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 “ A comunicação não é mais um assunto de

homem a homem, mas entre agentes de

comunicação humana, grupos ou indivíduos,

através de dispositivos mais ou menos

complexos “

José Augusto dos Santos in “Poder da Comunicação”

Casa da Letras 2005



Comunicação

 Um bom domínio da comunicação é meio caminho 

andado para o sucesso.

 Somos um país monodesportivo.

 O Andebol e o espaço mediático na televisão e na rádio. 

A crescente importância da internet e da blogoesfera.



Comunicação

 O dirigente tem, na relação com a comunicação social,  
de jogar em vários tabuleiros – o que o obriga  a ter 
uma atenção redobrada naquilo que diz e na forma 
como o diz.

 A comunicação social funciona, para o dirigente, como 
uma espécie de intermediário com os adeptos/sócios/ 
accionistas dos clubes/SAD´s.

 Funciona também como intermediário entre jogadores –
da sua equipa e do adversário – treinadores, 
empresários, médicos, roupeiros e restantes 
protagonistas do andebol.



Comunicação

 O discurso deve ser fácil, simples e de apreensão 

rápida.

 Pretende-se que a mensagem passe de forma rápida e 

que possa ser apreendida por todos sem quaisquer 

dúvidas. Que não permita mais do que uma única 

leitura.



Comunicação

 Comunicação interna – abrange os treinadores, jogadores, 
equipa médica e restante staff, e adeptos da sua própria 
equipa.

 Comunicação externa – dirigida a adversários, 
empresários, adeptos das outras equipas e público em geral.



Rádios e televisões locais

 Rádios locais: experiência já com vários anos. 

Com uma relevância significativa em alguns 

locais do país.

 Televisões locais: emitem via internet mas com 

cada vez mais poder junto do público. 



A importância dos blogers

 Está a meio caminho entre a comunicação interna e a 

comunicação externa.

 Para muitas modalidades com o peso mediático como é 

o andebol mas com, por vezes, pouco espaço nos 

grandes meios de comunicação, a blogosfera é outro 

dos meios a que importa dar atenção, principalmente 

porque nessas modalidades os blogers são 

especialistas na matéria.



Sem ruído

 A comunicação e a apreensão por parte dos vários 

alvos, dos vários públicos, é tão mais importante e mais 

eficaz quanto menos ruído tiver à sua volta.

 O dirigente de uma equipa de alta competição tem de 

ter como principal necessidade comunicar de forma 

eficaz e sem ruído de forma a que a sua mensagem 

seja apreendida à primeira. 




