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_______________________________________________ 

Idade: _____ Profissão: ____________________________ 

Localidade:______________________   

Telemóvel:_____________________________ 
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As fichas de inscrição podem ser: enviadas para Escola  

Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, Rua Rodri-

go da Fonseca, 115—CP 1099-069 Lisboa. 

Poderá ainda inscrever-se através de: 

 Email gestaodesporto.esmavc@gmail.com 

 Formulário de inscrição online  que  se  encontra 

disponível  na página do Curso Técnico de Apoio 

à Gestão Desportiva (ESMAVC), no Facebook 

 

ATENÇÃO:  INSCRIÇÕES LIMITADAS  

Rua Rodrigo da Fonseca nº 115  - Lisboa  

Email. gestaodesporto.esmavc@gmail.com 

Telemóvel: 916859365 / 965078028 

Atualmente, o papel da tecnologia no desporto é cada 

vez mais importante, a todos os níveis, assumindo-se 

como ferramenta essencial ao  nível das diferentes 

dimensões da prática desportiva. 

Neste sentido o Sistema Vídeo Árbitro (VAR) está a ser 

introduzido no futebol para apoiar as  decisões  do  

árbitro principal. Este sistema tem a  função  de  ajudar 

a corrigir decisões erradas em momentos-chave do 

jogo, bem como em situações  graves  que tenham 

passado  despercebidas  à equipa  de  arbitragem. 

Portugal foi um dos 6 países escolhidos para a fase de 

testes  do  vídeo-árbitro,  estando  no  decorrer  da  

presente época, com a experiência de aplicação do 

VAR na primeira liga portuguesa. 

Não obstante os princípios e objetivos que estão na  

base da aplicação do VAR, assistimos a uma discussão 

acesa sobre a validade desta ferramenta, seja em prol 

da verdade  desportiva, ou também, no sentido  de 

melhorar e  valorizar o espetáculo desportivo.  

Não  é  consensual a utilização do VAR. Uns defendem 

a sua utilização como auxilio às decisões da arbitra-

gem e como mais valia para o  espetáculo,  outros  

contestam-no, porque supostamente apresenta limita-

ções, seja ao nível das quebras do jogo, decorrentes 

das perdas de tempo na consulta do VAR, seja porque 

o VAR está à mercê das interpretações pessoais e por 

vezes, pouco uniformes, de cada árbitro, quer ao nível 

da execução do protocolo de utilização, quer na inter-

pretação das decisões a tomar pós consulta do VAR.  

É pois, oportuna e justificada a reflexão, e balanço, 

envolvendo todos os agentes desportivos, em torno 

deste tema, procurando informar a comunidade sobre 

o uso do VAR, bem como debater os aspetos da sua 

operacionalização. Importa identificar as limitações do 

sistema, debater as metodologias e  o protocolo de 

utilização, e ainda, promover a criação de soluções e 

melhorias ao sistema, para que de facto, estejamos 

perante uma  verdadeira  e  positiva  revolução da  

qualidade do espetáculo desportivo. 

11H00 — RECEÇÃO DE PARTICIPANTES &      

COCTAIL DE RECEÇÃO 

11H15 — SESSÃO DE ABERTURA 

 Diretora da Escola  

 Presidente da APAF 

 Moderador—João Lages (aluno 

12CPTAGD) 

11H25 —  “O VAR - a importância da sua 

utilização, vantagens e condicionalismos 

do protocolo e os mecanismos  de melhoria 

a implementar . 

Luciano Gonçalves 

João Capela  

Daúto Faquirá 

Duarte Gomes 

 

12H45 — Debate 

Moderador—João Lages (aluno do 12CPTPGD) 
 

13h15 — ENCERRAMENTO  

Conferência 
“VÍDEO ÁRBITRO (VAR): 

A tecnologia ao serviço da 
verdade desportiva?” 

Localização e Contatos 

PROGRAMA INSCRIÇÃO 

 O que é o VAR? Qual o protocolo de aplicação? 

 Que problemas e  limitações foram identificadas  na sua 

utilização? 

 Quais as abordagens de melhoria devem ser implementadas 

para o VAR assumir-se como uma ferramenta de  sucesso 

no futebol? 


