar a AFVR em todas as suas relações externas; 

• Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e os Regulamentos da AFVR; 

• Cumprir e fazer cumprir as decisões das entidades oficiais, da FPF e as deliberações 

da Assembleia Geral e dos Conselhos de Justiça, Fiscal, Disciplinar e Técnico; 

• Administrar os recursos financeiros da Associação, organizando a respetiva 

contabilidade; 

• Aprovar os Regimentos Internos de todos os órgãos da AFVR; 

• Elaborar e publicitar o Plano de Provas; 

• Elaborar os calendários das provas e ainda os regulamentos previstos nos 

Regulamentos Especiais das Provas Oficiais da AFVR; 

• Elaborar anualmente o plano de atividades da AFVR; 

• Entre outros. 

 

3.2.2.2. Conselho de Justiça 

Atualmente, o presidente do conselho de justiça é José Carlos Saraiva Rendeiro. Os 

vice-presidentes deste conselho são, José Carlos da Fonseca Silveira e Mário Jorge da Silva 

Cardoso Morais. No que toca ao papel dos responsáveis por este conselho passa por julgar, 

em última instância, os recursos interpostos das deliberações da Direção da AFVR e dos 

Conselhos de Disciplina, Técnico e de Arbitragem. 

3.2.2.3. Conselho de Disciplina 

Atualmente, o presidente do conselho de disciplina é Isabel Margarida Sanchdes 

Fernandes. Os vice-presidentes deste conselho são, António Pedro Madeira Gomes 

Fernandes de Morais e Hugo Tiago Rodrigues da Fonseca. No que toca ao papel dos 

responsáveis por este conselho passa por apreciar e punir, de acordo com os Regulamentos, 

todas as infrações disciplinares imputadas a pessoas sujeitas ao poder disciplinar da AFVR. 

3.2.2.4. Conselho Fiscal 

Atualmente, o presidente do conselho fiscal é Ricardo Afonso Oliveira. Os vice-

presidentes deste conselho são, Emanuel Rodrigues Costa e Anderson Rei Galvão. No que 

toca ao papel dos responsáveis por este conselho passa por:  
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• Examinar, trimestralmente, as contas da AFVR, zelando pelo cumprimento do 

orçamento e elaborando, sobre tal matéria, um relatório cuja cópia será 

imediatamente enviada à Direção da AFVR; 

• Dar, anualmente, parecer sobre o orçamento ou orçamentos suplementares e contas 

da gerência, analisando a legalidade das despesas, a sua correspondência orçamental 

e a exatidão dos respetivos documentos; 

 

3.2.2.5. Conselho de Arbitragem 

Atualmente, o presidente do conselho de arbitragem é Carlos Alberto do Nascimento 

Horta Moreira. Os vice-presidentes deste conselho são, José Augusto Morais de Azevedo 

Teixeira e André Filipe Marrote de Sequeira Moreira. No que toca à arbitragem, o papel dos 

responsáveis por este conselho passa por:   

• Dar formação inicial e contínua de árbitros (Futebol e Futsal); 

• Designar os árbitros para os jogos das provas distritais e outros de âmbito idêntico; 

• Regulamentar e fiscalizar o recrutamento, promoção, preparação técnica e atuação 

dos árbitros, a nível distrital; 

• Elaborar, anualmente, a lista de árbitros de cada uma das categorias distritais, que 

dará conhecimento à Direção da AFVR, em cada época, antes do início das provas 

oficiais, comunicando-lhe as alterações posteriores que vierem a verificar-se; 

• Promover, junto dos árbitros, a divulgação das Leis do Jogo e pareceres do Conselho 

Técnico da AFVR, zelando pela sua aplicação; 

• Afastar da atividade os árbitros que demonstrem não reunir as condições 

indispensáveis ao bom desempenho da função; 

• Estabelecer, de comum acordo com a Direção da AFVR, as compensações destinadas 

aos árbitros, instrutores e delegados; 

• Regulamentar e fiscalizar o recrutamento, promoção, preparação técnica e atuação 

dos árbitros, a nível distrital; 

• Entre outros. 
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3.2.2.6. Conselho Técnico 

Atualmente, o presidente do conselho técnico é Luís António Gonçalves Costa. Os 

vice-presidentes deste conselho são, Brigite Raquel Bazenga Vieira Gonçalves e Rogério 

Alberto Amorim Reis de Moura. No que toca ao papel dos responsáveis por este conselho 

passa por: 

• Interpretar as Leis do Futebol, em todos os casos que lhe sejam presentes pelos 

restantes Órgãos da AFVR; 

• Apreciar e decidir, em primeira instância, os protestos de jogos, interpretando e 

aplicando as Leis de Jogo; 

• Emitir pareceres sobre todos os assuntos de ordem técnica que lhe sejam presentes 

pela Direção da AFVR; 

• Dar parecer sobre os projetos de regulamentação de provas ou suas modificações e 

elaborar projetos de regulamentos, por sua iniciativa ou a pedido da Direção; 

• Proceder à vistoria das instalações desportivas dos Clubes filiados nomeando, para o 

efeito, uma Comissão que, além de integrar dois dos seus membros deve, 

obrigatoriamente, integrar ainda um elemento da Direção e outro do Conselho de 

Arbitragem a designar pelos respetivos Órgãos. 

• Elaborar, anualmente, o relatório da sua atividade, promovendo a publicação dos 

pareceres e decisões que fixarem doutrina; 

• Colaborar com os outros Órgãos Associativos, em matéria da sua competência, 

quando para isso for solicitado através da Direção; 

• Praticar os demais catos que, nos termos do Estatuto ou Regulamentos, sejam da sua 

competência. 

 

3.2.2.7. Gabinete Técnico 

Atualmente, a pessoa que se encontra responsável pelo gabinete técnico é Carlos 

Filipe Soares. Entre as funções desempenhadas por este profissional, constam: 

• Formação inicial e contínua de treinadores (Futebol e Futsal); 

• Organização e dinamização das diversas Seleções Distritais de Futebol e Futsal 

(Selecionadores e Treinadores); 
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• Dinamização e operacionalização de competições informais AFVR (Encontros de 

Petizes e Traquinas); 

• Integra a Subcomissão de Entidades Formadoras; 

• Estudo e apresentação de propostas à direção sobre as formas e formatos 

competitivos das competições distritais, sobre novas competições a criar e ainda, 

sobre alterações e ajustamentos aos Regulamentos das Provas Distritais; 

• Programação e calendarização da época desportiva, elaborando o programa de 

atividades da AF Vila Real e o calendário de cada competição distrital. 

 

3.2.2.8. Secretário Geral  

Atualmente, o secretário geral da AFVR é Leonel Jorge Oliveira Lopes. Entre as 

funções desempenhadas por este profissional, constam: 

• Assistir e secretariar as reuniões da Direção e outras, sem direito a voto, cabendo-lhe 

promover a execução das deliberações do Presidente e da Direção; 

• Coordenar e orientar os serviços da AFVR; 

• Lavrar as atas da direção e assiná-las conjuntamente com os membros presentes; 

• Proceder à expedição das convocatórias para as reuniões de todos os órgãos sociais; 

• Integra a Subcomissão de Entidades Formadoras; 

• Operacionalização de competições informais AFVR (Encontros de Petizes e 

Traquinas); 

 

3.2.2.9. Departamento de Comunicação 

Atualmente, a pessoa que se encontra responsável pelo departamento de 

comunicação é Cristiano Limoeiro Dias. Entre as funções desempenhadas por este 

profissional, constam: 

• Gestão das redes sociais; 

• Criação de conteúdo digital; 

• Registro fotográfico e videográfico dos eventos AFVR; 

• Gestão do arquivo digital. 
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3.2.2.10. Departamento de Apoio Clínico às Seleções Distritais 

Atualmente, a pessoa que se encontra responsável pelo departamento de apoio clínico 

às seleções distritais é Samuel Quinteira. Entre as funções desempenhadas por este 

profissional, consta a monitorização e tratamento de atletas das seleções distritais. 

3.2.2.11. Subcomissão de Entidades Formadoras 

Relativamente à subcomissão das entidades formadoras, é representada pelos vários 

profissionais dos departamentos já referidos da AFVR, como o secretário geral, Leonel 

Lopes e o profissional do gabinete técnico, Carlos Soares. Entre as funções desempenhadas 

por esta comissão consta: 

• Visitas técnicas às Entidades Formadoras, para orientar as mesmas no processo de 

certificação; 

• Avaliação e certificação de Entidades Formadoras. 

 

3.2.3. Competições e Cursos  

As provas oficiais a realizar para a época 2020/2021 são, em competição no futebol 

de onze, Supertaça “Sequeira Teles”, Divisão de Honra, Taça AFVR, 1ª Divisão Distrital, 

Campeonato Distrital de Juniores “A”, Taça Distrital de Juniores “A”, Campeonato Distrital 

de Juniores “B”, Taça Distrital de Juniores “B”, Campeonato Distrital de Juniores “C”, Taça 

Distrital de Sub-14 15 e Campeonato Distrital de Futebol Feminino. Como atividade de 

recreação e lazer, em competição é a taça distrital de veteranos e taça distrital de futebol 

praia. Em competição no futebol de nove, o Campeonato Distrital de Juniores “D” – Infantis-

Sub 13 e em competição no futebol de sete, o Campeonato Distrital de Juniores “D” – 

Infantis-Sub 12. Como atividades futebolísticas: Benjamins Sub 10 e sub 11. Por fim, no 

futebol, como atividade lúdicas os encontros de Futebol para Crianças Traquinas, Juniores e 

Petizes. 

Relativamente às competições de futsal, Supertaça Distrital de Futsal Masculino, 

Campeonato Distrital de Futsal Masculino, Taça Distrital de Futsal Sénior Masculino, 

Supertaça Distrital de Futsal Feminino, Campeonato Distrital de Futsal Sénior Feminino, 

Taça Distrital de Futsal Sénior Feminino, Campeonato Distrital de Futsal em Juniores “A”, 
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Taça Distrital de Futsal em Juniores “A”, Campeonato Distrital de Futsal em Juniores “B”, 

Taça Distrital de Futsal em Juniores “B”, Campeonato Distrital de Futsal em Juniores “C”, 

Taça Distrital de Futsal em Juniores “C” e Campeonato Distrital de Futsal em Juniores “D”. 

Como atividades futebolísticas, Benjamins e como atividade lúdicas os encontros de Futebol 

para Crianças Traquinas e Petizes. Em último, em competição o Campeonato Distrital de 

Futebol 7 e Futsal Sub-15 no Feminino. 

Para além das competições já mencionadas, a AFVR dispõe de cursos de treinadores 

de Futebol e Futsal, UEFA “B” e “C” e cursos de árbitros e observadores nas vertentes 

futebol, futsal e futebol de praia.  

4. Capítulo: Atividade Desenvolvidas no Estágio 

Neste capítulo, proceder-se-á a uma descrição das atividades desenvolvidas durante 

o estágio curricular realizado no departamento de comunicação da AFVR. O período de 

ligação à entidade acolhedora compreendia-se de janeiro a junho de 2020, porém com a 

situação pandémica da covid-19 que enfrentamos este ano, no início de março todas as 

atividades da AFVR foram canceladas e os serviços encerrados, ficando assim todos os 

colaboradores a trabalhar em regime de teletrabalho (ver apêndice E). Assim, os 

campeonatos foram cancelados, portanto foi impossível realizar uma componente prática do 

estágio a partir do encerramento da AFVR. Quando os serviços administrativos reabriram 

por turnos, com as atividades ainda em “standby”, não foi possível regressar à AFVR em 

regime presencial, na medida em que foi realizada uma componente teórica de forma a 

completar o estágio. Deste modo, proceder-se-á abaixo à explanação das atividades 

realizadas. 

4.1. Enquadramento do estágio – introdução 

Depois do processo de candidatura e respetiva avaliação do mesmo, a ligação do 

estagiário à AFVR iniciou-se por uma reunião em dezembro de 2019, na AFVR, com o 

presidente da direção, António Marques, com o secretário geral e responsável do estágio, 

Leonel Lopes e com o responsável do departamento de comunicação e orientador 

institucional, Cristiano Dias. Num primeiro encontro, a conversa foi sobre o percurso 

académico e ambições para o estágio. Seguidamente, foi feita uma pequena apresentação do 

que seria esperado e apresentado os principais encontros e eventos realizados pela AFVR. 
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Por último, foi lido e assinado o contrato de estágio pelos respetivos responsáveis do 

estágio, e acordado que o estágio teria início em janeiro de 2020 logo após a época festiva e 

a reabertura da sede.  

Chegado o dia de início de estágio, a estagiária foi recebida pelo responsável pelo 

departamento de comunicação e orientador institucional, Cristiano Dias. Aí foram 

apresentados os elementos dos restantes departamentos que se encontravam na AFVR e 

realizada uma visita às instalações e, posteriormente, foi apresentado o calendário anual de 

atividades (ver apêndice F) e propostas algumas das atividades que seriam realizadas ao 

longo do estágio.  

O horário do estágio, consistia no horário de todos os elementos da instituição, sendo 

que o período de funcionamento da AFVR estava compreendido de segunda a sexta-feira, 

entre as 10h30 e as 12.30h, da parte da manhã, e das 14h00 e as 19h00, da parte da tarde. 

Contudo, como a AFVR realiza várias atividades e eventos extra este horário, por isso era 

avisado prontamente à estagiária as deslocações e horário a ser realizado, variando a hora de 

saída, realizando sempre as deslocações no meio de transporte da AFVR (geralmente 

carrinha). 

 

Figura 8. Meio de transporte AFVR 

4.2. Descrição das atividades desenvolvidas 

Das atividades desenvolvidas durante o estágio enumeram-se as categorias: 

acompanhamento na realização de reportagens e entrevistas; gravação e produção de 

conteúdos para o site oficial e redes oficiais da AFVR; organização e auxílio na organização 

de eventos desportivos, bem como a  promoção e divulgação das atividades  da AFVR, 

promovendo a relação com órgãos de comunicação social e fazer o acompanhamento e 
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divulgação de iniciativas /eventos sociais de toda a cidade relativamente ao meio desportivo 

e com interesse para a AFVR. 

Deste modo, as principais e mais básicas funções do profissional de comunicação da 

AFVR é a produção de conteúdo para o site oficial, redes sociais oficiais e arquivo da AFVR. 

Assim, constituiu-se também uma das principais funções da estagiária, o acompanhamento 

do orientador institucional, aquando a realização destas reportagens, entrevistas, fotografias, 

em eventos, reuniões, palestras, treinos, jogos oficiais, etc. 

Uma das primeiras atividades que foi realizada logo aquando do início de estágio foi 

o acompanhamento na organização e auxílio de um evento desportivo, nomeadamente os 

dois jogos de preparação para o campeonato da europa entre a seleção nacional de futsal 

feminino sénior portuguesa e a seleção espanhola. Esse evento realizou-se nos dias 14 e 15 

de janeiro, no pavilhão de desportos de Vila Real. Antes dos jogos mais importantes para as 

equipas, eram captados vídeos e fotografias para publicação nas redes sociais da AFVR. 

Estes conteúdos estavam maioritariamente relacionados com ações de promoção dos jogos, 

vídeos de entradas dos jogadores no recinto de jogo e fotografias do balneário e do campo, 

de forma a promover e anunciar que o jogo estaria prestes a começar. Relativamente às 

funções da estagiária neste evento passaram por conduzir a nível comunicacional, todo o 

processo do evento. Primeiramente, fazendo parte da equipa do staff (ver apêndice G), coube 

à estagiária orientar o público dentro do recinto, bem como acompanhar as pessoas VIP que 

tinham bilhete-convite à zona em questão. Durante o intervalo, a estagiária auxiliou na 

preparação de um pequeno convívio (na preparação do espaço e acompanhamento das 

pessoas à sala em questão), onde houve uma troca de lembranças entre a comitiva da 

Federação Portuguesa de Futebol, comitiva da Real Federação Espanhola de Futebol, 

Associação de Futebol de Vila Real, representada pelo seu presidente António Silva e 

Câmara Municipal de Vila Real, representada pelo seu presidente, Rui Santos. Ainda, 

durante e após o jogo a nível de produção de conteúdos tocou à estagiária a realização de 

registo fotográfico e auxílio na edição e partilha do mesmo conteúdo nas redes sociais 

oficiais da AFVR. 

Entre as demais funções do profissional do departamento de comunicação, cabe o 

acompanhamento das equipas de futebol e futsal em jogos e treinos, bem como dos árbitros 

e treinadores de forma a fazer um registo audiovisual e multimédia que é posteriormente 

partilhado nos meios oficiais da AFVR. Assim, a estagiária acompanhou o orientador 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 
90 

 

institucional, Cristiano Dias, quando necessário e possível nos jogos e treinos, 

nomeadamente nos treinos da FIFA Academy, com as seleções de futebol feminino sub-14 

e sub-17, destacando o treino que se realizou no dia 20 de janeiro no Complexo Desportivo 

Municipal de Vila Pouca de Aguiar. Aí, para além do registo fotográfico, foram realizadas 

também entrevistas às jogadoras (ver apêndice H) de forma a obter um ponto de vista mais 

pessoal sobre o futebol feminino. 

Outra das funções da estagiária consistiu no acompanhamento e auxílio na 

organização dos encontros de futebol e futsal para crianças traquinas, juniores e petizes, bem 

como todo o registo multimédia (fotografia e vídeo) dos encontros (ver apêndice I), sendo 

esta a principal e mais regular atividade que a estagiária realizou, uma vez que estes 

encontros eram realizados na maior parte dos fins de semana e nos feriados. Assim, algumas 

vezes ao longo da semana, existiam reuniões para decidir como iria funcionar toda a logística 

de cada encontro, e também que tipo de perguntas iriam ser realizadas e a quem, com o 

intuito de fazer um planeamento da comunicação, de forma a reduzir possíveis contratempos 

e antecipar estratégias. Após os encontros, todo o material (fotografias e vídeos) era 

selecionado, editado e posteriormente partilhado através dos meios de comunicação oficiais 

da AFVR, nomeadamente, o site da AFVR, e redes sociais Facebook e Instagram.  

Contudo, pelo facto de o país ter entrado em confinamento devido à situação de 

contingência e isolamento social causados pela covid-19, a atividade presencial na AFVR, 

todos os jogos, treinos, encontros de futebol, palestras, cursos, e os demais eventos foram 

suspensos e, consequentemente, as atividades do estágio reduzidas. Assim, na AFVR como 

na maioria das empresas, os trabalhadores passaram a funcionar em regime de teletrabalho, 

porém como a maior parte das atividades da AFVR consistem em regime presencial, o 

trabalho foi reduzido. Deste modo, o trabalho na AFVR passou por consistir: partilha de 

comunicados nos sítios oficiais, de forma a informar a situação em que se encontrava a 

funcionar a AFVR; foi criado um quiz no instagram ”Quem sou eu?”, de forma a criar 

dinâmica com os seguidores da página, este quiz consistia em testar os conhecimentos dos 

seguidores, onde teriam que descobrir a que jogador nos referíamos, através do símbolo das 

equipas por onde o jogador passou; durante o período de confinamento, os cursos de 

treinadores passaram a funcionar live streaming, através da plataforma ZOOM, e eram 

partilhadas as informações nas redes sociais de forma a informar e incentivar a participação, 

que era gratuita; por último, de forma a incentivar o contacto com os clubes e jogadores 
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filiados, e numa tentativa de continuar a manter os treinos dentro da medida do possível, foi 

criado um projeto de parceria, entre a AFVR e clubes filiados, intitulado de  “Treino-aos-

Montes”, para o desenvolvimento de atividades de treino em casa. Assim, a cada domingo, 

o gabinete técnico da AFVR enviou um plano de treinos para a semana seguinte a todos os 

atletas que quiseram participar, no sentido de os jogadores manterem e até desenvolverem 

novas capacidades e competências desportivas. 

5. Capítulo: Apreciação Crítica do Estágio 

A realização do presente relatório foi fundamental para uma reflexão crítica sobre o 

estágio curricular e todas as atividades realizadas e conhecimentos adquiridos enquanto 

estagiária da AFVR. Assim, o estágio constitui-se como essencial para o término do segundo 

ciclo de estudos do Curso de Ciências da Comunicação, da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, mas também para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo 

do percurso académico. Sendo este estágio realizado na área de comunicação, o objetivo 

principal era adquirir competências práticas relacionadas com a área, nomeadamente a 

direção de comunicação e a produção de conteúdos. 

O início desta etapa foi cheio de curiosidade e expetativas, primeiramente a 

expetativa de cria uma imagem positiva no primeiro contacto com os colaboradores da 

AFVR, seguidamente conhecer e compreender a atividade realizada pela AFVR, exercer 

uma parte prática na área da comunicação, desenvolver novas ferramentas de comunicação 

e edição e também criar novos contactos.  Por outro, lado, também existiam receios por não 

saber o que esperar com esta nova “aventura” e se iria estar à altura dos desafios que seriam 

propostos.  

Deste modo, foi possível estar em contacto com novas realidades ligadas à 

comunicação organizacional, mas propriamente ao mundo do desporto. Assim, os objetivos 

de compreender as dinâmicas comunicacionais realizadas dentro de uma associação de 

futebol e as funções dos profissionais de comunicação no âmbito desta área foram 

cumpridos, contudo como o tempo presencial passado na AFVR foi relativamente curto 

(menos que 3 meses), consequentemente as atividades desenvolvidas também foram menos 

e por isso o capítulo anterior encurtado. 

Porém, apesar de curto, o tempo passado na AFVR proporcionou à estagiária um 

crescimento a nível profissional, no sentido de ter adquirido novas técnicas e conhecimentos, 
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mas também a nível pessoal, no contacto com pessoas, não só com os colaboradores da 

AFVR, mas também com todas as pessoas adjacentes a ela, jogadores, pais dos jogadores, 

OCS, público, etc. Assim, permitiu alargar a agenda de contactos não só de pessoas do 

concelho de Vila Real, mas também outras freguesias do distrito, e até mesmo entrar em 

contacto com pessoas de outros distritos de Portugal. A estagiária ganhou assim experiência 

com todo o tipo de público, de diferentes faixas etárias, desde a imprevisibilidade de uma 

criança à seriedade de um adulto.  

O estágio possibilitou o melhoramento de capacidades como o trabalhar em equipa, 

o espírito de interajuda, a empatia, bem como o sentido de organização, crucial aquando a 

organização de eventos.  

Desde o início, que a estagiária foi bem recebida e tratada, e considerada como um 

membro da equipa da comunicação. Nunca se sentindo, diminuída ou discriminada por ser 

do sexo feminino, uma vez que todos os colaboradores são do sexo masculino.  Todos os 

colaboradores da AFVR se prontificaram a ajudar no surgimento de qualquer dúvida ou 

questão, até o próprio presidente da associação, mesmo após o término do estágio (ajuda na 

recolha de informações e contactos para o presente relatório). 

Foi possível, não só estar em contacto com o departamento de comunicação, mas 

também surgiu a oportunidade de privar com pessoas de outros departamentos, contribuindo 

para a aprendizagem do funcionamento de uma associação de futebol e tudo o que lhe é 

inerente, e desenvolver conhecimentos sobre o desporto em geral. 

A estagiária sentiu uma evolução relativamente à realização de tarefas, tendo sido a 

principal o registo fotográfico e videográfico de todos os eventos, atividades, palestras, 

encontros e formações. Ao longo do estágio foi possível assistir a todos os jogos realizados 

no distrito, constituindo-se um benefício, uma vez que não só pode ver os jogos, mas também 

contribuir para a organização dos eventos em questão e outros. Com a necessidade de se 

deslocar, para os diferentes concelhos de Vila Real, também possibilitou conhecer novos 

lugares, apesar do curto espaço de tempo que se passava em cada um.  

Contudo, o estágio foi suspenso devido à situação de contingência e isolamento 

social, então não foi possível concretizar todas as atividades práticas propostas, como por 

exemplo a taça AFVR que estaria agendado para a última semana de estágio, da qual já se 

tinham criado expetativas. Assim, com as dúvidas que se criaram na altura da situação do 
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país e do mundo, veio atrasar o estágio e consequentemente a entrega do presente relatório. 

Porém, apesar de ser uma situação a lamentar, é também uma que não podemos controlar e 

é como a célebre frase diz “Tu não podes controlar as coisas que acontecem contigo, mas 

podes controlar a forma a que reages a elas”. 

Em suma, as expetativas referidas em relação ao estágio foram cumpridas e foram de 

encontro aos objetivos delineados: a integração no contexto organizacional, conhecer e 

compreender o trabalho e as funções do profissional de comunicação, bem como realizar 

uma componente prática a nível da comunicação na AFVR. Assim, a possibilidade de estar 

em contacto com diversas pessoas e poder colaborar em eventos tão importantes para a 

cidade de Vila Real no que toca ao desporto, foi gratificante. 
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Conclusão 

O presente relatório tem como objetivo primeiro relatar todo o percurso de estágio 

da aluna na AFVR, nomeadamente a sua inserção e as principais atividades desenvolvidas 

durante o estágio. Para enriquecer este relatório, desenvolveu-se uma investigação sobre as 

associações de futebol distritais e regionais, sobre a importância da comunicação para a 

divulgação do futebol e futsal femininos, na medida em que as associações de futebol são 

preponderantes no estreitamento da ligação entre os clubes e os públicos-alvo. 

A pergunta inicial desta investigação foi “Qual a importância da comunicação para a 

divulgação do futebol e futsal femininos?”, que se procurou responder através de dados 

obtidos a partir de um questionário por inquérito, aplicado a uma amostra por conveniência 

do público em geral, e entrevistas dirigidas aos responsáveis das associações de futebol. 

A análise dos dados quantitativos, resultantes do inquérito aplicado via questionário, 

permitiu concluir que o futebol e futsal femininos são condicionados a nível de comunicação 

pelo o que os media produzem, e que estes deviam valorizar mais os desportos femininos, 

transmitindo mais jogos de futebol e futsal nos canais generalistas, por exemplo. Por sua 

vez, através da entrevista verificamos que realmente os media influenciam em muito as 

estratégias de comunicação usadas e que as AF apresentam um papel fulcral na divulgação 

do futebol e futsal femininos.  

Através do inquérito, percebe-se a existência de diferenças entre géneros, ou seja, a 

cobertura que é realizada pelos media não é igual quando comparamos o futebol feminino 

ao masculino. Tal como na entrevista, onde foi possível concluir, que a linguagem usada na 

produção dos conteúdos pelas AF é diferente, relativamente ao género.  

Desta forma, é notória a concordância de avaliação realizada pelas duas metodologias 

usadas. Assim, é possível concluir que o discurso mediático é muitas das vezes incoerente, 

pois tanto “critica” as organizações desportivas e refere a falta de apoio que é dada a estas 

modalidades, como acaba por tratar de forma diferente os desportos femininos, por não dar 

suficiente destaque comparativamente com o masculino, e quando é dado, os comentários 

que são realizados, muitas das vezes, enfatizam a beleza e aspetos físicos das jogadoras e 

não a destreza e o futebol em si.  
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Atualmente, é notória a demasiada importância que é dada ao futebol masculino 

diariamente, e como falta em Portugal um maior incentivo para o futebol e futsal femininos. 

Assim, é necessário começar a mudar e criar novas mentalidades, através da aposta de uma 

quase “reeducação” realizada desde pequenos, nas escolas com o apoio dos municípios, das 

organizações deste meio e do governo. 

‘O desporto é essencial para a qualidade de vida cos cidadãos e é também nessa 

medida que devemos estimular e apoiar a sua prática, desde os mais novos aos 

menos jovens, como meio para permitir uma cada vez melhor e mais saudável 

convivência entre todos’ (Amaral, 2005:17) 

Assim, a redação deste relatório e os resultados apresentados permitiu refletir sobre 

o estado do futebol e futsal português, mais precisamente do futebol feminino, bem como 

sobre a atitude e papel dos media relativamente a esta temática. 

Desta maneira, apesar do futebol feminino em Portugal ter começado a ganhar 

importância, estando numa fase de crescimento, ainda existe uma diferença notória, em 

relação a outros países e ao futebol masculino. A vida das jogadoras ainda é repleta de 

obstáculos e degraus para ser considerada igualitária em relação ao desporto masculino. 

Porém, a comunicação é o meio utilizado para quase tudo, e quantas mais vezes o futebol e 

futsal femininos forem falados, mais impacto terão na sociedade e consequentemente, mais 

interesse será gerado. 

Assim sendo, a comunicação é absolutamente fundamental em contexto desportivo, 

pois se esta for realizada de forma positiva, atenua qualquer problema que possa surgir na 

parte interna de qualquer equipa de futebol, e também projeta uma imagem positiva, tanto 

do clube como dos jogadores, treinadores, etc. 

Em conclusão, é necessário começar a pensar num mundo em que o desporto 

contribua para que as diferenças sejam fonte de enriquecimento e não de discórdia e 

desigualdade (Souza e Knijnik, 2007:45). Assim, concluísse relativamente à parte da 

investigação, que a comunicação é fulcral para a divulgação do futebol e futsal femininos, 

uma vez que é através dos órgãos de comunicação social que é realizado um incentivo à 

participação do futebol feminino, bem como a promoção da igualdade de género no que toca 

ao desporto, apesar que a cobertura que é realizada pelos media não é igual quando 

comparamos o futebol feminino ao masculino. Em suma, é imprescindível o trabalho 
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realizado pelos media e pelas associações de futebol, pois estes continuam a ser o meio 

mais consistente na promoção do desporto, e acabam por funcionar como um meio do 

público estar mais perto dos clubes, dos jogadores, equipa dirigente, equipa técnica, etc. 

Relativamente ao estágio, as expetativas foram superadas e os objetivos cumpridos e 

expostos no presente relatório. Em jeito de conclusão, a experiência passada na AFVR foi 

positiva e enriquecedora, tanto a nível pessoal, como futuramente a nível profissional, e foi 

passada para este relatório. O crescimento e conhecimentos adquiridos foram únicos e serão 

levados para toda a vida, e ficou o desejo do futuro profissional, ser como diretora de 

comunicação ou na organização de eventos, quem sabe. 
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Apêndice A.  Método Quantitativo: Questionário 

Para a conseguir alcançar resultados de acordo com o problema de investigação 

proposto, a técnica de análise consistiu na elaboração de um inquérito por questionário 

transcrito abaixo: 

Questionário: Importância da Comunicação para a Divulgação do 

Futebol Feminino 

O seguinte inquérito realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Garanto o anonimato, e agradeço desde já a sua colaboração. 

*Obrigatório 

I- Identificação 

Idade* Selecione a opção correta 

□ <18; 

□ 18-35; 

□ 36-45; 

□ 46-55; 

□ 56-65; 

□ Outro: _____________________ 

 

Sexo* Selecione a opção correta 

□ Feminino; 

□ Masculino. 

 

 

Localização* Selecione a opção correta 

□ Norte; 

□ Centro; 

□ Sul; 

□ Ilhas. 

□ Outro: _____________________ 
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Habilitações* Selecione a opção correta 

□ Ensino básico (1º ao 9º ano); 

□ Ensino secundário (10º ao 12º ano); 

□ Licenciatura; 

□ Mestrado; 

□ Doutoramento; 

□ Sem habilitações  

□ Outra 

Profissão* Selecione a opção correta 

□ Trabalhador independente;                                      

□ Trabalhador por conta de outrem no setor privado;        

□ Trabalhador por conta de outrem no setor público;                  

□ Estudante;  

□ Trabalhador-estudante;                            

□ Desempregado;   

□ Reformado; 

□ Outro: _____________________ 

II- Comunicação no Futebol Feminino 

Selecione a opção que ache mais correta, na sua opinião. 

1. Na generalidade, a maior parte das pessoas recebe informações sobre futebol e 

futsal femininos através de qual dos seguintes meios de comunicação? *   

 

□ Jornal 

□ Revista; 

□ Rádio; 

□ Televisão; 

□ Online; 

□ Outro: _____________ 

 

Escolher de 1 a 10, sendo 1 discordo totalmente e 10 concordo totalmente 

 

2. As pessoas têm uma imagem positiva do futebol e futsal femininos*  

 

 

3. O futebol e futsal femininos em Portugal têm uma presença irrelevante* 

 

 

4. As pessoas têm uma atitude negativa e/ou preconceito face ao futebol e futsal 

femininos* 
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5. A desvalorização do futebol e futsal femininos incrementa as diferenças de 

género entre homens e mulheres* 

 

 

6. A maior parte das pessoas conhece as principais equipas e jogadoras do futebol 

e futsal femininos* 

 

 

7. Vejo tantos jogos de futebol e futsal feminino como masculino* 

 

 

8. O futebol é desporto rei em Portugal. É também rei quando falamos em futebol 

e futsal femininos* 

 

 

9. O desenvolvimento do futebol e futsal femininos em Portugal é condicionado 

pelos conteúdos que os media produzem* 

 

 

10. A minha opinião relativa ao futebol e futsal femininos é condicionada pelos 

conteúdos que os media produzem* 

 

 

11. Existe tanta cobertura pelos media a nível do futebol feminino como existe do 

futebol masculino* 

 

 

12. Se fossem transmitidos jogos de futebol e futsal femininos nos canais 

generalistas, estes deportos passavam a ser mais valorizados* 

 

 

13. Considero que os meios de comunicação social deviam valorizar mais o futebol 

e futsal femininos* 

 

 

14. Conheço o trabalho que tem sido realizado pelas organizações, como a 

Federação Internacional de Futebol (FIFA), a União das Associações Europeias 

de Futebol (UEFA), Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Associações de 

Futebol (AF) para o crescimento do futebol e futsal femininos em Portugal* 

 

 

 

Questão de resposta aberta 

 

15. Qual a importância da comunicação na divulgação do futebol e futsal 

femininos? *  
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Apêndice B.  Método Qualitativa: Entrevistas 

Para a conseguir alcançar resultados de acordo com o problema de investigação 

proposto, a técnica de análise consistiu na elaboração de uma entrevista estruturada, sendo 

as questões iguais para todas as associações de futebol distritais e regionais. A entrevista, 

com as questões encontra-se transcrita abaixo: 

Entrevista AF (COLOCAR AQUI O NOME DA AF) 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: (COLOCAR AQUI O NOME DO ENTREVISTADO)  

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA:  

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA:  

 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA:  

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 
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RESPOSTA:  

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: 

 

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA:  

 

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA:  

 

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA:  

 

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA:  
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Apêndice C.  Divulgação da entrevista 

A entrevista foi enviada pela primeira vez no dia 21 de novembro de 2020, para os 

contactos disponibilizados pelo diretor técnico regional, Carlos Soares. 

Como as respostas obtidas foram apenas de metade das AF de Portugal, no espaço 

de uma semana, a entrevista foi reenviada no dia 27 de novembro de 2020, para os contactos 

disponibilizados pelo responsável do departamento de comunicação, Cristiano Dias. Foi 

aguardada resposta até a análise dos dados da mesma. 

 

Figura 9. Email recebido com os contactos disponibilizados por Carlos Soares 

Figura 10.Excel com lista de contactos facultados por Cristiano Dias 
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Apêndice D.  Respostas à entrevista 

Entrevista realizada a Paulo Pereira, da AF Angra do Heroísmo: 

Entrevista AF ANGRA DO HEROÍSMO 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

 

NOME: Paulo Pereira 

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: É competência desta estrutura (composta por um elemento) gerir a 

comunicação interna e externa da AFAH, articulando com todos os agentes envolvidos; 

promover o bom nome da AFAH junto dos seguidores e parceiros; gerir as redes sociais e o 

site; manter e procurar novos parceiros/patrocinadores; promover as modalidades, as provas 

e todos os filiados da AFAH; promover, nomeadamente através de reportagens, as seleções 

da AFAH; produzir conteúdos (notas de imprensa, comunicados e entrevistas) para a 

comunicação social; criar conteúdo gráfico; realizar antevisões e pós-jogos com os 

treinadores em alguns jogos; colaborar na organização das Finais e Supertaças das provas 

seniores; apoiar à Subcomissão de Certificação da AFAH; entre outros temas mais pontuais. 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: Tendo em conta que alguns meios de comunicação social locais dão muito 

destaque à AFAH e às suas modalidades, torna-se imperativo construir com alguma 

frequência conteúdos (e de qualidade) de forma a que as nossas ideias passem através dos 

referidos órgãos de comunicação social. 
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Os adeptos são uma enorme percentagem dos nossos seguidores nas redes sociais. Como tal, 

temos de criar conteúdos que os mantenham “ligados” às nossas redes e à AFAH. Temos a 

preocupação de criar conteúdos que levem a comportamentos de fair play entre eles, 

evitando ao máximo tudo o que possa gerar polémica e desconfiança. 

 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: Fazemos algumas distinções entre comunicação aos clubes, comunicação com 

a Comunicação Social, comunicação para parceiros e comunicação para as redes sociais. 

Uma vez nas redes sociais, por vezes, os termos utilizados variam de acordo com o teor, o 

objetivo da publicação e o público que queremos atingir principalmente. 

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: Atendendo às reações obtidas, no geral, o feedback é positivo. Notamos, 

claramente, que estão mais despertos para publicações mais “ligeiras”, por assim dizer, tais 

comos fotos dos atletas, momentos dos treinos das seleções AFAH, entre outras, 

comparativamente aos conteúdos de natureza mais institucional. 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: O plano de comunicação é, essencialmente, algo mensal, atendo à 

imprevisibilidade de alguns acontecimentos. No entanto, determinados eventos/momentos 

estão definidos com 5 ou 6 meses de antecedência. 
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6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Neste momento, procuramos ter uma grande proximidade, de forma a manter 

as atletas motivadas e acarinhadas junto da AFAH. 

Promovemos momentos dos jogos dos nossos clubes e do Centro de Treinos de Futebol 

Feminino da AFAH, de modo a valorizar quem lá está e a tentar atrair mais atletas. 

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Solicitamos a todos os clubes com atividade de futebol feminino que nos 

cedessem algumas fotos recentes dos jogos, de modo a criar publicações nas redes sociais 

com o intuito de reafirmar o óbvio: “o futebol também é para elas!”. O impacto foi muito 

positivo, gerando imensas partilhas, nomeadamente entre os clubes envolvidos e as 

respetivas atletas, mas não só. 

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: Essencialmente, temos que ter presente que a fase de maturação é diferente 

nos dois casos. Se por um lado o futebol masculino é algo com mais de um século de história, 

por outro lado vemos o futebol feminino a crescer e a ter de combater alguns estereótipos 

que ainda possam persistir na sociedade. 

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA:  A AFAH vê o futebol feminino como umas das suas grandes apostas. Como 

tal, julgamos ser fundamental promovê-lo e divulga-lo, na medida em que queremos que ele 

cresça e evolua. 
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Entrevista realizada a Diogo Salgado Braz, da AF Bragança: 

Entrevista AF BRAGANÇA 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

 

NOME: Diogo Salgado Braz 

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: O trabalho realizado pela estrutura de comunicação da AF Bragança assenta 

na divulgação e promoção dos seus intervenientes e daqueles que são parte integrante da 

mesma. 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: A comunicação depende muito do momento e das “ênfases” que vigoram na 

atualidade, portanto, as ações e atitudes dos media desempenham um papel muito importante 

na estratégia de comunicação da AF Bragança. 

 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização 

de diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA:  De certa forma sim, há toda uma seleção adequada ao tipo de público que 

pretendemos atingir, bem como através dos diversos contextos de publicação utilizados. 
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4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: Nós acabamos por ser um pouco suspeitos para falar desse tópico, no entanto 

trabalhamos diariamente para que a mensagem seja transmitida com uma certa coerência, 

bem como vá de encontro aos objetivos traçados e delineados previamente. 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Sim, temos todo um planeamento mensal, que, naturalmente, nos permite e 

nos fornece um determinado nível organizacional perante todas as ações que 

realizamos/planeamos. 

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Levar o futebol e futsal a mais meninas, com o objetivo de aumentar o número 

de atletas femininos federados no seio do nosso distrito. 

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Vídeos realizados no Centro de Treinos Femininos; reportagens fotográficas 

de unidades de treino; Acompanhamento das seleções nos torneios interassociações, etc. 

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: A diferença está principalmente na forma e no conteúdo utilizado para a 

divulgação. Sabemos que no que toca o lado feminino, o conteúdo tem um sentido mais 

sentimental e mais generoso, enquanto que no lado masculino podemos, talvez, forçar outras 

áreas e outros contextos mais generalizados, surgindo assim diferentes formas de 
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comunicação. Ambas têm o mesmo objetivo, divulgar e promover para aumentar o número 

de atletas federados. 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: É extremamente importante a AF Bragança divulgar e promover o futebol e 

o futsal feminino no seu distrito, uma vez que, é uma instituição que consegue captar grande 

parte da atenção em termos futebolísticos e desportivos, servindo como incentivo de 

participação para um eventual aumento do número de atletas femininos federados. 
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Entrevista realizada a Mário Nicolau, da AF Coimbra: 

Entrevista AF COIMBRA 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

 

NOME: Mário Nicolau 

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: Assessoria de comunicação aos Órgãos Sociais, gestão das redes sociais e site 

da AFC, gestão/promoção/operação das transmissões através da plataforma MyCujoo, 

paginação, conteúdos e edição da newsletter e magazine AFC, contactos com a Imprensa 

Regional e Nacional, contactos institucionais autarquias, empresas e outas entidades. Gestão 

de eventos. Preparação do Centenário em 2022 (entrevistas vídeos a antigos dirigentes, 

árbitros, atletas) Membro da subcomissão distrital de Certificação de Entidades Formadoras. 

Membro da Comissão Nacional de Integridade. 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: O contacto com os media regionais e sempre que se justifica nacionais é 

permanente - mesmo fora do horário normal de trabalho. Só desta forma é possível apoiar o 

trabalho dos OCS, retirando máximo benefício para a AFC. Na prática, é uma relação de 

partilha, fornecendo a AFC apoio aos conteúdos sugeridos e propondo também algumas 

ideias no sentido da promoção do futebol, futsal e futebol de praia, masculino e feminino, 

incluindo naturalmente a formação. 
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3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização 

de diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA:  Os conteúdos na medida do possível são adaptados ao público alvo. Aliás, 

tenho consciência dessa necessidade que considero urgente e permanente, pelo que, através 

da realização de estágios, por exemplo, é possível introduzir na estrutura skills adaptados 

ao tempo e ao modo de comunicar - na forma e nos conteúdos, claro. 

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: A resposta é positiva e a reação imediata. Aliás, sem falsa modéstia, o trabalho 

desenvolvido quer na área da comunicação, quer na área da certificação despertou muitos 

clubes para a comunicação/marketing, pelo que existem vários casos de boas práticas e de 

coerência, incluindo o interior do Distrito, o que naturalmente é motivo de satisfação. 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Numa primeira fase, foi necessário conhecer a realidade, passando depois para 

a definição de um plano que tem várias frentes e que estou a procurar estabilizar de acordo 

com os objetivos definidos pela Direção - promoção do futebol, futsal e futebol de praia de 

modo a captar e reter novos e novas praticantes, proximidade da AFC com a comunidade 

regional, enquadramento do Centenário. O aumento e a melhoria da ação nesta área 

dependem do reforço da atual “equipa de 1” através da realização de estágios. 

  

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: O futebol e o futsal femininos estão em plano de igualdade no que concerne 

ao tratamento em termos de comunicação. Aliás, sempre que a oportunidade surge são 

potenciados através de conteúdos dedicados vídeo, fotos e textos, sendo também estimulados 
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os OCS regionais a apoiar esta aposta. Neste particular registo com agrado o espaço dedicado 

pelos OCS, fruto da colaboração e apoio da AFC, ao futebol e futsal femininos que têm 

“lugar reservado” nas edições. 

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: A proximidade com os OCS deu resultado. A aposta da Académica no futebol 

feminino é uma boa notícia. Mas há trabalho para fazer. Tenho várias ideias para colocar em 

prática, por exemplo, com a presença de “figuras” da modalidade regionais e nacionais nas 

grandes superfícies, estabelecimentos de ensino secundário e superior. Reforço no espaço 

nos OCS, programas de rádio dedicados, webinars sobre as modalidades. 

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: Não existem diferenças. O plano é de igualdade. 

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: A AF Coimbra tem chamado a si a realização de finais de competições de 

referência a nível nacional quer no futebol, quer no futsal, bem como de torneios 

interassociações e a Direção mantém abertura para o reforço desta componente de modo a 

cativar as camadas jovens. São momentos de intensidade mediática que se revelam muito 

úteis em termos estratégicos. 
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Entrevista realizada a Joaquim Oliveira, da AF Évora: 

Entrevista AF ÉVORA 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: Joaquim Oliveira  

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA:  Dar visibilidade e impulsionar a atividade da AFE e dos seus filiados nos 

diferentes meios de comunicação, de modo a evidenciar junto da comunidade o trabalho 

desenvolvido, projetando-o e reconhecendo-o.  

Criar nos nossos filiados um sentimento comum, de proximidade e envolvimento. Quanto 

mais os nossos filiados participarem na atividade e na vida da associação (competições, 

reuniões, assembleias, atividades, ações, cursos, formações, etc ...) mais preparados estarão 

para cumprirem os seus objetivos e desenvolverem a sua atividade/missão junto da 

comunidade. 

A AFE gere vários meios de comunicação através dos quais veicula a sua informação oficial, 

nomeadamente a AFE TV, com a transmissão de jogos em direto, e redes sociais: facebook, 

instagram, youtube, site da AFE e site da AFE TV. 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: A partilha de informação é essencial para sermos melhores e chegarmos mais 

longe. Partilhar é comunicar. Quanto melhor e mais rapidamente comunicarmos mais perto 

estaremos de quem nos segue e de quem queremos chegar. 

Vivemos cada vez mais numa “sociedade-instantânea”, onde o «agora» tem de ser 

comunicado e o «daqui a pouco» já é tarde. 
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Também a comunicação das associações de futebol regionais e distritais está envolvida nesta 

“azáfama” de informar, porque os nossos «clientes», clubes, jogadores, treinadores, 

dirigentes, adeptos e público em geral precisam de ser informados. 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: Sob dois pontos de vista: primeiro os meios de comunicação - no site oficial 

da AFE é utilizada uma linguagem mais formal, (teoricamente um público-alvo mais 

institucional, adeptos e público em geral), utilizando-se termos como você, siga, saiba, 

conheça, etc …. Já nas redes sociais é utilizada uma linguagem mais informal (teoricamente 

dirigido a um público-alvo mais próximo, como atletas, treinadores, dirigentes, etc …), 

empregando-se termos como tu, segue, sabe, conhece, etc …. 

No que diz respeito ao género e idades, tentamos não ser muito exaustivos na descriminação 

positiva, no diferente tratamento da informação e na forma como comunicamos, pois é nosso 

desejo que todos se sintam importantes e iguais nesta estratégia comum de termos mais e 

melhores praticantes no futebol e no futsal, mas, como é óbvio, não deixamos, de forma 

assertiva e «cirúrgica», de engendrar estratégias de comunicar mais específicas direcionadas 

sobretudo ao setor feminino, onde ainda estamos longe do número de atletas que 

pretendemos, que temos vindo a aumentar de ano para ano. 

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA:  Os nossos canais de informação são a melhor resposta a esta pergunta. 

Produzimos e publicamos vários conteúdos diários provocando interações, comentários e 

likes por parte dos nossos «clientes». Um hábito por parte de quem nos segue e acompanha 

que não podemos deixar de alimentar e garantir.  
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5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Sim, claro, embora este ano a nossa Estratégia de Comunicação Anual tenha 

sofrido bastantes alterações, mas no sentido do seu reforço, pois devido à fase pandémica 

que atravessamos os últimos 9 meses foram de pouca atividade. Tivemos que nos adaptar e 

engendrámos e reformulámos ideias e conteúdos no sentido de manter todos ligados à AFE, 

ao futebol e ao futsal. 

Por exemplo, nos meses em que as competições estiveram paradas e o País esteve em 

confinamento avançámos para a realização de programas bissemanais de entrevistas com os 

dirigentes de todos os clubes nossos filiados, através de videoconferência, e elaborámos uma 

programação diária na AFE TV com a reposição de jogos, entrevistas e reportagens, todas 

as tardes de segunda a sexta. 

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Pretendemos atingir o mais depressa possível o registo de 10% de meninas no 

universo de atletas inscritos na AFE. Para o conseguirmos temos trabalhado muito junto das 

escolas com várias ações práticas, com a devida cobertura e promoção nos nossos meios. 

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Adquirimos um campo insuflável (cor-de-rosa), produzimos um vídeo 

promocional com meninas a jogarem futebol nas principais artérias da cidade de Évora e 

apostámos fortemente em conteúdos e numa comunicação mais “agressiva” focada na 

sensibilização para a prática do futebol e do futsal. 

Há três anos a AFE tinha cerca de 250 meninas inscritas. Na última época desportiva 

terminámos com cerca de 400. 
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8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: Julgo que já foi respondido nas questões anteriores. 

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: Fundamental! A prática desportiva é essencial a todos. Em Évora acreditamos 

fortemente que o setor feminino tem um vasto campo de recrutamento para explorar, 

nomeadamente no que respeita à prática do futebol e do futsal. 

O tremendo sucesso que temos tido com a visita à escola do Ensino Básico do concelho leva-

nos a acreditar que estamos no bom caminho e, logo que a pandemia o permitir, 

prosseguiremos com a nossa estratégia de promoção e divulgação do futebol e futsal 

femininos, com a realização de atividades práticas nas escolas e a respetiva cobertura, 

posteriormente amplificada nos nossos meios de comunicação. 
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Entrevista realizada a Selene Teixeira, da AF Guarda: 

Entrevista AF GUARDA 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: Selene Teixeira 

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: O departamento de comunicação da AF Guarda promove e divulga todas as 

atividades realizadas pela Associação.  

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: Somos uma Associação com dimensões pequenas, pelo que em relação aos 

média não sentimos grande influência. Já da parte dos adeptos, ou dos agentes desportivos, 

sentimos. Especialmente porque temos todos uma relação de proximidade. Todos se 

conhecem. E isso acaba por influenciar. Tentamos ter sempre o cuidado de transmitir o que 

pretendemos, sem dar destaque a qualquer clube para não ferir suscetibilidades. A não ser 

quando é realmente necessário. 

 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: A diferenciação sente-se mais quando a informação é mais institucional e 

quando não é. E também quando falamos de camadas mais jovens, ou de séniores. 
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4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA:  Na maioria dos casos é positivo. Ultimamente, devido a decisões difíceis que 

tiveram que ser tomadas por causa da situação pandémica em que nos encontramos, temos 

tido uma opinião ou outra menos positiva. 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Normalmente temos sempre um plano anual (por épocas desportivas), que 

respeita os eventos agendados pela direção… Depois vamos preenchendo com as atividades 

que não são anuais e que, por isso, são agendadas mais em cima da hora. 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Apostamos bastante na divulgação da FIFA ACADEMY, e nas nossas 

seleções femininas. 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Este ano foi um pouco atípico no que toca a esta promoção. Talvez a Fifa 

Academy. 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: Não temos grande diferenciação. 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: O papel mais importante é mesmo o apoio em dado aos clubes na criação de 

equipas femininas. Há dois anos conseguimos “ajudar” a criar um clube de futebol feminino 

na Guarda. 
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Entrevista realizada a Rui Cordeiro, da AF Leiria: 

Entrevista AF LEIRIA 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: Rui Cordeiro 

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: Envio diário de comunicações dos restantes departamentos da A.F. Leiria para 

os seus clubes filiados, gestão e produção de conteúdos para o site e redes sociais, criação 

de suportes gráficos para as diversas iniciativas da AF Leiria, organização da Gala do 

Futebol Distrital no final de cada época, acompanhamento das transmissões no MyCujoo, 

gestão e acompanhamento de parcerias, criação de notas de imprensa e clipping, cobertura 

audiovisual de alguns eventos da A.F. Leiria. 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: A A.F. Leiria tenta estreitar ao máximo a comunicação com os media locais. 

Realizamos no início de cada época uma reunião com os meios de comunicação regionais 

com a finalidade de melhorar a comunicação entre ambos e estreitar relações. Dessa forma, 

os meios de comunicação demonstraram interesse em publicar conteúdos noticiosos da A.F. 

Leiria que também se disponibilizou para referenciar potenciais entrevistados (por exemplo 

árbitros, dirigentes, jogadores, etc).  

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: Neste momento não há grande diferenciação nas estratégias usadas nos 

diversos canais de comunicação, apenas tentamos manter uma identidade visual diferente 

quando se trata do público feminino.  
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4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: Desde que iniciei funções nesta AF, tentei ao máximo dinamizar as redes 

sociais com novos conteúdos, nomeadamente na parte do vídeo que até então não tinha sido 

explorada. O público reagiu muito bem aos conteúdos inéditos, gerando um ‘boom’ nas 

ações da página (interações, partilhas, comentários, etc). 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Sim, a AF Leiria segue um plano de comunicação com atividades 

programadas e agendadas anualmente, com uma estimativa de datas que poderão ir sendo 

alteradas consoante o desenvolvimento da época. Isto permite-nos ter uma noção das 

atividades e eventos que vamos ter e organizar com antecedência toda a logística que isso 

envolve. 

  

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Todas as épocas é realizada a Festa do Futebol Feminino, em articulação com 

a FPF. Tentamos divulgar ao máximo esta iniciativa nas nossas redes e na comunicação 

social. Os centros de treino de futebol feminino FIFA Sub14 e Sub17 são também uma 

aposta.  

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Na época passada tive o cuidado de ir acompanhar alguns treinos, recolher 

imagens, entrevistar jogadoras e treinadores para elaborar reportagens. Tentamos sempre 

incentivar e captar novas jogadoras.  
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8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: Como referi em cima, quando se trata do público feminino tentamos manter 

uma identidade visual diferente para cada público (feminino e masculino). 

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: Sendo esta AF responsável pela promoção e divulgação do futebol e futsal no 

distrito, o seu papel é sem dúvida muito importante nesta matéria. É nosso objetivo promover 

ao máximo esta modalidade desportiva que representamos.  
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Entrevista realizada a Roberto Silva, da AF Madeira: 

Entrevista AF MADEIRA 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

 

NOME: Roberto Silva (Marketeer) 

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: acompanhamento das atividades efetuadas pela AF Madeira para o 

desenvolvimento do futebol para as mulheres. Acompanhamento fotográfico, desportivo e 

organizacional das atividades. a estratégia de comunicação da AF Madeira, esta assente no 

acompanhamento estreito e privilegiado da atividade desportiva das jovens, sendo divulgado 

nas redes sociais da AF Madeira e aos parceiros sociais da imprensa escrita/online. 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: a comunicação deve estar sempre adaptada aos acontecimentos. Após a 

divulgação, principalmente das fotografias, novos conteúdos são gerados pela AF Madeira 

após o aproveitamento das mesmas pelos clubes e jovens jogadoras intervenientes (partilhas 

no Facebook e Instagram).  

 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: a segmentação é efetuada através da linguagem transmitida, e as aplicações 

de comunicação: 
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Website: conteúdo com o máximo de informação possível, com uma linguagem ligeiramente 

formal com divulgação da atividade, resultados e classificações. Ligações aos conteúdos de 

imagem e redes sociais. Divulgação dirigida essencialmente para os filiados (Clubes) e 

meios de comunicação social; 

Facebook: linguagem mais informal, dirigido essencialmente para os interessados mais 

velhos (agentes desportivos dos filiados, pais das atletas); 

Instagram: linguagem informal e aproximada das jovens, com muitos conteúdos baseados 

em imagens e bons momentos decorridos. Reporta-se enorme impacto junto das mesmas. O 

próximo passo, será o vídeo, e possivelmente o GIF. 

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: feedback positivo, especialmente nos conteúdos criados para as jovens 

quando estão em ambiente de seleção (regional e nacional). 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: na época 2019/20, em que decorreu 75% da época desportiva, o plano foi o 

acompanhamento das ações, procedendo à divulgação das mesmas. 

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: aposta nos conteúdos fotográficos. 
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7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: devido aos recursos apresentados, só poderemos, neste momento, efetuar a 

divulgação das ações. Futuramente, será efetuado o escalonamento de eventos, e criados 

conteúdos adequados às datas/eventos com ênfase à jovem mulher. 

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: a estratégia passa massivamente pelo conteúdo fotográfico, com maior ênfase 

às atividades de seleções femininas e competições de futebol e futsal feminino.  

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: papel fulcral, desde o estudo das lacunas das competições existentes, até à 

implementação e seguimento das atividades implementadas, de uma forma estreita e 

adequada ao segmento em apreço.  
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Entrevista realizada a André Medina, da AF Ponta Delgada: 

Entrevista AF PONTA DELGADA 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: André Medina  

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: No departamento de comunicação da AFPD, procuramos fazer o 

acompanhamento mais próximo possível das nossas competições (dos resultados às 

classificações), em todos os escalões de ambas as modalidades e, sempre possível, mostrar 

uma presença ainda mais forte com presenças nos campos e pavilhões da ilha, através da 

realização e publicação de crónicas/reportagens ou, pelo menos, registos fotográficos. 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: O forte interesse demonstrado por parte dos adeptos dos clubes faz com que 

esse esforço “extra” para uma melhor cobertura desses eventos desportivos seja ainda mais 

importante, sendo que, muitas vezes, quando o nosso trabalho é feito com qualidade e de 

forma criteriosa, até os próprios órgãos de comunicação sociais ditos “tradicionais” servem-

se das nossas plataformas para centrar a sua cobertura no futebol e futsal de São Miguel e 

Santa Maria. 

 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: Neste momento, a AFPD opera em 3 redes sociais distintas: Facebook, 

Instagram e YouTube. E isto acontece porque, atualmente, há uma divisão clara de faixas 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 
133 

 

etárias presentes em cada uma destas redes. No Facebook, a nossa rede mais predominante, 

onde a AFPD tem mais seguidores, é a rede mais utilizada pelos nossos clubes filiados, o 

que nos facilita a circulação/partilha de informação. Além disso, há também uma grande 

adesão por parte dos adeptos de uma faixa etária mais alta e dos próprios pais e familiares 

dos atletas.  Contudo, se e quando a nossa mensagem tem como alvo os próprios atletas, 

utilizamos o Instagram, pois é lá onde essa geração se encontra, atualmente. O YouTube 

acaba por ser uma convergência das duas redes anteriores, muito em culpa pelo tipo de 

conteúdo que tem (reportagens e entrevistas). 

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: Na sua vasta maioria, o feedback é positivo. Com apenas 2 membros a 

constituir o nosso departamento de comunicação, torna-se muito complicado estarmos em 

todo o lado ao mesmo tempo. Nesse sentido, tentamos ser sempre os mais rigorosos e 

criteriosos, de forma a tentar distribuir o “holofote” de forma justa e proporcional por todos 

os clubes, escalões, competições, etc… independentemente de todos os constrangimentos 

que possam advir. 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Não existe um plano de comunicação físico elaborado, mas sim, todos os anos 

há uma espécie de planeamento, de um guideline com orientações mais precisas para o 

trabalho que temos de desenvolver, de forma a tentar garantir que nada fica esquecido, desde 

às atualizações semanais das competições à realização de reportagens com momentos 

importantes que possam ter decorrido ao longo daquela época desportiva. 

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 
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RESPOSTA: Nos últimos anos, esta área tem sido uma das maiores apostas da AF Ponta 

Delgada. Com a modalidade em crescimento notório na Região Autónoma dos Açores, têm 

sido feitos todos os esforços para que também sejam proporcionadas as devidas condições 

para que a modalidade e a sua popularidade continuem a crescer. Quanto a apostas mais 

concretas, todos os anos é promovido o Centro de Treinos de Futebol Feminino da UEFA, 

de forma a atrair ainda mais novas caras para a modalidade. Na época passada, até 

conseguimos abrir, pela primeira vez, competição oficial no escalão de Iniciados Femininos, 

em Futsal, algo que nunca tinha acontecido antes. 

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Há várias formas e mecanismos usados pela AFPD para promover a 

modalidade, desde a utilização das nossas redes para anunciar novos treinos, competições 

ou o Centro de Treinos referido acima, até à promoção mais “boca-a-boca”, algo ainda muito 

eficaz na Região, por se tratar de um meio muito pequeno. E isso é feito com a elaboração 

de várias cartazes/panfletos, que depois são distribuídos pelos mais variados agentes 

desportivos da AFPD nas escolas básicas e secundárias da ilha, que são o nosso principal 

foco de recrutamento. 

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: A principal diferença entre a abordagens para as duas modalidades centra-se 

no fator ‘novidade’. Como o crescimento do futebol feminino e a sua própria popularidade 

são um fenómeno algo recente, esse acaba por ser o fator que agarramos principalmente na 

hora de promover a modalidade e as suas competições, enquanto que o futebol masculino já 

está tão implementado na nossa sociedade que a promoção do mesmo acaba quase por se 

fazer sozinha. 

O fator ‘novidade’ aliado ao facto de as nossas iniciativas estarem a ter muito sucesso, com 

boas participações da nossa seleção feminina em competições nacionais, bem como a 

chamada de várias atletas filiadas na nossa Associação às seleções nacionais, servem como 
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combustível para inspirar e atrair ainda mais jovens talentosas que querem singrar no mundo 

do futebol. 

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: Como principal e maior entidade promotora de competições de futebol e futsal 

nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria, a AF Ponta Delgada apresentar um papel 

primordial na criação e, acima de tudo, na promoção de competições, de torneio, ou de 

qualquer outro tipo de atividade que beneficiem o crescimento das modalidade de futsal e 

futebol femininos, até que se chegue a um ponto em que, tal como o futebol e futsal 

masculino, passa a ser algo altamente implementado e natural na nossa sociedade. 
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Entrevista realizada a André Relvas, da AF Portalegre: 

Entrevista AF PORTALEGRE 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: André Relvas 

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: Na AF Portalegre a estrutura de comunicação é constituída por uma pessoa e 

o trabalho é super abrangente. Gestão de Redes Sociais, Fotografia, Vídeo, Comunicados de 

Imprensa, Relações Públicas, Design, e ainda dá para ajudar os colegas naquilo que for 

necessário. A verdade é que existem prioridades, nomeadamente o futebol feminino, a 

formação e o futebol/futsal sénior, mas a missão é consistente: divulgar a atividade da AF 

Portalegre, dos seus clubes, das suas seleções, do futebol e futsal no território do Alto 

Alentejo.  

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: Os media têm sido parceiros fundamentais. São poucos, apenas regionais e 

vivem igualmente com dificuldades, mas são disponíveis e apoiam na divulgação das nossas 

catividades. A gestão não é complicada, até porque a maioria publica os nossos comunicados 

nos seus sites, mas existe algum cuidado com os timings de impressão dos jornais. 

Procuramos gerar conteúdo específico para a comunicação social, para não repetir a 

informação que colocamos no nosso site e redes sociais.  

Quanto aos adeptos, estes fazem com que haja alguma preocupação com aquilo que é 

difundido nas nossas redes sociais, para não fomentar rivalidades e picardias.  
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3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: Existe algum cuidado. É verdade que temos muitos conteúdos partilhados de 

igual forma nas nossas redes sociais (facebook e instagram) mas, devido ao facto de o 

instagram chega a um público mais jovem, procuramos criar conteúdo específico para essa 

faixa. 

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: Felizmente tem sido positivo. Sinto que os clubes valorizam o nosso trabalho, 

até porque a maioria melhorou muito a comunicação, quer a nível de resultados quer de 

outras catividades. Sinto que temos inspirado. Já os adeptos estão igualmente satisfeitos, 

uma vez que recebem muito mais informação do que antes de existir uma pessoa dedicada à 

comunicação na AF Portalegre. 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Existe uma perceção daquilo que é o calendário anual e já existe alguma 

experiência relativamente ao que tem de ser feito todas as épocas, mas não existe um plano 

escrito. Existe uma estratégia, projetos, trabalho diário e atividades devidamente 

programadas. Não é simples definir um plano, até porque o nosso trabalho depende também 

daquilo que são ideias/iniciativas da direção, bem como as atividades/conquistas/pedidos 

dos clubes.  

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: O futebol/futsal feminino tem sido prioridade do catual direção e isso faz com 

que, até esta época (especialmente atípica), muito do trabalho de comunicação da AF 
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Portalegre incidisse nessa área. Consideramos fundamental o aumento e desenvolvimento 

do nosso futebol/futsal feminino e por isso criámos o projeto #Soujogadora, que leva às 

escolas esta temática, procurando recrutar e sensibilizar as nossas crianças e jovens para as 

modalidades.  

Outra das apostas tem sido a promoção das nossas Seleções de futebol e futsal, com 

reportagens, acompanhamento de treinos e torneios, apresentação de jogadoras, histórias, 

fotos, entrevistas, entre outras.  

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: A estratégia tem passado por aproveitar bem os momentos (treinos, torneios) 

das nossas Seleções para, junto das jogadoras, dar conta das suas performances e das suas 

histórias, até porque fora desse meio é muito mais difícil, pois só temos competições de 

futsal feminino. E, como já referi, é no âmbito dos vários torneios (sub-14, sub-17 de futebol 

e futsal feminino) que aproveitamos para promover as nossas jogadoras e as nossas 

modalidades. De salientar que criámos também uma Seleção Sub-11 de Futebol Feminino, 

que já fez vários amigáveis e foi promovida no Canal 11.  

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: Como temos apenas uma competição de futsal feminino (sénior) procurámos 

uma empresa para, à semelhança do que acontece nos seniores masculinos, a competição ter 

um naming e vantagens para os clubes e atletas. Esta aposta permite uma maior visibilidade 

nos nossos meios e na comunicação social. Relativamente às seleções, que representam um 

outro momento de maior promoção das atletas, procuramos não diferenciar. Apresentamos 

as atletas, fazemos o acompanhamento de treinos e torneios, fazemos fotos e vídeos, notícias 

para a comunicação social, tal como acontece com as seleções masculinas.  
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9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: Sentimos que os clubes fazem algum esforço na divulgação do futebol e futsal 

femininos, mas não tenho qualquer dúvida de que a Associação de Futebol de Portalegre é a 

maior responsável pela sua promoção. Neste momento, a comunidade do nosso território 

tem noção do valor do nosso futebol e futsal femininos, e isso deve-se muito à nossa aposta. 

Apesar de vivermos numa região muito envelhecida, é com franqueza que digo que vejo as 

pessoas a valorizar imenso as modalidades no feminino.  
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Entrevista realizada a Nuno Carvalho, da AF Porto: 

Entrevista AF PORTO  

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: Nuno Carvalho  

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: Comunicação com os clubes através do projeto 22 e também membro 

certificação de entidades formadoras 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: A AF Porto tem uma ideia própria para o desenvolvimento do seu trabalho, 

baseada nas ideias para que a direção atual foi eleita.  

 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: Procuramos diferenciar sempre de forma a incrementar o género feminino na 

prática das duas vertentes.  

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: Positivo.  
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5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Neste momento de pandemia, terá de ser sempre ajustado.  

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Relação direta com os clubes de forma a proporcionar o aumento de 

praticantes e equipas do género feminino.  

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Formação exclusiva para o futebol feminino. 

  

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA:  

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA:  

Festa do futebol feminino. Criação de competições exclusivamente femininas.  
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Entrevista realizada a Margarida Monteiro, da AF Santarém: 

Entrevista AF SANTARÉM 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: Margarida Monteiro  

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: Em termos de comunicação, a AF Santarém comunica tudo o que de 

relevância acontece na nossa AF e no Futebol/Futsal do Distrito de Santarém. 

Fazemos por chegar aos nossos públicos alvo (atletas e futuros atletas de todos os escalões, 

pais, adeptos, clubes, entre outros), de forma a que, não só todos fiquem a par do que se 

passa, mas também para mostrar que estamos e queremos continuar a crescer no Futebol e 

Futsal, seja masculino ou feminino. 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: Temos que estar cada vez mais próximos, não só dos clubes e atletas, mas 

também dos adeptos. A opinião e motivação dos adeptos que tanto acompanham os clubes, 

em muito influência a nossa forma de atuação. É como que um “namoro”, temos que atuar 

de forma a agradá-los para conseguirmos chegar até eles, e vice-versa. Se, por exemplo, 

tivermos o apoio por parte dos adeptos em determinada atividade, será muito mais fácil 

chegar ao nosso objetivo, seja ele de divulgação ou mesmo quando um evento está a 

acontecer. 

Em relação aos media, é importante “tê-los do nosso lado” para que a mensagem que 

pretendemos passar seja bem transmitida, para quem e onde queremos. 
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3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: Tendo em conta que existem canais de comunicação que determinadas faixas 

etárias dão maior atenção, tentamos de certa forma diferenciar a forma de comunicar. 

Conteúdos com teor mais jovem, será apresentado no Instagram, por exemplo, de forma 

diferente da que será apresentada no Facebook ou no site da AF, pois a rede social Instagram 

alcança, atualmente, um público mais jovem. 

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: O público das AF’s (atletas, adeptos, etc…) são extremamente críticos. É 

necessário ter sempre um cuidado extremo na forma como comunicamos alguma coisa. No 

geral, e desde que não sejam questões “polémicas”, o feedback é positivo, principalmente 

quando a forma de comunicar é diferente e/ou inovadora. 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Existem atividades e datas programadas para todas as épocas… Para esses 

eventos, é necessário existir um planeamento… A ideia deve ser bem pensada e estruturada 

para que nada falhe. Existem pequenos pormenores que podem fazer a diferença, e se não 

forem previamente programados a ideia do que é suposto comunicar, pode falhar ou correr 

fora do que seria esperado. 

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Para o Futebol e Futsal Feminino, apostamos na divulgação das provas da AF 

Santarém, não só nas redes sociais, como também em escolas e através dos municípios, para 

dar a conhecer a sua existência e que o Futebol/Futsal não é um desporto só para os meninos, 
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e que prestamos todas as condições para que o desporto feminino cresça e se faça notar cada 

vez mais. 

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Divulgação nas escolas e através dos municípios. Ações de esclarecimento, 

atividades nas escolas, atividades organizadas em parcerias com as câmaras e juntas de 

freguesia. 

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: Apostamos, e queremos apostar cada vez mais, na divulgação das nossas 

provas e do Futebol/Futsal Feminino em parceria com escolas e com Câmaras Municipais e 

Juntas de Freguesia. 

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: Exercemos um papel importantíssimo, pois parte de nós como AF, prestar as 

melhores condições e a existência de provas para o Futebol/Futsal Feminino. Trabalhamos 

lado a lado com os clubes para que o número de atletas femininas aumente cada vez mais. 

Pretendemos sempre mostrar que, escolhendo ser atleta de Futebol/Futsal Feminino será uma 

excelente escolha para o percurso desportivo de qualquer menina, é divertido jogar à bola e 

não é só um desporto de rapazes e, acima de tudo, fazemos por prestar as melhores condições 

possíveis para o desempenho dessa atividade. 
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Entrevista realizada a Joaquim Guerra, da AF Setúbal: 

Entrevista AF SETÚBAL 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: Joaquim Guerra  

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: A AF Setúbal tem vindo a dinamizar, de forma mais incisiva nos últimos 

quatro anos, a respetiva comunicação institucional com foco nos seus filiados (clubes, SADs, 

núcleos de árbitros, sustentada no apoio à produção de conteúdos diversos e difusão de 

informação através dos meios que dispõem, nomeadamente o site, APP AF Setúbal – 

iniciativa pioneira entre associações congéneres - e páginas oficiais nas redes sociais 

(Facebook, Instagram e Twitter). 

Além desse conjunto de ferramentas, a AF Setúbal apresenta-se na plataforma MyCujoo, na 

qual tem um canal de emissão de streaming, que permite a transmissão de jogos em direto, 

quer dos clubes filiados quer das seleções distritais. 

Anualmente, por ocasião do arranque das provas e/ou tendo em conta um determinado 

evento de particular destaque, a revista Notícias AFS, impressão em papel, reforça o nosso 

universo de meios de comunicação. 

No âmbito do relacionamento institucional, a AF Setúbal desenvolve um trabalho efetivo e 

de grande proximidade com a Federação Portuguesa de Futebol, entidade impulsionadora de 

um projeto que muito tem contribuído para o reforço do incremento e desenvolvimento da 

comunicação no seio das associações distritais e regionais de futebol.    

As tarefas de operacionalidade da comunicação da AF Setúbal, num trabalho de 

acompanhamento diário, são coordenadas por uma pessoa. 
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2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: A AF Setúbal é representativa de mais de uma centena de clubes. Um universo 

que, por si só, é gerador de uma quantidade relevante de publicações de caráter informativo 

e consequentemente opinativo. No plano dos media locais, o acompanhamento noticioso da 

temática ligada ao futebol tem uma regularidade diária. 

Em ambos os casos, a redes sociais assumem-se como especial meio dessas partilhas. 

Tem sido perante estas realidades, e numa observação o mais atenta possível, que a AF 

Setúbal tem tentado gerir da melhor forma e de acordo com a sua sensibilidade e sentido de 

responsabilidade institucional o seu papel enquanto fonte de comunicação. 

A considerar uma alegada influência, entendida como positiva, decorrente dos media e dos 

clubes/adeptos nas estratégias de comunicação da AF Setúbal, a mesma é sempre avaliada 

no sentido contribuir em função do reforço da valorização e promoção institucional dos 

nossos clubes filiados, fortalecendo ideias e a respetiva implementação. 

No plano daquilo que resulta de uma observação de conteúdos manifestamente ‘tóxicos’, 

ofensivos e insensatos que em nada contribuem em nome das boas práticas sociais e 

institucionais, sobretudo registados nos comentários avulsos e desregrados nas redes sociais, 

a AF Setúbal tem vindo a aplicar critérios cada vez mais seletivos quanto às publicações a 

divulgar nas redes sociais. 

 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: A AF Setúbal, tendo em atenção a especificidade de cada um dos canais de 

comunicação que utiliza e/ou dispõe, adequa a distribuição das publicações, sendo que 

qualquer registo institucional de caráter público estará sempre disponível num dos meios 

oficiais.  

Nesse âmbito, assume-se o critério de seleção quanto ao destino das publicações nas redes 

sociais, cujas particularidades de adesão pelos públicos mais jovens, independentemente do 
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género, são reconhecidas, casos do Instagram em comparação com o Facebook (faixas 

etárias mais avançadas). 

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: Nestes últimos quatro anos, a AF Setúbal evoluiu significativamente nos 

números de audiência, como se comprova pelos dados recolhidos em cada uma das 

plataformas e redes sociais através das quais comunicamos. Estamos a falar de comparações 

na ordem de 10 para 1000.  

Refira-se que ao longo deste período, tem-se sentido uma fidelização das pessoas ligadas ao 

Universo AF Setúbal aos nossos canais. 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Idealizamos e respeitamos um planeamento base, que é avaliado anualmente, 

no qual estão definidas algumas ações tendo em conta a calendarização institucional 

conhecida, porque é desde logo uma base de trabalho importante, que permite antecipar a 

concretização de diversas ações. Contudo, é sempre uma programação ajustada e reforçada 

à medida que novas iniciativas surgem. 

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: A Direção da AF Setúbal tem vindo, com particular entusiasmo nestes quatro 

anos, o apostar no reforço do incremento da dinamização da prática competitiva no feminino 

com base numa política de incentivos, o que tem conseguido como é espelhado em mais 

equipas e mais atletas. 

A comunicação tem acompanhado de perto e promovido todas as iniciativas desenvolvidas 

de âmbito associativo e/ou dos clubes, cimentando essa aposta.  
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7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Temos vindo a incentivar os nossos clubes a transmitirem os seus jogos em 

live streaming, com o apoio na cedência de equipamento.  

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: Mantemos uma uniformidade de critérios, mas não hesitamos em avaliar e 

adequar as ações.   

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: O reconhecimento institucional das associações distritais é desde logo um 

ponto de partida para que a divulgação das iniciativas e atividades que promovem sejam 

encaradas com credibilidade e especial motivo de interesse. 

Com base neste fator, a oportunidade de estar mais perto dos clubes permite transmitir a 

importância da prática desportiva no feminino, o que tem sido uma constante. Mais equipas 

e mais praticantes no feminino na região de Setúbal é uma realidade e uma tendência.  
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Entrevista realizada a Isabel Peixoto de Castro, da AF Viana do Castelo: 

Entrevista AF VIANA DO CASTELO 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: Isabel Peixoto de Castro  

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: O trabalho aqui na AFVC foi iniciado do zero, não existia nenhuma estrutura 

relacionada com a comunicação, as informações e divulgação eram quase sempre em 

formato de comunicados oficiais. 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: Influenciam imenso no meu caso, adaptar à realidade da região, ao tipo de 

comunicação social local existente e ao mesmo tempo também os “puxar” para adquirirem 

mais interesse pelo futebol e futsal, sem serem apenas os resultados dos jogos. Por isso a 

estratégia é a de sempre criar interesse, criar novidades que surpreendam a própria 

comunicação social. Quanto aos adeptos, há um contínuo enamoramento que procuro 

suscitar, porque nesta região a massa adepta afastou-se um pouco do futebol / futsal distrital. 

 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: Sim, a forma de comunicar temas como torneios de escalões mais jovens, é 

sempre feita de forma mais “ligeira” e atrativa. Quando é uma comunicação mais 

institucional, direcionada para clubes, entidades em geral, a forma de comunicar é mais 

elaborada e “séria”. Um exemplo, no nosso Instagram a comunicação é feita de forma mais 
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“divertida”, com atenção à imagem e ao que ela pode provocar nos seguidores, do que 

propriamente ao texto, apesar de também passarmos neste canal informações institucionais. 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: É bastante positivo, aliás, os clubes e os jogadores ficaram surpreendidos pelo 

facto da AFVC passar a ter uma comunicação, acima de tudo no que diz respeito às redes 

sociais. A presença da AFVC nas redes sociais, a divulgação das convocatórias, as equipas, 

o acompanhamento em torneios e outras atividades criam até hoje uma reação muito 

positiva. Curiosamente, as pessoas procuram e visitam cada vez mais porque sabem que 

agora estamos “em cima do acontecimento”.  

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Sim, nesta presente época a situação está realmente alterada devido à 

pandemia, mas nos últimos dois anos realizei uma agenda trimestral, onde são abordados 

temas como torneios (quando, onde, divulgação, tipo de cobertura, etc), datas importantes e 

a forma como são divulgadas, reuniões, projetos de divulgação, palestras, conferências, 

ações de formação, etc. Anteriormente eram desenvolvidas em conjunto com o Diretor 

Técnico Regional. Os timings a respeitar são muito importantes, nomeadamente no que diz 

respeito a desenvolvimento de iniciativas de promoção do futebol/futsal, e nos torneios. 

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Divulgação a máxima possível, estimular as raparigas e mulheres 

acompanharem as nossas ações, fazendo algumas vezes publicações direcionadas para elas. 

No início deste projeto, criei os hashtags #FutebolNoFeminino #FutsalFeminino 

#FutsalNoFeminino #FutebolFeminino, que são utilizados sempre que realizo publicações 

relacionadas com o feminino. A Festa do Futebol é um momento alto em que muitas jovens 

tomam contacto pela primeira vez com o futebol, esses momentos são amplamente 

acompanhados e divulgados, ao mesmo tempo é importante reforçar que elas fazem parte 
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desta Associação, que elas estão representadas aqui e são tanto ou melhor que os rapazes, 

mas nunca numa perspetiva de competição entre géneros, mas antes em se complementarem 

e em ser possível ter boas jogadoras mulheres e homens. Também a divulgação junto dos 

agrupamentos escolares, em procurar levar o futebol/futsal a todos. A iniciativa “Futebol de 

Rua” realizados em algumas cidades, onde era tão fácil jogar à bola como ir passear. 

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Divulgar sempre as nossas atletas locais, aquelas que alcançam carreiras de 

destaque e desta forma servirem de exemplo para as mais jovens ou aquelas que 

simplesmente possam ter o receio de “arriscar” a prática. Nos torneios interassociações 

realizo sempre os CC’s das nossas jogadoras, divulgando cada uma delas nas redes sociais. 

As convocatórias são também momentos importantes para as convocadas, mas também na 

divulgação do crescente número de praticantes. Criação de um flyer com as principais 

vantagens para a prática de futebol/futsal, a ser distribuído pelas escolas. Conjunto de 

histórias que foram passadas para o Canal 11, que já abrangeram jogadoras de futebol e do 

futsal. 

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: O futebol e o futsal feminino no caso da AF Viana do Castelo necessitam de 

ser mais divulgados, bem como os clubes que têm equipas femininas. 

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: Acho que é fundamental porque a nossa bandeira é o aumento e o sucesso das 

nossas jogadoras, sem olhar a clube e/ou localidade. Além de ser um elemento de divulgação 

junto a outras entidades. 
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Entrevista realizada a Cristiano Dias, da AF Vila Real: 

Entrevista AF VILA REAL 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: Cristiano Dias  

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: Na AF Vila Real a estrutura consiste apenas numa pessoa e ao mesmo tempo 

não. Sou o responsável da comunicação, mas apenas divulgo o que me é transmitido, 

recebendo ajuda de várias pessoas na AF, desde ajuda na realização dos textos (as pessoas 

que querem ver divulgadas as notícias estão mais dentro do assunto que eu), até à ajuda nos 

comunicados oficiais, realizados por outra pessoa, sendo que eu apenas publico nos meios 

sociais, poupando tempo para uma divulgação mais rápida de matérias urgentes muitas 

vezes. Nas redes sociais e website da AF Vila Real divulgamos sempre as notícias que de 

uma maneira ou outra vão implicar na vida dos nossos clubes filiados, publicamos também 

reportagens fotográficas de eventos organizados pela AFVR (Encontros de Crianças, 

Campeonatos Distritais, Taças Distritais, entre outros). 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: Temos de ter sempre cuidado com as palavras usadas, para nunca parecer que 

estamos a dar mais ênfase a uma equipa em deterioramento de outra, provocando discussões 

desnecessárias nas redes sociais da AFVR. Na AF Vila Real tudo que é comunicado através 

das redes sociais ou website, que seja relacionado com os clubes filiados, antes é enviado 

um mail a cada clube com todos os pormenores explicados sucintamente, para não criarem 

também discussão entre agentes desportivos.  
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3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: Na AF Vila Real a comunicação é sempre feita de igual forma, normalmente 

não usando palavras “desconhecidas” do público em geral, para não criar dúvidas em quem 

lê a notícia. Em termos de cativar o público-alvo, em todas as notícias incentivamos as 

pessoas a lerem a notícia completa no website, onde quase sempre tem os comunicados 

oficiais anexados. 

 

4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: Depende sempre de conteúdo para conteúdo, no caso de foto reportagens o 

feedback é sempre positivo, as pessoas gostam de ver o acontecimento apesar de não terem 

podido estar presentes. Quando são conteúdos relacionados a resultados de jogos, 

classificações, vencedores de competições, pode haver sempre alguns atritos por partes do 

público que é afeto à equipa que perdeu, mas em geral, na AF Vila Real são muito raros 

esses comentários menos positivos. 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Sim, a AF publica seguindo sempre o plano anual de atividades, realizado 

entre o final da época transata, e o início da próxima, podendo a comunicação trabalhar 

segundo esse plano, por exemplo captar vídeos e fotos antes da notícia ter de sair, para um 

melhor conteúdo divulgado. 

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Na AF Vila Real a aposta no futebol e futsal feminino é muito grande, desde 

apoios nas inscrições (reduções de custos), treinos semanais durante grande parte da época 
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para as seleções distritais femininas, de maneira a formar melhores jogadoras, isto tudo 

implica muito mais material digital para divulgar sobre o futebol e futsal feminino, melhor 

conteúdo, mais regularidade nas publicações, dando enfâse à nossa aposta na região. 

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Divulgar conteúdo digital nas publicações, por exemplo fotos ou vídeos dos 

treinos ou torneios, de maneira a chamar mais à atenção do público-alvo e geral, não 

contendo apenas texto, para se destacar. 

 

8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: Como referido anteriormente, as seleções distritais femininas treinam a maior 

parte da época semanalmente, o que dá a hipótese de haver mais conteúdo digital e assim 

chamar à atenção das pessoas, já no futebol masculino isso nem sempre é possível, mas a 

regra geral é tratar ambos os géneros de igual forma, incentivando sempre à prática do 

futebol e futsal na região. 

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: É muito grande, os meios de comunicação da região seguem muitas vezes as 

nossas publicações, publicando de seguida nas suas redes sociais, e existem competições do 

futebol feminino com menos atenção do público em relação as masculinas, sendo que a AF 

Vila Real divulga tudo que acontece na região ligado ao futebol e futsal feminino, para uma 

maior divulgação de todos os meios possíveis. 
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Entrevista realizada a Andreia Micaela Abrantes Costa, da AF Viseu: 

Entrevista AF VISEU 

Importância da Comunicação para a Divulgação do Futebol Feminino 

A seguinte entrevista realiza-se no âmbito do relatório de estágio apresentado ao 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação. O principal 

objetivo é compreender qual a importância da comunicação para a divulgação do futebol e 

futsal feminino. Agradeço desde já a sua colaboração. 

NOME: Andreia Micaela Abrantes Costa 

1. Descreva o trabalho desempenhado pela estrutura da comunicação da sua AF? 

RESPOSTA: Criação de conteúdos desde notícias, reportagens vídeos, newsletter, entre 

outros. Gestão de redes sociais. Assessoria à direção. Criação e manutenção da imagem da 

AFV. Organização de eventos. 

 

2. De que forma os media e os próprios adeptos influenciam as estratégias de 

comunicação que esta AF realiza? 

RESPOSTA: Os media ou os adeptos não influenciam as estratégias de comunicação da AF 

Viseu, no sentido de serem entraves à criação de algum conteúdo. Na realidade são os nossos 

filiados que de alguma forma interferem, pois é para eles que produzimos conteúdos, aí sim 

podemos dizer que influenciam. 

 

3. De que maneira esta AF diferencia ou segmenta o público-alvo através da utilização de 

diferentes estratégias usados nos diversos canais de comunicação? (por exemplo, 

comunicam diferente para o público feminino ou para as faixas etárias mais jovens) 

RESPOSTA: Na realidade não há segmentação do público alvo, não criamos conteúdos 

direcionados, mas sabemos que tipo de público temos em determinada rede, e talvez aí 

possamos adequar a linguagem. Mas não fazemos um conteúdo específico para… 
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4. Qual o feedback que existe por parte do público (sócios, adeptos…) em relação aos 

conteúdos partilhados? 

RESPOSTA: Quer através de comentários ou contactos diretos vamos percebendo se as 

pessoas gostam ou não. Mas reportagens vídeos costumam reunir consenso positivo. Claro 

que se for uma notícia com determinadas decisões de direção, por exemplo, aí é normal que 

não lhes agrade tanto, mas isso não tem diretamente a ver com a comunicação, ainda que 

sejamos nós a publicar. 

 

5. A AF segue um plano de comunicação previamente definido (anual ou semestral), com 

atividades programadas a realizar regularmente com agenda e timing a respeitar? 

Porquê? 

RESPOSTA: Existem alguns conteúdos que já sabemos que temos que publicar em 

determinado período. Mas não há um plano definido que seja necessário seguir à risca. Até 

porque o público nem sempre quer o mesmo, ou há momentos que se justifica produzir 

determinado conteúdo em detrimento de outro. 

 

6. Quais são as principais apostas da AF em termos de comunicação quando falamos de 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Acreditamos (ou pelo menos eu acredito) que uma grande ajuda na 

comunicação do feminino é tratá-lo como se trata o masculino. Dando-lhe o mesmo relevo, 

a mesma importância. Mas temos sempre cuidado de aproveitar possíveis conteúdos que se 

possam produzir com a intenção de aumentar o número de praticantes do sexo feminino. 

 

7. Quais as últimas estratégias de comunicação conduzidas pela sua AF para divulgar o 

futebol e futsal femininos? 

RESPOSTA: Os conteúdos mais recentes tiveram a ver com a grande cobertura de um 

Torneio Interassociações de Futsal Feminino. Talvez o último grande evento antes de o país 

“parar” (estamos a falar do mês de fevereiro). 

Fizeram-se reportagens vídeo, acompanhamento diário dos jogos, com fotos, divulgação nas 

redes sociais etc. 
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8. Quais as diferenças entre as estratégias de comunicação conduzidas por esta AF para a 

divulgação do futebol masculino e o futebol feminino? 

RESPOSTA: No fundo, um pouco do que respondi na pergunta nº 6. Penso que o grande 

segredo é conseguirmos um tratamento igual, dando a mesma relevância. 

 

9. Qual a importância do papel que a AF exerce para a divulgação do futebol e futsal 

femininos? 

RESPOSTA: Tentamos estar atentos a iniciativas e atividades passíveis de divulgação para, 

tal como disse anteriormente, impulsionarmos o aumento de inscritos do sexo feminino.  
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Apêndice E. Encerramento dos serviços da AFVR 

 

Como explicado no capítulo 5, devido à situação epidemiológica que o mundo 

enfrenta, no início de março todas as atividades da AFVR foram canceladas e os serviços 

encerrados, ficando assim todos os colaboradores a trabalhar em regime de teletrabalho. 

 

Figura 11. Email recebido pelo secretário geral da AFVR 
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Apêndice F.  Calendário Anual de Atividades 

Como referido no ponto 4.1. no início de estágio após a apresentação da estagiária e 

a visita guiada pela AFVR, foi apresentado o calendário anual de atividades, no qual está 

expresso todas as atividades que a AFVR realiza, e consequentemente, todas os eventos e 

jogos, onde a cobertura seria realizada pelo departamento de comunicação. 

 

 

Figura 12. Calendário anual de atividades 
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Apêndice G.  Evento Desportivo Feminino 

 Como referido no ponto 4.2. uma das primeiras atividades a ser realizada, foi o 

acompanhamento e colaboração de um evento desportivo, nomeadamente os dois jogos de 

preparação para o campeonato da europa entre a seleção nacional de futsal feminino sénior 

portuguesa e a seleção espanhola. Neste evento, as funções da estagiária foram ajudar a 

conduzir a nível comunicacional, todo o processo do evento. 

 

                  Figura 13. Credencial "Staff" 

                                                                                                                          

 

 Figura 14. Estagiária no dia do evento 
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Apêndice H.  Treinos FIFA Academy 

Como referido também no ponto 4.2. a estagiária acompanhou o orientador nos 

treinos da FIFA Academy, com as seleções de futebol feminino sub-14 e sub-17, realizados 

no complexo desportivo municipal de Vila Pouca de Aguiar. Aí para além do registo 

fotográfico (figura 18), foram realizadas também entrevistas ás jogadoras (figura 19), de 

forma a obter um ponto de vista mais pessoal sobre o futebol feminino. 

 

 

Figura 15. Plano de preparação e treinos FIFA Academy 
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Figura 16. Registo fotográfico dos treinos FIFA Academy 

 

 

Figura 17. Entrevistas realizadas nos treinos FIFA Academy 
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Apêndice I.  Encontros de Traquinas e Petizes 

Como referido, por último no ponto 4.2. outra das funções da estagiária consistiu no 

acompanhamento e auxílio na organização dos encontros de futebol e futsal para crianças 

traquinas, juniores e petizes, bem como o registo multimédia (fotografia e vídeo) dos 

encontros. 

 

Figura 18. Calendarização dos encontros de traquinas e petizes 
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Figura 19. Registo fotográfico encontros traquinas e petizes de futsal 

 

 

Figura 20. Divulgação no facebook oficial AFVR de uma entrevista  

realizada nos encontros de traquinas e petizes de futsal 
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Figura 21.Registo fotográfico encontros traquinas e petizes de futebol 

 

Figura 22. Divulgação no instagram oficial AFVR de uma entrevista  

realizada nos encontros de traquinas e petizes de futsal 


