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Resumo 
 

As direções de comunicação dos clubes de futebol são cada vez mais um assunto em voga 

nos temas dos órgãos de comunicação social. Estes departamentos têm assumido nos anos mais 

recentes do século XXI um nível de preponderância infindável e são, muitas vezes, os principais 

veículos de propagação da mensagem de um clube de futebol para o exterior. 

Esta investigação tem dois principais objetivos. Primeiro, pretende-se através da revisão da 

literatura, perceber as funções inerentes à direção de comunicação e de todos os conceitos que 

estão intimamente ligados a este tema. E em segunda instância é propósito do estudo perceber 

se os media têm influência nas estratégias comunicacionais que o FC Porto utiliza.  

No estudo, aplicou-se técnicas qualitativas e quantitativas. A nível qualitativo, escolheu-se 

realizar entrevistas a jornalistas e também a elementos da comunicação do FC Porto. Por outro 

lado, recorreu-se a técnicas quantitativas através da aplicação de um questionário. Do presente 

trabalho faz ainda parte uma descrição das atividades desenvolvidas durante o período de 

estágio no Departamento de Comunicação do FC Porto. 

 

Palavras-chave: Comunicação, Futebol, Direção de Comunicação, Estratégias, FC Porto;  
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Abstract 
  

The football club’s communication directions are increasingly a hot topic in the media. 

These departments have assumed in the recent years of the 21st century an unprecedented level 

of preponderance and are often the main vehicles for spreading the message of a football club 

abroad. 

This research has two main objectives. First, it is intended through the literature review, to 

perceive the inherent functions of the communication direction and of all the concepts that are 

closely related to this theme. In second instance the purpose of the study is to understand if the 

media have influence on the communication strategies that FC Porto uses. 

 

In the study, qualitative and quantitative techniques were applied. At the qualitative level, 

it was decided to conduct interviews with journalists and also elements of FC Porto's 

communication. On the other hand, quantitative techniques were used through the application 

of a questionnaire. The present work also includes a description of the activities developed 

during the internship period in the Communication Department of FC Porto. 

 

Key Words: Communication, Football, Communication Directions, Strategies, FC Porto; 
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Introdução 

 
 O fenómeno desportivo é um dos factos sociais mais significativos do nosso tempo e 

funciona como um dos principais medidores da sociedade atual (Costa 2009). De acordo com 

o autor citado é possível alicerçar uma sociedade a partir do desporto e um estudo aprofundado 

deste último permite criar um modelo de análise para a sociedade global. A sociedade consome 

e vive este produto de uma forma tão exponencial que o torna num fenómeno social sendo capaz 

dos investimentos mais diversificados. As relações desenvolvidas entre a sociedade e o desporto 

surgem e são amplamente fortificadas pela comunicação presente. O processo de 

desenvolvimento de uma sociedade passa pelo processo de comunicação, onde a troca de 

informações permite o início da criação de uma relação de confiança, fator essencial para 

aumentar a capacidade de relacionamento (Fukuyama 2006). 

 A comunicação, assumindo uma importância fulcral nas relações interpessoais, também 

a nível desportivo originou a necessidade da profissionalização desta componente, pelas 

organizações desportivas. Com o propósito de servir os públicos-alvo da melhor forma, estas 

entidades criaram os próprios gabinetes de comunicação para alcançar um nível superior de 

proximidade com os adeptos e respetivos parceiros. Daqui se compreende a dependência que 

as agremiações desportivas têm da vertente comunicacional.  

Vertente essa que é lecionada e explorada a nível académico no segundo ciclo de estudos 

do curso de Ciências da Comunicação, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD). 

 No 2.º ano curricular do mestrado é permitido ao discente optar ou pela elaboração de 

uma tese ou pela realização de um estágio profissionalizante, com consequente elaboração de 

um relatório, a ser desenvolvido e apresentado publicamente. A necessidade de abraçar novos 

desafios, experimentar, vivenciar e aplicar, de uma forma prática, todos os conhecimentos 

adquiridos no decorrer do percurso académico, fizeram a escolha recair na segunda opção. 

Neste sentido, o estágio curricular do mestrado abriu portas para uma oportunidade de aplicação 

de conhecimentos e de aprendizagem em contexto de trabalho no Departamento de 

Comunicação do FC Porto (FC Porto), no período compreendido entre o dia 20 de novembro 

de 2017 e o dia 20 de maio de 2018. 

 O FC Porto é uma entidade desportiva, composta por uma estrutura repleta de 

subdepartamentos, com um currículo de triunfos nacionais e internacionais nas várias 
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modalidades que possui. Com uma esfera enorme de adeptos e de vários parceiros, esta 

agremiação através do Departamento de Comunicação pretende encontrar a melhor forma de 

espalhar as suas mensagens de forma célere e de acordo com as filosofias do clube. A 

comunicação assume um papel importante para o sucesso do clube, evidenciando-se o futebol, 

a nível desportivo, não só pelo mediatismo, mas também por todo o movimento de massas. O 

departamento está inserido na FC Porto Media que engloba o Porto Canal, os Conteúdos FC 

Porto e a Assessoria de Imprensa. O estágio foi desenvolvido apenas nas duas últimas áreas 

referidas. 

 Os Conteúdos FC Porto são responsáveis por conceber, recolher, validar, tratar e 

publicar todas as informações relativas ao clube através do sítio oficial e da revista Dragões. A 

Assessoria de Imprensa estabelece, gere, controla e regulariza a relação com os órgãos de 

comunicação social (OCS). Estes departamentos em conjunto difundem para os públicos-alvo 

através de uma linguagem uniforme e enquadrada com os padrões do clube, as informações 

deste. 

 O trabalho do estagiário, nestes departamentos, baseou-se na produção de conteúdos 

para o site www.fcporto.pt e na cooperação, planificação e acompanhamento de vários eventos 

inerentes à atividade da assessoria de imprensa do FC Porto. O presente relatório, para além de 

descrever as ações realizadas ao longo do período de estágio e da apresentação da entidade 

acolhedora, contempla ainda uma parte que se dedica ao estudo das estratégias comunicacionais 

da entidade, bem como a ligação aos públicos-alvo. 

 Assim sendo, este relatório começa por uma fundamentação teórica, através de uma 

revisão bibliográfica enquadrada com a atividade profissional executada; seguindo-se uma 

caracterização da entidade que acolheu o estagiário; e uma parte prática dedicada à realização 

de entrevistas e inquéritos, e respetiva análise para se perceber as estratégias que o FC Porto 

utiliza a nível comunicacional; terminando com reflexões e conclusões inerentes a este processo 

de estágio. 
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Parte I 

1. Revisão da Literatura 
 

Da Comunicação à Assessoria de Imprensa 

 

1.1. Comunicação: Conceitos e contextos 

 

 A Comunicação é uma componente essencial do quotidiano de qualquer ser vivo, pois 

permite convencer, influenciar, persuadir e mudar o rumo dos factos. Seja por gestos ou através 

de palavras, esta está presente em qualquer atitude tomada/efetuada. Intencionalmente ou não, 

a toda a hora são dados determinados significados a gestos, falas e códigos que podem ser 

interpretados como formas de comunicar. Este processo comunicacional pode ser entendido 

como uma troca de mensagens entre indivíduos em que, neste processo de negociação e inter-

relação se produz sentido e compreensão. Para Arménio Rego, “o emissor é eficaz se conseguir 

que o recetor compreenda na totalidade o significado das suas palavras” (2007:58), mas o 

próprio autor admite que “a comunicação é tendencialmente ambígua e (…) é impossível aos 

interlocutores compreenderem-se completamente”. A comunicação pode dar-se de várias 

formas, Stephen Robbins (2005) fala em três métodos básicos de comunicação interpessoal: 

Comunicação Oral, Comunicação Escrita e Comunicação Não-Verbal. 

 Se recorrermos a estudos de vários autores ao longo das décadas vemos que são várias as 

designações para o termo comunicação. Para Adriano Duarte Rodrigues, por exemplo, 

comunicar é “um processo de negociação entre indivíduos, mas também dos próprios 

indivíduos com a natureza (…) e até mesmo o relacionamento que cada individuo estabelece 

consigo próprio”. Já Santos (1998) entende comunicar como o processo de “transmitir 

sentimentos casuais ou intencionais, de um ponto para outro” uma visão idêntica à de Joaquim 

Martins Lampreia que define comunicação como “o processo de transmitir informação de um 

indivíduo para outro e conseguir que ambos se compreendam” (1998:13). 

O que significa “comunicação” afinal? Tal como se disse anteriormente pode-se comunicar 

através de três formas (verbal, escrita e não verbal). Há ainda vários meios pelos quais pode 

existir comunicação, por exemplo, meios tecnológicos, pinturas, livros, entre outras coisas — 

e falando em meios também podemos mencionar os próprios órgãos de comunicação — quando 

se fala de rádio, televisão, jornais. Todas as formas de comunicar são uma extensão do poder 
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dos nossos sentidos. Qualquer comunicação seja a que recebemos dos outros ou a que enviámos 

tem de passar pelos cinco sentidos. Podemos afirmar que se entende comunicação como algo 

que cria uma ligação. Esta ligação pode ser entre uma pessoa e outra ou entre um grupo de 

pessoas e outro grupo de pessoas. Às vezes essa conexão é imediata, quando é cara a cara, mas 

pode também sofrer um ligeiro atraso quando, por exemplo, se comunica através de mensagens, 

cartas/ emails/outdoors de publicidade que vemos na rua. Mas continua a existir uma ligação 

por intermédio daquilo que anteriormente se denominou de formas ou meios de comunicar. O 

que flui nessas ligações são ideias, pensamentos, opiniões ou pedaços de informação que são 

conteúdos da própria comunicação.   

 Comunicar é uma ação/atitude ativa. É algo que usamos quando estamos a fazer alguma 

coisa ou trabalhamos nalguma coisa. Neste sentido, comunicação não é só o 

discurso/conversa/diálogo em si, mas tudo aquilo que lhe é envolvente. Também quando 

conversámos com alguém estamos, ou devemos estar ativamente empenhados em perceber o 

que nos estão a tentar transmitir. Todas as habilidades comunicacionais, ou pelo menos a 

maioria, que possuímos ou vamos possuir ao longo das nossas décadas de existência, são fruto 

de uma aprendizagem constante. As capacidades de falar ou escrever que possuímos não são 

naturais, são-nos transmitidas quer pelos familiares, amigos e/ou nas escolas com o uso da 

comunicação. Podemos dividir comunicação em quatro grandes categorias: Intrapessoal— 

aquela que desenvolvemos interiormente, quando pensamos ou refletimos sobre o nosso dia-; 

Interpessoal— aquela que se desenvolve com outras pessoas; quando duas pessoas falam na 

presença uma da outra ou via telefone, numa entrevista de emprego ou num café com amigos-; 

Comunicação em Grupo — que acontece dentro de um grupo de pessoas ou entre vários grupos 

de pessoas; aqui ainda podemos dividir em pequenos grupos e grandes grupos (por exemplo, 

um pequeno grupo pode ser a própria família ou um grupo de amigos que se junta no café; já 

um grande grupo normalmente age de forma diferente dos pequenos grupos, não só porque são 

um grupo maior de pessoas, mas também porque são colocados num mesmo grupo ou juntam-

se por propósitos diferentes dos pequenos grupos); Comunicação em Massas — quando é 

recebida ou usada por um grande número de pessoas e engloba um grande número de audiência. 

A comunicação é usada para informar os outros, explicar alguma coisa, para entretenimento, 

para descrever algo, entre outras coisas. Relativamente ao significado mais lato do referido 

termo, comunicação deriva do latim communicare, que indica tornar “comum/partilhar” e 

entende-se por media todos os suportes passíveis de fazer transportar uma mensagem de um 

determinado emissor até um ou vários recetores. Se esses suportes possibilitarem a chegada de 
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mensagens a um público mais vasto, num diminuto espaço — seja tempo ou distância-, e com 

alguma regularidade são designadas de meios de comunicação de massa ou mass-media 

(Lampreia 1999).  

As primeiras ações de comunicação nas empresas, de que há notícia, ocorreram nos 

primórdios do século XX, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde Ivy Lee decidiu deixar a 

profissão de jornalista para abrir o primeiro escritório de relações públicas, com o intuito de 

garantir a publicação de notícias empresariais nos espaços editoriais. Os estudos de 

comunicação organizacional começaram também pela mesma altura e pretendiam encontrar 

formas de desenvolver práticas comunicacionais que fossem usadas para coordenar e controlar 

as atividades dos membros das organizações com o exterior, criando instrumentos que 

garantissem uma comunicação mais eficiente e mais próxima dos públicos-alvo.  

A comunicação a nível organizacional é apresentada como o processo que uma organização 

utiliza para comunicar com os seus públicos, para proveito de ambas as partes, transformando 

isso em vantagem competitiva institucional. A comunicação organizacional engloba a 

comunicação interna e a externa. A interna é direcionada a funcionários e colaboradores da 

própria empresa, enquanto que a externa se dirige aos clientes, fornecedores, concorrência, 

sociedade, entre outros. Inerente à comunicação organizacional existe ainda a assessoria de 

imprensa que se integra no processo de comunicação de uma empresa e trata da circulação de 

informações das empresas para os meios de comunicação social e relação com os jornalistas. 

Os principais objetivos da comunicação institucional passam por proporcionar o 

relacionamento entre empresa/instituição/funcionários/consumidor; apontar os objetivos de 

comunicação interna e externa da instituição, planear, elaborar e implantar políticas de 

comunicação e avaliar os resultados destas políticas; proporcionar interação com os grupos 

internos e externos; criar e editar publicações internas e externas como jornais e/ou revistas, 

entre outros; realização de eventos com a utilização de técnicas de gestão e marketing; gestão 

da comunicação em situações de crise e pesquisa de impacto de produtos da empresa no 

mercado (Costa 2009). 

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). Num contexto de profundas 

alterações a nível de comunicação, o jornalismo online começa a ganhar o seu espaço, tentando 
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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). 

 Os meios digitais vieram aumentar o fluxo de informações, primando pela 

descentralização, permitindo uma comunicação individualizada, personalizado e além do mais, 

bidirecional e em tempo real 

 Na web, os conteúdos podem ser atualizados de forma constante, instantânea. Nos 

webjornais, as notícias são disponibilizadas através de células informativas conectadas por 

links. Essas células podem ser constituídas de sons, textos ou imagens. Para Vieira (2007) há 

oito elementos que distinguem a internet dos restantes media: é um mecanismo para a 

disseminação de informação; é um sistema interativo; tem uma capacidade de difusão universal; 

o alinhamento da informação está sempre em aberto; a distância já não é um fator relevante; a 

diversidade é maior e é o mais democrático dos meios de comunicação. Já para Palacios (2000), 

o jornalismo via internet tem seis características: convergência, interatividade, 

hipertextualidade, personalização, memória e atualização sistemática. 

 A internet pode ser vista como a conjugação de todos os outros meios de comunicação 

num só, pois permite segmentar e personalizar a mensagem. As novas tecnologias de 

comunicação permitem a propagação da informação de forma diversificada e especializada, de 

tal modo que o público-alvo se fragmenta, cada vez mais, de acordo com as suas ideologias, os 

valores, os gestos e os estilos de vida (Castels 2003). As organizações, por isso, tiveram de se 

readaptar para poderem continuar a interagir com os seus públicos, mas de uma forma que até 

ao aparecimento deste meio não existira. Agora, com apenas um clique, consegue-se aceder a 

informação sobre vários temas, instituições, atividades, bens e serviços, o que faz com que as 

pessoas estejam cada vez mais desconfiadas das informações que lhes chegam e ao mesmo 

tempo mais bem instruídas. Cada vez mais as organizações conseguem-se destacar pelo tipo de 

comunicação que utilizam e a forma como veiculam essa mesma informação. Estas novas 

tecnologias vieram trazer uma maior capacidade de comunicação, dispensando o deslocamento 

físico das pessoas para acederem aos vários temas que lhes interessam. Com o aparecimento 

dos primeiros sítios de internet de organizações empresariais, também os clubes desportivos 

sentiram necessidade de abraçar esse mundo e criar uma porta de entrada para os seus públicos-

alvo (Mendes 2009). O website torna-se então um importante veículo de comunicação para as 

várias entidades pois permitem a propagação de uma forma bastante mais rápida e eficaz. 
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 É responsabilidade dos serviços de comunicação das empresas ou instituições trabalhar 

nas páginas oficiais de internet de forma a manter os públicos-alvo atualizados e, ao mesmo 

tempo, consumidores da mensagem. Já é habitual ver-se nos sítios oficiais dos clubes 

informações relativas à atualidade do mesmo, constituição dos plantéis e equipas técnicas, 

textos sobre a história da instituição, páginas dedicadas às infraestruturas, atualização de 

agenda, informação institucional, entre outros.  

 A velocidade, o baixo custo e a interatividade destes meios permitem às organizações 

partilhar os conteúdos informativos que tendem a ser formais e factuais, com detalhes sobre 

conclusões de transferências, por exemplo. Este tipo de sítios explorados pelos clubes, 

contrastam com os portais não oficiais que baseiam as suas informações em rumores e 

devaneios, provenientes de fontes que ou não são credíveis ou que não existem. Estes portais 

também já oferecem negócios de transação online como lojas com um backoffice 

exclusivamente dedicado e preocupado com o seu consumidor. Os consumidores de portais 

oficiais de futebol possuem características e comportamentos bastante especiais, pois são 

aficionados e apaixonados por essas instituições e muito dificilmente vão trocar de equipa caso 

não recebam o melhor tratamento dos sítios de internet, por exemplo por parte dos chats que já 

prestam serviços de ajuda em tempo real aos clientes. 

Sendo a comunicação encarada como um elemento cada vez mais preponderante nas 

relações interpessoais e também nas relações dentro e entre organizações, esta é por isso 

também bastante importante no mundo desportivo e no caso do futebol em específico como se 

vai explanar de seguida. 
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1.2. Comunicação no Desporto 
A Comunicação no Desporto é um elemento central na forma como se exercita, vê, 

interpreta e avalia a prática desportiva. Os exercícios comunicacionais são fundamentais para 

o sucesso do Desporto Profissional. Por volta dos anos 80, surgiram os primeiros estudos 

relacionados com o Desporto de uma perspetiva que envolvia a comunicação e em que era 

analisado o impacto da identidade coletiva ou o papel dos media no Desporto. Dados que são 

positivos para esta relação de interdisciplinaridade entre comunicação e o fenómeno desportivo. 

Uma década depois começaram a surgir de forma mais insistente trabalhos académicos que 

desenvolveram ainda mais a relação crescente entre desporto e comunicação, acentuando-se na 

viragem do século a ligação entre estes dois conceitos palpabilizada pelas enumeras 

conferências, publicações e artigos, interrelacionando os temas. (Bilings, Butterworth, 

Turmanm., 2012: 40). 

A indústria desportiva tem vindo a crescer nos últimos anos assumindo um lugar de destaque 

a nível mundial nas indústrias geradoras de valor. Neste sentido, esta indústria também deve à 

comunicação todo o crescimento, pois este está intimamente ligado ao nível de popularidade 

que as coberturas mediáticas conferem, pelos diferentes meios (televisão, imprensa, entre 

outros), acabando por ter um impacto no nível corporativo das empresas. A conexão entre estes 

dois grandes vetores permite também sensibilizar as pessoas para as questões relacionadas com 

o exercício físico e os seus benefícios, proporcionando envolvimento do público com as causas 

através de diversas campanhas. A título exemplificativo, a comunicação pode ser uma das 

principais parceiras na dinamização e promoção da prática desportiva como fomentadora de 

uma vida saudável e do bem-estar. É por isso fulcral que as estratégias adotadas a nível da 

comunicação estejam prontamente adaptadas aos públicos segmentados, pois só assim 

alcançarão os objetivos preconizados. 

A ligação da comunicação com o desporto deve ser pautada pela promoção de relações 

desejáveis com os media, subentendendo-se que um bom relacionamento é fundamental para o 

sucesso de qualquer ação de comunicação. Mas para Pedersen, Miloch e Laucella (2007: 120-

124), um bom relacionamento por si só não significa que os media deem boas notícias sobre a 

organização, mas acima de tudo, que se ouse garantir uma boa relação organização-media, 

porque é a base de um conceito comunicacional efetivo. Os media têm um efeito influenciador 

para a opinião pública, seja a nível regional, nacional ou internacional. Sendo as relações com 

os media a forma mais comum do uso de estratégias comunicacionais em campanhas a nível 

desportivo devendo estas ser baseadas por valores como a independência e a honestidade. 
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1.3. Comunicação no Futebol 
 

A comunicação ao nível clubístico, principalmente a nível externo, ganhou especial 

preponderância ao longo dos anos. Cada vez mais olhado como fundamental, o processo 

comunicativo, tem sido alvo de forte aposta por parte dos dirigentes dos clubes de futebol visto 

que, a maior parte das equipas profissionais já tem um gabinete de comunicação ao mesmo 

nível de profissionalização da própria equipa. Isto deve-se, também, ao facto da própria 

modalidade não ser percecionada só com os meros noventa minutos em que cada partida se 

disputa, mas por toda a envolvência antes e depois do apito do árbitro, uma versão apontada 

por Daniel Seabra (1999) no estudo “Mágico Porto Vence Por Nós” que afirma “a luta pela 

vitória num jogo de futebol não se resume à própria partida, assumindo contornos de maior 

importância noutras esferas” ou por Luís Sobral (2006), atual diretor de comunicação da 

Federação Portuguesa de Futebol: “(…) as conferências de imprensa, zona mista, diretos, são 

quantas vezes tão ou mais relevantes do que os noventa minutos” (Sobral 2006:32). Neste 

sentido, a comunicação é vista, certas vezes, como um aspeto preponderante e que funciona 

como um “mind game” com o intuito de ganhar pontos aos adversários. José Mourinho, 

treinador de futebol, afirmou em entrevista à BBC que “o jogo começa na conferência de 

imprensa antes da partida e na conferência depois do jogo ainda continua. São jogos dentro do 

próprio jogo” (BBC: 2005). 

 Esta profissionalização da comunicação ao nível futebolístico, dos clubes, pode ser 

equiparada à de grandes empresas de outro tipo de mercados onde é dada especial atenção à 

parte comunicacional. Contudo, ao mesmo tempo, vemos uma grande diferença neste tipo de 

comunicação efetuada. Exemplificando, se uma empresa como a Apple pretende lançar um 

novo equipamento quem o vai, normalmente, apresentar em representação da empresa são 

pessoas que ocupam os cargos mais altos de chefia, como sucedeu durante muitos anos com 

Steve Jobs enquanto era vivo ou os diretores de comunicação, mas, neste caso concreto, são 

quase sempre nomeadas as mesmas pessoas — não sendo necessária uma prévia preparação 

dos técnicos informáticos que desenvolveram o produto para enfrentarem a imprensa. Ao nível 

futebolístico não são apenas os diretores de comunicação ou os dirigentes mais importantes da 

empresa que comunicam. No futebol, em nome do clube, podem falar os atletas, treinadores ou 

dirigentes em conferências de imprensa, flash interviews, zonas mistas, entrevistas para meios 

de comunicação social, entre outros. Neste sentido, é importante que o gabinete de comunicação 

intervenha e prepare os funcionários do clube para que a mensagem que proferem seja toda no 
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sentido de beneficiar a própria instituição e nunca o contrário. Isso mesmo é apontado por 

Christofer Galvão (2016) no seu artigo “Media Training aplicado a executivos do futebol” onde 

afirma que “como porta-vozes dos clubes, os profissionais futebolísticos precisam de 

preparação para entenderem o trabalho da imprensa e conseguirem transmitir informações aos 

adeptos da melhor forma possível”. É daí que surge o plano de comunicação dos clubes de 

futebol criada pela direção de comunicação e que obriga a que todos sigam a mesma estratégia 

em prol dos interesses do clube. Se tal não se verificar, pode ser um desastre para a equipa em 

várias situações. Por exemplo, em termos de processos negociais para a venda de jogadores, se 

esse mesmo jogador vier a público descredibilizar a atual equipa e afirmar que quer abandonar 

essa mesma instituição, pode ser um fator decisivo para influenciar negativamente as 

negociações, visto que, essa mesma atitude por vezes irrefletida, faz com que o seu valor no 

mercado possa ser desvalorizado, revelando-se um prejuízo para a equipa que pretende efetuar 

a venda. Noutro sentido, é imprescindível lidar com a exposição mediática dos funcionários do 

clube para que esta não afete o balneário e toda a estrutura técnica da equipa, bem como a união 

que tem de ser intrínseca nestas situações.  

De uma forma mais crua e simplista o gabinete de comunicação de uma equipa de futebol é 

fundamental na resolução de problemas ou para a correção de notícias falsas. Está assim 

responsável por esclarecer os assuntos que estão inerentes ao dia-dia de um clube quer com os 

órgãos de comunicação social, quer com patrocinadores, mas também com os próprios sócios 

e adeptos, bem como assegurar que a transparência e a credibilidade da agremiação nunca serão 

postas em causa. Este departamento está responsável por encetar todas as estratégias necessárias 

com o intuito de assegurar a otimização da opinião pública em relação à gestão do próprio clube 

e também atrair investidores ou eventualmente conseguir um favorável aumento de património. 

Por intermédio de profissionais competentes na área, o gabinete de comunicação pode evitar 

conflitos e remediar problemas que estejam relacionados com funcionários do clube desde 

dirigentes, treinadores ou atletas. Tal como afirma Christofer Galvão “a tarefa de comunicar no 

mercado futebolístico, onde as informações são transmitidas a todo o momento por diversas 

fontes nem sempre confiáveis, exige um trabalho específico da área de comunicação (…) para 

que se possa agir de maneira estratégica na gestão da marca, minimizando as variáveis negativas 

e reforçando as positivas”. (Galvão 2016) É responsabilidade, portanto, deste departamento 

controlar as declarações para o exterior dos funcionários do clube ou eventuais problemas 

financeiros que possam surgir no plano mediático, bem como outro tipo de comunicações que 

devam ser tornadas públicas pelos canais oficiais do clube. 
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O profissional de comunicação de um clube deve então desempenhar três funções básicas: 

função de jornalista (realizando as suas tarefas de comunicação da organização e as suas ações 

de forma transparente), a função de relações públicas (encarnando como figura porta-voz, 

primordial, da organização que representa) e por último a função de marketing e publicidade 

(como coordenador desde departamento deve encetar e organizar campanhas de publicitação 

de todos os serviços do clube, tais como vendas de equipamentos e de bilhetes anuais ou 

simplesmente para os próximos jogos). 

 Dentro destas funções há um grande número de atividades desenvolvidas por estes 

profissionais tais como: a construção da comunicação institucional, ser porta-voz do clube, 

criação da imagem corporativa, gestão de uma comunicação de crise, implementar e 

desenvolver a cultura corporativa, desenvolver a política social e institucional, criar campanhas 

de publicidade e conteúdos multimédia para o sítio oficial ou redes sociais, fazer a assessoria 

da presidência e do conselho diretivo, coordenar o departamento de marketing, encarregar-se 

das relações públicas e institucionais, das relações com os órgãos de comunicação social, entre 

outro tipo de ações. 

O departamento de comunicação e os seus responsáveis não devem ser meros técnicos 

dentro do organograma da estrutura diretiva dos clubes de futebol. O seu papel, as suas funções 

e a sua influência ultrapassam as meras ferramentas comunicativas, visto que, estão 

responsáveis por criar toda a imagem da organização para os públicos-alvo através da 

comunicação. 
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1.4. Futebol 
 

O futebol é, mais particularmente no continente europeu, num contexto generalizado, 

denominado ou percecionado como o desporto-rei. É fácil de explicar para e a qualquer pessoa 

o que é este desporto não de uma forma tão aprofundada como quem acompanha regularmente 

a modalidade ou quem a estuda, mas de forma simples é possível caracteriza-la. Afinal, resume-

se a um retângulo de jogo com vinte e dois atletas divididos em dois grupos com o mesmo 

número de elementos e que são ladeados por um árbitro que regula a partida de futebol. 

Normalmente tem a duração de 90 minutos e o principal objetivo é conseguir obter mais golos 

que o oponente. É um jogo desportivo coletivo onde ninguém compete sozinho e em que é 

fundamental respeitar as leis inerentes à modalidade que são universais e da responsabilidade 

da Federação Internacional das Associações de Futebol quer em competições formais 

(campeonatos nacionais e mundiais) quer em competições informais (jogos amigáveis, jogos-

treino). O futebol é um jogo de cooperação e oposição em que as equipas lutam umas contra as 

outras, juntando o esforço dos onze elementos que representam a equipa em campo com o 

intuito de obterem o melhor resultado para os interesses da instituição que representam. 

 É uma modalidade desportiva que atrai multidões, que gera e faz girar milhões de euros e 

que está envolta em enormes paixões e considerada a mais popular do planeta. Samuel Bertolini 

no seu artigo intitulado “O futebol de paixões e razões” refere que: “no futebol podemos 

destacar a paixão como uma emoção intensa, um sentimento muito forte que vem dos adeptos 

para com as suas equipas nos estádios, nos bares, em casa e noutros pontos de encontro”. É 

considerada uma modalidade global depois da criação do Campeonato do Mundo de Futebol -

o segundo maior espetáculo desportivo do mundo a seguir aos Jogos Olímpicos. É então a partir 

deste momento que o futebol começa a assumir um papel de fenómeno de massas que tem 

crescido nas últimas décadas.  

Em Portugal, o futebol é um fenómeno social único que atinge patamares ímpares de 

popularidade e que está, sem qualquer tipo de preconceitos, demasiado enraizado na cultura do 

país. A própria Comunicação Social é um dos principais veículos de transmissão e divulgação 

da modalidade dedicando-lhe bastante tempo e espaço, quer seja nas grelhas das emissoras 

televisivas ou nas páginas da imprensa escrita e nas próprias páginas dos sítios da internet. Toda 

esta atenção dada pelos media deve-se, claro está, ao facto de captar a atenção de um grande 

número de adeptos. Dentro deste “bolo” de pessoas que têm interesse pelo futebol existem ainda 

várias separações de públicos o que leva à criação de grupos de adeptos que se identificam e 
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torcem todos por um determinado clube. Os grupos de pessoas que partilham essa paixão por 

uma determinada equipa têm todos um objetivo comum: que o seu clube ganhe sempre. É 

normal que haja divergência entre adeptos de várias equipas, pois tal como foi dito 

anteriormente todos querem que o clube que gostam vença, mas também pode suceder essa 

divergência entre adeptos do mesmo clube. Este último tipo de divergência pode dar-se pelo 

facto de não concordarem que um ou outro atleta esteja a representar o clube, por não se 

identificarem com o treinador que está à frente dos destinos da equipa de futebol ou até mesmo 

pelo presidente que os lidera. 

Num grupo de pessoas afeto a uma determinada agremiação de futebol de massas a 

característica que predomina entre todos é o facto de comungarem da paixão pelo mesmo clube. 

Dennis McQuail (2003), em a “Teoria da Comunicação de Massas”, explica “massas” como 

um agregado que funciona como um refletor da sociedade e que tem uma imagem negativa 

dominante. Esta tendência de imagem pode ser explicada, muitas vezes, pelo consumo 

irracional ligado à paixão exacerbada e que está inerente à própria visão que os adeptos, 

geralmente, têm da modalidade. Visão essa que, muitas vezes, leva a atitudes menos próprias 

como agressões e ameaças a árbitros, insultos aos jogadores, treinadores e funcionários do 

próprio clube, entre outros. Atitudes que parecem bastante extremistas e radicais, mas que, no 

que se refere ao futebol, sobressai sempre a paixão inerente à modalidade o que, nas últimas 

décadas, tem tornado frequentes este tipo de situações. Paixão essa que Samuel Bertolini 

(2017), no artigo “O futebol de paixões e razões” afirma que interfere quando, por exemplo, 

“os adeptos responsabilizam a arbitragem por um mau resultado apresentado pelas suas equipas, 

alegando que estão cada vez menos bem preparados para exercerem tal função no jogo e que 

influenciaram o resultado da partida”. O mesmo autor defende ainda que essa paixão não está 

somente presente nos adeptos, mas também nos próprios funcionários do clube com discursos 

“distantes do racional e da visão crítica” que também visam e colocam as culpas dos maus 

resultados nas arbitragens. Por isso, é fundamental ser-se humilde/modesto nas vitórias, mas 

também tranquilo nas derrotas. Pinheiro (2012:4) diz que isto não significa que se deva defender 

o cliché “ganhar ou perder é desporto”, mas sim “no desporto quero sempre ganhar, mas sei 

que posso vir a perder”. 
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1.5. Direção de Comunicação 
 

O Diretor de Comunicação em consonância com a Direção Geral e tendo por base os 

objetivos, visão, missão e valores da organização define as estratégias e a política de 

comunicação. Tem como principal responsabilidade o desenho de um plano estratégico de 

comunicação que tem de estar intimamente ligado aos objetivos de negócio da instituição. Neste 

sentido e dado que dispõe de uma visão integral das operações organizativas, é necessário 

considerar a direção de comunicação como uma peça que integra de forma natural os quadros 

mais altos da própria empresa.  

A comunicação desenvolvida por este departamento tem um papel preponderante na 

prossecução dos objetivos de negócio das empresas e é fundamental que esta esteja assegurada 

por profissionais com um excelente domínio técnico, que vai muito além da difusão de simples 

mensagens informativas. 

Para a criação desse plano estratégico corporativo, a direção de comunicação deve 

identificar os públicos com os quais quer comunicar sejam eles externos — como clientes, 

acionistas, líderes de opinião, fornecedores, meios de comunicação, administração pública, 

stakeholders, entre outros — ou internos — os funcionários da própria empresa — e planificar 

os temas e as ideias chave que serão distribuídos a cada grupo com mensagens específicas, 

estabelecendo canais, fluxos, ritmos e estilos de comunicação adequados a cada cenário de 

intervenção, de modo a gerar estados de opinião favoráveis aos objetivos delineados. 

Os públicos-alvo de todas as empresas geram perceções mediante a comunicação que cada 

instituição faz. Quando estas perceções e as atitudes não são as mais desejadas ou não vão ao 

encontro do que é pretendido, as organizações têm um problema de imagem pública que pode 

afetar, inclusive, a reputação da própria empresa.  

Posto isto, é importante dizer que os diretores de comunicação das empresas têm de ter um 

papel ativo, sendo capazes de gerir a comunicação corporativa trazendo benefícios e 

acrescentando valor aos objetivos pelos quais se rege a empresa para a qual trabalha. Para 

Scheinsohn e Saroka (2000:156) o diretor de comunicação tem que ser um “executivo de 

primeira linha que tenha a responsabilidade de delinear, administrar e controlar a estratégia de 

comunicação”. 

O profissional que trabalha na direção de comunicação deve ter um domínio suficientemente 

competente das várias técnicas de comunicação quer internas, quer externas. Em casos onde 
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são identificados problemas na empresa é indispensável que haja um plano estratégico 

previamente delineado para poder ser utilizado em defesa dos interessas das organizações. Estes 

momentos de problemas são denominados de Crises e, aí, é essencial que se faça uso de um 

Plano de Comunicação de Crises. Quanto for possível, deseja-se que o responsável pela 

comunicação preveja estes momentos de crises e que se antecipe às mesmas tentando minimizar 

os estragos inerentes a estes períodos.  

O diretor de comunicação de qualquer organização deve ter uma formação superior com 

estudos em Jornalismo ou Relações Públicas, mas também deve ter conhecimentos vários tais 

como de direção em geral, formação ou experiência empresarial e económica, em investigação 

social, em comunicação corporativa e publicidade e habilidades pessoais tais como ser 

persuasivo, ter boa capacidade de relacionamento, ter boa empatia e ser bom negociador. Para 

Scheinsohn e Saroka (2000:157) este profissional da comunicação deve estar encarregue de 

procurar a coerência entre: “o que se pretende comunicar e o que se comunica; o que se 

comunica implícita e explicitamente; os objetivos e os meios para os alcançar; o que se declara 

e como se atua. 

Para Carrillo e Tato (2005) um diretor de comunicação desempenha funções chaves na 

organização desde o seu interior ao seu exterior. O planeamento do seu trabalho deverá ser feito 

a longo prazo, devendo iniciar-se pela gestão da comunicação interna e também da 

comunicação externa. 

Todas as empresas devem ter nos seus quadros um diretor de comunicação para que seja 

possível, da melhor forma, criar uma boa política de comunicação que permite aos públicos-

alvo não só que conheçam a organização e a marca, mas que se identifiquem com ela e 

reconheçam os benefícios que podem ter ao confiarem e ao aliarem-se a elas. Uma gestão de 

qualidade da Comunicação Corporativa é um grande passo para as próprias empresas 

conseguirem resultados positivos. 

Em tempos de crise económica, como a que se tem vivido mais recentemente, algumas 

empresas e instituições poderiam pensar que, com o intuito de reduzir custos, se poderia 

prescindir de um departamento de comunicação com profissionais preparados e especializados, 

porém é precisamente neste tipo de alturas que é necessário ter um gabinete de comunicação 

que possa ajudar a consolidar a empresa e a conseguir benefícios económicos 

significativamente importantes.  
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É também um risco não ter um departamento de comunicação, pois isso significa que as 

empresas estão a deixar que sejam todos os outros intervenientes/interessados a comunicar por 

eles e também a gerar perceções, muitas vezes, incontroladas sobre a própria instituição. 

Quando uma empresa não gere a própria comunicação, a perceção que se pode ter, interna e 

externamente, é que pode haver distorções/erros no que se pretende comunicar.  

Só quando existe um diretor de comunicação nos quadros de uma empresa é que se pode 

gerir a comunicação e identidade da marca, conseguindo um nível de notoriedade pública 

suficiente que permita conseguir a prossecução dos objetivos e atingir a reputação desejada de 

forma satisfatória. 
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1.6. Assessoria de Imprensa 
 

Numa altura em que se está em constante atualização, a profissionalização tornou-se 

indispensável. Nas grandes empresas, presencia-se cada vez mais uma procura de aportar 

especialistas nos mais diversos departamentos. As Relações Públicas não fugiram a essa 

evolução e regra, sendo possível encontrar num departamento de RP peritos em pesquisa de 

opinião, redação, planeamento, relações quer com o público interno, quer com o público 

externo. Neste último tipo de público encontra-se o técnico especialista na relação com os 

órgãos de comunicação social, mais conhecido como porta-voz ou assessor de imprensa. 

Fonseca entende assessoria de imprensa como “técnica de comunicação que permite uma 

boa conexão entre as diferentes entidades e os órgãos de comunicação social” (Fonseca 2014: 

53-54), assinalando-se que esta trata, em concreto do relacionamento entre uma pessoa física 

ou uma entidade/empresa e a imprensa. A principal tarefa passa por estabelecer a ligação direta 

entre organização e media com o intuito de alcançar um equilíbrio da opinião pública. Por outras 

palavras, assessoria de comunicação é administração de informação (Rodrigues et al., 2007). 

Lampreia (1999) refere que quem está ligado às RP deve possuir conhecimentos na área do 

jornalismo, mas convenientemente que não seja um ex-jornalista para não ser identificado com 

o órgão de comunicação que representava, o que por vezes é prejudicial. Por outro lado, 

Lampreia tem uma outra corrente que defende o contrário, ou seja, que o responsável pelo 

serviço de imprensa deve ser um jornalista que trabalha para uma empresa em vez de um órgão 

de informação, de preferência tendo exercido anteriormente essas funções, pois a experiência 

pode acrescentar conhecimento desejável nas pessoas ligadas ao meio jornalístico. 

De uma forma mais prática, a atividade de um assessor deve-se reger por três vetores de 

conhecimento: conhecimentos de jornalismo, de relações públicas e da empresa onde trabalha.  

As funções deste profissional podem dividir-se em duas grandes áreas: a comunicação 

propriamente dita e a do controlo (Lampreia 1999). Na primeira, que é transmitida da empresa 

para o exterior, é-lhe pedido que elabore e forneça toda a informação aos órgãos de 

comunicação social, através dos meios que tem ao seu dispor, tais como: contactos, 

comunicados, conferências, entre outros, bem como prestar todos os esclarecimentos que forem 

pedidos. Em sentido contrário, do exterior para o interior da empresa, este deve controlar a 

análise da informação veiculada e organizar o respetivo arquivo.  
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A relação criada com os jornalistas é importante e facilitadora do bom desemprenho das 

funções. No entanto, este fator não deve ser sobrevalorizado, pois, as boas relações com a 

imprensa não são o único resultado da amizade pessoal com repórteres, locutores, entre outros. 

A chave das boas relações é então a veracidade, a prontidão, o interessa da notícia, a concisão 

e o material fornecido aos OCS (Rodrigues, Peçanha, Reis e Ricco 2007). Na perspetiva de 

Fonseca, é importante não descurar o profissionalismo e o respeito pelo trabalho dos 

profissionais envolvidos, como se depreende das palavras da autora, quando define o conceito 

de forma mais aprofundada: por “assessoria de imprensa define-se uma função de RP que visa 

a criação e a manutenção de um relacionamento duradouro e sistemático entre as organizações 

e os meios de comunicação social, com vista à obtenção de uma projeção mediática forte, 

desinteressada e profissional” (2014: 54) 

Os media pertencem a um grande conjunto de meios que permitem o fluxo da informação 

através das populações. Cada um tem o seu público-alvo, as suas características e raio de ação. 

É importante controlar sempre estes dados para que a cada momento seja possível definir 

aqueles que podem veicular melhor as mensagens pretendidas. Nas organizações desportivas, 

as Relações Públicas atuam na área da Assessoria de Imprensa elaborando press releases para 

os websites e estando em contacto com os jornalistas que cobrem as notícias sobre o clube. 

Fazem parte dos principais objetivos da assessoria, segundo Mafei (2004): estabelecer 

relações firmes e confiáveis com os meios de comunicação e respetivos agentes, com o intuito 

de se tornar numa fonte de informação respeitada e requisitada. Criar situações para a cobertura 

das atividades do assessorado; apresentar e consolidar as informações de interesse do 

assessorado no contexto dos media locais, nacionais e internacionais; veicular a cultura de 

comunicação de massa nos aspetos internos e externos, via condutas pró-ativas junto dos media 

e ajudar o assessorado e outras fontes de informação a lidar e entender a imprensa. 

Visto que a organização é uma fonte de notícias, tudo o que for passível de ter interesse 

noticioso, seja positivo ou menos bom, pode ser transmitido aos media. Os positivos, depois de 

divulgados, vão realçar o prestígio da empresa e ajudam na divulgação da boa imagem. Os 

outros, apesar de não serem favoráveis à empesa, não deixam de ter interesse para o público e 

por isso merecem ser partilhados – apesar da tendência que existe para os tentar abafar 

(Lampreia 1999). Nessa mesma linha segue Fonseca, acrescentando que o “estreitar de relações, 

entre os media e os assessores de imprensa, escora-se assim na difícil tarefa de assimilar o que 

pensam as massas, promovendo-se, por um lado, a proliferação de juízos de valor abonatório 
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sobre as empresas/organizações e, por outro lado, o combate aos trajetos que não se orientam 

dessa forma” (2014: 57). 

Os gabinetes de assessoria dos principais clubes portugueses produzem e guardam 

informações sobre a organização e a história do clube e estão encarregues das publicações das 

suas revistas especializadas, quer dos boletins informativos e também da atualização dos 

websites, como também estão encarregues da estruturação de programas de televisão do clube 

- em Portugal temos o caso da Benfica TV, Sporting TV e o Porto Canal (Mendes 2009). 

Os clubes portugueses, e ainda segundo o estudo de Mendes, possuem muitas ações de 

relações públicas, nomeadamente notícias, galerias multimédia, press release, entre outros.

 Um dos patrimónios dos clubes são os sócios, os seus verdadeiros clientes, por isso 

devem as entidades prestar o melhor serviço aos associados, sendo um dos principais objetivos 

de qualquer instituição.  
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Parte II 

2. Caracterização da Entidade Acolhedora 
 

2.1. Breve historial do FC Porto 

 

 2.1.1. O Futebol 

 

O FC Porto foi criado a 28 de setembro de 1893 por António Nicolau D’Almeida, um 

fervoroso adepto desportista que, influenciado pelo contacto que teve das viagens que fazia a 

Inglaterra, fundou o primeiro clube de futebol do norte de Portugal, o Foot-Ball Club do Porto. 

A 25 de outubro do mesmo ano convidou o Club Lisbonense para uma partida de futebol que 

se realizaria só a 2 de março de 1894, no Campo Alegre, no Porto. Este é, então, o primeiro 

jogo da história da primeira equipa do norte do país. O jogo acabou com uma vitória da equipa 

de Lisboa por 1-0 e contou com a presença do Rei D. Carlos I e a Rainha D. Amélia, o que 

atesta a importância do encontro. Mais tarde, e depois de um hiato de vários anos sem atividades 

de relevo, a 2 de agosto de 1906, José Monteiro da Costa, amigo de António Nicolau 

D’Almeida, regressa à atividade com a prática de várias modalidades. Monteiro da Costa lidera 

então o processo de reorganização do clube e assume a presidência da instituição, cargo que 

ocupou de 1907 a 1911. Na altura, o Presidente afirmou que o clube haveria de ser “grande e 

representar não só a cidade, mas também todo o país contra equipas estrangeiras”. Apesar da 

cor que predominava na bandeira da cidade ser o verde, as cores adotadas para o FC Porto são 

o azul e branco – cores da bandeira nacional na altura. O primeiro emblema que surgiu como 

representativo da imagem do clube era formado por uma bola de futebol em que estavam 

inscritas as inicias FC PORTO (figura 1) (Tovar 2011) 

  

 

 

 

 

  

 

Figura 1 Primeiro emblema do FC Porto (FC Porto 2018) 
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A 18 de junho de 1922, o FC Porto derrotou o Sporting por 3-1, na final do Campeonato de 

Portugal, e tornou-se assim no primeiro campeão português de futebol. Foi também neste ano 

que surgiu a primeira imagem aproximada do emblema que vigora atualmente, pelas mãos de 

Augusto Baptista Ferreira, mais conhecido por Simplício, jogador da equipa à data e também 

artista Gráfico. O novo emblema surgiu então da junção do símbolo existente com as armas da 

cidade (Tovar 2011) 

 

                             

 O emblema que vigora atualmente é resultado da junção do inicial (figura 1) com as 

armas da cidade do Porto promulgadas pela rainha D. Maria II a 14 de janeiro de 1837. Daquele 

que foi apresentado em 1922 (figura 3) para o de 2005 (figura 2), podemos denotar algumas 

diferenças ao nível do detalhe de alguns pormenores que foram modernizados, mas a principal 

mudança prende-se com o tom do mesmo que apresenta agora um azul mais claro. 

Figura 3 Emblema adotado em 1922 (FC Porto 2018) Figura 2 Emblema em vigor desde 2005 (FC Porto 2018) 
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Figura 4 Uma desconstrução do emblema do FC Porto presente no Museu do Clube 

 Em 1935, o FC Porto venceu a primeira edição da Primeira Liga de futebol que se 

realizou na época de 1934/1935. Três anos mais tarde a competição foi novamente rebatizada, 

desta vez para Campeonato Nacional da Primeira Divisão e o FC Porto conquistou as duas 

primeiras edições em 1938/1939 e 1939/1940. A 1948, a equipa que veste de azul e branco 

defrontou o Arsenal, equipa de Londres, de Inglaterra – na altura considerada a melhor equipa 

do Mundo, num amigável realizado no Estádio do Lima. Para o feito ficar eternizado, um grupo 

de adeptos juntou-se e decidiu criar a Taça Arsenal, a maior do mundo, com cerca de 250 quilos 

de peso e três metros de altura. Troféu esse que está presente no museu oficial do clube. (Tovar 

2011) 
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Figura 5 Taça Arsenal no Museu do FC Porto (FC Porto 2018) 

 

1956 marca o ano em que o FC Porto venceu, pela primeira vez, duas competições no 

mesmo ano, o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal. Este ano fica ainda marcado pela 

aparição do clube nas competições europeias, mais concretamente na Taça dos Clubes 

Campeões Europeus, competição da qual foi eliminado na 1.ª eliminatória pelo Athletic Bilbau, 

de Espanha. 

Mais tarde, em 1978, o campeonato fica marcado por nova conquista do título nacional por 

parte do FC Porto depois de 19 anos sem títulos, numa competição que ficou decidida pela 

vantagem superior de golos marcados da equipa portuense em detrimento do rival de Lisboa, o 

Benfica. No ano seguinte, o FC Porto mantém a boa forma apresentada na época anterior e 

sagra-se bicampeão português sob o comando de José Maria Pedroto, um dos treinadores 

históricos da equipa. Esta data marca ainda o ingresso de Jorge Nuno Pinto da Costa no 

departamento de futebol, para a posição de diretor. 
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Três anos mais tarde, Jorge Nuno Pinto da Costa concorre à presidência do clube e é eleito 

a 17 de abril de 1982. Em 1984, o FC Porto chega pela primeira vez a uma final europeia, no 

caso da Taça dos Vencedores das Taças, mas perde frente à Juventus, de Itália, num jogo 

realizado em Basileia, na Suíça. O primeiro título nacional de futebol da presidência de Jorge 

Nuno Pinto da Costa chega em 1984/1985 e em 1987 o clube conquista, a 27 de maio, o título 

europeu frente ao Bayern de Munique, da Alemanha, num jogo realizado no Estádio de Prater, 

em Viena. Esta conquista marcou uma viragem no palmarés do clube, pois meses mais tarde o 

clube conquistou a Taça Intercontinental e logo de seguida a Supertaça Europeia, a primeira no 

Japão, num jogo frente ao Peñarol do Uruguai, e a segunda numa final frente ao Ajax, disputada 

a duas mãos jogadas no Estádio do FC Porto e na casa dos holandeses, em Amesterdão. 

 

 O ano de 1999 fica também marcado na história do FC Porto por carimbar a conquista 

do penta campeonato da equipa azul e branca, sob o comando de Fernando Santos, que ficou 

conhecido como o “engenheiro do penta”. Uma marca histórica ao nível do futebol em Portugal, 

pois antes nenhuma equipa havia logrado o feito de cinco títulos consecutivos, esta marca 

ocorreu entre 1994/1995 e 1998/1999. 

Figura 6 Taça dos 

Campeões Europeus 1987 
Figura 8 Supertaça 

Europeia 1987 
Figura 7 Taça 

Intercontinental 1987 
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A 21 de maio de 2003, as conquistas internacionais do FC Porto voltaram, desta vez com a 

conquista da Taça UEFA, numa partida realizada em Sevilha, Espanha, frente ao Celtic, da 

Escócia. Um ano depois o FC Porto conquistou a segunda Liga dos Campeões a sua história ao 

derrotar o AS Mónaco, em Gelsenkirchen, na Alemanha. Ainda no final do ano de 2004, a 12 

de dezembro, o FC Porto voltou a conquistar uma Taça Intercontinental e sagrar-se campeão 

do Mundo, num jogo em que derrotou o Once Caldas, do México. Mais tarde, em 2011, o FC 

Porto voltou a conquistar a Taça UEFA, em Dublin, numa final totalmente portuguesa, em que 

o adversário foi o Sporting Clube de Braga. Este ano fica ainda marcado pelas conquistas da 

Liga Portuguesa, da Taça de Portugal e da Supertaça Portuguesa, ou seja, uma época em que o 

FC Porto conquistou todos os títulos que disputou. 

A época de 2017/2018 marca o regresso aos títulos de campeão nacional português, depois 

de quatro conquistas consecutivas do rival Benfica. O 28º título de campeão da equipa azul e 

branca, ajudou a quebrar o ciclo de vitórias do Benfica e a possibilidade de o conjunto de Lisboa 

conquistar o pentacampeonato. 

  

Figura 9 A conquista do pentacampeonato no Museu 

do FC Porto (fotografia de autor) 



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

36 

2.1.2 Outras modalidades  

 

Apesar de o futebol ter maior impacto a nível mediático e de ser um dos baluartes do FC 

Porto, a história do clube também é constituída por várias outras modalidades que lhe conferem 

um estatuto bastante eclético, tais como o Voleibol, Andebol, Basquetebol, Hóquei em Patins, 

Bilhar, Boxe, Ciclismo, entre outras. 

O Voleibol, que iniciou a sua atividade em 1943 e terminou em 1990, foi uma das 

modalidades em que o FC Porto teve bastante sucesso e conseguiu vencer nove campeonatos 

nacionais, o primeiro em 1968/1969, que deu início a um tricampeonato, e o último em 

1987/1988, juntando-se ainda a conquista de seis Taças de Portugal e outros tantos nos diversos 

escalões de formação. Dos plantéis do FC Porto de Voleibol fizeram parte nomes como os 

atletas Lima Teixeira, Carlos Vilarinho ou Nelson Puga (atual médico da principal equipa de 

futebol sénior) ou os treinadores Manuel Pugas e José Moreira. 

O Andebol, que foi inicialmente jogado em competições de onze jogadores, iniciou-se a 5 

de outubro de 1932 e extinguiu-se anos mais tarde em 1975 com um total de 67 de troféus 

conquistados a nível nacional em competições como o Campeonato Nacional e Campeonato 

Regional A modalidade continuou no FC Porto, na vertente de sete jogadores que, aliás, ainda 

hoje é jogada no clube e que conta no seu palmarés com 20 títulos nacionais – o primeiro em 

1953/1954. Em 2012/2013 o FC Porto sagrou-se pela primeira vez na história pentacampeão 

da modalidade, sob o comando do sérvio Ljubomir Obradovic depois de vencer o grande rival 

Benfica na última jornada do campeonato. Na época seguinte, o FC Porto voltou a fazer história 

e chegou pela primeira vez à Liga dos Campeões da modalidade, de onde foi eliminado na Fase 

de Grupos. 

O Basquetebol chegou ao FC Porto em 1926, depois de um grupo de adeptos e sócios 

portistas ter tomado a iniciativa de criar uma equipa da modalidade e que treinava ao ar livre 

no Campo da Constituição. Logo na primeira época, um segundo lugar na Taça António 

Cardoso entusiasmou os adeptos que decidiram formar mais quatro equipas noutros escalões. 

A par de outros clubes como o Académico e o Fluvial, o FC Porto contribuiu para fazer da 

cidade do Porto uma das grandes potências da modalidade em Portugal, primeiro com a 

fundação da a Associação de Basquetebol do Porto, a primeira no país, em 1926 e, no ano 

seguinte, com a criação da Federação Portuguesa de Basquetebol, também no Porto. 
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 As décadas de 30 e 40 não foram de grandes êxitos para a equipa portista, no que ao 

Basquetebol diz respeito, ainda assim a modalidade foi ganhando pergaminhos num clube cada 

vez mais eclético. No ano de 1933, é disputado o primeiro Campeonato de Portugal onde o FC 

Porto competiu contra equipas como o Académico, Guifões, fluvial, entre outros. No final da 

década 40 chegaram os grandes triunfos portistas com a conquista do campeonato da segunda 

divisão em 1947/1948 e 1949/1950 e também com títulos da primeira divisão, já na década de 

50, em 1951/1952 e 1952/1953.  

A grande figura da história da modalidade, para o clube, chega no início da década de 70 e 

dá pelo nome de Dale Dover. Com Dale Dover nas suas fileiras e acumulando a tarefa de 

treinador, o FC Porto voltou a conquistar o título 19 anos depois, numa altura em que jogava 

no Pavilhão Rosa Mota. Em 1995, dá-se uma viragem no Basquetebol em Portugal, com a 

criação da primeira liga profissional. 

O FC Porto conquistou os dois primeiros títulos, sagrando-se bicampeão nacional. No final 

da época 2011/2012, os responsáveis da secção decidiram extinguir a modalidade a nível sénior, 

com a equipa a deixar o lugar na principal Liga Portuguesa. Com apenas equipas de formação 

a representar o FC Porto na modalidade, em 2013/2014, o FC Porto participou no segundo 

escalão sagrando-se campeão, mas optando por não subir de divisão. No ano seguinte volta a 

conquistar o título e, aí assim, sobe ao primeiro escalão onde ainda pontifica atualmente. O 

título mais recente na modalidade foi em 2015/2016, o décimo segundo, na ocasião.  

O Hóquei em Patins é uma das modalidades mais prestigiadas do clube e, por onde passou, 

como funcionário de secção, o atual presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. A prática foi 

iniciada, no clube, em 1954, correspondendo à vontade de dirigentes e adeptos que, seduzidos 

pelas grandes campanhas da seleção nacional de hóquei, avançaram para mais uma modalidade. 

O primeiro êxito internacional surgiu em 1981/1982 com a conquista da Taça das Taças. 

Seguindo-se duas conquistas da Taça Cers em 1993/1994 e 1995/1996, e ainda duas conquistas 

da Liga Europeia, a principal da modalidade, em 1985/1986 e 1989/1990. O FC Porto foi, por 

duas vezes, anfitrião desta última competição, tendo perdido as duas, uma para o Benfica em 

2012/2013 e a outra para o Barcelona em 2017/2018. 

A nível interno, o FC Porto fez história ao vencer dez vezes seguidas o campeonato nacional, 

entre 2001/2002 e 2010/2011 tornando-se no primeiro heptacampeão da história da modalidade.  

O Bilhar é outras das modalidades com bastante história no clube tendo várias conquistas a 

nível nacional e internacional. Criada em 1950, mas renascida na década de 60, só apenas em 
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novembro de 1990, com Alípio Jorge é que cimentou a secção, as conquistas e deu um salto de 

gigante. Das várias vertentes da modalidade, o clube tem títulos, nacionais e internacionais, na 

de Carambola às 3 tabelas, na de Pool e Snooker, nestas apenas internos. 

O Boxe iniciou atividade em 1906 e teve, tal como o Hóquei, o presidente Jorge Nuno Pinto 

da Costa como diretor de secção. Alcino Lameira, com 11 títulos nacionais conquistados na 

década de 70 e 80 é o nome mais sonante da   para o FC Porto.  

Já o ciclismo iniciou-se nos anos 30 com o FC Porto a participar pela primeira vez na Volta 

a Portugal em 1934 e pela segunda vez em 1941. Depois de vários anos com alguns interregnos, 

a modalidade regressou em 1984, voltando a ter um hiato até ao ano de 2016. O Estádio do 

Lima, recinto do FC Porto, foi, muitas vezes, palco do início da Volta a Portugal. A nível 

coletivo, o FC Porto conquistou por catorze vezes esta prova, a primeira em 1948. A nível 

individual foram trezes os triunfos, com o primeiro a surgir em 1948 por Fernando Moreira. 

(Tovar 2011) 
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2.2. Infraestruturas FC Porto1 
 

2.2.1. Recinto de jogos 

 

 Em toda a sua história, nos mais de 100 anos de existência, o FC Porto utilizou seis 

recintos para realizar os jogos de futebol na condição de visitado. Desde o Campo da Rainha 

até ao atual Estádio do Dragão, todos estão de forma indelével ligados à história da instituição. 

2.2.1.1. Campo da Rainha 

  

 O Campo da Rua da Rainha, que mais tarde foi rebatizada como Rua Antero de Quental, 

foi o primeiro recinto de futebol português com as medidas regulamentares oficiais e recebeu 

os jogos caseiros do FC Porto entre 1906 e 1911. A infraestrutura tinha capacidade para 

acomodar 600 pessoas e as instalações comportavam ainda um balneário com três chuveiros e 

dois lavatórios, um bufete, um ginásio exterior e uma tribuna destinada aos convidados de 

honra. Foi inaugurado num jogo entre o FC Porto e os ingleses do Boavista Footballers e a 15 

de dezembro de 1907, o recinto foi palco do primeiro jogo internacional do clube frente ao Real 

Clube Fortuna de Vigo, de Espanha, num encontro que terminou com uma vitória dos 

portugueses por 4-1. 

2.2.1.2. Campo da Constituição / Estádio do Lima / Campo do Ameal 

Depois do Campo da Rainha e até à construção do Estádio das Antas, em 1952, o FC Porto 

usou três recintos para disputar os jogos na condição de visitado de várias modalidades. O 

Campo da Constituição, o Estádio do Lima e o Campo do Ameal, foram os escolhidos. 

                                                 
1 O essencial deste capítulo foi retirado do sítio oficial do FC Porto (www.fcporto.pt) e de um ficheiro PowerPoint 

cedido pela entidade 

Figura 10 Campo da Rainha (FCP 2018) 
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Em 1913, e mediante uma renda anual de 350 escudos, o FC Porto passou a utilizar o Campo 

da Constituição que sucedeu ao Campo da Rainha. O estádio foi inaugurado num jogo entre o 

FC Porto e o Oporto Cricket and Lawn Tennis Club, e foi casa dos jogos Regionais e dos 

Nacionais, realizados num campo de pelado. A afluência dos adeptos obrigou a constantes obras 

de aumento de capacidade das bancadas e dos camarotes existentes. A lotação oficial do Campo 

era em grande número excedido nos jogos com maior importância, a ponto de as partidas terem 

de ser interrompidas devido ao público que transbordava das bancadas para o recinto de jogo. 

Refira-se que para além do futebol, este recintou albergou ainda partidas de andebol de 11, 

hóquei em campo e provas de atletismo. 

O Estádio do Lima, recinto eclético, propriedade do Académico FC era composto por uma 

bancada central coberta, uma bancada de cimento no topo Norte, zonas de peão (bastante 

utilizadas nos estádios da época), pistas de atletismo, de ciclismo, campo de Basquetebol e 

ainda um pavilhão. Face às condições mais precárias do Campo da Constituição, o Lima foi 

utilizado em várias ocasiões pelo FC Porto, sobretudo na década de 1940. Dos vários jogos aqui 

realizados, destaca-se o da Taça Arsenal de 1948 frente ao Arsenal, de Londres. 

O Estádio do Ameal, propriedade do Club Sport Progresso, foi também utilizado pelo FC 

Porto em várias partidas, devido à indisponibilidade do Campo da Constituição. O Amial, como 

era denominado, era considerado um dos recintos desportivos com melhor arquitetura da época, 

com modelares balneários e um relógio monumental que o caracterizava. O recinto serviu ainda 

de palco para alguns jogos da seleção portuguesa de futebol. 

Figura 13 Campo da Constituição (FCP 2018) Figura 12 Campo do Ameal (FCP 2018) 

Figura 11 Vista aérea do Campo do Lima (FCP 2018) 
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2.2.1.3. Estádio das Antas 

 

 A 16 de janeiro de 1950 são iniciadas obras de construção do Estádio das Antas que 

viriam a estar terminadas a 28 de maio de 1952, data em que foi oficialmente inaugurado. 

Oficialmente designado como Estádio do FC Porto, acabou por assumir a designação de Estádio 

das Antas, adotando o nome da zona da cidade em que se localizava. Casa dos azuis e brancos 

durante mais de meio século, nos anos mais recentes tinha capacidade para 48.297 pessoas e 

foi mudando de aparência ao longo dos anos, ganhando arquibancadas, e na própria zona 

envolvente foram construídos campos de treino, pavilhões gimnodesportivos, piscinas cobertas, 

uma sala de Bingo e, posteriormente, uma área administrativa do clube na emblemática Torre 

das Antas. Foi palco das várias campanhas e respetivas conquistas internacionais do FC Porto, 

tais como a Taça dos Campeões Europeus ou a Supertaça Europeia, mas também dos triunfos 

nacionais que ajudaram à afirmação do clube a partir da década de 80. 

2.2.1.4. Estádio do Dragão 

 

 A 16 de novembro de 2003 foi inaugurado o novo recinto para acolher os jogos da 

equipa de futebol, denominado Estádio do Dragão, e que viria a suplantar o extinto Estádio das 

Antas casa do FC Porto desde 1952. Arquitetado por Manuel Salgado, tem lotação para 50.000 

pessoas e é uma das referências desportivas e culturais da cidade do Porto. A cerimónia de 

estreia teve como ponto alto o jogo FC Porto – FC Barcelona que terminou com um triunfo da 

equipa visitada por 2-0. Ainda com um ano de construção, o Estádio do Dragão foi o palco do 

primeiro jogo do Euro 2004 realizado em Portugal entre Portugal e Grécia, e também esteve 

Figura 14 Estádio das Antas (FCP 2018) 
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ligado à caminhada do FC Porto na conquista da Liga dos Campeões 2003/2014 recebendo os 

jogos caseiros dos campeões europeus de 2004. O Estádio do FC Porto foi ainda utilizado para 

outro tipo de espetáculos aparte do futebol, tais como concertos de Rolling Stones, Coldplay, 

Muse e One Direction, eventos do Canal Panda e ainda a final do Race of Champions, de 2009, 

um campeonato de automobilismo. 

 

2.2.1.5. Dragão Caixa 

 As modalidades de pavilhão do FC Porto têm desde 23 de abril de 2009 uma nova casa. 

O Dragão Caixa, com capacidade para dois mil espetadores, foi construído para substituir o 

Pavilhão Américo de Sá, casa das modalidades do FC Porto durante várias décadas. O nome da 

infraestrutura é várias vezes associado à Caixa Geral de Depósitos – que é um dos principais 

parceiros/patrocinadores do local, mas a designação deve-se única e exclusivamente ao formato 

arquitetónico do mesmo que se assemelha a uma caixa, também devido ao pouco espaço que o 

arquiteto (Manuel Salgado) dispôs para o fazer erguer. 

Figura 15 Estádio do Dragão durante a época 2017/2018 (fotografia de autor) 

Figura 16 Ambiente do Dragão Caixa num jogo de andebol entre FC Porto e Benfica 

(fotografia de autor) 
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2.2.1.6. Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia 

  

O FC Porto pretendia erguer um centro de treinos e formação desportiva desde meados dos 

anos 90, e foram várias as autarquias do Grande Porto que se disponibilizaram para acolhê-lo, 

mas a escolha acabou por recair em Vila Nova de Gaia. Esta escolha deveu-se a diversos fatores, 

tais como o financiamento total da operação a ficar a cargo da autarquia, o enquadramento 

geográfico – por ser relativamente perto do Estádio do Dragão. A obra de construção, da autoria 

de Alcino Soutinho, foi iniciada em 2000 e terminada com a inauguração dois anos mais tarde 

a 5 de agosto. 

É o local que alberga os estágios caseiros do FC Porto, bem como todos os treinos que são 

realizados na cidade invicta pela equipa principal de futebol. O Centro de Treinos acolhe ainda 

as várias equipas dos diversos escalões de formação, bem como os jogos na condição de visitado 

dessas mesmas equipas. Composto por vários campos de relvado e vários edifícios de apoio 

administrativo – edifício da portaria, com especial enfase para a sala das conferências de 

imprensa, edifício do futebol sénior e edifício da formação, está localizado entre as freguesias 

de Olival e Crestuma. 

2.2.1.7. Constituição Park 

 

Anteriormente denominado de Campo da Constituição – do qual só resta o muro exterior 

com o nome original e à antiga de Foot-ball Club do Porto- e de Vitalis Park, o espaço foi 

Figura 17 Vista aérea do Centro de Treinos do FC Porto (FCP 2018) 
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reconstruído em 2008 para receber as equipas da formação portista. Foi projetado com o intuito 

de fomentar a aposta do clube na formação de jovens jogadores. É a casa do projeto de escolas 

de futebol do clube azul e branco denominado Dragon Force, constituído por um campo de 

futebol de onze e outro de futebol de sete. 

Figura 18 Constituição Park (FC PORTO 2018) 

 

2.2.1.8. Casa do Dragão 

 

Situada na Rua Costa Cabral, no Porto, a Casa do Dragão alberga vários futebolistas da 

formação do clube que não são naturais da cidade do Porto. É uma espécie de lar para os atletas, 

um local onde podem conviver com antigos jogadores, com o staff técnico dos departamentos 

de formação do FC Porto e que se constituiu numa infraestrutura essencial para a evolução dos 

atletas.  

Figura 19 Entrada da Casa do Dragão (FCP 

2018) 
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2.2.1.10. Piscinas de Campanhã 

 

O complexo de piscinas de Campanhã é a casa dos desportos náuticos, mas também do boxe 

e dos desportos adaptados do FC Porto. Dotada da única piscina olímpica da cidade do Porto 

(50 metros), a infraestrutura pretende atrair jovens para a prática da natação. 

2.2.1.11. Museu FC Porto 

É o local responsável por reunir o espólio de títulos alcançado pelo FC Porto ao longo da 

sua história. Para além de mais de 150 taças/troféus expostos e de milhares de outros objetos e 

pelas expostas, o Museu proporciona ao visitante uma experiência sensitiva, numa viagem pelos 

tempos do clube feita com memórias vivas e com uma apresentação inovadora. Conta ainda 

com várias exposições que vão sendo renovadas ao longo dos meses. Foi inaugurado a 28 de 

setembro de 2013, no dia em que o clube comemorou o 120.º aniversário, com o intuito de 

preservar e partilhar o património material e imaterial do clube (FC Porto 2017/2018).  

Figura 20 Piscinas de Campanhã (FCP 2018) 

Figura 21 Entrada do Museu FC Porto (FCP 2018)  
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2.3. A presidência do FC Porto 
 

 

O FC Porto já teve vários Presidentes ao longo da sua história desde o fundador António 

Nicolau D’Almeida e de José Monteiro da Costa até à atualidade, foram, ao todo, 39 mandatos. 

Uns não tiveram muito sucesso no cargo e por isso quase são esquecidos na história da 

instituição, outros ficam marcados pelos contributos que deram ao clube. São os casos de 

Joaquim Pereira da Silva, que esteve ligado à construção do Campo da Constituição, de Eurico 

Brites, que era Presidente quando o FC Porto conquistou o primeiro título nacional de futebol, 

de Miguel Pereira, que colocou a primeira pedra do Estádio das Antas ou de Urgel Horta que o 

inaugurou. Também Américo de Sá ficou na história do clube e acabou por emprestar o seu 

nome ao pavilhão gimnodesportivo que durante muitos anos foi casa das modalidades do clube. 

Foi este presidente o segundo com maior longevidade no cargo, permanecendo dez anos à frente 

dos destinos do clube, desde 1972 até 1982, altura em que tomou posse Jorge Nuno Pinto da 

Costa. 

O atual presidente do FC Porto, posição que mantém há 35 anos, é um nome incontornável 

ao nível do dirigismo desportivo. Não há uma única pessoa a nível nacional que não conheça o 

nome do histórico presidente e, mesmo a nível internacional, são poucos os que ainda não lhe 

conhecem o nome. É presidente desde 17 de abril de 1982, mas desde cedo que a sua vida se 

cruzou com a do FC Porto. 

Foi com 8 anos e através de um tio que era fervoroso adepto da equipa azul e branca, que 

Pinto da Costa se começou a interessar por futebol. Armando Pinto, o tio, pagou o bilhete do 

Figura 22 Tomada de Posse de Pinto da Costa (FCP 2018) 
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primeiro jogo a que o jovem Jorge Nuno, assistiu no Campo da Constituição – um FC Porto 

frente ao Sporting de Braga. Desde então não mais se desligou do clube, nem quando se 

encontrava longe da equipa a nível físico deixava de ouvir os relatos (Pinto da Costa 2004). 

Quando completa 16 anos, a 28 de dezembro de 1953, a avó materna torna-o sócio do FC Porto. 

Aos 20 anos, e depois de acompanhar muitos dos jogos de futebol e de hóquei em patins do 

clube, é convidado pelo responsável da secção de hóquei para ocupar o lugar de vogal, e aceita. 

Sendo assim o ano de 1957, o primeiro da ligação ao clube enquanto funcionário. Cinco anos 

depois, torna-se chefe da secção de hóquei em patins, cargo que ocuparia em simultâneo com 

o de chefe da secção de hóquei em campo. Em 1967 passa a ser também chefe da secção de 

boxe, altura em que conhece Reinaldo Teles (administrador do clube), que à data era atleta da 

modalidade. 

Em 1969, é convidado por Afonso Pinto Magalhães para integrar a lista a sufrágio esse ano, 

como diretor das modalidades amadoras. Assim, Pinto da Costa assume pela primeira vez um 

cargo como dirigente do clube até 1971. Findo esse período, Américo de Sá convidou-o para 

abraçar o seu projeto, mas Jorge Nuno rejeita por considerar que o novo candidato deveria 

apresentar-se com uma lista totalmente renovada. Anos mais tarde, em 1976, e em conversa 

com um grupo de amigos boavisteiros, Pinto da Costa profere uma das frases mais icónicas da 

sua história e que até deu título a uma das suas autobiografias, “Largos dias têm cem anos”. A 

frase surgiu em resposta a uma provocação dos amigos, depois de um jogador que estava 

praticamente contratado pelo FC Porto, no caso Albertino, ter assinado pelo rival Boavista. 

Resultado desta conversa foi também a promessa de se candidatar novamente a um cargo no 

clube azul e branco nas eleições seguintes. Voltou a conversar com Américo de Sá e, desta vez, 

aceitou fazer parte da lista como diretor do departamento de futebol. 

Ainda antes das eleições acertou com José Maria Pedroto, à época treinador do Boavista, o 

seu regresso ao FC Porto, onde já havia passado como jogador e treinador. É então em maio 

desse ano que Pinto da Costa voltou a assumir um cargo de dirigente, com Américo de Sá a 

presidente e José Maria Pedroto a treinador. Os três, em conjunto, quebram um ciclo de 19 anos 

sem conquistar títulos nacionais de futebol por parte do clube, em 1977/1978. Apesar desse 

feito, o final da década é conturbado para o clube e o treinador e o diretor desportivo abandonam 

o clube em 1980. 

Em dezembro do ano seguinte, e depois de muita insistência por parte dos adeptos, Pinto da 

Costa candidata-se à presidência do clube pela primeira vez. Encabeçou a única lista que foi a 
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sufrágio em 1982 e escolheu Pedroto para seu treinador, tentando o regresso da histórica figura 

do clube. É então em abril desse ano que se torna presidente clube da cidade invicta. É ainda 

durante este ano que, o hóquei em patins, que não havia logrado conseguir nenhum título desde 

o seu lançamento em 1955, vence a Taça das Taças, iniciando um período recheado de títulos, 

durante o qual o clube venceu a Taça dos Clubes Campeões Europeus e a Taça Continental em 

1986, entre outros. 

Em 1983, criou a primeira Loja Azul – espaço dedicado à venda de equipamentos, bolas de 

futebol roupas e acessórios do clube. No ano seguinte o FC Porto chega pela primeira vez a 

uma final Europeia de Futebol, no caso a Taça das Taças, frente à Juventus de Itália, e da qual 

sai derrotado por 2-1. Em 1985, lança a revista Dragões que se torna um marco da comunicação 

do clube e que até hoje se mantém em atividade. Dois anos depois, o FC Porto vence a Taça 

dos Campeões Europeus sob o comando do treinador Artur Jorge, em Viena, frente ao Bayern 

de Munique e a Taça Intercontinental de futebol, em Tóquio, frente ao Peñarol, e depois a 

Supertaça Europeia referente à mesma temporada, com Tomislav Ivic a treinador, mas já no 

início do ano de 1988, frente ao Ajax. 

A década de 1990 foi também recheada de títulos para o futebol portista, pois ficou marcada 

pela conquista de oito títulos de campeão nacional, com cinco deles a serem consecutivos e a 

darem o famoso e inédito pentacampeonato, no futebol português, em 1999. Fica ainda marcada 

esta época pela conquista do título de andebol, o primeiro da era de Jorge Nuno Pinto da Costa, 

e que fugia ao clube há 31 épocas e dos títulos de hóquei em patins e de Basquetebol, 

conseguindo um pleno de títulos a nível nacional. 

Com a viragem do século surgiram novas conquistas e novos desafios na presidência de 

Pinto da Costa. Em 2002, a 5 de agosto, é inaugurado o Centro de Treinos e Formação 

Desportiva PortoGaia, no Olival, projeto que já era ambicionado há uma década. No ano 

seguinte é inaugurada a nova casa do FC Porto, o Estádio do Dragão, que coincide com a 

conquista do campeonato nacional e da Taça UEFA, em Sevilha, sob o comando de José 

Mourinho. Já em 2004, o clube portista volta a conquistar a Taça dos Campeões Europeus, em 

Dublin, a segunda do seu palmarés, ainda com o técnico português e a Taça Intercontinental, 

em Tóquio, sob orientação do espanhol Victor Fernandez. No ano de 2009 conquistou o 

tetracampeonato de futebol com Jesualdo Ferreira no comando. 

Em 2011, o FC Porto com André Villas Boas a treinador, conquistou a Liga Europa e todos 

os títulos a nível interno. Este ano seria marcante na vida do clube e do técnico, pois foi no final 



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

49 

do mesmo que André Villas Boas se transferiu para o Chelsea, de Inglaterra, na transferência 

mais cara da história no que a treinadores diz respeito. 

Nestes 36 anos de mandato, o clube somou vários títulos que fazem de Pinto da Costa o 

mais titulado presidente do mundo: duas Ligas dos Campeões, duas Taças Intercontinentais, 

duas Ligas Europas, uma Supertaça Europeia, 20 campeonatos nacionais de futebol, 12 Taça 

de Portugal e 21 Supertaças. A estes juntam-se mais outros em várias modalidades como o 

hóquei em patins, o Basquetebol, o andebol, o bilhar, natação, andebol, atletismo, boxe, 

ciclismo e ainda no desporto adaptado. É ainda de assinalar que foi com Pinto da Costa como 

presidente que o FC Porto realizou e construiu obras como o Pavilhão Dragão Caixa, em 2009, 

e o Museu do FC Porto em 2013. 
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2.4. Universo FC Porto 
 

2.4.1 Missão, Valores, Objetivos e Características2 

 

O FC Porto como entidade desportiva tem como principais metas vencer e seguir um 

crescimento que permita elevar o clube e o nome da cidade, região e do País. É uma instituição 

que tem como lema “A vencer desde 1893” e que pretende “continuar a contribuir para o 

desenvolvimento de um clube maior e melhor; formando pessoas qualificadas e idóneas; 

cimentado a marca na cidade, levando a mensagem a todo o mundo” (FC Porto 2017/2018). 

A missão do FC Porto passa por oferecer uma excelente qualidade na prestação dos serviços 

aos adeptos, massa associativa, simpatizantes, patrocinadores e todos os agentes envolvidos no 

processo do clube, a nível externo. A nível interno é pretensão oferecer aos atletas das diferentes 

modalidades, desde os escalões de formação até aos seniores, as condições necessárias para que 

possam atingir os objetivos propostos, bem como capacitar e motivar os recursos humanos na 

Instituição por forma a garantir a excelência dos serviços (FC Porto 2017/2018). 

Relativamente à Visão, o FC Porto pretende continuar a ser referência Nacional e 

Internacional através das conquistas desportivas em todas as modalidades, aumentando o 

número de adeptos e sócios, na qualidade dos serviços prestados, servindo os jovens e 

proporcionando-lhes as condições para a prática gratuita de atividades desportivas (FC Porto 

2017/2018). 

O FC Porto tem como objetivos ganhar em todas as competições inseridas, desde o futebol 

a todas as outras modalidades; excelência nos serviços prestados aos vários públicos, entre eles 

sócios, adeptos e parceiros; enriquecimento e modernização do património do clube: renovação 

das infraestruturas e novos projetos; estabilização de um modelo empresarial de vanguarda e 

capaz de responder às novas exigências, necessidades e restrições desencadeadas pelo mercado 

em que está inserido (FC Porto 2017/2018).  

Tem como características o facto de ser uma instituição com referência no mercado, 

mantendo os seus princípios mais marcantes inalterados; a imagem do clube está associada ao 

sucesso e aos triunfos das diversas modalidades; é uma instituição de prestígio mundial; pelo 

caráter de utilidade pública tem a missão de ajudar muitos jovens a desenvolver o desporto, 

                                                 
2 As informações que se seguem neste capítulo são baseadas num PowerPoint cedido pela entidade 
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contribuindo para a sua educação e cidadania; representar o Norte o País no Estrangeiro, 

expandindo a marca “Porto” (FC Porto 2017/2018). 

Dos seus funcionários o FC Porto exige Competência – fator elementar em qualquer 

empresa, é algo que o clube procura potenciar em todos os seus colaboradores, ajudando-os a 

tornarem-se pessoas cada vez mais qualificadas e capaz de contribuírem para a ampliação do 

valor do clube. Rigor – não há competência sem rigor, a atenção aos detalhes é fundamental 

para a execução primorosa do trabalho e é fulcral para estar um passo à frente dos outros. 

Ambição – nenhum dos pilares anteriores se segura se não houver espaço para evoluir, ao longo 

da sua história o FC Porto já triunfou muito, mas nem por isso se acomodou aos sucessos 

alcançados, procurando sempre ganhar, cumprindo os seus objetivos. Paixão – estar apaixonado 

é estar feliz. É com esse estado de alma que o FC Porto quer todos os seus colaboradores. 

Envolvidos com aquilo que fazem e motivados para fazer sempre mais e melhor por um bem 

comum: a expansão do clube, da cidade e do país que representam. (FC Porto 2017/2018). 

 Tal como todas empresas e organizações o FC Porto tem um código de ética e conduta 

que todos os colaboradores devem respeitar. Dele fazem parte alguns dos compromissos a que 

a instituição se compromete a cumprir (FC Porto 2017/2018): 

Colaboradores – estes assumem a responsabilidade das suas ações e pela sua conduta, 

devendo ter sempre presente a obrigatoriedade de conhecer e por em prática os princípios que 

regem as condutas do FC Porto. Perante os seus colaboradores, o Grupo FC Porto assegura 

diversidade, igualdade de oportunidades, saúde, segurança e respeito no ambiente de trabalho. 

Stakeholders- Existe o compromisso de atuar com integridade, bem como fornecer produtos 

e prestar serviços de qualidade aos clientes. É objetivo assegurar o cumprimento da legislação 

local, dos estatutos internos e dos padrões de Direitos Humanos, logo o FC Porto só se relaciona 

com parceiros que partilhem desta visão. 

Proteção de dados e privacidade – Todos os colaboradores do Grupo FC Porto, bem como 

os stakeholders, têm direito a privacidade, pelo que a instituição se compromete a proteger os 

seus dados pessoais. 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente – O Grupo FC Porto compromete-se a: proteger a 

saúde e a segurança dos seus colaboradores; limitar o impacto ambiental das suas atividades; 

incentivar os seus stakeholders a adotar as medidas corretas no que respeita à saúde, à segurança 

e ao meio ambiente.  
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2.4.2. Estrutura Interna 

 

O FC Porto é, desde 2010, com a reestruturação do Grupo, composto por várias unidades 

de gestão que são geridas e validadas pela Holding – é está área a responsável por todos os 

temas relacionados com a gestão da empresa Mãe, o Grupo FC Porto. Cada área de intervenção 

tem o seu negócio, ao qual se dedica em exclusivo. Cada unidade de gestão tem um CEO, um 

líder para cada área e vários responsáveis específicos. A Holding é liderada pelo Presidente da 

instituição Jorge Nuno Pinto da Costa e por aqui passam todas as decisões estratégicas, negócios 

e projetos que são tomados/efetuados a nível de investimentos e políticas do clube. 

Os Serviços Partilhados e Corporativos são os responsáveis pela realização dos trabalhos 

que estão ligados às atividades estratégicas e transversais do clube. Aqui estão inseridos os 

departamentos de Marketing, Serviços Jurídicos, Recursos Humanos, Planeamento e Controlo 

de Gestão, Contabilidade e Fiscalidade, Compras, Relações Públicas, Sistemas de Informação 

e Compliance. 

A FC Porto Desporto consagra a gestão das atividades desportivas. Esta subdivide-se em 

duas vertentes a saber: a FC Porto Desporto/Futebol e a FC Porto Desporto/Modalidades. A 

primeira é referente ao futebol profissional, ao futebol de formação, ao scouting e aos respetivos 

serviços de apoio. A segunda é a responsável por todas as restantes modalidades e pelos serviços 

de apoio a estas. 

Holding

FC Porto Desporto FC Porto Comercial
FC Porto 

Operacional
Museu FC Porto Media Apoio à Holding

Serviços Partilhados 
e Corporativos

Figura 23 As várias unidades de gestão do Grupo FC Porto 
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A FC Porto Comercial trabalha como ponte entre o clube e os associados, parceiros e 

clientes. É aqui que se concentram as funções, como o próprio nome indica, comerciais. O 

retalho, corporate business e particulares, englobam esta unidade de gestão. 

O Museu FC Porto está responsável por toda a gestão da infraestrutura que recebe, guarda 

e mostra todos os marcos históricos do clube. 

A FC Porto Media é a sede das unidades de gestão que reúne os principais de comunicação 

do clube. É aqui que se insere o Departamento de Comunicação. Fazem parte desta o Porto 

Canal, os Conteúdos FC Porto e a Assessoria de Imprensa. 

A Apoio à Holding é responsável pela Internacionalização da Marca, como por exemplo as 

relações externas, Match Day Organization com todas as questões que estão relacionadas com 

a organização de um dia de jogo a serem levadas a cabo por esta unidade de gestão e, por último, 

também engloba as escolas Dragon Force e toda a gestão a nível estratégico e de expansão das 

mesmas. 
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Figura 24 A administração do Grupo Holding 
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2.4.3. Departamento de Comunicação 

 

Tendo o estágio sido desenvolvido no Departamento de Comunicação, importa aprofundar 

mais este departamento apresentando-o de forma mais completa. 

Inserido na FC Porto Media, o Departamento de Comunicação é um dos mais importantes do 

clube. É aqui que se produzem todas as notícias sobre jogos, jogadores, competições e temáticas 

do clube, em todas as suas vertentes. Desde janeiro de 2015, as funções deste departamento são 

exercidas nos escritórios do Dragão Caixa, organizado num open space que contempla a parte 

de Assessoria, Conteúdos e Porto Canal. Este conceito é favorável para a troca e partilha de 

informação, facilitando o trabalho em equipa e a rápida prossecução de objetivos. 

Apesar de cada membro ter as suas funções do dia a dia, a primeira tarefa diária que é 

transversal a todos os funcionários é a leitura do clipping. Este é concebido pela Cision, uma 

empresa que organiza todas as informações veiculados pelos jornais, rádios e televisões e envia 

por correio eletrónico para os elementos do Departamento com o intuito de atualizá-los sobre 

as notícias para posteriormente analisá-las e, se for preciso, de alguma forma reagir em defesa 

dos interesses do FC Porto. 

Como todos os departamentos das organizações e, os clubes não são diferentes nesse 

sentido, os cargos de chefia estão bem definidos e delimitados. No caso do FC Porto há o Diretor 

de Informação e Comunicação e o Diretor Geral da Porto Media. 

 

Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação, é o responsável por toda a 

comunicação do clube. É por ele que passam todas as informações que provêm do departamento 

e que são, previamente, autorizadas e validadas. É um dos principais rostos do clube também 

para o exterior, pois tem sido presença recorrente no programa do Porto Canal Universo Porto 

– da Bancada. É aqui que, todas as semanas à terça-feira à noite, o diretor de informação e 

DIRETOR DE 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO

Francisco J. 
Marques

DIRETOR 
GERAL PORTO 

MEDIA

Manuel 
Tavares

Figura 25 Direção do Departamento de Comunicação 
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comunicação representa e defende os interesses do clube de forma mais mediática. Manuel 

Tavares é o diretor geral da Porto Media e em conjunto com o Francisco J. Marques dirige os 

conteúdos do clube bem como do Porto Canal. 

No que concerne aos veículos de comunicação do FC Porto, o departamento apresenta as 

seguintes secções organizadas para melhor transmissão da mensagem: 

 

 

 2.4.4. Assessoria 

 

A Assessoria do clube funciona como um elo de ligação entre o clube os órgãos de 

comunicação social. É aqui que estão presentes a Assessoria das Modalidades, a Assessoria de 

Imprensa e a Assessoria de Planeamento. 

A Assessoria das Modalidades é liderada por Joana Moreira e é por ela que passam todos 

os pedidos de acreditação para os jogos, para entrevistas e reportagens com atletas e treinadores 

das modalidades e publicações para as redes sociais das modalidades. É também função da 

assessora das modalidades definir os atletas que vão realizar as antevisões dos jogos, as flashes 

interviews e as conferências de imprensa. Em dia de jogos é também função de Joana Moreira 

ser porta-voz do clube para os Órgãos de Comunicação Social. Se surgir alguma dúvida ou 

imprevisto, em consonância com a direção de comunicação, a assessora das modalidades 

procura resolver as situações de forma célere e informar os jornalistas. 

A Assessoria de Imprensa está mais ligada às atividades do futebol e todos os assuntos a 

nível de comunicação que são efetuados pelo clube. No campo futebolístico este trabalho 

divide-se entre Pedro Amorim e Diana Fontes. O primeiro é o Diretor de Imprensa da equipa 

ASSESSORIA

Modalidades; 
Imprensa;

Planeamento; 

CONTEÚDOS

Site do FC 
Porto; Revista 

Dragões;
Dragões Diário

PORTO 
CANAL

Conteúdos de 
desporto 

televisivos do 
FC Porto

Figura 26 Secções do Departamento de Comunicação 
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sénior de futebol, sendo a segunda a responsável pelo Planeamento da Assessoria ou Assessoria 

Institucional.  

Pedro Amorim é, dos assessores de imprensa, o que está a maior parte do tempo no terreno. 

Divide o seu trabalho entre os escritórios do Dragão Caixa e as instalações do centro de treinos 

do FC Porto, sítio em que está próximo do treinador da equipa principal, que na altura em que 

decorreu o estágio era Sérgio Conceição. É o Diretor de Imprensa do clube nas competições 

oficiais, estando mesmo registado na Liga Profissional, na Federação Portuguesa de Futebol e 

na UEFA, para esse mesmo efeito. 

Nas competições referentes às três instituições anteriormente mencionadas é este elemento 

da comunicação do FC Porto que está presente em todas as reuniões pré-jogos com os elementos 

dos clubes adversários e com os árbitros nomeados, seja no Estádio do Dragão ou nos jogos na 

condição de visitante. É também função de Pedro Amorim a coordenação das conferências de 

imprensa de antevisão e pós-jogo ao lado do técnico principal, bem como a maior parte das 

entrevistas realizadas pelos jogadores e pelo treinador aos órgãos de comunicação social. É 

ainda um dos elementos que faz a ligação das informações da equipa principal com os 

jornalistas, com a partilha de matérias pertinentes dos jogos, dos treinos ou de algum jogador 

em concreto, gerindo todo esse conteúdo de acordo com os interesses do clube. 

Ainda dentro da Assessoria existe a parte do Planeamento/Assessoria institucional. É por 

aqui que passam os pedidos de reportagens e entrevistas dos órgãos de comunicação social 

sendo Diana Fontes a principal porta-voz do clube neste sentido. Os pedidos são avaliados em 

consonância com o Diretor de Comunicação e com o Diretor de Imprensa, sendo depois esta 

assessora a responsável por transmitir o parecer final aos vários meios de comunicação. 

A realização e aprovação da listagem de acreditações da comunicação social para os jogos, 

bem como a marcação de antevisões da formação e a coordenação comunicacional de outros 

eventos institucionais relacionados com o clube também estão a cargo de Diana Fontes. Cabe 

então a esta assessora a estipulação dos horários de entrevistas e/ou reportagens a elementos da 

estrutura FC Porto, bem como a responsabilidade de acompanhar e supervisionar visitas dos 

órgãos de comunicação social ao estádio e ao museu do clube. Diana Fontes é ainda responsável 

pela produção das fichas de jogo que são distribuídas no pré-match aos jornalistas presentes no 

relvado, na tribuna de imprensa e ainda pela zona presidencial e pela zona técnica (local dos 

balneários e das equipas técnicas). 
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É a representante da comunicação nas reuniões que todos os departamentos do clube têm 

na organização dos jogos e também nas reuniões das competições europeias no que à 

comunicação do clube diz respeito, sempre na condição de visitado. 

2.4.5. Conteúdos 

 

A equipa de conteúdos do FC Porto está encarregue de produzir todas as notícias e 

conteúdos, passe-se a redundância, inerentes ao clube de acordo com uma estratégica 

transversal e multicanal. A comunicação desde departamento desenvolve-se através do sítio 

oficial do clube, da aplicação FC Porto, da revista Dragões e da newsletter do clube denominada 

Dragões Diário. 

 

 2.4.6. Website 

 

O sítio oficial do FC Porto é um dos meios de comunicação oficiais do clube, via internet. 

A atualização do site realizada de forma diária dá as notícias em primeira-mão aos públicos-

alvo do clube. Os temas contidos no website, normalmente, são enviados pelos vários 

departamentos e, posteriormente, publicados pela equipa de Conteúdos do FC Porto. Notícias 

como informações sobre venda de bilhetes, agenda, boletim clínico do treino, antevisões da 

formação e modalidades, chegam por esta via aos adeptos e demais interessados.  

 

2.4.7. Aplicação FC Porto 

 

A app oficial do FC Porto, que pode ser descarregada na loja de aplicações do IOS ou 

Android, também é um dos meios utilizados pelo clube para expandir a sua mensagem junto 

dos sócios e adeptos. Aqui, são apresentadas de uma forma mais simples todas as novidades do 

clube, todos os conteúdos noticiosos, bem como fotos e vídeos, resultados e fichas de jogo. É 

ainda possível através da aplicação ter acesso aos jogos, visto que a aplicação funciona também 

como uma alternativa ao habitual cartão de sócio que é necessário para permitir a entrada no 

Estádio. 
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2.4.8. Revista Dragões 

 

É a revista mensal oficial do FC Porto redigida pelo departamento de comunicação e com 

mais de 30 anos de existência. Com o passar dos anos a revista foi sofrendo alterações, quer a 

nível físico, gráfico e a nível de conteúdo. A revista pode ser subscrita através do site do clube 

em formato digital, de forma gratuita, ou em formato físico com um custo adicional. Da 

estrutura fixa fazem parte as seguintes secções (podendo ser adicionadas mais secções 

consoante os temas do mês): 

 - Página do Presidente: uma crónica sobre um tema à escolha escrita pelo Presidente do 

clube e que funciona como abertura da revista; 

 - Tema de Capa: secção em que é desenvolvido o tema apresentado na capa, em que por 

norma é uma entrevista; 

 - Lado B: espaço dedicado ao FC Porto B, com entrevistas a jogadores; 

 - Os imortais: capítulo que destaca marcos históricos do clube; 

 - Dragon Force/Modalidades: espaço dedicado às modalidades/formação do clube 

preenchido por entrevistas e/ou reportagens 

 - Em 4 linhas: secção em que se pode ler breves notícias;  

 - Museu: páginas dedicadas a acontecimentos ou exposições presentes no museu do 

clube; 

 

2.4.8. Dragões Diário 

 

Foi a mais recente aposta do departamento de comunicação/secção de conteúdos do FC 

Porto. O Dragões Diário nasceu a 13 de abril de 2015 e funciona como uma newsletter do clube 

ou jornal eletrónico diário que chega aos leitores através de uma subscrição. Ao efetuar a 

subscrição, através do site do clube, o leitor passa a receber a publicação no email todas as 

manhãs com notícias da atualidade, agenda do clube, informações históricas do clube, assuntos 

do quotidiano generalista que também são abordados e ainda sugestões de lazer e cultura que 

surgem com uma hiperligação que transporta os leitores para a visualização, audição ou apenas 

leitura de outros elementos que dão dinâmica ao trabalho desenvolvido. Esta publicação nasceu 
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com o intuito de criar uma maior proximidade com o leitor, oferecendo-lhe um espaço onde o 

utilizador pudesse ser atualizado com um resumo das notícias diárias do clube. A iniciativa tem 

sido, várias vezes, tema de programas televisivos e jornais e já levou a que o Diretor de 

Comunicação do clube, Francisco J. Marques, fosse suspenso pelas palavras que escrevia na 

newsletter.  

 

Figura 27 A equipa que constitui o Departamento de Comunicação 

 

2.4.9. Porto Canal 

O Porto Canal é um canal generalista da grelha de televisão portuguesa, iniciado em 2006, 

e que é propriedade do FC Porto desde julho de 2015. Inicialmente em agosto de 2011, o clube 

geria apenas os conteúdos do canal, mais tarde, já com a conclusão das negociações com a 

Sociedade Aliados passou a ter uma parte da grelha de programação diária dedicada em 

exclusivo aos conteúdos do FC Porto. A maior parte dos conteúdos extra-FC Porto são 

dedicados à informação e a programas documentais, são gravados nos estúdios da sede do canal, 

na Senhora da Hora, ficando os estúdios dos conteúdos do clube e dos programas de 

entretenimento dentro do Pavilhão Dragão Caixa. 

Desde janeiro de 2015 que os conteúdos do FC Porto que passam no Porto Canal são 

realizados nos escritórios da Comunicação do clube. Os jornalistas encarregues destes 

conteúdos fazem entrevistas aos jogadores, antevisões aos jogos, flash interviews e conteúdos 
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exclusivos Porto Canal em dias de jogos, reportagens dos treinos do FC Porto, entre outros 

conteúdos que, diariamente, fazem parte do universo da instituição e são publicados via 

televisão. 

Este canal, sendo detido pelo FC Porto, acaba por ter privilégios em relação a outros órgãos. 

Por exemplo, em conferências de imprensa, a primeira pergunta é sempre realizada pelo 

jornalista do Porto Canal; nas antevisões dos jogos também são estes jornalistas que têm 

primeiro acesso às listas de convocados para os jogos; nos pós-jogos, na condição de visitado, 

há a possibilidade de entrevistar o melhor jogador em campo, mais dois jogadores que são 

disponibilizados pela equipa de assessoria. Fazem parte desta equipa do Porto Canal dedicada 

ao FC Porto os jornalistas Tiago Marques, João Escudero, Tiago Girão, Pedro Filipe Maia, 

Miguel Marques Monteiro, Ana Filipa Gomes, Susana Guimarães, Paulo Miguel Castro, 

Miguel Maiato, João Pereira e Ricardo Amorim, somando-se a estes os comentadores Rui 

Ferreira, Rui Cerqueira, Cândido Costa, José Fernando Rio, Rita Moreira, José Cruz e Pedro 

Bragança. Há ainda uma equipa de produção que é exclusiva dos conteúdos FC Porto composta 

por três elementos Lúcia Amorim, Isabel Rocha e João Almeida. Todos os trabalhos de edição 

são realizados por Hugo Matos, o técnico de vídeo. Os realizadores e os operadores de câmara 

de todos os programas são subcontratados a uma empresa que, no caso, é a Medialuso. 

 

2.4.10. Redes Sociais 

 

 Numa época em que as redes sociais estão cada vez mais em voga, também o FC Porto 

utiliza este meio para propagação de notícias. As redes socais, que até há poucos anos eram 

também geridas pela equipa de conteúdos, são neste momento da responsabilidade do 

Departamento de Marketing do clube. Redes como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram 

recebem publicações consoante a pertinência dos assuntos e são cada vez mais um dos 

principais veículos de receção de informações por parte dos públicos-alvo do FC Porto. 

São várias as publicações e os conteúdos realizados ao longo do dia nas quatro redes sociais. 

O tipo de publicação vai variando entre fotos, vídeos e, raramente, textos. As fotos usadas no 

Facebook e Twitter são normalmente captadas por uma empresa subcontratada, a Adoptar Fama 

que envia os seus funcionários para os vários eventos que o clube solicita. Os vídeos e fotos 

que são partilhados no Instagram são, na maior parte, captados pelos funcionários do 

Departamento de Marketing. 
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Parte III 

3. Atividades Desenvolvidas no Estágio 
 

Neste capítulo, proceder-se-á a uma descrição das atividades desenvolvidas durante o 

estágio curricular realizado no departamento de comunicação do FC Porto. O período de ligação 

à entidade acolhedora desenvolveu-se entre o dia 20 de novembro de 2017 e o dia 20 de junho 

de 2018, sendo que o período de realização de atividades decorreu até 20 de maio de 2018. O 

último mês de ligação, compreendido entre os dias 20 de maio e 20 de junho, serviu para o 

acompanhamento dos jogos até ao término da época desportiva das equipas de Basquetebol e 

Hóquei em Patins. 

Num estágio com a duração de seis meses, o volume de atividades em que o estagiário se 

insere acaba por ser elevado, mas algumas dessas atividades acabam por se tornar rotineiras ao 

longo do tempo e, por isso mesmo, proceder-se-á a uma divisão por tópicos para melhor 

compreensão e explanação dos trabalhos efetuados. 

3.1. Enquadramento do estágio – introdução 

 

Depois do processo de candidatura e respetiva avaliação do mesmo, a ligação do estagiário 

ao FC Porto iniciou-se por intermédio de uma entrevista a 10 de novembro de 2017, no Estádio 

do Dragão, com um elemento do departamento dos recursos humanos da instituição. Nesse 

primeiro encontro, que se pautou por uma conversa sobre o percurso efetuado até então e por 

ambições para o estágio, ficou marcada uma reunião para dias depois, já com a presença do 

Diretor de Comunicação do clube, Francisco J. Marques, para uma nova avaliação. No dia 16 

de novembro decorreu essa reunião e aí ficou acordado que o início do estágio seria, quatro dias 

depois, às 9h30 do dia 20 de novembro de 2017. 

Chegado o dia de início de estágio e visto que a equipa de futebol sénior se encontrava na 

Turquia para a realização de um jogo referente à a Liga dos Campeões, e por esse mesmo 

motivo o Diretor de Comunicação não se encontrava no país, o estagiário foi recebido por um 

elemento da assessoria, no caso Diana Fontes. Aí foram apresentados todos os elementos que 

se encontravam nas instalações e, posteriormente, uma introdução ao tipo de trabalhos que se 

desenvolviam naquele departamento. 
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O horário do estagiário foi tal qual o de todos os outros elementos da instituição, sendo que 

o período laboral normal estava compreendido entre as 9h30 e as 13h00, da parte da manhã, e 

as 14h30 e as 18h00 no período vespertino, de segunda a sexta-feira. Visto que um clube de 

futebol tem vários eventos e atividades extra este horário, a hora de saída variava bastante. Nos 

dias mais calmos esse horário era completo sem excedentes, noutros, como os dias de jogos 

caseiros, a saída sucedia muito depois das 24h desse dia, já no começo do seguinte. 

 

3.2. Calendarização de Antevisões 
 

Uma das primeiras atividades que foi proposta esteve relacionada com a calendarização das 

antevisões dos jogos de futebol da equipa profissional sénior A, da equipa de futebol B e dos 

escalões de formação de sub-19, sub-17 e sub-15. (ver apêndice A) 

Este processo consistia no congregar de todos os horários definidos entre a equipa do Porto 

Canal, que realizava as antevisões, e os team-managers e treinadores das equipas num email 

interno que seguia para os vários departamentos do clube.  

Nesse sentido, a tarefa a realizar era uma intermediação entre as duas partes, em que se 

tentava conjugar os interesses dos dois lados para poder chegar a um acordo final. Era 

necessário perceber em que dia e hora a equipa do Porto Canal tinha disponibilidade para cobrir 

o treino e fazer a respetiva antevisão, e para isso falava-se com os dois jornalistas responsáveis 

pelas equipas Ana Filipa Gomes e Ricardo Amorim. Por outro lado, era preciso saber quando é 

que cada equipa estava disponível para esta abertura e os porta-vozes desta ligação eram os 

team-managers Luís Afonso do FC Porto B, Rui Silva, dos sub-19, Luís Machado dos sub-17 

e António Machadinho dos sub-15. Visto que as antevisões eram realizadas em exclusivo para 

o Porto Canal, era feito um esforço de parte a parte, de compreensão mútua, para se conseguir 

alcançar um acordo que fosse favorável a todos. 

Quando os jogos se realizavam ao fim de semana, as antevisões ficavam divididas entre os 

dias de quinta e sexta-feira para, posteriormente, serem transmitidas nos programas noticiosos 

do canal à quinta e sexta-feira à noite. Estas antevisões eram ainda aproveitadas para alimentar 

o site do FC Porto – e alargar o número de plataformas e veículos de comunicação–, sendo que 

aqui as antevisões eram efetuadas através de um texto introdutório acompanhado pelo vídeo da 

reportagem realizada pelo Porto Canal e disponibilizado na página oficial de Youtube do FC 

Porto. 
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No caso das antevisões do treinador da Equipa A, Sérgio Conceição, a única tarefa a realizar 

era esperar pelo horário que o técnico decidia, e que era passada pelo assessor Pedro Amorim 

e colocá-lo no respetivo email. 

Esta atividade acabou por se tornar rotineira, já que era realizada todas as semanas em que 

havia jogos. Como praticamente houve jogos todas as semanas, menos quando havia paragens 

para as seleções, esta era a primeira atividade a realizar no começo de cada semana. 

 

3.3. Acreditações para os jogos 

 

Nos jogos de futebol da equipa A e da equipa B, realizados na condição de visitados, era 

necessário produzir três ficheiros em formato Excel. Esses ficheiros continham a lista de 

jornalistas a necessitar de acreditação para os jogos e um segundo em que era colocada a lista 

de órgãos de comunicação que pediam lugar de estacionamento dentro do estádio. Estes dois 

eram, posteriormente, enviados para o Departamento de Operações que procedia à confeção 

das acreditações que permitia a entrada de jornalistas para a cobertura dos jogos. Num terceiro 

ficheiro era realizada uma distribuição dos vários órgãos de comunicação pela Tribuna de 

Imprensa, do Estádio do Dragão, para que quando os jornalistas chegassem a essa zona  já 

soubessem em que lugar se podiam sentar para efetuar a cobertura do jogo, devidamente 

ajudados pelos elementos do staff que estavam a controlar essa posição. (ver apêndice B) 

Os jornalistas, secretários ou produtores, consoante o órgão de comunicação enviavam via 

email, com um máximo de três dias de antecedência do jogo, os pedidos com os respetivos 

nomes, os órgãos a que pertenciam e uma cópia da carteira profissional para aprovação por 

parte da assessora Diana Fontes sempre em consonância com o diretor de comunicação 

Francisco J. Marques. Havia jornalistas que não eram aceites por não terem a carteira 

profissional atualizada, outros porque chegavam fora do período estipulado e outros, como os 

casos de órgãos de comunicação mais pequenos ou os que pediam pela primeira vez, em que 

era preciso analisar bem o pedido e efetuar uma prévia investigação sobre o mesmo, senão 

podiam ser descartados à partida, pois o único interesse inerente era o de assistir às partidas de 

futebol de forma gratuita. Nesse sentido, havia sempre uma criteriosa filtragem de todos os 

nomes antes de seguirem para a produção das respetivas acreditações para os jogos. 
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Por aqui passava muito do contacto com os jornalistas — sendo esta uma das principais 

tarefas da assessoria de imprensa —, situação em que era preciso a troca de vários emails para 

se poder esclarecer todos os pormenores e dúvidas destes quanto ao procedimento.  

3.4. Antevisões dos jogos 
 

As antevisões realizadas pelo Porto Canal para os jogos das modalidades de pavilhão do 

clube – hóquei em patins, andebol e Basquetebol, foram também acompanhadas durante o 

processo de estágio. As funções aqui passavam ou por apenas visionamento do trabalho 

realizado pela assessora das modalidades, Joana Moreira, e do respetivo jornalista do canal, ou 

então, por vezes, era necessária a captação do áudio com as declarações para enviar à equipa de 

produção de conteúdos para o site do FC Porto. 

Dentro deste tópico, foi ainda permitido ao estagiário assumir em exclusivo o papel de 

assessor de imprensa na conferência que antecedeu a meia-final da Liga Europeia de Hóquei 

em Patins (ver apêndice C) que se realizou no Dragão Caixa a 11 de maio de 2018. O desafio 

aqui foi maior, pois o papel era mais ativo, já que foi solicitada a condução da conferência de 

imprensa com os treinadores dos quatro clubes em prova, no caso, FC Porto, Sporting, Reus e 

Barcelona. O nervosismo foi grande, visto que estavam vários jornalistas de também várias 

nacionalidades, mas ao mesmo tempo, foi uma grande experiência. 

No que diz respeito ao futebol foi possível assistir também às conferências de imprensa de 

antevisão aos jogos da Liga dos Campeões FC Porto x AS Mónaco e FC Porto x Liverpool, que 

se realizaram no Estádio do Dragão. As funções foram apenas de apoio aos jornalistas enquanto 

decorriam as conferências dos treinadores Sérgio Conceição, Leonardo Jardim e Jurgen Klopp, 

bem como dos jogadores Vincent Aboubakar, Ivan Marcano, Terrence Kongolo e Roberto 

Firmino (ver apêndice C). 

 

3.5. Plano de Produção  

 

Ainda inerente ao processo de preparação dos jogos caseiros, era necessário realizar um 

plano de produção relativo às equipas de comunicação que iam estar em funções em cada 

encontro para serem enviados ao Departamento de Planeamento. Este departamento, de 

seguida, colocava as informações num outro documento que era disponibilizado a todos os 
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elementos em função nos jogos com o intuito de comunicar todas as atividades e envolvidos 

nos eventos em questão. (ver apêndice D)  

Este plano de produção continha o horário dos programas de pré-jogo e pós-jogo que se 

realizavam no estúdio que o Porto Canal tinha reservado na Tribuna VIP do Estádio, bem como 

todas as câmaras, e localizações destas que iriam ser utilizadas para estas gravações. Era ainda 

mencionada a equipa de reportagem do Porto Canal para cada jogo, que consistia em 

apresentador, comentadores, repórteres de pista e coordenadores de emissão, para isso era 

preciso entrar em contato com os responsáveis Ana Filipa Gomes e Ricardo Amorim, do Porto 

Canal. Depois, era necessário também incluir informações relativas à equipa de produção e 

realização destas emissões, bem como os veículos que iriam utilizar e estacionar no estádio e 

os respetivos horários de chegada. Este serviço era realizado pela Medialuso, que é 

subcontratada pelo canal, e por isso era necessário entrar em contacto como o produtor da 

empresa Pedro Toscano para obter todas as informações. Para terminar, o documento continha 

ainda os nomes dos elementos do staff da comunicação FC Porto que iriam estar em funções 

durante o jogo. 

 

3.6. Dia de jogo: o pré e o durante 
 

Neste campo, e como pode ser observado no apêndice E de forma mais detalhada, foram 

presenciados e acompanhados 70 jogos entre partidas no Estádio do Dragão, da equipa de 

futebol; no Dragão Caixa nos jogos na condição de visitado das equipas das modalidades de 

pavilhão e ainda alguns jogos na condição de visitante que estas equipas fizeram; bem como da 

equipa B de futebol e da formação no Estádio de Pedroso e no Centro de Treinos e Formação 

Desportiva PortoGaia, respetivamente. Para um jogo em si, conta o pré — altura em que são 

executadas todas as tarefas que visam a preparação do evento com o melhor sucesso possível 

—, mas também tudo aquilo que é realizado durante as partidas. 

Os trabalhados desenvolvidos variavam consoante os dias ou as competições em que 

estavam inseridos, mas também com as modalidades. 

No caso do futebol, no Estádio do Dragão, nos pré-jogos das competições internas como a 

Taça de Portugal, a Taça da Liga e o Campeonato Nacional, o trabalho baseava-se no apoio à 

assessoria de imprensa, mais concretamente na ajuda à conceção e distribuição das fichas de 

jogo. Esse era o trabalho que se realizava, sempre, em cada jogo. As fichas de jogo chegavam 
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via email e eram concebidas pela assessora Diana Fontes para, posteriormente, serem 

distribuídas pelos elementos da comunicação social na tribuna de imprensa e no relvado; 

também na Zona Presidencial para os convidados e elementos diretivos do clube e ainda pela 

Zona Técnica– que é a parte referente aos balneários, para uso das equipas técnicas dos 

intervenientes em jogo. Depois deste processo, que se realizava aproximadamente uma hora 

antes do início das partidas, a posição que se assumia no tempo restante do pré-jogo e durante 

o jogo era na Tribuna de Imprensa no controlo e apoio aos jornalistas. Aqui, era importante não 

deixar os jornalistas captarem fotografias ou vídeo, deste local, pois iam contra as regras do 

clube. Tarefa essa que, por vezes, se assumia como um ato hercúleo, já que havia sempre quem 

tentava prevaricar e contornar as regras. Por diversas vezes foi necessário convidar elementos 

de órgãos de comunicação social a abandonarem o local, visto que eram reincidentes neste 

aspeto, desrespeitando os pedidos que lhes eram feitos. 

Nos dois jogos referentes à Liga dos Campeões (FC Porto x AS Mónaco e FC Porto x 

Liverpool), nos pré-jogos era pedido que se acompanhasse o antigo jogador do clube Fernando 

Gomes, conhecido como bibota – por ter sido duas vezes o melhor marcador dos campeonatos 

nacionais de futebol-, durante os pré-jogos. Assim, a tarefa a realizar consistia em acompanhar 

o ex-atleta do clube até ao relvado onde era entrevistado pelos vários canais televisivos que 

tinham direitos sobre o jogo em questão, dos vários países do Mundo, e que solicitavam a sua 

presença. Posteriormente, era também necessário acompanhá-lo ao Champions Club, local onde 

este convivia com adeptos que lá se encontravam e onde respondia a algumas questões por parte 

da organização. 

No caso dos jogos realizados no Estádio de Pedroso, referente à equipa do FC Porto B, e 

nos jogos realizados no Centro de Treinos do Olival, da equipa de sub-19 para a Youth League, 

as tarefas eram meramente de observação do processo que levava à realização do jogo, a nível 

de comunicação, e também do próprio jogo em si. 

Já nos jogos das modalidades realizados no Pavilhão Dragão Caixa, as tarefas não diferiam 

muito das que eram praticadas no Estádio do Dragão. Era necessário ajudar na conceção e 

respetiva distribuição das fichas de jogo, no caso dos jogos de Andebol e Hóquei em Patins, já 

nos jogos de Basquetebol apenas era necessário distribuir as fichas, pois estas eram produzidas 

pela Liga de Basquetebol. As fichas eram distribuídas pelos elementos da comunicação social 

— jornalistas na bancada de imprensa e fotógrafos no recinto de jogo—, pela Tribuna VIP do 
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pavilhão para consulta dos presentes nos camarotes; e ainda pelo speaker para que este pudesse 

fazer a apresentação dos intervenientes dos jogos ao público. 

Durante o jogo, no caso dos de Andebol e Hóquei em Patins, os elementos da comunicação 

eram meramente espetadores, sendo apenas necessário intervir quando surgia algum problema 

momentâneo, já no caso dos jogos de Basquetebol, era necessário fazer a distribuição de fichas 

relativas às estatísticas de cada período pelos elementos da comunicação social para que estes 

pudessem usar como elementos informativos e indicativos das performances dos atletas no 

decorrer dos jogos. 

Para além destas tarefas que eram rotineiras durante todos os jogos, às vezes era também 

necessário realizar outras pontualmente, como acompanhar elementos da Federação Portuguesa 

de Basquetebol ao pavilhão ou, por exemplo, acompanhar a equipa de reportagem da Sporting 

TV nos jogos em que o Sporting Clube de Portugal realizava frente ao FC Porto no Dragão 

Caixa. 

É importante realçar que houve um jogo diferente, e por isso também ele especial, em que 

foi dada a oportunidade de realizar as tarefas sem o apoio presencial de ninguém — leia-se 

responsável pela assessoria de imprensa. No dia 17 de fevereiro de 2018, a assessora Joana 

Moreira encontrava-se fora do país e foi pedido ao estagiário que conduzisse pessoalmente, a 

nível comunicacional, todo o processo sozinho. Foi um desafio interessante, que ao início 

parecia difícil, já que envolvia um grande sentido de responsabilidade, mas que acabou por se 

tornar fácil e prazeroso. O jogo em questão foi um FC Porto x Lusitânia, no Pavilhão Dragão 

Caixa, referente à Liga de Basquetebol, em que as tarefas se basearam em distribuir as fichas 

de jogo e, posteriormente, acompanhar os treinadores à zona de entrevistas rápidas do Porto 

Canal. 

Nos jogos em que o FC Porto disputava na condição de visitante, não era necessário realizar 

nenhuma tarefa no pré e durante o jogo, apenas no pós-jogo. 

3.7. Pós-Jogo 
 

No futebol, a principal atividade desenvolvida no pós-jogos, no Estádio do Dragão, no 

Estádio de Pedroso e no Olival era o acompanhamento das conferências de imprensa dos dois 

treinadores e respetivo apoio aos jornalistas se fosse necessário passar alguma informação. 
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Em alguns pós-jogos da equipa A de futebol, o treinador Sérgio Conceição colocava os 

jogadores menos utilizados a treinar no relvado e era preciso estar na Tribuna de Imprensa para 

impedir que os jornalistas que ainda lá permanecessem captassem algum vídeo ou foto do 

referido momento. 

Já nos jogos das modalidades, que se realizavam no Dragão Caixa ou nos jogos que foram 

presenciados na condição de visitante, era necessário acompanhar os treinadores e os jogadores 

às entrevistas rápidas da emissão televisiva, que no caso dos jogos na condição de visitado eram 

sempre do Porto Canal, e, mais tarde, os treinadores até às conferências de imprensa para 

responderem às perguntas dos jornalistas. 

 

3.8. Acompanhamento de Reportagens, Visitas, Entrevistas e 

Eventos 

 

Uma das principais funções dos elementos da assessoria do FC Porto é o acompanhamento 

dos jornalistas nas diversas visitas que fazem as infraestruturas do clube. Ao FC Porto, muito 

devido às várias nacionalidades que compõem os vários planteis das equipas das várias 

modalidades, chegam pedidos de jornalistas de quase todas as partes do mundo para entrevistas, 

reportagens ou apenas visitas. Umas são declinadas, outras são aceites. As que são aceites, têm 

sempre um elemento a acompanhá-las. Na maior parte dessas ocasiões foi pedida a presença do 

estagiário ou para dar apoio aos elementos da assessoria Diana Fontes, Pedro Amorim e Joana 

Moreira ou para acompanhar de forma exclusiva e única os elementos da comunicação social 

que se deslocavam ou ao Estádio do Dragão, Museu FC Porto, Dragão Caixa ou ao Centro de 

Treinos do Olival. 

Todos esses momentos que foram acompanhados –quase quatro dezenas de eventos– foram 

essenciais para a criação de relação com os jornalistas, uma forte alavanca para também 

aumentar a lista de contactos – algo fundamental no mundo da comunicação. No apêndice F 

vão ser enumerados todos os eventos presenciados pelo estagiário para já, vão ser apresentados 

os que mais marcaram a experiência de estágio. 

Logo nos primeiros dias de estágio foi solicitado o acompanhamento de uma entrevista, no 

caso de um ex-jogador e capitão do FC Porto, o defesa João Pinto, que iria falar ao Porto Canal 

sobre os jogos que tinha disputado frente ao Benfica – jogo que se realizava dias depois no 
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Estádio do Dragão – reportagem que servia de antevisão. Aqui, apenas foi pedido que 

acompanhasse a equipa de jornalistas e prestasse o apoio necessário. Um mês depois, já por 

altura do Natal de 2017, o jornal O JOGO realizou uma reportagem com os três treinadores das 

principais modalidades de pavilhão do FC Porto: Lars Walther (Andebol), Guillem Cabestany 

(Hóquei) e Moncho López (Basquetebol), mais uma vez as tarefas centraram-se apenas no apoio 

aos jornalistas e, ao mesmo tempo, verificar se tinha existido alguma questão que merecesse 

algum tipo de discussão com o referido jornalista para possível exclusão da versão final – este 

controlo é importante ser realizado para serem filtradas as declarações que são prestadas pelos 

elementos que representam as cores dos clubes, isto no sentido de a mensagem passada para o 

exterior ser no único sentido de defender os interesses da instituição. 

Dias depois, já no início do mês de janeiro de 2018, o órgão de comunicação Marca Claro! 

do México, realizou entrevistas aos mexicanos do plantel do FC Porto na altura, Hector Herrera, 

Diego Reyes, Miguel Layun e Jesus Corona — isto sem o acompanhamento do estagiário — e 

posteriormente deslocou-se ao Estádio do Dragão e ao Museu FC Porto para captação de 

imagens que iriam completar a reportagem realizada. Esta visita posterior já contou com o 

acompanhamento do estagiário e foi importante, não só para o adquirir de novos contactos de 

jornalistas, mas também para praticar a língua castelhana ou o espanhol, visto que era a língua 

utilizada para comunicar pelos elementos mexicanos. 

Já perto do final do mês de janeiro, a ESPN — cadeia de televisão a nível mundial e uma 

das principais detentoras dos direitos da Liga dos Campeões — pretendeu fazer uma entrevista 

ao ex-jogador João Pinto e ao Presidente do clube Pinto da Costa para ser exibida no magazine 

oficial da competição europeia, por altura da fase que se disputava a seguir, no caso os oitavos 

de final. Foi pedido ao estagiário que acompanhasse a equipa de jornalistas, que vinha de Itália, 

liderados por um conceituado jornalista argentino, Dani Martinez, a quem Pinto da Costa mais 

gostava de dar entrevistas tornando-se no seu jornalista predileto — informação dita pelo 

próprio presidente no pré-entrevista. Se o facto de estar perante jornalistas de um meio de 

comunicação tão conceituado a nível mundial já era uma experiência interessante, o facto de 

poder privar com uma das grandes figuras do futebol português e também mundial, o presidente 

do FC Porto, foi um dos pontos altos do estágio. As entrevistas foram realizadas na manhã e na 

tarde do dia 22 de janeiro de 2018, no Estádio do Dragão e no Museu FC Porto, e os jornalistas 

estiveram sempre acompanhados pelo estagiário. 
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Dias depois, também referente à antevisão dos oitavos de final da Liga dos Campeões o 

defesa central da equipa sénior do FC Porto, Felipe Augusto, concedeu uma entrevista ao 

Esporte Interativo –outro dos detentores da Liga dos Campeões, neste caso para o Brasil –para 

o jornalista Artur Quezada. Mais uma vez foi pedida a comparência do estagiário para receber 

a equipa de reportagem do referido canal e para fazer o acompanhamento pelo local da 

entrevista, no caso a Tribuna VIP do Estádio do Dragão. 

Em abril de 2018, o treinador da equipa de Andebol do FC Porto Lars Walther foi despedido 

e foi contratado para o seu lugar Magnus Andersson. O Porto Canal e o jornal O JOGO 

realizaram uma entrevista de apresentação ao técnico sueco que decorreu no hotel The Yeatman, 

em Vila Nova de Gaia, no dia 19 de abril, e mais uma vez o estagiário acompanhou. O facto de 

ser uma entrevista de apresentação era algo novo, pois nunca o estagiário havia experimentado 

esse tipo de evento e o facto de ser perante um dos melhores jogadores de sempre da modalidade 

também tornou a experiência ainda mais interessante. O estagiário presenciou a entrevista e 

ainda esteve alguns momentos à conversa com o treinador entrevistado, para além de ter 

prestado apoio à equipa de reportagem do jornal O JOGO. 

Dias depois, a 23 do mesmo mês, o ex-jogador mexicano Hugo Sanchez deslocou-se a 

Portugal para realizar um programa, para a ESPN, com os jogadores de futebol do FC Porto 

Hector Herrera, Iker Casillas e Jesus Corona. Foi pedido ao estagiário que acompanhasse a 

equipa da ESPN durante o dia. Na manhã desse dia, Hugo Sanchez esteve a visitar o Museu FC 

Porto e a realizar uma entrevista a um jornalista do jornal O JOGO, no caso Carlos Gouveia, 

para também fazer parte do programa. Ao final da tarde, o FC Porto recebia o Vitória Futebol 

Clube, em jogo a contar para a Liga de Futebol, e o conceituado ex-jogador mexicano, antes da 

partida dirigiu-se até ao relvado para ser entrevistado pela equipa de reportagem do Porto Canal. 

Foi tarefa do estagiário acompanhar Hugo Sanchez até ao relvado e, depois, levá-lo até aos 

camarotes do Estádio do Dragão, local onde assistiu ao jogo e em que a equipa de reportagem, 

que o acompanhava, continuou a captar imagens para o programa. No final do jogo o estagiário 

voltou a acompanhar a equipa de reportagem até ao relvado, local onde se desenrolaram as 

entrevistas aos atletas do FC Porto anteriormente referidos para o programa. Foi mais um 

momento marcante da experiência de estágio, pois decorreu na presença de um nome 

incontornável do futebol mundial. 

O mês de maio foi importante para o FC Porto, já que assinalou o regresso aos títulos da 

equipa de futebol sénior volvidos quatro anos. Esse título foi confirmado no dia 6 de maio, 
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altura em que se disputou o penúltimo jogo da Liga NOS 2017/2018 frente ao Clube Desportivo 

Feirense. No pós-jogo realizou-se a festa dos campeões nacionais e respetiva entrega de 

medalhas e troféu. Foi tarefa do estagiário nesse evento acompanhar os jornalistas da RTP, SIC, 

TVI e jornal OJOGO desde a Tribuna de Imprensa até a uma zona no relvado, exclusiva para 

estes, de onde poderiam acompanhar a festa e captar imagens e depoimentos para realização 

dos respetivos trabalhos. Depois de terminada a festa da entrega da taça no relvado, os jogadores 

deslocaram-se para um palco exterior onde continuaram os festejos junto dos adeptos. Para esse 

evento em particular, o FC Porto disponibilizou outro espaço dentro do Estádio, perto de um 

dos ecrãs gigantes, para os elementos dos vários órgãos de comunicação social. Aí o estagiário 

teve de realizar o acompanhamento dos jornalistas, nesse local, até ao final da festa que 

aconteceu por volta das 03h00. 

No dia 12 de maio de 2018, o FC Porto voltou à Avenida dos Aliados para festejar o título 

e ser recebido pela Câmara Municipal do Porto, algo que não acontecia desde 1999. Foi 

montado todo um cenário de festa para a ocasião e criados dois locais, um no centro da Avenida 

e outro no último piso do edifício do Gabinete do Munícipe situado perto da Câmara, para a 

permanência dos jornalistas. O estagiário, nesse evento, teve de acompanhar os jornalistas que 

circulavam no interior desse percurso, entre os dois locais, pois os jornalistas não podiam 

circular sozinhos. Foi uma tarefa desgastante, sempre em movimento desde as 15h00 desse dia 

até às 02h do início do dia seguinte, mas que também se revelou uma oportunidade única de 

viver um evento tão importante e histórico para o clube. 

Dois dias depois, a 14 de maio, o treinador da equipa de futebol sénior marcou um treino 

aberto para o Estádio do Dragão de forma a realizar a despedida da época 2017/2018. O treino 

foi presenciado por milhares de adeptos e também teve a presença de vários órgãos de 

comunicação social. O estagiário prestou apoio aos jornalistas que se encontravam presentes, 

acompanhando-os durante todo o evento para que não permanecessem sozinhos dentro do 

Estádio. Ainda antes deste evento foram marcadas várias entrevistas de jogadores de futebol do 

FC Porto a vários órgãos que o estagiário acompanhou, no caso: Vincent Aboubakar para o 

jornal OJOGO, Felipe Augusto para a SPORTTV e Alex Telles para a RTP. Foi pedido ainda 

ao estagiário que terminasse de realizar umas entrevistas do jornal O JOGO aos jogadores 

André André e Sérgio Oliveira realizando as perguntas que faltavam fazer e transcrevendo as 

respostas dos atletas    
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3.9. Produção de Conteúdos 
 

Das atividades desenvolvidas ao longo do estágio também houve uma parte, ainda que 

menor, referente à produção de conteúdos para as várias plataformas do clube como textos para 

o sítio oficial da internet e aplicação para dispositivos móveis, e para a newsletter Dragões 

Diário. (ver apêndice G)  

No que diz respeito aos trabalhos realizados para o website, estes estavam mais relacionados 

com as antevisões dos jogos da formação — depois de prévia deslocação ao local —, e alguns 

textos sobre temas específicos em que era pedida a colaboração por parte dos elementos da 

equipa de conteúdos. Relativamente à produção de textos para a newsletter, aí o conteúdo era 

mais exterior ao FC Porto, pois o que era solicitado estava mais relacionado com sugestões 

culturais/arte — de músicas essencialmente —, ainda que estas pudessem ter mensagens 

subliminares que demonstrassem uma posição do clube perante um tema do dia, e também de 

recolha e seleção de notícias importantes ou curiosas que merecessem destaque naquela 

plataforma do clube. 

 

3.10. Gravação de conteúdos para as redes sociais das modalidades 
 

Antes dos jogos mais importantes para as equipas das modalidades de pavilhão, eram 

captados vídeos e fotos para publicação nas redes sociais do FC Porto. Estes conteúdos são 

apresentados no apêndice H e estavam maioritariamente relacionados com ações de promoção 

aos jogos, vídeos de entradas dos jogadores no recinto de jogo e fotografias do balneário. 

 

3.11. Outros Trabalhos 
 

Um dos primeiros trabalhos que foram propostos realizar, no período de estágio, estava 

relacionado com as regras relativas à comunicação que as várias competições exigem. Nesse 

sentido, foi realizada uma pesquisa pelos vários regulamentos da Federação Portuguesa de 

Futebol, Liga Portugal e UEFA com o intuito de encontrar todas as leis que diziam respeito à 

comunicação e que o FC Porto, enquanto elemento integrante de atividades dessas instituições, 

tinha que respeitar. Depois, foi efetuado um resumo dessas leis e colocado num documento 

Excel, em tabelas, num formato de livro de bolso – pocket book –, para uma maior facilidade 
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de consulta. Este documento, e outros deste tópico, podem ser vistos no apêndice I para melhor 

compreensão. 

Ainda dentro deste tipo de trabalhos de pesquisa que foi necessário realizar, foi pedido, por 

parte do assessor Pedro Amorim, que se fizesse uma recolha de dados relativos ao Sporting 

Clube de Portugal para um trabalho de motivação. A tarefa consistia em organizar frases e 

publicações nas redes sociais do clube, do presidente à data, Bruno de Carvalho, e do diretor de 

comunicação, Nuno Saraiva, sobre o jogo que iria acontecer entre as duas equipas referente à 

primeira-mão das meias-finais da Taça de Portugal que se disputava no Estádio do Dragão. Foi 

necessário compilar tudo num único documento que mais tarde seria usado num exercício 

motivacional.  

Aquando da realização do sorteio das meias-finais da Taça da Liga, no início do mês de 

janeiro de 2018, foi solicitado, também por Pedro Amorim, um documento resumo com dados 

das quatro equipas ainda presentes na competição que para além do FC Porto eram Sporting, 

Oliveirense e Vitória Futebol Clube. O documento —que era para ser usado por Fernando 

Gomes — o representante do FC Porto no sorteio—, continha informações sobre a forma 

desportiva das equipas até ao sorteio em questão. O mesmo aconteceu por altura do sorteio dos 

oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, em que também foi pedido um 

pequeno resumo da forma do adversário do clube nessa fase, para uso também de Fernando 

Gomes no pós-sorteio. 

Já perto do final do estágio foi ainda pedido, pela assessora Diana Fontes, que se elaborasse 

uma base de dados com informações de todos os jornalistas que tinham estado no Estádio do 

Dragão nos jogos da época 2017/2018. Esse documento deveria conter o nome do jornalista, 

fotógrafo ou repórter de imagem, o órgão de comunicação para o qual trabalhavam, bem como 

o número de carteira profissional que possuíam. Foram realizadas várias versões, que iam sendo 

melhoradas consoante os pedidos/gostos da assessora, até chegar a uma versão final. 

Foi ainda pedida a colaboração para a transcrição de umas entrevistas realizadas a sócios 

do FC Porto premiados com Diamantes — referentes aos anos de associado que tinham — para 

ser publicado na revista Dragões. Essas intervenções que foram transcritas estão no apêndice I. 

Ainda para a revista Dragões foi pedido que se realizasse uma pesquisa exaustiva por redes 

sociais, jornais e canais televisivos com declarações dos atletas e equipa técnica do futebol 

profissional, de reação à conquista do título de Campeão Nacional de futebol, para que 

pudessem ser usadas na edição de junho da referida publicação.  
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Foi ainda pedida uma recolha de declarações do treinador do FC Porto Sérgio Conceição 

sobre a Taça da Liga que tinham acontecido antes e depois do último jogo da fase de grupos da 

competição disputado frente ao Paços de Ferreira. Essas declarações versavam sobre a fase 

seguinte da competição, as meias-finais, e era importante perceber se o treinador tinha assumido 

que o clube era favorito a vencer a competição.  

Dentro das muitas atividades pedidas para fazer esta uma pesquisa relacionada com os 

dados do clube referentes às redes sociais e contactos telefónicos. Esses dados foram utilizados 

para completar as informações que o clube dispõe a novos funcionários através de um “Código 

de Conduta”. 

Outro dos trabalhos que foram solicitados estavam relacionados com um pequeno briefing 

que deveria ser feito aos jogadores da equipa do FC Porto B aquando do contacto com 

jornalistas. Por isso, era importante fazer uma pesquisa dos temas da atualidade e sobre cada 

atleta em questão que pudessem ser objeto de perguntas. 

Numa altura em que o clube e, mais concretamente, o Porto Canal foram condenados por 

divulgarem emails sobre o Benfica nos programas “Universo Porto da Bancada” foi pedida 

ajuda para encontrar, nessas transmissões, os referidos emails espalhados. 

No final do ano de 2017, numa altura em que a equipa A do FC Porto tinha um ataque 

bastante concretizador, foi pedido pela equipa de conteúdos que se fizesse uma análise ao 

número de golos marcados pelo clube desde a época que iniciou o século, a de 2000/2001 até a 

que decorria a de 2017/2018, na primeira metade da época que compreendia o espaço entre a 

primeira jornada disputada em agosto e o dia 31 de dezembro de cada ano. Esses dados de 

pesquisa visavam perceber se o ataque daquela época era o melhor do século ou não — o que 

se verificou afirmativo.  

3.12. Trabalhos não-publicados 
 

Durante o período de estágio surgiu, por parte do estagiário, a ideia de realizar desafios com 

jogadores das modalidades para publicar nas redes sociais do clube. Os desafios consistiam em 

atividades de perícia relacionados com as modalidades que os atletas praticavam fosse andebol, 

Basquetebol ou hóquei em patins. Depois de a proposta ter sido apresentada à assessora das 

modalidades, Joana Moreira, o projeto foi aceite e colocado em prática. 
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Realizaram-se três atividades deste tipo com dois jogadores de cada modalidade, no caso 

Ferrán Ventura e António Monteiro do Basquetebol, Hugo Laurentino e Alfredo Quintana do 

Andebol e Hélder Nunes e Gonçalo Alves do Hóquei em Patins. Porém, mesmo com a 

aprovação da atividade, com a realização da mesma e já com a edição feita para publicação, 

devido a um desacordo quanto à data de publicação das mesmas, estas não foram tornadas 

públicas até à data da realização e entrega deste relatório. No apêndice J será apresentada uma 

descrição mais completa desta atividade. 

 

3.13. Ferramentas de Trabalho 

 

Microsoft Outlook 

 

O Microsoft Outlook, programa ou sítio de internet especializado no acesso ao correio 

eletrónico foi muitas vezes utilizado ao longo do estágio como ferramenta de trabalho. Era 

através desta aplicação que se travavam os contactos com os funcionários do FC Porto e 

também com alguns jornalistas que solicitavam informações ou que pediam acreditações para 

os jogos. Era também através deste meio que todos os departamentos eram notificados sobre 

avisos do estádio, planificações de agenda mensal, entre outras coisas. 

  

Whatsapp 

 

Com as redes sociais cada vez mais em voga, também as organizações se servem destes 

meios para comunicarem eficazmente. O Whatsapp, desenvolvido pela Facebook Inc., é um 

programa que permite aos usuários comunicarem com outros em tempo real. No FC Porto para 

além de cada funcionário ter um número, e respetivo telemóvel, cedidos pela empresa, também 

usam esta aplicação para comunicarem entre si com o intuito de aproximar as pessoas e no 

sentido de partilhar informações com maior celeridade.  
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Parte IV 

4. Estudo Empírico 
  

4.1. Objetivos do Estudo e problema de investigação  

 

O objetivo geral desta investigação é perceber e analisar os fatores que conduzem à criação 

de políticas e estratégias de comunicação do FC Porto a partir da direção de comunicação do 

clube. 

O problema de investigação está ligado à intenção de perceber a influência que os media 

têm ou não, nas estratégias que o FC Porto utiliza a nível da comunicação. Pretende-se então 

identificar essas mesmas estratégias, se existirem, e se são pensadas e identificadas, de modo a 

poderem ser utilizadas junto dos públicos-alvo, sendo a pergunta de partida para o estudo: 

“Qual a influência dos media nas estratégias de comunicação do FC Porto?”. 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar as estratégias de comunicação utilizadas pelo FC Porto; 

- Perceber a interferência que os media têm nessas mesmas estratégias; 

- Compreender de que forma se produz uma receção nos adeptos e nos órgãos de 

comunicação social; 

- Contribuir para a maioria dos trabalhos apresentados em comunicação desportiva; 

 

4.2. Metodologia de Estudo 
 

Neste ponto é apresentado todo o processo percorrido para concretizar os objetivos a que o 

estudo se propõe e tirar as devidas conclusões inerentes aos resultados observados. Os métodos 

de recolha de dados serão apresentados e explicados. O tipo de estudo utilizado é o Estudo de 

Caso, uma vez que o objeto de estudo da investigação é a comunicação do FC Porto. 

De acordo com o(s) objetivo(s) do estudo, optou-se por dois métodos de pesquisa, 

qualitativa e quantitativa. A nível qualitativo realizou-se entrevistas a jornalistas e a um 
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elemento da comunicação do FC Porto, a nível quantitativo procedeu-se à aplicação de um 

inquérito via questionário que se baseia na recolha e análise de dados que permite a sua 

mensuração estatística e a validação do propósito do estudo. O questionário é transversal tendo 

em conta que todas as medições são feitas num único momento, não existindo um período de 

seguimento dos indivíduos inquiridos. Os dados foram recolhidos através de um inquérito 

aplicado a uma amostra.  

4.3. Métodos para recolha de dados 
 

4.3.1. Método qualitativo: técnica de recolha de dados 

 

A pesquisa qualitativa é uma técnica de pesquisa exploratória, baseada em pequenas 

amostras, que proporciona a compreensão do contexto do problema. (Malhotra 2005). Esta 

pesquisa apresenta algumas limitações, no que concerne aos resultados obtidos, já que estes não 

devem ser generalizados, nem tomados como representativos da população em estudo (Johnson 

1994), sendo complementados com um método quantitativo (de Freitas, da Cunha, Moscarola 

1996).  

Com o objetivo de se perceber como é que a comunicação do FC Porto é percecionada, e 

de forma a complementar o estudo de caso efetuado, para responder à pergunta de partida desta 

investigação “Qual a influência dos media nas estratégias de comunicação do FC Porto?”, 

recorreu-se à pesquisa qualitativa entrevistando alguns jornalistas que tratam conteúdos do FC 

Porto e um elemento da estrutura do clube pertencente à comunicação. As questões colocadas 

aos entrevistados foram do tipo aberto, possibilitando respostas de acordo com as 

considerações, as opiniões e motivações dos entrevistados, não os limitando às questões que o 

entrevistador põe (Kotler e Keller 2000). Realizadas as entrevistas, sistematizou-se a 

informação para que fosse exequível resumir e organizar os dados, fazendo deles 

compreensíveis. (Miles e Huberman 1994). 

4.3.2. Método qualitativo: resultados 

 

A primeira questão colocada foi transversal a todos os jornalistas e pretendeu-se questionar 

como é a abertura da estrutura FC Porto para os jornalistas, tentando saber se é fácil ou não 

trabalhar com o FC Porto. Um dos jornalistas entrevistados, Carlos Matos Rodrigues, da estação 

televisiva desportiva SPORT.TV, falou da sua experiência de contacto com os elementos da 
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comunicação do FC Porto. Para o jornalista “é fácil trabalhar as notícias do FC Porto”, quando, 

diz ele “nos é concedida a informação”3, assumindo que na maioria dos casos, a tentativa de 

obter notícias sobre o clube é infrutífera. Luís Mesquita, da Rádio Portuense —- uma rádio 

online da cidade do Porto —, aponta “no início foi difícil impor o nosso trabalho e tivemos 

dificuldades que nos reconhecessem4”. Outro dos jornalistas contactados, por questões 

relacionadas com o trabalho, preferiu manter a entrevista sobre o anonimato, mas afirmou ser 

“cada vez mais difícil ter acesso à informação e fazer o respetivo trabalho”. 

De seguida, foi pedido aos jornalistas que classificassem o trabalho desempenhado pela 

estrutura de comunicação do FC Porto para com os jornalistas. Luís Mesquita e Carlos Matos 

Rodrigues responderam da mesma forma considerando-o “positivo”. Carlos Matos Rodrigues 

deu como referência o diretor de imprensa Pedro Amorim, caracterizando-o como “pessoa 

excecional e postura cinco estrelas”, apontando ainda a organização “nos jogos, no Estádio do 

Dragão, está tudo bastante organizado, desde fichas de jogo até todo o tipo de comunicações 

efetuada”. Já Luís Mesquita vinca novamente o facto de o clube ser fechado, compreendendo 

porque o faz, ainda que apreciasse que “houvesse uma maior abertura”. Ainda assim, Luís 

afirma que “há uma preocupação em responder às nossas dúvidas e questões”. O terceiro 

entrevistado preferiu não responder a esta questão. 

Sendo os clubes tão fechados foi perguntado aos jornalistas como é que ultrapassam as 

dificuldades de blackout e da pouca abertura dos elementos dos clubes. Carlos Matos Rodrigues 

afirmou que por vezes “é inultrapassável”, vincando que “é difícil ter acesso à informação para 

além daquilo que os próprios clubes querem que os jornalistas saibam”. Já Luís Mesquita atira 

que na estação que representa “tentam pouco obter informações”, pois quando tentavam “não 

obtinham resposta”, afirmando mesmo “é uma defesa nossa não o fazer”. Já o terceiro 

entrevistado5 diz ser essa a “função do jornalista” afirmando que é necessário “recorrer a outros 

meios”, sendo uma “arma do trabalho” o contacto com os jogadores, por exemplo, uma visão 

que é partilhada com Carlos Matos Rodrigues que afirma por vezes ser preciso ligar diretamente 

“ao empresário A ou ao jogador B para obter alguma informação”. 

O elemento da comunicação do FC Porto6 que aceitou ser entrevistado, questionado 

diretamente se os media ou os próprios adeptos influenciavam as estratégias de comunicação 

                                                 
3 Entrevista realizada via telefone ao jornalista Carlos Matos Rodrigues transcrita no apêndice K 
4 Entrevista realizada presencialmente a Luís Mesquita da Rádio Portuense transcrita no apêndice K 
5 Entrevista realizada via telefone transcrita no apêndice K 
6 Entrevista realizada via telefone a Vítor Hugo Alvarenga transcrita no apêndice K 
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que o FC Porto utiliza, afirmou perentoriamente que não. “Não temos qualquer tentativa de 

resposta àquilo que os órgãos de comunicação escrevem”, prosseguindo depois para a política 

implementada pelo clube “temos um planeamento bem claro, que muitas vezes foge ao que vem 

nos jornais e que procuramos que seja imune a resultados desportivos que acabam por ser, para 

os adeptos, a maior motivação, o maior foco. Procuramos seguir um caminho linear sem exultar 

as vitórias, nem depressões com derrotas, mantendo um fluxo de trabalho que permite transmitir 

as informações relevantes sobre o clube”. 

Depois, tentamos saber se o FC Porto tem um plano de comunicação definido, com 

atividades programadas e realizadas regularmente com agenda, timing e atividades por 

respeitar. O entrevistado afirmou “há um planeamento antecipado dos conteúdos, procuramos 

distribuir os conteúdos pelos vários veículos. Na revista Dragões há um maior planeamento, já 

o site é mais factual, sobre o acontecimento diário, deixando a exploração dos conteúdos para 

a revista Dragões”. Tocando no tema “conteúdos” questionámos o entrevistado se as ideias para 

esses conteúdos partiam apenas dos elementos que trabalhavam nesse departamento ou se 

também podiam vir de fora. “Não há ideias que venham de fora, há ideias que vêm de outros 

departamentos. Há uma ligação forte ao Porto Canal e à equipa de Redes Sociais, desse esforço 

conjunto surgem as ideias e o planeamento sobre grandes acontecimentos” prosseguindo com 

exemplos práticos “a Gala Dragões de Ouro, a data de aniversário do clube ou quando um 

jogador atinge a marca dos 100 jogos pelo clube”, nesses casos as várias equipas pensam “a 

forma de abordar, os métodos de distribuição” e tudo feito é pensado “em conjunto” num 

processo “dinâmico” para que a ideia possa “viver de forma diferente nos vários meios”, com 

o intuito que esta “garanta a maior abrangência e cobertura de determinado evento”. 

Outro tema abordado, nesta entrevista, prende-se com as principais apostas dos FC Porto 

em termos de comunicação. Questionamos se estas apostas se caracterizavam por ser próximas 

dos públicos-alvo, ou seja, dos adeptos e comunicação social. O elemento da comunicação do 

FC Porto apontou o grande foco para “os adeptos” e a tentativa de “aproximação e dar o máximo 

de informação” a estes, “não camuflando resultados negativos, não escondendo questões 

incómodas para a equipa” tentando, segundo diz, “prestar o melhor serviço possível” sabendo 

que os adeptos são “parte integrante do clube.” Já relativamente aos media, o elemento do FC 

Porto revela haver uma “preocupação” em divulgar a informação correta a todos os órgãos, pois 

estão cientes de que “se muitas vezes não tiverem essas informações corretas e concisas, 

acabam por tentar saber por outros meios e a informação acaba por não ser clara.” Por isso, 
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afirma, “tentámos ser nós a facultar essa informação de forma pública para todos (media e 

adeptos), pois isso fará com que não surjam ideias erradas”. 

Quisemos ainda saber se o FC Porto tentava, de alguma forma, diferenciar ou segmentar o 

seu público e se realizava algum tipo de estratégia diferente, por exemplo, para o público 

feminino e/ou para as faixas etárias mais baixas, para os jovens. Vítor Hugo Alvarenga, do 

Departamento de Comunicação do FC Porto, referiu que não há “qualquer tipo de segmentação, 

nem importa diferenciar”, contudo referiu haver uma pequena diferença naquilo que escrevem 

para o site e revista dragões, daquilo que o clube utiliza nas redes sociais. A linguagem. “Há 

uma linguagem diferente nos canais de comunicação formal e nas redes sociais. Nas redes 

sociais, por exemplo, trata-se o adepto por “tu”, já que se fala para um público mais jovem 

ligado a estas plataformas”, nos outros, como o site, revista ou canal, o entrevistado refere 

“procura-se seguir uma linguagem mais formal, tentando tratar o interlocutor por você” 

havendo, ainda assim, essa “tentativa de aproximação ao adepto com um distanciamento formal 

que a postura do clube exige”, terminou. 

Sendo o FC Porto um clube que vive para os seus adeptos, tentámos saber se havia feedback 

por parte destes. O elemento da comunicação do FC Porto afirmou que recebem “vários emails 

durante o dia com sugestões de melhoria, correções e opiniões”, um feedback que o próprio 

afirma que os “alimenta”, completando que “não comunicam para o vazio” e sem este feedback 

“não faria sentido fazerem o que fazem”. 
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4.3.3. Método qualitativo: conclusões 

 

Numa primeira análise aos resultados conseguidos durante as entrevistas, vários pontos 

foram ao encontro da revisão de literatura realizada. 

Recorrendo aos estudos de Pedersen et al (2007), relembramos que, para os autores, é 

preciso uma boa relação entre organização e os media, e esta relação deve ser pautada, 

principalmente, por honestidade. Segundo o que nos foi dito pelo elemento da comunicação do 

FC Porto, esse é um dos principais objetivos e estratégias que o clube utiliza, havendo uma 

tentativa de serem sempre claros com os órgãos de comunicação social.  

Daniel Seabra afirma que “a luta pela vitória não se resume ao que é disputado em cada 

partida, mas a tudo o que a envolve noutras esferas”, sendo que as práticas a nível de 

comunicação são um aspeto preponderante. Christofer Galvão (2016) também partilha essa 

opinião nos seus estudos quando afirma que é preciso “transmitir informações aos adeptos da 

melhor forma possível” uma visão que, novamente, o elemento da comunicação do FC Porto 

referiu, já que o clube tenta ser “próximo dos adeptos e dar o máximo possível de informação”.  

O mesmo Christofer Galvão (2016), como vimos na revisão da literatura, apontou que a 

tarefa dos clubes é “comunicar num mercado onde as informações são transmitidas por diversas 

fontes, nem sempre confiáveis tentando minimizar as variáveis negativas e reforçando as 

positivas”.  

Outro ponto que vai ao encontro do que disse o entrevistado ligado à comunicação do FC 

Porto quando afirma “tentamos ser nós a facultar informação a órgãos de comunicação social e 

adeptos”, porque “muitas vezes se não tiverem essas informações acabam por saber por outros 

meios e a informação acaba por não ser clara e surgem ideias erradas”. 

Ainda assim, e pelo que os jornalistas afirmaram, depreendemos que é difícil estes obterem 

notícias do FC Porto, pelo facto de serem uma estrutura fechada e com pouca abertura para a 

partilha de informações. Um ponto que, aqui, vai contra aquilo que Lampreia (1999) afirma no 

seu estudo “visto que os clubes são fontes de notícias, tudo o que for passível de ter interesse 

noticioso, seja positivo ou menos bom, pode ser transmitido aos media (…) apesar da tendência 

que existe para os tentar abafar”.  

Recorrendo novamente à revisão da literatura, Pinheiro (2012) diz-nos que é fundamental 

os clubes serem “humildes/modestos nas vitórias, mas também tranquilo nas derrotas” e isso 



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

82 

mesmo disse Vítor Hugo Alvarenga explicando o caminho que o FC Porto procura implementar 

“procuramos seguir um caminho linear sem exultar as vitórias, nem depressões nas derrotas.” 

Apesar dos entraves, é referido que o trabalho do departamento de comunicação do FC Porto 

é realizado de forma positiva e bastante organizado.  
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4.3.4. Método quantitativo: técnica de recolha de dados 

 

Para alcançar um resultado de acordo com o problema proposto, utilizou-se como 

instrumento quantitativo um questionário que foi concebido através da adaptação de escalas 

propostas e testadas por vários autores. Um questionário pode ser apresentado como “a técnica 

de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas às pessoas com o 

propósito de obter informações sobre conhecimentos, sentimentos, interesses, entre outros” (Gil 

2008, 121). Também Perrien e Alli (1986) afirmam que os questionários nos dão informações 

sobre questões importantes como a idade, a escolaridade, o estilo de vida, atitudes, interesses e 

opiniões. Gil (2008, 122) refere que com um questionário é possível alcançar um grande número 

de pessoas, apesar de todas as barreiras que existam, pois não importa o local onde estejam, já 

que é fácil o seu envio e tem custos reduzidos; apontando ainda o anonimato e a liberdade de 

resposta quando lhes é mais conveniente o fazer. Por outro lado, o referido autor aponta ainda 

alguns entraves desta técnica, tais como o inconveniente de não poder ser utilizado com pessoas 

analfabetas, a impossibilidade de ajudar o inquirido na eventualidade de não compreender 

questões e ainda o facto de ter, obrigatoriamente, um número de perguntas reduzido, caso 

contrário, a possibilidade de os inquiridos se aborrecerem e não responderem a todas as 

questões, acabam por tornar o número da amostra ainda mais reduzido. 

O questionário está divido em três partes: a primeira referente a questões que visam 

identificar socio-demograficamente os inquiridos, a segunda refere-se à caracterização do 

adepto do FC Porto e a terceira permite saber a opinião da amostra relativa à comunicação do 

clube em si. As questões são do tipo aberta e fechada. As de resposta aberta permitem ao 

inquirido construir uma resposta pelas suas próprias palavras, facilitando a liberdade de 

expressão. As fechadas são as que o inquirido apenas escolhe uma opção das que são 

previamente apresentadas e de acordo com a sua opinião. São de escolha múltipla e permitem 

uma aplicação direta do tratamento estatístico (Nogueira, 2002). Estes itens são medidos com 

recurso a várias escalas como, por exemplo, a de Likert que é medida em 5 pontos que vão 

desde o número 1 ao número 5. Uma escala tipo 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 (Cunha 2007:24). 
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4.3.5. Pré-teste  

 

Com o objetivo de testar o questionário e os seus itens, procedeu-se a um pré-teste. Segundo 

Gil (2008) antes de aplicar o questionário de forma definitiva, este deverá ser testado 

preliminarmente. “A finalidade deste ato, geralmente intitulado como pré-teste, é evidenciar 

possíveis erros na redação do questionário, tais como complexidade das questões, imprecisão 

na redação, desnecessidade nas questões, exaustão, entre outros” (Gil, 2008, 134). 

Nesta fase, o questionário foi aplicado a um número reduzido de pessoas, 20 mais 

especificamente, para formarem a amostra pretendida. Deste pré-teste resultaram alguns ajustes 

à quantidade de perguntas e à forma como as perguntas estavam feitas de modo a tornar o 

questionário menos extenso e de mais fácil compreensão, bem como a correção de algumas 

gralhas encontradas por alguns dos inquiridos nesta amostra. 

 

4.3.6. Aplicação do questionário 

 

Para a recolha de dados procedeu-se à distribuição de um questionário. 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 aplicativos que permitem o envio de mensagens privadas como o Whatsapp e o 

Facebook Messenger. 

As pesquisas realizadas recorrendo à internet têm-se tornado cada vez mais populares e 

muito se deve às vantagens que daí advêm, como os custos mais baixos, rapidez e facilidade de 

alcance, tornando o processo de resposta do inquirido mais conveniente. (Malhotra, 2001). 

O questionário foi aplicado pela primeira vez no dia 7 de outubro de 2018 e esteve 

disponível para resposta até ao dia 12 de outubro de 2018. No total foram obtidas 168 respostas 

válidas. A amostra foi não probabilística de conveniência. 
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4.3.7. População e Amostra 

 

O universo/população desta investigação é composto por indivíduos do sexo masculino e 

feminino, sendo que podem ou não ser adeptos e simpatizantes do FC Porto. Para uma ideia do 

número de indivíduos pertencentes à população, recorremos à página oficial do FC Porto no 

Facebook que nos dá a informação, através da quantidade de likes, de uma estimativa da 

população total. No dia 06 de outubro de 2018, a página apresentava 4.037l251 likes, 

perspetivando-se que o número real de adeptos seja aproximado. 

A amostra é o “subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem 

ou se estimam as características desse universo ou população” (Gil, 2008). Segundo Huot 

(2002), as amostras podem ser probabilísticas ou não probabilísticas. A técnica de amostragem 

utilizada foi a amostragem não probabilística porque nem todos os elementos da população 

tinham a mesma probabilidade de formarem a amostra. Carmo e Ferreira (2008: 215), afirmam 

que estas amostras “podem ser selecionadas tendo por base critérios de escolha intencional 

utilizadas com a finalidade de determinar as unidades da população que fazem parte da 

amostra”. A técnica de amostragem deste questionário é por conveniência, já que a amostra se 

formou de acordo com a disponibilidade e acessibilidade dos elementos da população (Huot 

2002). A mesma afirmação é corroborada por Carmo e Ferreira (2008:215) que afirmam que a 

amostragem por conveniência “utiliza-se num grupo de indivíduos que esteja disponível ou 

num grupo de voluntários”. 

 

4.3.8. Método quantitativo: Caracterização da Amostra/Análise e Discussão de 

Resultados 

 

A amostra final é obtida por 168 elementos, sendo que 44,4% (75) são do género masculino 

e 55,4 % (93) são do género feminino, como está apresentado no Gráfico 1, mostrando bastante 

equilíbrio na distribuição das respostas pelos géneros, já que o género feminino tem apenas 

mais 11% de percentagem. Este resultado pode ter uma explicação mais indutiva, através da 

observação da realidade, que nos mostra que apesar dos homens serem percecionados como o 

sexo mais forte no tema futebol, as mulheres já se interessam e participam cada vez mais neste 

desporto.  
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Gráfico 1 Género dos Inquiridos 

 

A faixa etária dos 18 aos 25 anos é a que ocupa a maior fatia de inquiridos com 87 do total 

a estar entre estes valores, correspondentes a 51,5% da amostra. Logo de seguida, 32 dos 

inquiridos estão na faixa dos 34 aos 41, já 31 dos inquiridos tem idade compreendida entre os 

26 e os 33 anos. 

 

Gráfico 2 Idade dos Inquiridos 
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Já no que concerne à análise do nível de escolaridade dos inquiridos, como é possível 

observar no Gráfico 3, concluímos que predominam os que possuem habilitações ao nível do 

ensino secundário com um total de 43,6%, logo acompanhado pela licenciatura com 70 

inquiridos (41,1%). Depois, surgem os inquiridos com nível de mestrado 17, os com apenas 

ensino básico com 5 e finalmente o Doutoramento com 6%. Estes resultados podem ter por base 

o facto de as pessoas mais instruídas estarem mais sensibilizadas para a importância das 

investigações científicas e da produção de conhecimento, logo estarem mais dispostas a 

contribuir para essas investigações; por outro lado, também se compreende que ao utilizar uma 

plataforma para administração do inquérito, por sistema de voluntariado, as pessoas com a 

mesma faixa etária teriam maior probabilidade de responder uma vez que o seu grupo de amigos 

e conhecidos na rede social serem da mesma idade. 

 

Gráfico 3 Habilitações Literárias 

 

A análise à ocupação da nossa amostra (Gráfico 4) indica que os dois maiores grupos se 

referem aos trabalhadores com 133 inquiridos (69%) e aos estudantes com 43 inquiridos (26%). 

Sendo os restantes elementos distribuídos pelos desempregados (7), reformados (1) e 

trabalhadores/estudantes (4). 
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Gráfico 4 Situação Profissional dos Inquiridos 

Já no que diz respeito à localização geográfica dos inquiridos (Gráfico 5), observa-se uma 

predominância dos que residem no norte do país com 95,1% da amostra. Este fenómeno pode 

dever-se ao facto de os adeptos/simpatizantes do FC Porto residirem, maioritariamente, na zona 

norte de Portugal. 

 

Gráfico 5 Local de Residência 
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Quando questionados sobre o seu estado civil, 128 dos inquiridos diz ser solteiro (76,1%), 

já 29 diz-se casado (17,2%), ao mesmo tempo que 1,4% dos inquiridos está numa união de facto 

e 5,3% dos inquiridos encontra-se divorciado ou separado. 

 

Gráfico 6 Estado Civil 

Já à pergunta de que clube é, 126 dos inquiridos (76,5%) respondeu ser do FC Porto sendo 

que os 42 restantes se dividiram pelo Benfica, Sporting, Rio Ave, Leixões, Amarante e houve 

ainda quem referisse não ter clube. 

 

 

Gráfico 7 Identificação do Clube que são simpatizantes 
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Esta última questão era importante, não só para identificar os inquiridos que seriam adeptos 

do FC Porto, mas também para permitir conhecê-los melhor levando estes 126 a continuar no 

Grupo II onde é permitida fazer uma caracterização do adepto do FC Porto. Os restantes 42 

foram redirecionados diretamente para o Grupo III referente, em específico, à Comunicação do 

FC Porto. 

A pergunta seguinte do Grupo II pretendia saber quais os adeptos do FC Porto que 

responderam a este inquérito seriam sócios do clube. Como é possível observar no Gráfico 

abaixo, 77,8% das pessoas inquiridas respondeu que que não é sócio do clube sendo que apenas 

28 diz ser associado do FC Porto o que corresponde a 22,2% dos 126 inquiridos. Dos sócios do 

clube 19 são do sexo masculino e apenas 9 são do sexo feminino.  

 

Gráfico 8 É sócio do FC Porto? 

 

Em seguida, era pedido aos adeptos do FC Porto que respondessem à pergunta (“Com que 

frequência se desloca ao Estádio do Dragão para ver o FC Porto jogar?”), 54 destes diz apenas 

ver um jogo por ano da sua equipa, enquanto 31 dos quais diz nunca ir ao estádio. De seguida 

16 referem ir a todos os jogos e 15 vê apenas um jogo por mês. Para finalizar 7 vê apenas 2 ou 

3 jogos por mês, enquanto 3 veem apenas 2 ou 3 jogos por ano. 
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Gráfico 9 Frequência de jogos visualizados no Dragão  

Num cruzamento de dados dos dois anteriores Gráficos (8 e 9) conseguimos perceber que 

14 dos elementos que responderam que são sócios do FC Porto vão a todos os jogos no Estádio 

do Dragão. Dos 54 elementos que responderam que vão a 1 jogo por ano, 47 não são sócios e 

apenas 7 são associados do FC Porto. 

No Gráfico número 10 pode se ver as respostas à pergunta (“Com que frequência vê, 

presencialmente, os jogos fora do FC Porto?”) neste caso, 54 dos adeptos inquiridos não vê 

nenhum jogo do FC Porto na condição de visitante, ao passo que 17 diz que vê todos os jogos, 

já 31 afirma ver 1 jogo por ano, sendo que 13 veem 1 jogo por mês e 11 veem 2 ou 3 jogos. 

 

Gráfico 10 Frequência de jogos na condição de visitante 
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Se voltarmos a recorrer ao Gráfico número 8 e cruzarmos os dados com o Gráfico número 

10 percebemos que dos 17 adeptos que vão a todos os jogos fora do FC Porto apenas 7 são 

sócios e os restantes não são sócios. Ao fazermos a respetiva análise entre o Gráfico 9 e o 

Gráfico 10 percebemos que apenas 6 adeptos responderam que vão a todos os jogos do FC 

Porto no Estádio do Dragão e também fora, na condição de visitante. 

 

Gráfico 11 Local de preferência para ver os jogos 

 

O Gráfico número 11, apresentado acima, mostra-nos a preferência dos adeptos do FC Porto 

pelo local onde preferem assistir aos jogos. Como é possível observar a grande maioria, 93, 

prefere ver os jogos fora das claques, já 33 favorecem o local das claques para assistir aos jogos 

do seu clube. Dos que veem os jogos fora das claques, 10 elementos vão aos jogos todos do FC 

Porto disputados no Estádio do Dragão, enquanto 11 vão aos jogos realizados na condição de 

visitante. Por outro lado, apenas 6 elementos que preferem ver os jogos nas claques, vão a todos 

os jogos em casa e fora que o FC Porto disputa. 

No Gráfico que se segue, podemos verificar as respostas dos inquiridos à pergunta (“Como 

se caracteriza enquanto adepto do FC Porto?”), neste caso as hipóteses de escolha eram: 

Fervoroso, Apaixonado, Doente, Ferrenho, Participativo, Teimoso, Respeitador, Racional, 

Passivo e Maduro, em que se pedia para escolherem apenas três opções. As mais votadas foram: 

Apaixonado com 72, seguido de Respeitador com 39 e Racional com 32. As restantes opções 

foram fervoroso com 29, passivo e participativo, curiosamente com 14 cada, ferrenho e maduro 

com 13, doente com 8 e teimoso com apenas 1 opção. 
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Gráfico 12 Como se caracteriza enquanto adepto do FC Porto? 

  

Na pergunta do Gráfico 13 foi pedido aos inquiridos que caracterizassem o adepto do FC 

Porto no geral e, neste caso, a opção Apaixonado voltou a ser a líder com 86 escolhas, seguido 

de Fervoroso com 52 e Ferrenho com 41. Seguiu-se participativo com 19, doente com 15, 

respeitador com 10, racional 8, teimoso 5, maduro 4 e passivo 3. 

 

Gráfico 13 Caracterização do adepto FC Porto no geral 

 

O adepto FC Porto caracteriza-se a si próprio como respeitador e racional, mas quando é 

chamado a caracterizar o adepto em geral a interpretação que os inquiridos fazem já é de 

fervoroso e ferrenho, o que indica uma diferença entre as atitudes sobre si e sobre o outro. 
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Gráfico 14 Se não fosse do FC Porto de que outro clube seria? 

 

No Gráfico 14, a pergunta era (“Se não fosse do FC Porto de que outro clube seria?”) e as 

opções Nenhum ou escreva outro. 102 dos inquiridos responderam que não trocariam o seu 

clube por outro e, curiosamente, 24 dos inquiridos optaram pela resposta “Outro”, sendo que 

18 deles optaram por escolher clubes igualmente do norte do país tais como Canelas, Pedras 

Rubras, Braga, Rio Ave, Penafiel, Leixões, Fafe, Salgueiros, Chaves e Boavista, com este 

último a ter uma predominância de 7 escolhas, sobressaindo como o principal clube para além 

do FC Porto. Destaque ainda para 5 dos inquiridos que afirmaram optar por um dos outros dois 

rivais do clube da cidade invicta com 3 a escolherem o Sporting e 2 a optarem pelo Benfica, e, 

por último, um inquirido escolheu a Académica de Coimbra. 

No grupo II ainda foi pedido aos inquiridos adeptos do FC Porto, através de uma questão 

aberta, que apresentassem mudanças que realizariam no seu clube se pudessem. Por ser uma 

questão aberta, apenas 42 dos 126 inquiridos responderam, sendo que 16 dos quais referiram 

que não mudavam nada no seu clube. Os restantes 26 dividiram as suas respostas por situações 

que gostavam de ver implementadas no seu clube, salientando-se as seguintes respostas: 

“mudanças na SAD e na presidência”; “acabar com o excesso de comissões aos agentes 

desportivos”; “transparência em todos os processos realizados pelo clube”; “baixar o preço de 
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bilhetes e quotas”; “apostar no regresso do atletismo e na implementação do futsal como 

modalidades oficiais do clube”. 

De seguida, os adeptos do FC Porto juntavam-se aos restantes no Grupo III – A 

comunicação do FC Porto em que lhes eram pedidas respostas sobre a comunicação do FC 

Porto em específico. 

 

Gráfico 15 Gosta da comunicação desenvolvida pelo FC Porto? 

A primeira pergunta deste terceiro grupo questionava os inquiridos se gostavam ou não da 

comunicação desenvolvida pelo FC Porto. 148 dos indivíduos respondeu favoravelmente, 

enquanto apenas 20 consideraram não gostar. Se cruzarmos a informação que nos dá o Gráfico 

8 sobre a pergunta “De que clube é?” com a presente no Gráfico 15 “Gosta da comunicação 

desenvolvida pelo FC Porto?”, chegámos à conclusão que dos 20 inquiridos que responderam 

não gostar da comunicação desenvolvida pelo clube, 5 são adeptos do FC Porto. Em sentido 

contrário, a maioria dos inquiridos que respondem gostar da comunicação do clube, 

nomeadamente 121, são também eles adeptos do FC Porto. Por outro lado, dos 42 inquiridos 

que responderam não ser do FC Porto, na pergunta do Gráfico 8, 27 manifestaram gostar da 

comunicação desenvolvida pelo clube azul e branco e os restantes 15 não gostam. 
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Gráfico 16 Como analisa a comunicação do FC Porto nos seguintes meios? 

No Gráfico 16 podemos verificar a opinião dos inquiridos no que diz respeito à pergunta 

(“Como analisa a comunicação do FC Porto através dos seguintes meios?”) numa escala que ia 

de 1 a 5, como se pode observar na parte superior do gráfico. O site oficial do FC Porto com 55 

e o Porto Canal com 54 recolherem a preferência dos inquiridos com a classificação máxima 

de 5, por seu turno a newsletter Dragões Diário foi escolhida por 41 e a Revista Dragões com 

40, nesta avaliação máxima. Depois, no grau de avaliação 4, o Porto Canal obteve 61 votos, 

seguido pelo site oficial com 52, a Revista Dragões com 40 e o Dragões Diário com 39. No 

extremo oposto da tabela, nas opções que se fixam entre o 1 e o 2, relativamente a votos 

negativos, pode-se verificar que nenhuma das opções atinge os dois dígitos ficando sempre com 

números abaixo do 9.  

Por último, verificou-se que no caso da Revista Dragões e do Dragões Diário a opção mais 

escolhida foi a NS/NR – não sabe/não responde, o que se traduz num possível ponto de melhoria 

para o FC Porto, na comunicação desenvolvida através destes meios ou na sua publicitação. 

Pelas respostas pode-se concluir que a amostra do inquérito se revela satisfeita com a 

comunicação desenvolvida pelo FC Porto.  
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Gráfico 17 Análise à comunicação desenvolvida através de redes sociais 

No Gráfico 17, que nos mostra as respostas à pergunta (“Que análise faz à comunicação do 

FC Porto através das seguintes plataformas?”) os inquiridos, tal como na pergunta anterior, 

deveriam responder numa escala de 1 a 5. O Instagram com 58 e o Facebook com 57 respostas 

foram classificados com a máxima cotação de 5. Em sentido contrário, os inquiridos não se 

mostram conhecedores da comunicação do FC Porto através do Twitter com 73 deles a 

responderem NS/NR – não sabe/não responde, tal como a resposta Youtube que obteve 56 

respostas iguais.  

Por isso, depreende-se que a amostra é particularmente conhecedora da comunicação que o 

FC Porto desenvolve através das redes sociais Facebook e Instagram. Estas opções podem 

também estar relacionadas com o facto de serem duas redes sociais mais próximas das camadas 

mais jovens e, ao mesmo tempo, mais utilizadas por estas faixas etárias mais baixas. Em sentido 

contrário, o Youtube e o Twitter são ainda plataformas por descobrir não muito exploradas pela 

amostra do questionário. Isto pode se explicar pela dinâmica de publicações nestas duas últimas 

plataformas ser inferior à que é realizada pelo clube no Facebook e Instagram, já que os 

conteúdos que são publicados no Youtube são também partilhados no Facebook, o que por si 

só pode ser fator de um menor acesso à plataforma de divulgação de vídeos. Também os 

conteúdos divulgados no Twitter são, na sua maioria, preenchidos ou pelo acompanhamento 

minuto a minuto dos jogos que o FC Porto disputa ou das conferências de antevisão do treinador 

Sérgio Conceição. Dois momentos que podem ser acompanhados, no caso do primeiro, via 

vídeo em direto nos estádios ou nos canais que transmitem essas partidas, e o segundo momento 

também com vídeo em direto no Porto Canal.  
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Gráfico 18 Classificação da gestão da comunicação do FC Porto em tempos de crise 

  

No Gráfico 18, referente aos resultados à pergunta (“Como classifica a gestão da 

comunicação do FC Porto em momentos de crise?”) 39% da amostra classifica a gestão da 

comunicação de crise como Boa. Logo de seguida, 49 dos inquiridos opta por classificar como 

Razoável o que corresponde a 29% e 35 dos inquiridos classifica essa gestão como Muito Boa, 

o equivalente a 20% das respostas. 15 dos inquiridos atribuíram a opção Fraca ou Muito Fraca, 

a gestão destes momentos, correspondentes a 8% e, por último, 4% diz não saber ou prefere 

não responder. 
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Gráfico 19 Como classifica os seguintes elementos do FC Porto? 

 

O Gráfico 19 é referente à pergunta (“Como classifica os seguintes elementos do FC 

Porto?”) onde se pede aos inquiridos para classificarem o Emblema, o Equipamento e o Site do 

clube numa escala de 1 a 5. No que ao emblema atual diz respeito, 108 inquiridos atribuíram o 

valor máximo da escala de 5, já quanto ao equipamento apenas 75 responderam com nota 5 e, 

por último, relativamente ao site oficial, só 72 o fizeram. No que concerne aos valores 3 e 4 os 

números foram muito próximos não havendo uma discrepância grande nestas escolhas. 

 

Gráfico 20 Questão da Evolução da imagem do clube 
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No Gráfico 20, referente à pergunta (“Que avaliação faz da evolução da imagem do clube?”) 

40,5% dos inquiridos, equivalente a 68 pessoas, atribuiu a resposta Boa, seguido de Muito Boa 

com 33,9%, o equivalente a 57 pessoas, com a resposta Razoável com 15,5%, equivalente a 26 

pessoas, a fechar as três opções mais votadas. De seguida 12 pessoas (7,1%) responderam que 

a imagem do clube estava estagnada, ao passo que 2 (1,2%) consideraram a imagem Fraca e 

por último 3 pessoas (1,8%) não souberam/não quiseram responder à questão. Podemos 

verificar que a amostra do inquérito se revela satisfeita com a atual imagem do clube com mais 

de 73% a classifica-la como Boa ou Muito Boa. 

 

Gráfico 21 Através de que meios recebe notícias do FC Porto? 

O Gráfico 21 mostra-nos as respostas à pergunta (“Através de que meios recebe notícias do 

FC Porto?”). A resposta mais selecionada pelos inquiridos foi a opção online que foi 

selecionada por 134 inquiridos (32,1%), seguido da opção televisão com 112 (26,9%) e da 

opção jornais com 82 (19,7%). Rádio com 48 (11,5%) e Revistas com 31 (7,4%). Para último 

com 2,4% ficou a opção nenhuma ou que não recebem notícias do FC Porto. 

 

Gráfico 22 Que temas associa ao FC Porto? 
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No Gráfico 22 podemos ver as respostas dos inquiridos à pergunta (“Que temas associa ao 

FC Porto?”) sendo que as opções eram: E-Toupeira, Vouchers, Corrupção, Apito Dourado, 

Títulos, Caso dos Emails, Cashball e Vitórias. Os mais escolhidos pelos inquiridos foram 

Vitórias (95), Títulos (93) e Apito Dourado (61). Seguiram-se Corrupção (34), E-Toupeira (18), 

Caso Emails (13), Vouchers (5) e Cashball (2). Visto que grande parte dos inquiridos é adepto 

do FC Porto, pode-se concluir que estes tentaram apenas procurar os temas positivos para o 

clube, como são o caso de “vitórias” e “títulos”, ainda assim, o último tema mais escolhido 

“apito dourado”, apesar de negativo, foi um tema que também marcou o FC Porto. 

O Gráfico 23 mostra-nos as respostas à pergunta (“Que importância dá à comunicação 

efetuada pelas seguintes figuras?”) em que era pedido aos inquiridos que classificassem a 

importância da comunicação efetuada pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa; pelo 

treinador da equipa de futebol Sérgio Conceição; pelo diretor de comunicação Francisco J. 

Marques; pelo speaker do Estádio do Dragão e Oficial de Ligação aos Adeptos Fernando Saúl7; 

e pelo líder dos Super Dragões Fernando Madureira; numa escala de 1 a 5.  

105 dos inquiridos deu um 5 à comunicação efetuada por Jorge Nuno Pinto da Costa, o que 

revela a importância que a comunicação efetuada pelo presidente do FC Porto tem nos adeptos 

em geral. Se fizermos uma análise pormenorizada, percebemos que dos 105 que classificaram 

a comunicação de Pinto da Costa com um “5”, 93 deles são do FC Porto. No extremo oposto, 

dos 10 elementos que classificaram a comunicação de Pinto da Costa com um “1”, apenas um 

elemento é adepto do FC Porto. Esta análise permite-nos ainda perceber que 12 dos inquiridos 

                                                 
7 Fernando Saúl é desde 2004 o Oficial de Ligação aos Adeptos do FC Porto e também o speaker e animador do 

Estádio do Dragão. Já foi várias vezes suspenso de funções pelas palavras que profere durante os jogos e pelos 

comentários a arbitragens que faz nas suas redes sociais. 

Gráfico 23 Que importância dá à comunicação efetuada pelas seguintes figuras? 
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que não são adeptos do FC Porto também classificam a comunicação do presidente azul e 

branco com um 5. 

Já relativamente ao treinador Sérgio Conceição, 93 dos inquiridos atribuiu um “5” na 

avaliação da escala de 1 a 5. Voltando a fazer o cruzamento de informação com aqueles que 

responderam que o seu clube era o FC Porto, 85 destes classificam a comunicação do treinador 

como muito importante. Por outro lado, nenhum adepto portista classificou a comunicação do 

técnico com “1”, mas houve 3 deles que classificaram com um “2”. 

Relativamente ao diretor de comunicação, Francisco J. Marques, houve menos discrepância 

na atribuição de valores referentes à importância da comunicação deste elemento, com as 

classificações 3, 4 e 5 a ficarem muito perto umas das outras com 40, 38 e 35 escolhas, 

respetivamente. Destes, 35 adeptos do FC Porto atribuíram um 3, 34 atribuíram um 4 e, 

finalmente, 33 atribuíram um 5. Por último, 7 atribuíram um 2 e apenas 3 elementos 

classificaram a comunicação do diretor de comunicação com 1 e ainda 21 responderam que não 

sabiam/não respondiam. 

No que à comunicação de Fernando Saúl diz respeito, os valores também foram muito 

idênticos com a resposta 3 e 4 a receberem 36 e 35 votos, respetivamente. O terceiro valor mais 

escolhido diz respeito ao não sabe/não responde com 31 escolhas. Ainda assim, 41 adeptos 

atribuíram valores negativos à importância da comunicação do Oficial de Ligação aos Adeptos 

divididos por 22 no número 2 e 19 no número 1. 

Por fim, Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, tal como os dois anteriores 

elementos, obteve números equilibrados na avaliação da sua comunicação por parte dos 

inquiridos. A opção número 3 foi escolhida por 36 adeptos, a opção 5 por 34 adeptos, seguido 

da 4 por 30, a 1 com 29, a 2 com 22 e por último a opção não sabe/não responde com 13. 
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Gráfico 24 Opinião relativa ao condicionamento da comunicação do FC Porto 

O Gráfico 24 mostra-nos as respostas à pergunta (“Na sua opinião quão condicionada é a 

comunicação do FC Porto devido à cobertura que os media fazem do clube?”) numa escala que 

ia de 1 a 5. A resposta mais selecionada foi a intermédia, referente a “Condicionada” com 70 

dos inquiridos a optar por esta opção o que corresponde a 42,3% da amostra. De seguida 43 

optou por “Pouco Condicionada” o que equivale a 26,4%; 29 dos inquiridos respondeu que a 

comunicação do FC Porto era “Bastante Condicionada”, ou seja, 16% dos inquiridos; 20 dos 

inquiridos optou por responder “Nada Condicionada” o que representa 11,6% da amostra; por 

último apenas 6 elementos escolheram a opção “Totalmente Condicionada” num total de 3,7%. 

Numa análise mais aprofundada, dos 70 elementos que escolheram a opção “condicionada” 

56 são adeptos do FC Porto. Dos 43 que responderam “pouco condicionada” 31 deles são afetos 

ao FC Porto. 21 adeptos do FC Porto escolheram a opção “bastante condicionada” e 5 

“totalmente condicionada” e 13 adeptos optaram por “nada condicionada”.  
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Gráfico 25 A sua opinião relativa ao FC Porto é condicionada pelo que os media produzem? 

No Gráfico 25, apresentam-se as respostas à pergunta (“A sua opinião relativa ao FC Porto 

é condicionada pelo que os media produzem?”). Neste caso, os inquiridos responderam 

maioritariamente que os conteúdos dos media em nada influenciam a opinião, no caso, 69 deles, 

correspondentes a 41,1% da amostra. De seguida, 45 dos inquiridos diz ser pouco condicionado 

o que equivale a 26,4%, 41 optaram por escolher a opção mais neutra que corresponde a 24,5% 

da amostra, 10 responderam bastante condicionada, referente a 6,1% e, por último, 3 inquiridos, 

referentes a 1,8% da amostra dizem ser totalmente condicionados pelos media relativamente à 

opinião que têm do FC Porto. 

Da opção mais escolhida, relativa a “nada condicionada” 60 adeptos do FC Porto refere que 

os media não influenciam na opinião que têm do FC Porto e 30 dos 45 que responderam “pouco 

condicionada” também são afetos ao FC Porto. Portanto, conseguimos perceber que 90 dos 126 

inquiridos do FC Porto diz não ter a opinião relativa ao clube condicionada pelo que os media 

produzem. 



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

105 

 

Gráfico 26 Opinião relativa à cobertura dos media nos assuntos FC Porto 

À pergunta (“Como classifica, no geral, a cobertura dos media nos assuntos relacionados 

com o FC Porto?”) em que os inquiridos eram questionados sobre Jornais, Revistas, Rádio e 

Televisão, a resposta mais selecionada foi “Razoável”, para todas, com 69, 74, 69, e 64 

respetivamente, destacando-se também de seguida a opção “Boa” com 47, 27, 46 e 47. Os 

inquiridos, maioritariamente, escolheram a opção neutral para classificar a cobertura dos media 

o que nos diz que a amostra considera esta cobertura como sendo razoável, tendo, porventura, 

possibilidade de ser melhor realizada. 

O último grupo de questões teve ainda duas perguntas do tipo aberta, uma sobre o que os 

inquiridos mudavam na comunicação do FC Porto, se pudessem, e outra referente a possíveis 

mudanças no próprio questionário. À primeira delas, relativamente à comunicação, apenas 45 

da totalidade dos inquiridos quis responder, sendo que 17 dos quais afirmou que não mudava 

nada. As restantes respostas foram muito díspares com algumas sugestões de melhoria com 

pedidos de “a comunicação ser efetuada, única e exclusivamente, pelo presidente do clube, 

Pinto da Costa”; “mais transparência na informação prestada aos adeptos” e” também mais 

interação com o público” a serem visadas por alguns dos inquiridos. 

Já na última pergunta do questionário, referente às modificações que fariam, apenas 31 dos 

inquiridos respondeu a essa questão, sendo que 24 deles não acrescentaria nada. Das outras 

opções indicadas, apenas as seguintes foram como sugestões de pergunta: “A relação das 

claques com o FC Porto é?” e “Como é que é exposta a comunicação interna do clube”.  
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4.3.9. Método quantitativo: conclusões 

O questionário foi aplicado a uma amostra de 168 pessoas, 93 mulheres e 75 homens, com 

126 a serem adeptos confessos do FC Porto, já os restantes são de outros clubes. Destes adeptos, 

a esmagadora maioria não é sócia do FC Porto e apenas se desloca ao Estádio do Dragão para 

ver jogos do FC Porto, maioritariamente, num jogo por ano. Já relativamente ao local preferido 

para assistir a jogos, os inquiridos preferem ver fora das claques. Sendo o mundo desportivo e 

particularmente aquele que está ligado a clubes de futebol carregado de sentimentalismo e 

paixão, a maior parte dos adeptos do FC Porto autocaracteriza-se como tendo um perfil 

apaixonado, mas ao mesmo tempo racional e respeitador. Por outro lado, quando são 

questionados a classificar o adepto FC Porto no geral, os inquiridos classificam-nos, para além 

de apaixonados, como ferrenhos e fervorosos, o que se apresenta como contraditório em relação 

às atitudes e ações do adepto tradicional. Neste sentido, questionados se seriam de outro clube 

para além do gosto que nutrem pelo FC Porto, 80% dos inquiridos preferia não ser de nenhuma 

outra equipa. 

A partir da análise dos resultados do inquérito podemos concluir que a maioria dos 

inquiridos é apreciador da comunicação desenvolvida pelo FC Porto sendo que o Site Oficial e 

o Porto Canal são os melhores classificados, a nível de comunicação, para estes. Com cada vez 

maior utilização das redes sociais, a comunicação realizada através do Facebook e do Instagram 

apresenta também uma avaliação positiva por parte dos inquiridos. Já no que concerne aos 

momentos de crise, mais de metade dos inquiridos divide-se ente o Muito Boa e o Boa, sendo 

que esta segunda lidera, quando lhes é pedido que classifiquem essa gestão. Podemos assim 

concluir que, nestes momentos, o FC Porto faz uma boa gestão da sua comunicação agradando 

os seus interlocutores. Para os inquiridos o emblema atual, o equipamento e o site oficial estão 

bem classificados sendo considerados de máxima qualidade, tal como evolução da imagem do 

clube que é vista como muito boa. 

A comunicação efetuada pelo presidente Pinto da Costa e pelo treinador Sérgio Conceição 

são percecionadas como mais importantes, das figuras apresentadas para avaliação, por parte 

dos inquiridos A maioria dos adeptos do FC Porto afirma que a comunicação que o clube efetua 

é condicionada pelo que os media produzem, ao mesmo tempo que afirmam que as suas 

opiniões relativas ao FC Porto também são condicionadas por aquilo que os media produzem. 

Por último, os inquiridos afirmam, na sua maioria, que a cobertura efetuada pelos media através 

de jornais, revistas, rádios e televisões sobre os assuntos do FC Porto são realizados de forma 

razoável. 
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5. Apreciação Crítica do Estágio 
 

A realização do presente relatório foi fundamental para uma reflexão sobre o estágio 

curricular e todas as atividades inerentes ao processo de seis meses de ligação ao FC Porto. O 

estágio foi ainda importante 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 dos anos académicos. Sendo o 

principal objetivo adquirir competências específicas na área da comunicação, nomeadamente 

na assessoria de imprensa e da produção de conteúdos, proporcionou- ao estagiário um contacto 

com novas realidades adjacentes à comunicação específica de clubes de futebol. 

Os meses passados dentro da instituição FC Porto traduziram-se numa experiência essencial 

para o conhecimento de uma das maiores instituições de Portugal, mas também contribuíram 

para o enriquecer do leque de contactos do estagiário, bem como para a convivência com 

pessoas que, até então, eram símbolos que chegavam apenas pela televisão. O processo de 

estágio foi ainda importante para testar e improvisar algumas qualidades ao nível dos vários 

idiomas, pois era necessário falar e escrever em inglês e espanhol no contacto que se travava 

com os vários jornalistas. 

Poder fazer parte, ainda que de forma interina, num processo de estágio e por um período 

curto de tempo, de uma estrutura como a do FC Porto é o concretizar de um grande sonho. 

Aprender, lidar e conviver com pessoas com tamanha importância para o desporto português, 

mundial e para o FC Porto, em particular, é, sem dúvida alguma, gratificante para qualquer 

estagiário que, saído do processo académico, procura dar início à sua vida de trabalhador com 

uma primeira experiência – ainda que esta estivesse intimamente ligada ao período académico, 

por ser um estágio curricular. 

O orgulho de poder conviver com figuras ímpares do desporto como Jorge Nuno Pinto da 

Costa; Fernando Gomes (o bibota de Ouro); Hugo Sanchez, o goleador mexicano; ou Hugo 

Laurentino, figura do Andebol português; entre tantos outros e também com jornalistas 

conceituados a nível mundial que chegavam às infraestruturas do FC Porto, todos os dias, de 

todas as partes do mundo, constituem também um marco deste período. 

O sentimento de pertença e de confiança foram quase imediatos nos primeiros dias passados 

na instituição. O estagiário foi acolhido favoravelmente e tratado como mais um elemento da 

equipa de comunicação e, não apenas como um mero estagiário. Aliás, esse termo que às vezes 
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pode ser subentendido como depreciativo e encarado negativamente, nunca o foi em todo o 

processo.  

O facto de ser meramente um período de estágio, somente era percecionado no final de cada 

mês, pela não-remuneração a que uma experiência destas, normalmente, está sujeita. Pois, de 

resto, tudo era desenvolvido como um funcionário normal da empresa. Os horários, de forma 

exemplificativa, eram para cumprir — muitas vezes esses horários eram excedidos em prol do 

trabalho que era necessário realizar e, talvez esteja aí o grande calcanhar de Aquiles de todo 

este período de estágio. Apesar do horário laboral ser das 9h às 18h, de segunda à sexta, dias 

havia em que largamente esse período era ultrapassado, principalmente quando havia jogos 

durante os dias úteis. Ao fim de semana o horário já era diferente, sendo apenas necessário ir 

para o local de estágio horas antes do início das partidas. Visto que a oportunidade era única e 

com o intuito de acompanhar o maior número possível de eventos do FC Porto, as folgas a que 

o estagiário acedeu, por opção, foram poucas ao longo dos 180 dias de estágio. Por isso mesmo, 

só no final desse período é que se conseguiu discernir o excesso de cansaço que estava 

acumulado dos seis meses passados e, ao mesmo tempo, sem pejo de admitir, o erro que foi não 

ter aproveitado as folgas que devia. 

Aparte esse pormenor, de todo cansaço e dores de cabeça, é de salientar que o estagiário 

sentiu uma evolução gradual na realização das tarefas, principalmente numa área que até então 

não havia experimentado, como é o caso da assessoria de imprensa. Área essa em que foi 

possível vivenciar na prática, percecionar e realizar todas as tarefas que lhe estão inerentes, 

sendo a principal o contacto diário com os jornalistas. 

 Foi possível assistir a todos os jogos, na condição de visitado, das equipas de futebol, 

andebol, Basquetebol e hóquei em patins seniores do FC Porto, o que se constituiu num 

privilégio porque, para além do facto de poder estar a visualizar jogos de forma gratuita, 

também foi possível participar na preparação dos eventos em questão, ainda que meramente a 

nível da comunicação, e esse facto conferiu sempre um sentimento de utilidade. A oportunidade 

de também poder privar e aprender com pessoas que estão há vários anos a desenvolver 

trabalhos, nos mais diversos departamentos, em prol do FC Porto foram também úteis para um 

incremento de conhecimento não só a nível do próprio clube e de tudo aquilo que lhe está 

inerente, mas também do desporto em geral. 

Pessoas essas com quem se convivia todos os dias e das quais se ouvia discutir sobre os 

mais diversos assuntos do quotidiano, mas sempre com um toque ferrenho e fervoroso da veia 
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azul que lhes estava intrínseca. Todas elas foram importantes para os meses que o estagiário 

esteve ligado à instituição e, de uma forma ou de outra, vão continuar ligadas à vida do mesmo 

para o pós-período de estágio. 

As expetativas do estagiário foram largamente superadas. A confiança e a quantidade de 

trabalhos subdelegados foram em enorme quantidade e isso era, de certa forma, o reconhecer 

pelo trabalho desenvolvido. E tal como referido anteriormente, já que os estímulos financeiros 

não chegavam, e apesar do cansaço acumulado, o excesso de trabalho era, ao mesmo tempo, 

um estímulo para o estagiário continuar a fazer mais e melhores coisas.  

A velha máxima que só se aprende a errar, tentar e fazer, é, um facto, que não se pode 

contrariar. Aprender, mudar e crescer com as críticas constituiu-se na melhor forma de tornar 

uma experiência profissional difícil numa grande bagagem de conhecimento. Um privilégio, 

talvez seja a melhor forma de classificar a aventura de estágio numa instituição tão importante 

para a cidade do Porto, para o país e para o Mundo. A possibilidade de melhorar os 

conhecimentos na prática e o facto de o estagiário poder estar em vários sítios de grande 

importância para o FC Porto é impagável. 

Como forma de conclusão, reconhece-se que a experiência vivida no FC Porto foi uma das 

maiores e mais importantes experiências da vida do estagiário, sendo bastante enriquecedora 

tanto a nível pessoal, como futuramente a nível profissional. O crescimento foi ímpar, todos os 

dias, nos dois sentidos, mas acima de tudo fica o sentimento que esse futuro a nível profissional 

não se poderá, nunca, dissuadir nem da comunicação nem do futebol. 
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6. Conclusão 
 

O presente trabalho teve como estudo de caso a Comunicação do FC Porto e as suas 

estratégias, e como propósito perceber se os media influenciam estas mesmas práticas. 

Sendo o FC Porto um clube importante a nível mundial, é normal que haja uma maior 

dedicação e preocupação com a parte da comunicação, revelando-se esta um fator 

preponderante para estreitar a ligação do clube aos públicos-alvo, bem como ajudar na 

prossecução de resultados e conquistas. 

A pergunta de partida desta investigação “Qual a influência dos media nas estratégias de 

comunicação do FC Porto?” encetou uma pesquisa qualitativa e outra quantitativa com o intuito 

de poder ver essa questão respondida. Se por um lado, na pesquisa qualitativa, verificámos que 

o entrevistado ligado à estrutura de comunicação do FC Porto afirmou perentoriamente que os 

media não tinham influência nas estratégias que o clube utiliza, por outro lado, durante a 

pesquisa quantitativa, a amostra da técnica aplicada, via questionário, também foi clara a indicar 

que o clube é condicionado a nível de comunicação por aquilo que os media produzem. Desta 

forma, é notória a diferença de avaliação realizada pelas duas amostras inquiridas neste estudo.  

Também no que concerne à pesquisa quantitativa foram várias as sugestões deixadas pelos 

inquiridos quando instados a realizar mudanças na comunicação do clube. Desde pedidos de os 

momentos de comunicação serem realizados pelo presidente Pinto da Costa, passando por uma 

maior transparência na informação que é dada aos adeptos e uma maior ligação e interação com 

o público. 

Ainda assim, e voltando à pesquisa qualitativa, observámos que os jornalistas apontam o 

dedo à pouca abertura do clube a nível de comunicação e isso, seja realizado de forma 

intencional ou não, é uma estratégia utilizada pelo FC Porto, por influência dos media. Crê-se 

por isso que seja esta a principal ação dos media sobre as estratégias de comunicação do FC 

Porto, levando o clube a fechar-se numa espécie do comumente chamado blackout do mundo 

futebolístico. 

Os objetivos iniciais deste estudo foram cumpridos na sua totalidade e percecionados 

através da pesquisa qualitativa realizada. Foi devido a esta técnica de recolha de dados que se 

conseguiu identificar não só a interferência que os media têm no FC Porto, mas também as 

estratégias de comunicação utilizadas pelo clube. São principais estratégias estar próximo dos 
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públicos-alvo passando-lhes uma mensagem clara e concisa, através de todos os meios que têm 

ao seu dispor.  

Ao mesmo tempo acredita-se que o presente trabalho contribuiu para os trabalhos realizados 

em comunicação desportiva, ainda que, por ser de caráter exploratório, possa conter algumas 

limitações no próprio estudo. Uma outra limitação está intimamente ligada à dimensão da 

amostra por ser relativamente pequena (168 inquiridos e 4 entrevistados). Os motivos que 

levaram a que essa amostra tivesse sido reduzida podem estar ligados à elevada dimensão do 

próprio questionário e, também, à especificidade do tema em estudo. A nível da pesquisa 

qualitativa, relativamente aos entrevistados, foram contactados mais jornalistas, mas quando 

confrontados com o tema da entrevista de realizarem uma avaliação à “comunicação do FC 

Porto” ou escusaram-se a responder ou pediram para adiar, sucessivamente, o momento de 

entrevista. 

O trabalho realizado poderá ser melhorado, sempre e quando se alcançar amostras maiores 

para esta questão. O estudo da comunicação do FC Porto poderá trazer mais-valias para a 

própria organização já que, como se viu anteriormente, o sucesso desportivo passa também pela 

vertente da comunicação. 
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Local de estágio: os escritórios do Departamento de Comunicação do FC Porto 

 

 

Figura 1 Espaço usado pelos jornalistas Porto Canal 

Figura 2 Espaço usado pela Assessoria e equipa de conteúdos 
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Cartões de Identificação usados durante o período de Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3 Documento de identificação em jogos no 

Dragão Caixa 
Figura 4 Documento de identificação nos jogos do 

Estádio do Dragão 

Figura 5 Documento de Identificação em jogos no 

Estádio Pedroso, Vitalis Park e CTFD PortoGaia 

Figura 6 Cartão de acesso às infraestruturas do FC Porto 
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Apêndice A - Calendarização de Antevisões 

 

Tal como explicado detalhadamente no ponto 3.2. do presente relatório, abaixo 

apresenta-se um exemplo da constituição do email que era enviado com a calendarização das 

antevisões.  

  

 

 

Figura 7 Exemplo de email de antevisão das equipas de formação 

Figura 8 Exemplo de email de antevisão dos jogos das equipas A e B 
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Apêndice B - Acreditações para os jogos 

 

 Depois da descrição no ponto 3.3. seguem abaixo alguns exemplos dos trabalhos 

realizados para o processo de acreditações dos elementos dos órgãos de comunicação social. 

Para esse feito, mostrar-se-á os documentos referentes à partida FC Porto x Vitória de Setúbal. 

Listagem de Acreditações: 

 

Figura 9 Exemplo de Lista de acreditações com jornalistas de imprensa, online e agências 

  



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

122 

 

Figura 10 Lista de acreditações com jornalistas de rádio 
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Figura 11 Lista de acreditações com jornalistas de televisão 

 

 

Figura 12 Lista de acreditações com freelancers 
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Parque de Estacionamento: 

 

 

Figura 13 Exemplo de lista enviada com órgãos de comunicação social que solicitavam lugar de parque de estacionamento 
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Tribuna de Imprensa: 

 

  

Figura 14 Exemplo de distribuição de jornalistas pela Tribuna de Imprensa do Estádio do Dragão 
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Apêndice C - Antevisões dos Jogos 

 

 Conferência de Imprensa de Antevisão à meia-final da Liga Europeia de Hóquei em 

Patins no Dragão Caixa 

 

 

Figura 15 Treinadores de Reus, FC Porto, Barcelona e Sporting na antevisão da meia-final da Liga Europeia 
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Conferências de Imprensa de antevisão aos jogos da Liga dos Campeões 

Figura 16 Conferência de Imprensa de Sérgio Conceição e Iván Marcano de antevisão ao jogo frente ao Liverpool 

Figura 17 Conferência de Imprensa de Jurgen Klopp e Roberto Firmino de antevisão ao jogo frente ao FC Porto 
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Apêndice D - Planos de Produção 

 

Figura 18 Exemplo de Plano de Produção do último jogo da Liga NOS  FC Porto x Feirense 

Figura 20  Exemplo de Plano de Produção do último jogo da Liga NOS FC Porto x Feirense 
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Figura 21 Exemplo de Plano de Produção de um jogo da equipa B 

Figura 22 Exemplo de plano de Produção de um jogo da formação 
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Figura 23 Exemplo de um plano de produção para um treino aberto 
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Apêndice E - Dia de jogo o pré e o durante 

 

Por ordem cronológica e organizado por recinto de jogo: 

 

Estádio do Dragão  

FC PORTO x SL Benfica - Liga NOS - 01 de dezembro de 2017 

FC PORTO x AS Mónaco - Liga dos Campeões - 06 de dezembro de 2017 

FC PORTO x Vitória Guimarães - Taça Portugal - 14 de dezembro de 2017 

FC PORTO x Marítimo – Liga NOS – 18 de dezembro de 2017 

FC PORTO x Rio Ave – Taça da Liga – 21 de dezembro de 2017 

FC PORTO x Vitoria Guimarães -Liga NOS – 07 de janeiro de 2017 

FC PORTO x Tondela - Liga NOS – 19 de janeiro de 2018 

FC PORTO x Braga - Liga NOS – 03 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Sporting - Taça de Portugal – 07 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Liverpool - Liga dos Campeões – 14 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Rio Ave - Liga NOS – 18 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Sporting - Liga NOS – 02 de março de 2018 

FC PORTO x Boavista - Liga NOS – 17 de março de 2018 

FC PORTO x Aves - Liga NOS – 08 de abril de 2018 

FC PORTO x V. Setúbal – Liga NOS – 23 de abril de 2018 

FC PORTO x Feirense – Liga NOS – 06 de maio de 2018 

 

Estádio de Pedroso  

FC Porto B – SLB B – Liga Ledman Pro – 06 de janeiro de 2018 

FC Porto B – SCP B – Liga Ledman Pro – 16 de abril de 2018 
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Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto Gaia (jogos Youth League) 

FC PORTO x Mónaco – Youth League – 06 de dezembro de 2017 

FC PORTO x Salzburg – Youth League - 21 de fevereiro de 2018 

 

Dragão Caixa  

FC PORTO x Fafe – Liga Andebol – 28 de novembro de 2017 

FC PORTO x Xico Andebol – Liga Andebol – 02 de dezembro de 2017 

FC PORTO x Elétrico – Liga Basquetebol – 09 de dezembro de 2017 

FC PORTO x Madeira Andebol – Liga Andebol – 09 de dezembro de 2017 

FC PORTO x SLB – Liga Andebol – 13 de dezembro de 2017 

FC PORTO x Paço d’Arcos – Liga Hóquei Patins - 17 de dezembro de 2017 

FC PORTO x Vitória Guimarães – Liga Basquetebol – 29 de dezembro de 2017 

FC PORTO x Follonica - Liga Europeia Hóquei Patins – 13 de janeiro de 2018 

FC PORTO x SLB - Liga Basquetebol – 13 de janeiro de 2018 

FC PORTO x Sporting - Liga Hóquei Patins - 17 de janeiro de 2018 

FC PORTO x Ademar Leon - Amigável Andebol – 20 de janeiro de 2018 

FC PORTO x Lusitânia - Liga Basquetebol – 20 de janeiro de 2018 

FC PORTO x Terceira Basket - Liga Basquetebol - 21 de janeiro de 2018 

FC PORTO x São Mamede - Taça Portugal Andebol – 27 de janeiro de 2018 

FC PORTO x ADA Maia – Liga Andebol – 31 de janeiro de 2018 

FC PORTO x CAB Madeira – Liga Basquetebol – 03 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Tomar – Liga Hóquei Patins – 03 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Sporting - Liga Andebol – 06 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Águas Santas -Liga Andebol – 10 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Oliveirense -Taça Hóquei Patins – 10 de fevereiro de 2018 
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FC PORTO x Lusitânia - Liga Basquetebol – 17 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Belenenses – Liga Andebol – 24 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Turquel - Liga Hóquei Patins – 24 de fevereiro de 2018 

FC PORTO x Barreirense - Liga Basquetebol – 10 de março de 2018 

FC PORTO x La Vandeene - Liga Europeia Hóquei Patins – 10 de março de 2018 

FC PORTO x Iliabum - Liga Basquetebol - 31 de março de 2018 

FC PORTO x SLB - Liga Europeia Hóquei Patins – 07 de abril de 2018 

FC PORTO x ABC - Liga Andebol – 11 de abril de 2018 

FC PORTO x SLB - Liga Hóquei Patins – 14 de abril de 2018 

FC PORTO B x Angra – Segunda Liga Basquetebol – 15 de abril de 2018 

FC PORTO x Oquei Barcelos - Liga Hóquei Patins – 21 de abril de 2018 

FC PORTO x SCP – Liga Andebol – 21 de abril de 2018 

FC PORTO x SLB - Liga Basquetebol – 22 de abril de 2018 

FC PORTO x Iliabum – Liga Basquetebol – 11 de maio de 2018 

FC PORTO x Sporting - Liga Europeia de Hóquei Patins – 12 de maio de 2018 

FC PORTO x Barcelona - Liga Europeia de Hóquei Patins – 13 de maio de 2018 

FC PORTO x Iliabum – Liga Basquetebol – 13 de maio de 2018 

FC PORTO x SLB – Liga Andebol – 16 de maio de 2018 

FC PORTO x SLB – Liga Hóquei Patins – 19 de maio de 2018 

FC PORTO x Oliveirense - Liga Hóquei Patins – 26 de maio de 2018 

FC PORTO x SLB - Liga Basquetebol – 01 de junho de 2018 

FC PORTO x SLB - Liga Basquetebol – 03 de junho de 2018 

FC PORTO x Oliveirense - Liga de Basquetebol – 15 de junho de 2018 
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Jogos na condição de visitante: 

SLB x FC PORTO - Liga Hóquei Patins – 30 de dezembro de 2017 - Lisboa 

Galitos Barreiro x FC PORTO - Liga Basquetebol – 26 de janeiro de 2018 - Barreiro 

SLB x FC PORTO – Taça Portugal Basquetebol – 16 de março de 2018 - Braga 

SCP x FC PORTO - Taça Portugal Hóquei Patins – 18 de março de 2018 - Lisboa 

Vitória Guimarães x FC PORTO – Liga Basquetebol – 12 de abril de 2018 - Guimarães 

Oliveirense x FC PORTO - Liga Basquetebol – 15 de abril de 2018 - Oliveira de Azeméis 

Ilibam x FC PORTO - Liga Basquetebol – 18 de maio de 2018 - Ílhavo 

SLB x FC PORTO - Liga Basquetebol – 25 de maio de 2018 - Lisboa 

SLB x FC PORTO - Liga Basquetebol – 27 de maio de 2018 - Lisboa 

SCP x FC PORTO - Liga Hóquei Patins – 02 de junho de 2018 – Lisboa 
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Exemplo de Ficha de Jogo numa partida de Hóquei em Patins 

 

Figura 24 Exemplo de Ficha de Jogo numa partida de Hóquei em Patins 
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Exemplo de Ficha de Jogo de uma partida de Basquetebol 

 

 

Figura 25 Exemplo de uma ficha de jogo numa partida de Basquetebol 
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Apêndice F - Acompanhamento de Reportagens, Visitas, Entrevistas e Eventos 

 

- Acompanhamento entrevista de João Pinto para Porto Canal a 29 de novembro de 2017, nas 

Bancadas do Estádio do Dragão 

- Acompanhamento de Entrevista de Fernando Gomes para o JN sobre Supertaça Europeia a 06 

de dezembro de 2017, no Museu do FC Porto 

- Entrevista Lima Pereira e Fernando Gomes para RTP Memoria sobre Supertaça Europeia a 

12 de dezembro de 2017, no Museu do FC Porto 

- Reportagem com Lars Walther, Moncho López e Guillem Cabestany para OJOGO a 20 de 

dezembro de 2017, na Sala VIP do Dragão Caixa 

- Acompanhamento de gravação de programa para o Porto Canal com Hélder Nunes jogador de 

Hóquei em Patins a 20 de dezembro de 2017, nos balneários do Dragão Caixa 

- Entrevista ex-jogador António Sousa para o Porto Canal a 08 de janeiro de 2018, nos terrenos 

do antigo Estádio das Antas 

- Entrevista Rui Barros para JN sobre supertaça europeia a 09 de janeiro de 2018, no Auditório 

do Museu FC Porto 

- Acompanhamento de Equipa Reportagem da Marca Claro México no Museu e Estádio do 

Dragão a 09 de janeiro de 2018 

- Acompanhamento do programa Universo Porto da Bancada desde a régie do Dragão Caixa a 

09 de janeiro de 2018 

- Entrevista João Pinto para o Porto Canal e site FC Portoorto.pt a 10 de janeiro de 2018, nas 

Galerias do Estádio do Dragão 

- Acompanhamento da chegada do reforço para a equipa de futebol Majeed Waris à Clínica do 

Dragão para fazer exames e assinar pelo FC Porto a 19 de janeiro de 2018 

- Entrevista João Pinto para a ESPN sobre a Liga dos Campeões a 22 de janeiro, na Tribuna 

VIP do Estádio do Dragão 

- Entrevista Pinto da Costa para a ESPN sobre a Liga dos Campeões e presidência a 22 de 

janeiro de 2018, no Museu do FC Porto 
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- Acompanhamento de entrevista de apresentação de Danúbio jogador da equipa B para o Porto 

Canal a 30 de janeiro de 2018, no Centro de Treinos do Olival 

- Entrevista Felipe sobre Liga dos Campeões pré-jogo Liverpool para Esporte Interativo a 12 

de fevereiro de 2018, na Tribuna VIP do Estádio do Dragão 

- Acompanhamento de visita de elementos da UEFA ao estádio do Dragão com o diretor de 

Imprensa Pedro Amorim no pré-jogo com Liverpool a 14 de fevereiro de 2018 

- Acompanhamento do ex-jogador Fernando Gomes pelas várias televisões no pré-match do 

jogo frente ao Liverpool no relvado do Estádio do Dragão a 14 de fevereiro de 2018 

- Acompanhamento de entrevista do jogador da equipa de futebol Sérgio Oliveira para a Revista 

Dragões a 28 de fevereiro de 2018, no Túnel dos Balneários do Estádio do Dragão 

-Acompanhamento de gravação de repetição de golo marcado por Gonçalo Alves, da equipa de 

Hóquei Patins, frente ao Valença a 05 de março de 2018, no recinto do Dragão Caixa 

- Acompanhamento de Entrevista do jogador de futebol Jesus Corona sobre Dragon Clinic para 

TV Azteca a 09 de março de 2018, na Sala de Conferências do Olival 

- Acompanhamento de entrevista do jogador do FC Porto B Junior Maleck sobre Dragon Clinic 

para TV Azteca a 09 de março de 2018, na Sala de Conferências do Olival 

-  Acompanhamento Visita de Santiago Irala e Luís Mata ao Hospital Sta. Maria no Porto – 

Evento da Dádiva de Sangue a 27 de março de 2018 

- Acompanhamento de fotojornalista José Lacerda em visita ao Estádio do Dragão para 

captação de fotos a 28 de março de 2018 

- Entrevista Diogo Costa para jornal OJOGO a 10 de abril de 2018, no Centro de Treinos do 

Olival 

 - Entrevista Jesus Corona pré-mundial para a ESPN a 12 de abril de 2018, no Centro de Treinos 

do Olival 

- Entrevista João Brandão OJOGO a 12 de abril de 2018, no Centro de Treinos do Olival 

- Acompanhamento de reportagem do JN aos jogadores da formação de antevisão do FC Porto 

x Benfica para a Liga NOS a 12 de abril de 2018, no Constituição Park 



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

139 

- Entrevista Paulo Estrela SPORTTV sobre meia-final da Youth League a 16 de abril de 2018, 

no Centro de Treinos do Olival 

- Entrevista Diogo Leite e Diogo Queirós para O JN sobre Meia final Youth League a 17 de 

abril de 2018, no Centro de Treinos do Olival 

- Realização de perguntas a jogador Rui Pires FC Porto B para posteriormente jornalista 

publicar no site FC Portoorto.pt a 17 de abril de 2018, no Centro de Treinos do Olival 

- Entrevista Santiago Irala sobre Youth League para a Antena 1, no Centro de Treinos do Olival 

- Entrevista apresentação de Magnus Andersson novo treinador andebol para Porto Canal e 

OJOGO a 19 de abril de 2018, no The Yeatman Hotel, Gaia 

- Acompanhamento de entrevista de ex-jogador mexicano Hugo Sanchez a Carlos Gouveia 

jornalista do OJOGO para ESPN a 23 de abril de 2018, no Museu do FC Porto 

- Programa de ex-jogador Hugo Sanchez com Herrera, Corona e Casillas para a ESPN a 23 de 

abril de 2018, no relvado do Estádio do Dragão 

- Acompanhamento de Entrega da Taça de Campeão Nacional de Bilhar com equipa e 

Presidente a 23 de abril de 2018, no Museu do FC Porto 

- Festa de entrega da Taça de Campeão Nacional a 06 de maio de 2018, no Estádio do Dragão 

- Acompanhamento de visita técnica à avenida dos aliados para visualização do espaço da festa 

do título de futebol a 10 de maio de 2018, na Avenida dos Aliados no Porto 

- Festa do título de futebol a 12 de maio de 2018, na Avenida dos Aliados 

- Acompanhamento da conferência de imprensa do lançamento do empréstimo obrigacionista 

(4,75%) a 14 de maio de 2018, na Tribuna VIP do Estádio do Dragão 

- Acompanhamento de Entrevista do jogador Aboubakar para OJOGO a 14 de maio de 2018, 

nas bancadas do Estádio do Dragão 

- Acompanhamento de Entrevista do jogador Felipe para a Sporttv a 14 de maio de 2018, nas 

galerias do Estádio do Dragão 

- Acompanhamento de entrevista do jogador Alex Telles a 14 de maio de 2018, no relvado do 

Estádio do Dragão 
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- Finalização de entrevista ao jogador de futebol André André para o jornal OJOGO a 14 de 

maio de 2018, na Sala das Famílias do Estádio do Dragão 

- Finalização de entrevista a Sérgio Oliveira para o jornal OJOGO a 14 de maio de 2018, no 

relvado do Estádio do Dragão 

- Treino Aberto da equipa de futebol do FC Porto a 14 de maio de 2018, no Estádio do Dragão 

- Acompanhamento de Entrega da Taça da Premier League International Cup pela Equipa B ao 

Presidente Pinto da Costa a 15 de maio de 2018, no Museu do FC Porto  
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Apêndice G - Produção de Conteúdos 

 

Site FC Porto: 

Antevisão Hóquei em Patins de Nelson Filipe a 27 de novembro de 2017 
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Texto sobre João Pinto de antevisão ao FC Porto x Benfica publicado a 01 de dezembro de 

2017 
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Texto sobre golo de Layun a 12 de janeiro de 2019 
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Texto sobre regresso de Sérgio Conceição enquanto jogador a 15 de janeiro de 2018 
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Antevisão sub-19 FC Porto x Benfica a 22 de fevereiro de 2018 

 

Antevisão sub-19 a 01 de março de 2018 
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Antevisão sub-17 a 01 de março de 2018 

 

Antevisão sub-15 a 01 de março de 2018 

 

  



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

147 

Antevisão sub-19 a 08 de março de 2018 

 

Antevisão sub-15 a 08 de março de 2018 
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Luís Mata e Santiago Irala na Dádiva de Sangue a 27 de março de 2018 
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Dragões Diário 

Publicação de 25 de novembro de 2017 

 

Publicação de 10 de dezembro de 2017 
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Publicação de 15 de dezembro de 2017 

 

Publicação de 19 de dezembro de 2017 
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Publicação de 20 de dezembro de 2017 
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Publicação de 10 de janeiro de 2018 

 

Publicação de 07 de fevereiro de 2018 

 

Publicação de 08 de fevereiro de 2018 
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Publicação de 17 de fevereiro de 2018 

 

Publicação de 28 de abril de 2018 
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Apêndice H - Gravação de conteúdos para as redes sociais das modalidades 

 

Vídeo com mensagem de Hélder Nunes a 21 de dezembro de 2017 

Gravação de vídeo com Ton Baliu (Hóquei) e André Bessa (Basquetebol) para as redes sociais 

a 11 de janeiro de 2018 

Entrada jogadores Basquetebol FC Porto x Benfica a 13 de janeiro de 2018   

Foto de balneário da equipa de Basquetebol FC Porto x Benfica a 13 de janeiro de 2018 

 

 

Foto balneário jogo Hóquei FC Porto x Sporting a 17 de janeiro de 2018 

 

 

Gravação de vídeo polemico FC Porto x Sporting a 17 de janeiro de 2018 

Gravação de vídeo de Magnus Andersson, treinador de andebol, para as redes sociais a 19 de 

abril de 2018 
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Apêndice I - Outros trabalhos 

 

Livro de Bolso dos Regulamentos 
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Documento sobre Sporting para trabalho de motivação 
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Documento final-four Taça da Liga 
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Base de Dados Jornalistas 
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Entrevistas Transcritas Revista Dragões janeiro 2018 
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Recolha de Declarações de Sérgio Conceição 

 

Recolha de Dados do Clube 
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Briefing para jogadores  
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Recolha de emails falados no programa Universo Porto 
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Documento sobre Golos marcados até 31/12 

 

 

Frases de jogadores nas redes sociais para revista dragões de maio 
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Término de entrevista a André André e Sérgio Oliveira para jornal O JOGO e Transcrição dos 

Áudios 
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Exemplo de contacto com jornalistas 

 

  



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

169 

 

Apêndice J - Trabalhos não publicados 

 

Desafios Youtube: 

- Objetivo: alimentar o canal do clube no Youtube com desafios protagonizadas por jogadores 

das modalidades; 

- Cada modalidade tem os desafios inerentes ao seu desporto com desafios de perícia. 

- Quem ganhar propõe um desafio para o perdedor fazer e que será publicado na página de 

Facebook das modalidades em vídeo; 

Andebol: 

- Dois jogadores competem entre si com o intuito de acertarem na barra da baliza de Andebol;  

- Começam na linha de baliza contrária, passam para a linha de final da área e depois linha do 

meio-campo; 

- Ganha quem conseguir acertar o máximo de tentativas, das três disponíveis, em cada patamar; 

Basquetebol: 

- Dois jogadores competem entre si com o intuito de encestarem mais vezes; 

- Tentar encestar dos vários níveis, de distância, que vão ser marcados no recinto do jogo; 

- Só os cestos “limpos”, que não tocaram no aro nem na tabela, contam como válidos; 

Hóquei em Patins: 

- Dois jogadores competem entre si com o intuito de acertarem na barra da baliza de Hóquei; 

- Começam na linha de meio-campo e vão até à marca de penálti; 

- Ganha quem chegar mais rápido ao final de todas distâncias; 

Desafio Verdadeiro ou Falso: 

- Dois atletas escolhem 10 factos sobre si, para o adversário tentar acertar; 

- 5 factos devem ser verdadeiros e os restantes falsos; 

- Ganha quem acertar mais vezes; 
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Apêndice K – Métodos de recolha de dados 

 

Método Quantitativo: Questionário a Adeptos 

 

Grupo I Caracterização Sócio Demográfica: 

1- Idade 

-17; <18 a 25; 26 a 33; 34 a 41; 42 a 49; 50 a 57; 58 a 65; > 66 anos 

2- Género  

Homem / Mulher 

3- Local de residência 

Norte do País; Centro do País; Sul do País; Ilhas; Estrangeiro; 

4- Habilitações Literárias 

Ensino Básico; Ensino Secundário; Licenciatura; Mestrado; Doutoramento; 

5- Situação Profissional 

Estudante; 

A trabalhar; 

Desempregado; 

Reformado; 

 

6- Estado Civil: 

Solteiro, Casado, Divorciado, Viúvo; 
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Grupo II – Caracterização do Adepto do FC Porto 

7- De que clube é? 

 FC Porto ou Outro. Qual? 

Se respondeu “Outro”, passe para o Grupo III. 

 

8- É sócio do FC Porto? 

S ou N 

9- Com que frequência se desloca ao Estádio do Dragão para ver o FC jogar? 

Todos os jogos   

2 ou 3 jogos por mês 

1 jogo por mês 

1 jogo por ano 

Nunca vou ao estádio 

 

10-  Com que frequência, presencialmente vê os jogos de futebol do FC Porto fora? 

Todos os jogos   

2 ou 3 jogos por mês 

1 jogo por mês 

1 jogo por ano 

Não vejo nenhum jogo 

 

11- Qual o seu local preferido para ver um jogo? 

Nas Claques 

Fora das Claques 
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12- Como se caracteriza enquanto adepto(a) do FC Porto? 

Escolha três adjetivos dos apresentados a seguir 

Fervoroso, Apaixonado, Doente, Ferrenho, Participativo, Teimoso, Respeitador, Racional, 

Passivo, Maduro; 

13- Como define o adepto do FC Porto no geral? 

Escolha três adjetivos dos apresentados a seguir 

Fervoroso, Apaixonado, Doente, Ferrenho, Participativo, Teimoso, Respeitador, Racional, 

Passivo, Maduro; 

14- Se pudesse o que mudava no FC Porto? 

Resposta aberta 

 

15-  Se não fosse adepto do FC Porto, de que outro clube seria? 

Nenhum ou Outro. Qual? 
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Grupo III – A comunicação do FC Porto 

 

16- Gosta da comunicação desenvolvida pelo FC Porto? 

S ou N 

17- Como é que analisa a comunicação do FC Porto através dos seguintes meios? 

1- Muito fraca; 2 Fraca; 3 Razoável; 4- Boa; 5- Muito Boa; NS/NR – Não sabe/não 

responde  

Site, Revista Dragões, Dragões Diário, Porto Canal 

18- Que analise faz à comunicação do FC Porto através das seguintes plataformas: 

1- Muito fraca; 2 Fraca; 3 Razoável; 4- Boa; 5- Muito Boa; NS/NR – Não sabe/não 

responde  

Youtube, Facebook, Twitter, Instagram 

19- Como classifica a gestão da comunicação do FC Porto em momentos de crise? 

Muito Fraca; Fraca; Razoável; Boa; Muito Boa; 

 

20- Se pudesse, o que mudaria na comunicação do FC Porto? 

Resposta aberta 

 

21- Como classifica os seguintes elementos do FC Porto? 

1- Muito fraco; 2 Fraca; 3 Razoável; 4- Bom; 5- Muito Bom; NS/NR – Não sabe/não 

responde  

 

Emblema atual; Equipamento; Site Oficial 

 

22- Que avaliação faz da evolução da imagem do clube? 

Estagnada, Fraca, Razoável, Boa, Muito Boa 

 

23- Através de que meios recebe notícias do FC Porto? 

Jornais, Revistas, Rádio, Televisão, Online 
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24- Que temas associa ao FC Porto?  

E-Toupeira; Vouchers; Corrupção; Apito Dourado; Títulos; Casos dos Emails; Cashball; 

Vitórias  

 

25- Que importância dá à comunicação efetuada pelas seguintes figuras: 

1- Não interessa; 2- pouco importante; 3- importante; 4- muito importante; 5- 

totalmente importante; NS/NR- Não sabe/Não responde 

Pinto da Costa, o Presidente; Sérgio Conceição, treinador futebol; Francisco J. Marques, diretor 

de comunicação; Fernando Saul, speaker e Oficial de Ligação aos Adeptos do FC Porto; 

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões 

 

26- Acha que a comunicação do FC Porto desenvolve é condicionado pelos conteúdos 

que os media produzem? 

 

Nada condicionada, pouco condicionada, condicionada, bastante condicionada, 

totalmente condicionada 

 

27- A sua opinião relativa ao FC Porto é condicionada pelos conteúdos que os media 

produzem? 

 

Nada condicionada, pouco condicionada, condicionada, bastante condicionada, 

totalmente condicionada  

 

28- Como classifica, no geral, a cobertura dos media nos assuntos relacionados com o 

FC Porto? 

Muito fraca; fraca; razoável; boa; muito boa 

Jornais, Revistas, Rádio, Televisão 

29- Do presente inquérito, modificaria alguma questão ou acrescentaria alguma 

sugestão de modo a poder enriquecê-lo? 

Resposta aberta 
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Método qualitativo: Entrevistas 

 

Entrevista realizada a Carlos Matos Rodrigues (CMR), jornalista da SPORT.TV, via telefone 

 

É fácil/difícil em trabalhar as notícias do FC Porto? Porquê?  

CMR- É relativamente fácil quando nos é concedida a informação, às vezes falta é acesso a essa 

informação. Esse é um problema transversal no nosso país. Não só nos clubes grandes. É um exemplo 

que parte deles, mas os pequenos tendem a seguir os grandes. Há algum bloqueio nesse acesso. 

 

Como é que avalia o trabalho desempenhado pela estrutura de comunicação do FC Porto para 

com os jornalistas? 

 CMR- É positivo. No trato pessoal, o Pedro Amorim (Diretor de Imprensa) é uma pessoa 

excecional. Esta num patamar altíssimo, no clube e cargo em que ele está, de alta posição e pressão, 

mesmo assim a postura é cinco estrelas. Atende constantemente o telemóvel aos jornalistas, mesmo que 

não seja para dar uma resposta positiva. Tem esse respeito e dá uma resposta concreta, não fica ali “a 

marinar”. Nos próprios jogos, que eu faço muitos no Estádio, está bastante organizado desde a entrega 

das fichas de jogo, todo o tipo de comunicações sobre zonas mistas, flash interviews, não há nada a 

dizer. É dos clubes mais organizados com quem trabalhei.  

 

Como ultrapassam as dificuldades do jornalismo em termos de blackout e da pouca abertura dos 

clubes para comunicarem com os jornalistas? 

CMR- Às vezes é inultrapassável também por os clubes estarem estruturados como estão. 

Antigamente conseguia-se aceder a fontes, sem ser mesmo os gabinetes de comunicação dos clubes, 

hoje em dia é mais difícil. Num caso específico, por exemplo de jogadores lesionados, temos noção que 

os clubes não dizem tudo. O ano passado houve um jogador do FC Porto que esteve a ser dado semanas 

a fio, sem sair do boletim clínico, e do nada foi convocado para um jogo. É um pouco difícil ter acesso 

à informação para além daquilo que os próprios clubes querem que os jornalistas saibam. É quase como 

bater contra uma parede. 

Houve um caso de um colega da imprensa escrita, por altura de um estágio do FC Porto no 

estrangeiro, que tinha uma página e meia para escrever e, na altura, os treinos não foram à porta aberta, 

logo o jornalista não tinha informação para por. Como é que se ultrapassa isto? Liga-se ao empresário 

A ou ao empresário B ou diretamente ao jogador e tenta-se obter alguma informação para conseguir 

escrever ou falar de algo. 
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Quais são os principais remédios ou vacinas que os jornalistas tomam para se manterem 

completamente isentos numa área que envolve muita paixão e sentimentalismo? Há ou não 

clubismo nos media?  

 CMR- Toda a gente que gosta de futebol, tem clube. Não é de uma forma empírica. Antes de 

ser profissional do jornalismo, já se gostava de futebol. Agora, no meu caso, eu sinto de uma forma 

diferente. Com o passar dos anos, à medida que se vai estando mais ligado ao futebol enquanto profissão, 

vai-se desligando dos clubes. Acaba-se por perder um encanto, porque eles são todos iguais. Este ano 

vão ganhar uns e para o ano outros. Já tive treinadores meus amigos, a treinar clubes que não o meu, e 

acabo por ficar contente com o sucesso daquela pessoa, em detrimento do sucesso do meu clube. O 

futebol passa mais a ser pelas pessoas e não pelos clubes. A paixão acaba por desvanecer. Faço uns 120 

jogos por época e ao nível do coração acaba por se desligar um pouco. E é preciso mesmo desligar. No 

meu caso que faço televisão que é, quase sempre em direto, não há possibilidade de voltar atrás, como 

no caso da imprensa que é permitido pensar e apagar. Se sai uma coisa ao lado, não há volta a dar. Fica-

se marcado. Por aí vai-se muito pelo brio profissional. Tem que se ter mais gosto pelo trabalho do que 

pelo jogo em si. 
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Entrevista realizada a Luís Mesquita (LM), Rádio Portuense, presencialmente 

 

Como classifica a abertura da estrutura para os elementos da comunicação?  

 LM - No nosso caso, foi difícil impor o nosso trabalho, por sermos uma rádio online talvez, e 

tivemos dificuldades que nos reconhecessem. Mas agora temos um trabalho cada vez mais sério, não é 

que no início não fosse, mas é cada vez mais. Conseguimos uma parceria com o Porto Canal e estamos 

a efetuar os relatos dos jogos do FC Porto desde o início da época 2018/2019. E essa parceria surgiu 

pelo reconhecimento que temos do nosso trabalho por parte dos portistas. 

 

O que pensa sobre a atual comunicação do FC Porto?  

 LM - Começo pelo site. O novo site está muito atrativo e dinâmico. Foi um bom salto qualitativo, 

está preparado para os novos avanços digitais. A revista dragões vem sempre muito completa e 

trabalhada, com vários elementos essenciais que os adeptos gostam de ler não só do futebol e de todas 

as modalidades. Poder saber da vida de um atleta do clube através da revista, é importante e a revista 

dragões trabalha muito bem isso. O Porto Canal também trabalha bem e a parceria connosco traz 

parcerias para os dois. Como o FC Porto está a jogar em canais fechados e dificilmente iam ter audiência, 

com a parceria com a Rádio Portuense, conseguem ter um relato do Porto e acabam por ter audiência. 

 

Como é que avalia o trabalho desempenhado pela estrutura de comunicação do FC Porto para 

com os jornalistas?  

 LM - Nota-se que há a necessidade de se fecharem. E percebo isso. Por aquilo que os órgãos de 

comunicação, no geral, escrevem sobre o clube. E por um, pagam todos. Há coisas que não devem sair 

cá para fora e todos os órgãos acabam por não saber as coisas. É positivo porque são coerentes no geral. 

Gostava que houvesse uma maior abertura, mas compreendo porque não o fazem. Fecham-se porque há 

muita coisa à volta do FC Porto, negativa, que tentam trazer à baila. E fecham-se no seu núcleo de 

canais, site e porto canal. 

Como é que é a ligação aos elementos da instituição FC Porto? 

- A abertura durante a época passada, que foi quando começamos a trabalhar mais com o FC 

Porto, foi maior. Tínhamos alguém que se preocupava em responder às nossas dúvidas e questões. 

Sentíamos, Rádio Portuense, um maior à vontade para fazermos pedidos. Se mandar um e-mail a pedir 

alguma coisa, já sabem quem nós somos e têm maior abertura para nos responder. 
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Como ultrapassam as dificuldades do jornalismo em termos de blackout e da pouca abertura dos 

clubes para comunicarem com os jornalistas? 

LM - Tentamos pouco obter informação, mas quando tentamos, não obtemos resposta. Quando 

dizemos que somos uma rádio online da cidade do Porto evitam logo falar connosco. Foi difícil para 

nós. Então deixámos de tentar e evitámos fazê-lo. É uma defesa nossa. 

Os jornalistas conseguem manter a imparcialidade na hora de escrever ou fazer a notícia? 

LM - Da nossa parte é impossível. Não tenho problema em admitir. Somos uma rádio portuense, 

somos uma rádio do Porto. Nos relatos que fazemos tentámos sempre puxar para o lado do FC Porto ou 

do Boavista. Agora, sou portista e não posso estar a ser imparcial, por exemplo, num FC Porto x 

Boavista, vou continuar a puxar pelo FC Porto. Está vincado em mim. Sei que é uma regra da profissão, 

mas não consigo deixar de desrespeitá-la. Temos que lutar pelo que é nosso. Neste caso, o que é da 

nossa região. E nós somos uma rádio do Porto, por isso evidenciamos o FC Porto. 

 Agora, os meus colegas jornalistas tentam mostrar imparcialidade, mas durante os jogos não 

conseguem. E acabam por ser incoerentes. Não devia de haver problema em um jornalista demonstrar 

qual é o seu clube. Uma rádio nacional que tenha que ser imparcial, por exemplo, num jogo Benfica x 

Sporting, devia ter um relatador assumido de cada clube e puxar por cada clube. Era uma ideia original 

e genuína. 

 Há o caso do Jorge Perestrelo, um assumido Sportinguista, que não deixava de transparecer 

emoção ao relatar os outros jogos dos outros clubes. Era um profissional à seria. Lembro-me de um jogo 

do FC Porto para a Liga dos Campeões, relatado por ele, em que transpareceu todas as emoções que um 

portista devia ter. Parecia mesmo portista naquele jogo. 

Há tendência para criticar mais o clube pelo qual se nutre sentimento e acabar por se beneficiar 

outros? 

LM - Não. Consigo reconhecer os erros, aponto-os, mas continuo a puxar pelo FC Porto. Não 

vamos massacrar os nossos jogadores ou treinadores. Tentámos ver a parte lógica. Não vou criticar uma 

tática ou ideia do Sérgio Conceição, por exemplo, porque ele é que é o treinador e sabe o que quer fazer 

com aquilo. As críticas são mais as que saem naturalmente com os passes e os remates falhados.  

Houve algum pedido ou disseram alguma coisa para não fazer nesta parceria? 

LM - Tudo igual. Disseram-me só para não ser imparcial. Para puxar pelo meu, nosso Porto. É 

importante mostrar o serviço que se faz no Porto. Mas isso já eu fazia antes da parceria com o Porto 

Canal, através da Radio Portuense. 

  



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

179 

Entrevista realizada a jornalista, que preferiu não se identificar por razões de trabalho 

É fácil/difícil em trabalhar as notícias do clube? 

Com o passar do tempo, considero ser cada vez mais difícil. Qualquer coisa que um jornalista escreva, 

por mais verídico que seja, se, em algum momento, for negativo para determinada equipa, pode por em 

risco tudo o que conquistou até então. Da minha parte, e face a tudo o que vai acontecendo diariamente, 

há alturas que se torna muito difícil fazer o meu trabalho. Sinto um condicionamento constante.  

Como classifica a abertura dos elementos dos clubes para os elementos da comunicação?  

Numa palavra: conveniente. Quando as coisas estão razoavelmente bem, quando há vitórias, fases boas, 

os clubes disponibilizam tudo. São recetivos, de um modo geral. Mas pelo contrário, quando há algum 

assunto mais delicado ou não atendem, ou não concedem entrevistas, simplesmente fingem que não 

existimos. É como se o jornalismo de hoje fosse descartável. Útil só para servir interesses superiores.  

Como ultrapassa as dificuldades do jornalismo em termos de blackout e da pouca abertura dos 

clubes para comunicarem com os jornalistas? 

As vezes é necessário utilizar outros meios. Mas é essa a função do jornalista. Ser curioso, procurar, 

chegar às pessoas certas. Desde que o trabalho seja feito com seriedade, qualquer informação, mesmo 

que vinda do exterior, é útil. Regra geral deve proteger-se as fontes e verificar as informações. De resto 

é apenas trabalho, cada um usa as armas que tem. Uma delas é o contacto com os jogadores, que apesar 

de proibido pelos clubes, por vezes é a solução.  

Sendo uma mulher no jornalismo desportivo, considera isso uma vantagem ou desvantagem? 

Cada vez mais considero ser uma desvantagem. Aquilo que nós mulheres exigimos é a igualdade. Só e 

apenas. Nem benefícios, nem entraves. Que nos respeitem e colaborem connosco. Temos todos a ganhar 

com isso. O facto de estar a começar, de ser nova, também é complicado. Sinto que às vezes subestimam 

e até julgam que as mulheres não entendem de futebol. É errado. E torna-se frustrante.  

Há ou não clubismo nos media?  

Há clubismo em qualquer lado. Tem é de haver forma de o camuflar. De tentar ser imparcial, sério... 

Mas há situações que se tornam evidentes, como quando destacam o mesmo clube sucessivamente. Mas 

o jornalismo também se rege em função do público. E mesmo que haja maior tendência para clube X, 

mas mesmo assim vender, não há razão para mudar.  

Os jornalistas de imprensa conseguem manter a imparcialidade na hora de escrever ou fazer a 

notícia? 
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Cada caso é um caso e só posso falar por mim. Eu consigo ser imparcial, acho que há situações para 

demonstrar afeto ao meu clube, no trabalho não pode acontecer. Temos de ser sérios, misturar as coisas 

pode tirar-nos a credibilidade.  

 

Quais são os principais remédios ou vacinas que os jornalistas tomam para se manterem 

completamente isentos numa área que envolve muita paixão e sentimentalismo? 

Acho que a maior forma de conseguirmos ser isentos é deixar que a paixão pelo trabalho se sobreponha 

à paixão pelo clube. 

Há tendência para criticar mais o clube pelo qual se nutre sentimento e acabar por se beneficiar 

outros? 

Boa questão. Sinceramente sim. Creio que inconscientemente isso acontece. Acho que nos tornamos 

mais exigentes e surgem as tais críticas com o nosso clube.  
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Entrevista realizada a Vítor Hugo Alvarenga (VHA), do departamento de comunicação do FC Porto, via 

telefone 

Qual a parte mais fácil e mais difícil de trabalhar numa instituição como o FC Porto? 

VHA - O mais fácil é pela sua organização, por existir um caminho claro, uma vontade conjunta 

de fazer as coisas bem e uma paixão enorme pelo que se faz também inerente ao facto de haver um 

sentimento pelo clube. Um amor ao clube que existe e que é mais difícil de ter, por exemplo, numa 

ligação a uma empresa. Isso é um grande fator de motivação diária. Por outro lado, o mais difícil é o 

nível de exigência. Uma exigência que é enorme, constante e diária. Não se admite nesta casa que haja 

um dia que seja só mais um dia, há a obrigação de fazer sempre mais e melhor com o máximo rigor, 

pois no fundo estamos todos a representar o FC Porto na mais simples tarefa que possamos fazer. Não 

é só “suar a camisola”, porque isso é um valor abstrato, mas sim fazer o trabalho bem, como o máximo 

de rigor, pois qualquer coisa que falhe na organização afeta a imagem do clube. 

O FC Porto tem um plano de comunicação? (anual ou semestral? Ou são realizadas atividades a 

avulso - com uma agenda, timing e atividades a respeitar? 

VHA - Há um planeamento antecipado de conteúdos, já que procuramos distribuir os conteúdos 

pelos vários veículos que temos, nomeadamente, revista dragões -essa sim que exige um maior 

planeamento- e Dragões Diário, já o site é mais factual, sobre o acontecimento diário, deixando a 

exploração de conteúdos para a revista dragões. 

 

As ideias são todas dos elementos dos conteúdos ou também são ideias de fora? 

 VHA - Não há ideias que venham de fora, há sim ideias que vêm, internamente, de outros setores 

do clube. Há uma ligação muito forte à equipa do Porto Canal e à equipa de Redes Sociais do FC Porto 

e é desse esforço conjunto que surgem as grandes ideias e o grande planeamento sobre grandes 

acontecimentos. E posso dar exemplos práticos como a Gala Dragões de Ouro, os aniversários do clube 

ou por exemplo quando um jogador atinge a marca dos 100 jogos pelo FC Porto, a forma como se vai 

abordar, como se vai distribuir, é tudo pensado em conjunto e as ideias não surgem de forma estanque 

daqui ou dali é um processo dinâmico e o ideal é que a ideia viva de forma diferente nos vários meios. 

Que uma pessoa que escreve para o site não pense apenas nesse conteúdo para o site em específico, mas 

também para a revista, para as redes e para o próprio canal e ser quase um carrossel de ideias a circular 

pelos vários meios para garantir a maior abrangência possível à cobertura de determinado evento. 

 

O FC Porto tem por hábito apostar em spots publicitários a nível televisivo? 
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 VHA - Sim, a nível de Porto Canal e Sporttv. Essa produção é feita pelo FC Porto em parceria 

com empresas que prestam esses serviços ao clube.  

 

Quais são as principais apostas que o FC Porto faz em termos de comunicação? É uma 

comunicação que se caracteriza por ser próxima dos adeptos, jornalistas, diferentes públicos alvo? 

 VHA - O grande foco são os adeptos. Tem havido uma tentativa de aproximação nos últimos 

anos, procurando dar-lhes o máximo de informação possível, não camuflando resultados negativos, não 

escondendo questões que possam ser incomodas para as nossas equipas que são factuais e nesse sentido 

tentamos prestar o melhor serviço possível, sabendo que eles são parte integrante do clube. Há também, 

necessariamente, uma preocupação em passar informação correta aos órgãos de comunicação social que, 

muitas vezes, se não tiverem essas informações corretas, claras e concisas acabam por tentar saber por 

outros meios e a informação acaba por não ser clara. Logo, tentámos ser nós a facultar essa informação 

de forma publica para todos seja comunicação ou adeptos, pois isso fará com que não surjam ideias 

erradas em relação ao dia-dia do clube. 

 

A comunicação social e os adeptos do FC Porto têm alguma influência nas estratégias de 

comunicação que utilizam? 

 VHA - Não, nós não temos qualquer tentativa de resposta àquilo que os órgãos de comunicação 

social escrevem sobre o clube. Temos um planeamento bem claro, que muitas vezes foge ao que vem 

nos jornais e que muitas vezes procuramos que seja imune a resultados desportivos que acabam por ser, 

para os adeptos, a maior motivação, o maior foco, já que quando a equipa vence querem ler tudo e 

quando não ganha não querem ler nada. E nós não podemos ir por esse sabor, procuramos seguir um 

caminho linear sem exultar as vitórias, nem depressões com derrotas, mantendo um fluxo de trabalho 

para transmitir o que vai acontecendo no clube. 

 

Que apostas é que o FC Porto faz para o publico feminino? Há alguma preocupação, estratégia 

ou ferramenta especificas para este publico? Ou não é importante diferenciar? A nível de 

comunicação para as faixas etárias mais infantis, para cativar o público mais jovem, que 

estratégias é que o FC Porto usa? 

VHA - Não importa diferenciar. Não há qualquer tipo de segmentação. Há, isso sim, uma 

linguagem diferente nos canais de comunicação formal e nas redes sociais do clube. Nas redes sociais, 

trata-se o adepto por tu porque se esta a falar para um publico mais jovem, mais ligado a este tipo de 

plataformas, no site, na revista e no canal, procura-se seguir uma linguagem mais formal, tentando tratar 
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o interlocutor por você, já que são meios de comunicação diferente e apesar de haver essa tentativa de 

aproximação ao adepto, tem de haver um distanciamento formal que a postura do clube exige. 

 

Há feedback por parte dos adeptos em relação aos conteúdos? 

 VHA - Recebemos vários emails durante o dia sobre o site ou Dragões Diário com sugestões de 

melhoria, correções, opiniões e esse feedback é o que nos alimenta. Sabemos que não comunicamos 

para o vazio. Estamos a escrever para pessoas, para adeptos que exigem o máximo de nós e sem esse 

feedback não faria sentido fazermos o que fazemos. 

 

A paixão clubística condiciona a produção de conteúdos FC Porto? E a leitura que se faz dos jogos 

para crónicas, entre outros? 

 VHA - Sobre isso tenho uma opinião particular, que não é vinculativa a toda a gente no FC 

Porto. Não sinto que sigo determinado caminho por ser ou não portista, sigo-o por fazer conteúdos para 

o FC Porto. Fui jornalista e enquanto exercia essa profissão, tinha uma visão completamente imparcial 

em relação aos factos. Não me considero jornalista estando a trabalhar no FC Porto, como não me 

consideraria se estivesse a trabalhar em qualquer empresa privada. Procuro representar da melhor forma 

o FC Porto e por isso vou sempre olhar mais para o FC Porto do que para a equipa que está a defrontar. 

Isso é inerente à função que exerço e não por ter um sentimento particular em relação ao clube, pois é 

apenas uma motivação extra e não se pode estar aqui apenas por amor ao clube, estamos a representá-lo 

e temos de ser profissionais. 

 

Os conteúdos que são produzidos têm algum tipo de entrave, condicionalismo ou há uma total 

liberdade para escrever? 

 VHA - Nunca senti entraves consideráveis naquilo que escrevo. Há uma preocupação, própria, 

em ser claro, em passar a informação de forma clara e concisa, procurando evitar opiniões muito 

pessoais, por exemplo nas crónicas de jogo, já que é um texto do FC Porto e não de alguém em particular. 

São textos que não são assinadas e que vinculam o FC Porto. Se vou escrever um texto em nome do FC 

Porto, é para mim claro que tenho de o fazer com uma visão não muito subjetiva, mas sim objetiva, 

cingindo-me aos factos. Factos são factos e nesse aspeto nunca senti nenhum tipo de constrangimento.  


