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SITUAÇÃO ACTUAL DA ARBITRAGEM 
 
 
Hoje em dia não parece haver coerência, organização e acima de tudo 
COMUNICAÇÃO. 
As equipas encontram sempre os mesmos árbitros nos seus encontros, e não 
percebem porquê, ou sempre falta de árbitros, ou árbitros sem a formação 
adequada. 
Não há informação disponível no site da FPN - ontem tentei fazer uma 
programação dos jogos da época… e não consegui (além de faltarem os 
calendários e jogos de tudo o que são provas relacionadas com Campeonatos 
de juniores, juvenis e infantis (masculinos e femininos), faltam resultados de 
jornadas, falta a lista das equipas da 2ª divisão na ordem final (depois de 
disputada a Liguilha 2006-07, etc.)! 
Por outro lado, não há nada relativo a arbitragem, e mesmo nos sites das 
associações regionais…. Também não se encontra grande informação. 
E mais do que andar a apontar os dedos (coisa que todos fazem bem, das 
equipas, às associações, aos próprios árbitros…) penso que se deveria 
procurar as razões e trabalhar a partir da base. 
Não adianta mudar as pessoas, se não se mudar a estrutura e se criarem 
bases para ter uma organização coerente e eficiente, que permita ligar o 
Conselho de Arbitragem da FPN com as Associações, Clubes, Treinadores e 
Jogadores. 
E acima de tudo… tem de se mudar a mentalidade das pessoas que estão 
na arbitragem. 
Actualmente temos sempre as mesmas pessoas disponíveis, a fazer tudo, a 
andar de um lado para o outro, enquanto outras fazem “o que lhes apetece” 
impunemente…. 
E porquê? 
Porque temos árbitros que têm amor à modalidade e respeito pelas equipas e 
pelo trabalho feito… 
Porque muitos árbitros (e muitas vezes dos melhores que temos, nacionais e 
mesmo internacionais), não estão disponíveis (seja por motivos pessoais ou 
profissionais ou associativos)!  
E como a organização só dá menos de uma semana de pré-aviso e não há o 
bom senso de pedir uma calendarização de disponibilidade aos árbitros… 
chegamos ao fim de semana sem árbitros suficientes para os encontros, ou 
com árbitros demasiado jovens e inexperientes para estarem sozinhos… mas 
que outra solução existe? 
Já nem falo dos muitos árbitros e oficiais que nem respondem, que dizem 
que vão e depois não aparecem, que nunca estão disponíveis 
(infelizmente… uma grande maioria) … Ou que dizem que querem ir passar o 
fim de semana fora, ou o dia na praia, ou nalguma actividade de amigos (não é 
que não tenham direito a isso… mas ser árbitro não deve ser algo que se faz 
quando nos apetece ou precisamos de “uns trocos” – é respeitar os colegas e 
as equipas) 
E porque não falamos de jogos de treino… sim, porque se os jogadores têm 
de treinar (na maioria dos países é obrigatório apitarem jogos de treino) … um 
árbitro também o deve fazer. E ninguém o faz. Raramente se vê um árbitro ir a 
um clube apitar jogos de treino… ou mesmo ter essa iniciativa.  
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Também se pode dizer que é porque não há comunicação dos clubes de 
quando tem jogos de treino… que os árbitros se disponibilizam para ir aos 
clubes apitar jogos de treino e são insultados por eles (todos somos árbitros 
quando não temos apito na boca), e depois acabam por desistir por falta de 
motivação…. 
E a falta de postura dos árbitros? Cada um com o equipamento que quer, 
muitos sem equipamento (e sem a iniciativa de o pedir… sempre à espera que 
vão ter com eles), sem controle nesse aspecto, sem avaliação, sem 
penalizações por incumprimento, chegar aos jogos 5 a 10 minutos antes (para 
ser optimista), etc., etc. 
Mais uma vez… não penso que haja culpados… mas que a culpa é de todos os 
envolvidos, do árbitro ao treinador, do jogador ao dirigente, da Associação à 
Federação. E ao mesmo tempo não é de ninguém…pois tem sido um acumular 
de situações antigas… que vão andando até chegar a um ponto de ruptura. 
Acima de tudo… é por não se dar organização e planificação às coisas. 
Continua-se a contar com o voluntariado das pessoas que estão no Conselho 
de Arbitragem e o apoio de uma “secretária/administrativa” na FPN que faz o 
trabalho que lhe pedem para fazer, mas que não está dentro do “esquema” 
nem tem liberdade ou noção de como fazer as coisas. 
 
 
 
E, com base neste meu sentimento (e que me é transmitido inúmeras vezes 
por árbitros, equipas, clubes, etc…) tenho consultado as organizações de 
diversos países (“profissionais” e nem por isso), como Espanha, Suiça, 
Holanda, Hungria, USA, … para conhecer a estrutura deles e ver como se pode 
adaptar à nossa realidade (em que o pólo tem crescido, pelo menos em termos 
de clubes, de praticantes, de patrocínios, …) 
E… pasmem… desde árbitros que não recebem nada (como na Holanda), a 
árbitros que são pagos pelos clubes (USA e Suiça), … há de tudo. 
Mesmo oficiais a partir dos 14 anos… que acompanham as deslocações dos 
clubes… pais que tiram o curso para perceberem melhor o que é apitado (ou 
não) … 
 
 
 
Por isso… eis o que acredito que deveria ser feito a nível da arbitragem em 
Portugal: 
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ORGANIZAÇÃO: 
 

• É necessário haver uma pessoa que trabalhe a tempo inteiro (ou a 
part-time) para a arbitragem. 
Terá como funções coordenar toda a estrutura da arbitragem, desde as 
nomeações, convocatórias, comunicação no site FPN, organização de 
viagens, de formações de árbitros, ligação com as Associações para 
conjugar com Campeonatos e provas regionais (visto que os árbitros 
que temos não chegam ainda para ter um quadro regional diferente do 
nacional), coordenação das avaliações e compilação de resultados, 
ligação com clubes para comunicação de jogos de treino, calendário de 
treinos para árbitros, reciclagens e filiações, comunicações directas com 
árbitros (que preferem ser contactados por um responsável que por uma 
pessoa que depois não lhes sabe responder às questões…), etc. 

• O calendário de jogos a nível da época está no site da FPN e é 
actualizado semanalmente, ou pelo menos mensalmente. 

• Ficha de inscrição de árbitro (a ser enviada pela Associação Regional 
em que o árbitro está filiado), com indicação das preferências de datas e 
horários de jogos (ex: sábados à tarde das x às xx; total ao fim de 
semana; só domingos; etc…; só no Porto; só no Algarve, …) com a 
indicação de que quantas mais restrições tiverem menos jogos serão 
convocados, menos praticam e menos “pontuam” para ascender ou 
manter a categoria. 

• Sistema de pontuação em relação à ética e postura (questionário clubes) 
e avaliações regulares (ficha de avaliações de jogos LEN ou 
internacional), combinado com sistema de pontuação de jogos 
realizados… e penalizações por faltas aos jogos (agravando-se 
conforme a antecedência com que comunicam a indisponibilidade… ou 
mesmo com a falta de comparência) 

• Comunicação regular da disponibilidade como árbitro para os 3 meses 
seguintes (até dia 1 de cada mês) 

• Convocatórias feitas com, pelo menos, 1 mês de antecedência (ideal 
entre 2 e 3 meses, com as devidas actualizações em função de 
alterações de datas) 

• Lista de árbitros com as respectivas categorias afixada no site da FPN 
(nacionais, regionais, oficiais, estagiários (entre o nível zero e um)) 

• Afixar no site da FPN os castigos das equipas, numa zona de disciplina 
(pasmem… em alguns (muitos) países o cartão amarelo dá direito a 
multa, os cartões vermelhos e expulsões com substituição idem (além 
dos jogos de castigo), quando são reincidentes ainda mais alta a 
multa… etc) 

• Afixar as classificações dos árbitros no início e final da época e o código 
de ética da arbitragem. 

• Ter afixado a cartilha dos “Direitos e Deveres dos árbitros” e dos 
“Direitos e Deveres dos Clubes”. 

• Pagamentos feitos em datas certas (no fim do mês, no início, no 
meio….) com indicação clara do que está a ser pago (que jogos e que 
valores), com base nas actas de jogos enviadas até à data (por 
exemplo… jogos entre dia 15 de um mês e 15 do outro, serão pagos a 
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dia 31 de cada mês – assim há sempre uma data certa e compromisso 
da FPN para com os árbitros) 

• Tabelas de pagamentos bem definidas e transmitidas a todos os 
intervenientes (para que seja claro que na grande maioria não se é 
árbitro para ganhar dinheiro) 

• Critérios de nomeação claros – com base na tabela de categorias e dos 
árbitros que estão nela inscritos e filiados, e em função da importância 
dos jogos a realizarem. 

• Obrigação de filiação (até por uma questão de segurança física e de 
saúde) 

• Proposta inicial (muito inicial) de antecipação de jogos e de equipas de 
arbitragem 

C:\Documents and 
Settings\Paulinha.ASPIRE\Os meus documentos\pólo aquático\CALENDÁRIO 2007-08.xls

 
 
 
 

FORMAÇÃO 
 
Mais do que formar novos árbitros, é necessário que haja uma estrutura 
sólida e organizada para os acompanhar nos seus primeiros passos. 

1. Comunicação nos clubes e formações de oficiais nos clubes. Para 
formação de oficiais deverá haver um curso básico (mesmo on-line), que 
depois será complementado com uma manhã de sessão teórica e um 
teste prático. Estes oficiais servirão para estar nas mesas nos jogos em 
que não haja nomeações, bem como para se poder ter sempre oficiais 
devidamente formados nos clubes, visto que o clube que está em casa 
pode e deve fornecer elementos para a mesa (e é melhor com formação 
que sem ela, como devem concordar). Esta formação pode ser dada a 
nível de Conselho Regional 

2. Formação de árbitros de nível zero. Se já conhecem os fundamentos e 
passaram no teste de oficiais, terão uma primeira formação com as 
regras básicas (faltas ordinárias), de 1 dia, com componente teórica e 
prática. Estes árbitros poderão praticar nos jogos de treino do seu 
clubes, nos escalões mais jovens do clube. Terão de passar um teste. 
Formação que pode ser dada a nível Regional. 

3. Formação de árbitros de nível um/regional. Depois de bem dominados 
os dois níveis anteriores passamos ao nível das faltas graves e de 
critérios. Da mesma forma que anteriormente, será um dia, com 
componente teórica e prática. Aconselho os dois níveis separados (faltas 
graves e faltas ordinárias), com pelo menos 15 dias a 1 mês de 
intervalo… para que os árbitros que se iniciam não se sintam 
assoberbados pela “matéria” e possam estudar a diferença entre elas. 
Neste nível, passam o teste para árbitro! E serão colocados a apitar 
jogos regionais, acompanhados por um árbitro com mais experiência, 
durante pelo menos um ano – ou um mínimo de 25 jogos). Sugere-se 
avaliações regulares, pelo menos 10 (na impossibilidade de haver um 
avaliador externo, com uma avaliação a ser feita pelo árbitro mais 
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experiente – por escrito). Pode ser dada a nível regional, mas o teste 
final (que deve ser teórico e prático) deve ser validado pela FPN 

4. Formação de árbitros de nível nacional. Todos os árbitros regionais 
que tenham cumprido o mínimo de jogos e tenham sido avaliados pelo 
menos 10 vezes, poderão candidatar-se a árbitros nacionais. Devem 
passar novamente um teste, com casos concretos e práticos para 
avaliação. Para poderem seguir para árbitros internacionais… devem 
estar pelo menos 2 anos como árbitros nacionais, ou ter apitado um 
mínimo de 50 jogos nacionais, com pelo menos 2 finais nacionais de 
categorias seniores. Formação dada pela FPN para validação. 

 
Na formação de árbitros deve ter-se em conta os diferentes testes para cada 
nível. 

• TODOS OS ÁRBITROS DEVEM FAZER TESTES ANUAIS (reciclagem, 
se preferirem o termo), especialmente se não tiverem cumprido o 
mínimo de jogos para a categoria em que estão inseridos. 

• Existência de um manual do árbitro, outro para o formador e ainda 
outro para o avaliador, publicados, e todos com as respectivas regras, 
regulamentos, critérios e explicações. 

 
 
 

CLUBES 
 

Deve existir maior envolvimento dos clubes, não só no processo de 
formação e treino de árbitros, mas igualmente na percepção do que é a 
arbitragem (nomeadamente junto dos atletas, pais, amigos e familiares) 
Para isso propõe-se que cada clube faça: 

• Pelo menos uma acção anual de formação, para pais, treinadores e 
atletas e quem estiver interessado,  

• Faculte um horário de jogos de treino, a ser colocado on-line, em que os 
árbitros poderão ir treinar,  

• Fichas de avaliação da ética e postura da equipa de arbitragem nos 
jogos e, acima de tudo,  

• Compreensão e tolerância para com os árbitros que se estão a iniciar ou 
não tiveram ainda o acompanhamento desejável. 

• Preparação da calendarização e horários de jogos com, pelo menos, 3 
meses de antecedência. 

• Comunicação à FPN dos seus Torneios locais, em que convidam 
árbitros da zona, para inclusão no calendário de programação de 
arbitragem. 

Hoje em dia os clubes trabalham para eles e acham que gritar com o árbitro, 
exercer pressão no cais da piscina ou mesmo “abusar” física e verbalmente 
fará com que o árbitro melhore.... e sabemos perfeitamente que não é o caso! 
Se não funciona com atletas… porque funcionaria com árbitros?! 
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ASSOCIAÇÕES 
 

Maior envolvimento dos Conselhos Regionais no trabalho do Conselho 
Nacional. 
Em vez de actuarem separadamente, deviam actuar conjuntamente, ou pelo 
menos comunicarem entre si, para se evitarem sobreposições de jogos, 
jornadas, equipas de arbitragem única, etc. 
E é simples… basta haver programação e antecipação das jornadas! 
As associações comunicariam à FPN os seus calendários regionais de provas 
com um mínimo de 3 meses de antecedência e a FPN terá as convocatórias de 
árbitros para os campeonatos nacionais feitas com 3 meses de antecedência, 
com a noção das provas regionais) 
 
 
 

AVALIAÇÕES 
 

Criar um grupo de árbitros ou ex-árbitros (reconhecidos) que possa ser 
formado nos critérios de avaliação e, logo que haja quadro suficiente, possa 
fazer acompanhamento de jogos e avaliar as equipas de arbitragem, 
comunicando no final a pontuação e quais os aspectos a melhorar. 
Até lá, porque não usar os árbitros internacionais para avaliarem os árbitros 
nacionais de primeira categoria, ou os regionais com potencial para subir? 
Criando uma ficha de avaliação que não dê azo a dúvidas ou questões e 
critérios uniformes de avaliação. Tem que ser avaliadores inquestionáveis… 
Ter disponíveis os filmes de cada jornada, para análise pelos árbitros (na 
indisponibilidade de cada árbitro filmar o seu jogo, trabalhar em colaboração 
com os clubes e Associações e disponibilizar um espaço onde possam 
carregar os filmes com qualidade, para se poder ver o jogo todo e analisar o 
trabalho a ser feito com os árbitros) 
 
 
 

PRÉMIOS, PENALIZAÇÕES 
 

1. Os árbitros que demonstrem uma disponibilidade e comportamento 
exemplar deverão ser premiados ao final da época (nesta fase inicial, 
mais do que o conhecimento das regras, ou a sua exemplar aplicação, 
penso que devemos incentivar e motivar a disponibilidade, postura, 
ética, respeito… motivando assim os árbitros). Um troféu, uma medalha, 
um jantar ou fim-de-semana, uma formação internacional, …. Algo que 
demonstre a sua mais-valia 

2. Os árbitros que constantemente falharam, além de serem penalizados 
com menos nomeações e piores pontuações, deverão descer de 
categoria. 

Deve-se incentivar as pessoas a darem o seu melhor, e a colaborarem 
com os clubes e com a modalidade e não a serem estrelas e vedetas e 
acharem que, mesmo que falhem, continuam a ser chamados. 
 


