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Resumo 
 

Título: Programação, planeamento e operacionalização de uma época desportiva em 

Futebol da Associação Desportiva de Barroselas Juniores B sub – 17 

Autores: António Vale; Professor Doutor Luís Vaz 

 

Este relatório de atividade profissional visa estudar a programação, planeamento e 

operacionalização de uma época desportiva em Futebol, do clube da Associação 

Desportiva de Barroselas no escalão Juniores B sub - 17. Desta forma, propusemos 

ao seu treinador principal Paulo Taborda, a realização deste estudo e a sua 

colaboração de modo a que o mesmo fosse apresentado na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Este relatório encontra um suporte teórico em duas áreas 

distintas: revisão bibliográfica e exposição de todo o processo inerente ao 

planeamento e sua operacionalização. Na primeira parte procuramos caracterizar 

diferentes tipos de planeamento, periodização e métodos de treino. Na segunda parte, 

iremos apresentar o macrociclo, mesociclo, microciclos padrão dos diferentes períodos 

competitivos. A metodologia adotada neste relatório insere-se no paradigma 

interpretativo estruturando-se num estudo de caso que corresponde à programação de 

uma época desportiva. O estudo de caso baseou-se essencialmente na análise do 

planeamento e operacionalização dos treinos, durante uma época desportiva. Este 

relatório, que sustentará este estudo, pretende revelar a importância da reflexão e 

investigação sobre a complexidade do treino desportivo. Pretende, ainda, tirar 

conclusões que só a partir da tomada de consciência do que é o processo de treino, 

da diversidade da experiência pessoal e profissional, de cada um, é que se torna 

possível identificar as dificuldades e encontrar formas de as superar. 

 

 

Palavras-chave: Jogos Desportivos coletivos, Futebol, Teoria e Metodologia do 

Treino, Preparação Física  
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Abstract 
 

Title: Programming, planning and operationalization of a junior level B under-17 

football sports season in the Barroselas Sports Association. 

Authors: António Vale and Professor Doutor Luís Vaz; 

This professional activity report aims to study the programming, planning and 

operationalization of a football sports season in the junior level B under-17 soccer team 

of the Barroselas Sports Association. With that purpose, we proposed this study to the 

head coach, Paulo Taborda, asking for his cooperation, so that it would be presented 

at the University of Trás-os-Montes and Alto Douro. This report finds a theoretical 

support in two distinct areas: bibliographic review and presentation of all the process 

which is inherent in the planning and its operationalization. In the first part, we try to 

characterise different types of planning, periodization and training methods. In the 

second part, we will present the macrocycle, mesocycle and the standard micro cycles 

of the different competitive periods. The methodology adopted in this report fits in the 

interpretative paradigm, based on a case study which corresponds to the programming 

of a sports season. The case study was essentially based on the analysis of the 

planning and operationalization of the training drills, during a sports season. This 

report, which will support this study, intends to reveal the importance of reflection and 

research on the complexity of sports training. It also intends to conclude that only by 

being aware of what the training process is and of the diversity of personal and 

professional experience does it become possible to identify the difficulties and to find 

ways to overcome them. 

Key-words: Collective Sports Games, Football, Training Theory and Methodology, 

Physical Training 

Trainin 
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1. Introdução 

Neste relatório pretendemos apresentar a nossa reflexão, do processo de 

programação, planeamento, e operacionalização da corrente época desportiva da 

equipa de futebol da Associação Desportiva de Barroselas no escalão juniores B sub – 

17. Época que se iniciou a 9 junho de 2016 e terminou em maio de 2017, fazendo um 

transfert prático com os conhecimentos adquiridos durante a minha formação 

académica e experiência profissional adquirida ao longo da vida. 

A minha dedicação ao treino com jovens iniciou-se à alguns anos atrás, tendo um 

interregno por razões familiares. Nesta época desportiva, surgiu a oportunidade de 

voltar e integrar um projeto aliciante como preparador físico/treinador adjunto da 

equipa juniores B da Associação Desportiva de Barroselas que vai disputar o 

campeonato nacional fazendo parte da equipa técnica do “mister” Paulo Taborda. 

Surgiu assim, a necessidade de através do estudo da investigação e da literatura 

existente, conceber um processo de organização e planificação do treino ao longo 

desta época, em colaboração com treinador principal. Desta forma, contribuir para o 

planeamento e operacionalização dos trabalhos necessários à preparação e 

desenvolvimento dos jogadores e da equipa.  

A época foi dividida em dois momentos competitivos. 1º momento Apuramento para a 

segunda fase com jornada única, disputado por doze equipas com apuramento dos 

primeiros quatro classificados. O 2º momento, os primeiros quatro classificados 

disputaram o acesso à terceira fase para apuramento do campeão nacional e as 

restantes oito equipas, disputaram a permanência no nacional para a próxima época, 

sendo apurados os três primeiros classificados. Desta forma, a época desenvolvida 

com a equipa de sub – 17 da Associação Desportiva de Barroselas foi dividida em dois 

macrociclos.  

A estrutura do relatório de atividade a apresentar será constituída por um 

enquadramento teórico no qual procuramos situar o tema, bem como desenvolver 

várias temáticas associadas ao mesmo, seguido da apresentação do trabalho 

desenvolvido ao longo desta época.  
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2. Enquadramento 

Este relatório enquadra a planificação de uma época desportiva, através da análise da 

situação, enquadramento competitivo, avaliação do processo e definição de objetivos.  

Esta dinâmica deriva da interação de um conjunto de variáveis, psicológicas, socias, 

técnicas, táticas e físicas tornando assim a organização do treino em futebol um 

processo pedagógico complexo, que tem como objetivo elevados desempenhos 

competitivos. Desta forma, o planeamento, a periodização e consequente 

operacionalização constituem-se como fases essências diretamente implicadas na 

qualidade de jogo.  

3. Apresentação do Problema 

 
Segundo Pires, G. (2005) o planeamento é um processo através do qual se pretende 

organizar o futuro, estabelecendo objetivos e implementando estratégias necessárias 

para o alcançar, tendo em conta o ambiente externo e interno da organização.  

De acordo com Silva, M. (1998) o planeamento do treino é a fase fulcral de toda a 

organização do processo de treino. Desta forma a preocupação principal do treinador 

é a elaboração do planeamento e periodização do processo de treino. Deverá também 

avaliar e corrigir permanentemente o percurso adaptativo que o praticante está a 

seguir.  

Tani (2001), refere que a natureza do Futebol se mantem inalterada, apesar da sua 

estrutura organizacional se ter organizado de uma forma mais profissional, assim, a 

preparação para o desporto de rendimento é cada vez mais exigente. Não sendo uma 

ciência, o Futebol pode beneficiar dos seus contributos Garganta, (2001), 

nomeadamente ao nível dos processos de organização e operacionalização dos 

processos do treino. 

4. Objetivos do Trabalho 

O objetivo deste relatório de atividade, tem por base, a equipa futebol de juniores B 

Sub – 17 da Associação Desportiva de Barroselas no qual se irá descrever, 

fundamentar e refletir sobre a atividade desenvolvida como treinador 

adjunto/preparador físico na época desportiva 2016/1017.  
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5. Caracterização do Clube 

A Associação Desportiva de Barroselas (ADB) foi fundada a 15 de abril de 1986, por 

um grupo de barroselenses que norteados pelo lema “No Desporto para o Servir, para 

Servir o Desporto” pretendia dotar a freguesia de um Complexo Desportivo que 

permitisse aos habitantes de Barroselas e das freguesias vizinhas praticar desporto e 

adquirir hábitos de vida saudável. 

Ao longo dos 30 anos de história, o clube cresceu de forma equilibrada e sólida, 

procurando sempre criar condições que garantissem a sustentabilidade futura. Deste 

percurso existem algumas datas que merecem realce pela sua importância: 

1990 – Inauguração do Campo de Jogos da A.D Barroselas. 

1996 – Inscrição na Associação de Futebol de Viana do Castelo, com a filiação de 

duas equipas (Infantis e Iniciados). 

1997 – Inauguração da Bancada Coberta e dos Balneários e lançamento da 

Construção da Piscina. 

2001 – Primeira participação no Campeonato Nacional da Federação Portuguesa de 

Futebol (Juniores). 

2002 – Atribuição do Estatuto de Instituição de Utilidade Pública. 

2004 – Inauguração da 1ª fase da Piscina da A.D. Barroselas. 

2007 – Construção do Campo n º2 do Complexo Desportivo de Barroselas. 

2008 – Inauguração do Relvado Sintético no Campo n.º 1 (Top Star FIFA). 

2011 – Comemorações do 25º Aniversário e atribuição do Galardão “Instituição de 

Mérito” pela Assembleia de Freguesia de Barroselas. 

2012 – Alargamento das dimensões do Campo n.º 2, com remodelação do piso e 

criação das infraestruturas para instalação de Relvado Sintético. 

2013 – Organização do 1º Torneio Internacional de Futebol Infantil. 

2014 – Organização do 2º Torneio Internacional de Futebol Infantil e da Conferência 

“Futebol de Formação: Diferentes Perspetivas”. 
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2015 - Inauguração do Relvado Sintético no Campo n.º 2 (Top Star FIFA). Criação da 

Academia de Guarda Redes. 

Além dos troféus desportivos, outros merecem especial destaque por serem o 

reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido na ADB. No ano 1998 o Jornal 

Falcão do Minho atribuiu o Prémio “Qualidade e Dinamismo”, já em 2011 a ADB 

venceu na Categoria de “Clube Fomento do Desporto Jovem” do Troféu O Minhoto, 

que é atribuído por 100 Órgãos de Comunicação Social Regional e Nacional. 

5. 1. Palmarés 

Como clube vocacionado para a formação de jovens, os resultados desportivos e os 

títulos não são o objetivo prioritário, sendo, contudo, a consequência do trabalho 

desenvolvido. Para além de lugares honrosos e vitórias em diversos torneios, 

destacamos as vitórias nas competições oficiais: 

Campeão Distrital Benjamins: 1999/2000; 2008/2009; 2010/2011, 2014/2015. 

Campeão Distrital Infantis: 2009/2010; 2010/2011, 2013/2014. 

Campeão Distrital Iniciados: 2007/2008, 2016/2017. 

Taça AFVC Iniciados: 2011/2012, 200162017. 

Campeonato Nacional de Iniciados – 2ª Fase Manutenção: 2012/2013. 

Campeão Distrital Juvenis: 2011/2012, 2013/2014; 2015/2016. 

Taça AFVC Juvenis: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2015/2016. 

Campeão Distrital Juniores: 2000/2011; 2009/2010. 

Taça AFVC Juniores: 2009/2010; 2012/2013, 2014/2015. 

5. 2. Evolução das Equipas e Jogadores 

 Desde que o clube iniciou a prática desportiva o crescimento tem sido regular, tanto 

em número de equipas como em número de jogadores, o que vem reiterar a aposta 

realizada na criação de infraestruturas e demonstrar que os resultados e vitórias 

desportivas são uma consequência do trabalho realizado. 
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Ano Equipas Jogadores 

1995 2 45 

1996 3 66 

1997 3 71 

1998 4 92 

1999 5 107 

2000 5 111 

2001 5 114 

2002 5 121 

2003 6 135 

2004 6 139 

2005 8 160 

2006 9 177 

2007 9 181 

2008 10 197 

2009 11 212 

2010 12 208 

2011 12 192 

2012 12 194 

2013 11 184 

2014 11 189 

2015 11 201 

2016 12 226 

Tabela 1- Evolução do Número de Equipas e Jogadores 

5. 3. Área de influência da Associação Desportiva de 

Barroselas 

Localizada no Vale do Neiva, numa posição central entre os Concelhos de Viana do 

Castelo, Ponte de Lima, Barcelos e Esposende, a Vila de Barroselas assume-se como 

o centro aglutinador das freguesias vizinhas, predominantemente rurais e com elevada 

dispersão populacional. Inserida neste meio a ADB tem atletas provenientes de 

inúmeras freguesias destes Concelhos, como principal agente de dinamização 

desportiva da região do Vale do Neiva e um dos maiores do distrito de Viana do 

Castelo, a área de influência da ADB estende-se por estes quatro Concelhos, sendo 

que a sua ação é reconhecida e destacada para além deles. 

As atividades realizadas pela ADB extravasam o universo desportivo, não se limitando 

a envolver apenas as pessoas diretamente ligadas ao clube (jogadores, pais, 

sócios…). Pela importância do clube na Comunidade Local, com bastante frequência, 
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a ADB é solicitada para colaborar ou participar na organização de outras atividades e 

por outro lado também organiza e promove atividades abertas à Comunidade Local. 

5. 4. O Complexo Desportivo de Barroselas 

O projeto iniciado em 1986 pelo grupo de sócios fundadores da ADB tinha como 

principal finalidade dotar a freguesia de um amplo Complexo Desportivo. Passados 26 

anos a obra contínua em curso, a crescer passo a passo com os apoios existentes e 

fruto do trabalho diário dos Órgãos Sociais do Clube. Neste momento o Complexo 

Desportivo de Barroselas dispõe de: 

• Campo de Futebol em Relvado Sintético Top Star FIFA (104x66) 

• Campo de Futebol em Relvado Sintético Top Star FIFA (92x52) 

• Piscina Coberta de Aprendizagem (Cedida à Câmara Municipal de Viana do 

Castelo). 

• Bancada Coberta com capacidade para 500 pessoas com cadeiras individuais. 

• Balneários com capacidade para 4 equipas, treinadores, árbitros e salas de 

apoio. 

• Sala de Reuniões/Conferências com capacidade para 50 pessoas. 

• Ginásio de Musculação e Manutenção Física. 

• Parque de Estacionamento. 
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Recursos 

A ADB é um clube com boa organização, dispõe dos recursos necessários para o treino e a 

competição em Futebol. A equipa de Juvenis A na época de 2016/17 dispôs dos seguintes 

recursos: 

 

Figura 1 - Complexo Desportivo de Barroselas 

 

Materiais Logísticos Humanos 

2 Campos de treino Fisioterapia Diretor 

14 Bolas Transporte no dia do jogo Coordenador 

2 Balizas amovíveis Lavandaria Delegado 

Coletes Ginásio Treinador principal 

Marcas Sala de vídeo Preparador físico 

Estacas  Treinador de guarda-redes 

8 Mini balizas  Massagista nos jogos 

Mini barreiras   

Tabela 2 - Recursos ADB 

 

 

 

 

Complexo desportivo de 

Barroselas 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto                2018 

 

António Vale – Relatório de Atividade Profissional 8 

 

5. 5. Equipa juniores B Sub - 17 
         

Nº 
Jogador 

Data de 
nascimento 

Nacionalidade Posição no campo 

1 04/07/2000 Portuguesa Guarda-redes 

22 05/03/2000 Portuguesa Guarda-redes 

2 28/06/2000 Portuguesa Lateral 

5 25/02/2000 Portuguesa Lateral 

11 25/08/2000 Portuguesa Lateral 

5 25/02/2000 Portuguesa Lateral 

17 26/02/2000 Russa Lateral/extremo 

20 23/04/2000 Portuguesa Médio 

24 07/04/2000 Portuguesa Médio 

50 15/09/2000 Portuguesa Médio 

16 27/10/2000 Portuguesa Médio 

6 05/11/2000 Portuguesa Médio 

25 18/01/2000 Portuguesa Médio 

10 09/03/2000 Portuguesa Extremo 

7 23/11/2000 Portuguesa Extremo 

77 13/08/2000 Portuguesa Extremo 

23 05/09/2000 Portuguesa Extremo 

18 20/08/2000 Portuguesa Extremo 

19 31/01/2000 Portuguesa Central 

4 23/03/2000 Portuguesa Central 

21 14/02/2000 Portuguesa Central 

33 01/08/2001 Portuguesa Central 

3 29/09/2000 Portuguesa Central 

27 27/05/2000 Portuguesa Avançado 

9 04/04/2000 Portuguesa Avançado 

Tabela 3 - Atletas do escalão de Juniores B sub - 17 da ADB 

A equipa de juniores B sub – 17 da ADB constituída por 25 jogadores inscritos, 

nascidos entre 2001 e 2000, com idades compreendidas entre 15 e 16 anos. Quanto 

às funções em campo de cada um dos atletas a grande maioria tem posição fixa. Por 

questões de salvaguarda de dados e de identidade dos próprios atletas os nomes 

foram substituídos pelos números da camisola que usaram no decorrer da época. 
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Figura 2 - Fotografia de Grupo 

 

5. 6. Recursos técnicos  

Os recursos técnicos alocados à equipa: treinador principal, treinador-

adjunto/preparador físico, treinador dos guarda redes e dirigente que passamos a 

caracterizar na tabela 3. 
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Equipa técnica  

Paulo Taborda  

Treinador 
principal 

Técnico de 
futebol de 2º 

grau 

António Vale  

Treinador 
adjunto/prepa-

rador Físico 

Licenciado em 
Educação 
Física e 

Desporto 

Técnico de 
futebol de 2º 

grau 

Flávio Melo  

Treinador 
adjunto 

Ana Lima 
 

Fisioterapeuta 
 
 

Licencianda 
em fisioterapia 

Nuno Pereira 
 

Dirigente/coor-
denador 

futebol 11  
 

Empresário 

Tabela 4 – Corpo técnico da equipa juniores B Sub -17 juvenil da ADB Equipa técnica 

5. 7. Objetivos de formação para a equipa 

Para o sucesso do planeamento desportivo e de todo processo de treino é importante 

definir diferentes categorias de objetivos a desenvolver, sendo eles competitivos, 

formativos, físicos e psicossociais. Esta definição será ajustada e adequada ao 

conjunto de jogadores que compõem o grupo de trabalho. 

5. 8. Objetivos Competitivos 

A coordenação da ADB define para a sua estrutura de futebol de 11 todos os anos 

objetivos competitivos os vários escalões. Sendo um clube com visibilidade distrital, 

pretende nos escalões de futebol de 11 a competição a nível nacional. No caso da 

equipa juniores B sub – 17 será a manutenção no nacional. Para atingir este objetivo 

foi necessário fazer o reforço do plantel, acrescentando atletas que, vindos de clubes, 

quer de dentro do concelho de Viana do Castelo como do concelho de Barcelos e 

Braga. Estes jogadores aliciados pela presença no nacional apareceram nos treinos 

de captação. 

5. 9. Objetivos Formativos 

Os objetivos formativos da equipa foram definidos no treino sob o ponto de vista do 

respeito pelas normas, valores e símbolos da sociedade, amizade e solidariedade, 

Fair-Play, ética e respeito reconhecimento dos valores sociais e regras de bom 

comportamento, cooperação e responsabilidade coletiva, valores de disciplina e um 

clima saudável, espirito de companheirismo, entreajuda e união de grupo.  
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Fomentar o interesse pelos estudos e a sua importância como investimento pessoal no 

seu futuro. 

5. 10. Objetivos Técnico-táticos 

Adquirir competências indicadas no modelo de jogo da equipa que será apresentado 

mais à frente. No entanto existem aspetos importantes que pela sua especificidade 

importa referir: 

5. 10 .1. Os princípios fundamentais: 

➢ Recusar inferioridade numérica;  

➢ Evitar igualdade numérica;  

➢ Garantir superioridade numérica.  

5. 10. 2. Os princípios específicos do ataque: 

➢ Progressão; 

➢ Cobertura ofensiva;  

➢ Mobilidade; 

➢ Espaço. 

5. 10. 3. Os princípios específicos da defesa: 

➢ Contenção;  

➢ Cobertura defensiva; 

➢ Equilíbrio;  

➢ Concentração. 
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6. Revisão de literatura 

6. 1. Caracterização do Futebol  

O Futebol é reconhecidamente a modalidade desportiva mais praticada em todo o 

mundo Reilly, T., & Korkusuz, F., (2009) e está inscrita no quadro dos designados 

jogos desportivos coletivos (JDC). 

No caso específico do nosso país, é uma modalidade desportiva que ocupa posição 

de grande destaque (Ramos, 2002). O mesmo autor refere que o Futebol devido à 

grandeza dos meios que atrai e pela sua importância pedagógica e desportiva torna-se 

bastante apelativo o seu desenvolvimento por vários programas e instituições.  

Oliveira, (2004) salienta que da imprevisibilidade que existe no decorrer de um jogo de 

Futebol, o treinador e equipa técnica, através de processos preparação, planificação e 

operacionalização dos treinos, procuram criar rotinas que sejam reconhecidas por toda 

a equipa procurando criar previsibilidades. 

Martínez, (2008) considera o futebol como um desporto acíclico, de características 

motoras intermitentes e de habilidades motoras abertas. 

Caracteriza-se por ser um exercício físico descontinuo, intermitente e de grande 

intensidade, em que se alternam corrida e períodos de repouso com saltos ou corrida 

de baixa intensidade (Ekblom, en Camera, & Gavini, 2012). 

6. 2. Caracterização Fisiológica do Esforço  

Do ponto de vista fisiológico e de acordo com Arruda, & Hespanhol, (2009) o esforço 

físico no decorrer do jogo solicita diferentes fontes de energia, bem como, diferentes 

respostas orgânicas de acordo com a carga externa. Assim, a natureza intermitente do 

esforço e a alta intensidade do jogo de Futebol, tornam a resistência aeróbia e 

anaeróbia, a velocidade e força explosiva, capacidades muito importantes para o jogo. 

Desta forma, devido às características intermitentes e à aleatoriedade das ações 

motoras do futebol, é importante que o desenvolvimento do metabolismo aeróbio e 

anaeróbio seja incrementado de uma forma harmoniosa Silva et al., Guerra, & Barros, 

(2004) citado por (Divaldo, 2013). Vários autores referem que uma forma de conhecer 

as exigências físicas decorrentes do jogo, baseia-se na análise das características dos 

deslocamentos dos jogadores durante o jogo no que se refere à duração, frequência, 

tipo e intensidade.  
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A distância média percorrida durante um jogo de Futebol pelos jogadores, 

independentemente da sua posição, é aproximadamente 11.200 metros, isto segundo 

recentes estudos que registaram os dados através do sistema informático AMISCO. 

No futebol profissional, só 1.2 a 2.4% do total percorrido pelos jogadores é em posse 

de bola, com distâncias que dependem das posições dos jogadores (Romero & 

Valdivia, 2012). 

Referência Nível Distância Percorrida 
(m) 

Agnevik G., 1970 1.ª Divisão Sueca 10 200 

Bangsbo et al., 1991 1.ª e 2.ª Divisões 
Dinamarquesas 

10 667 

Helgerud et al., 2001 Liga Norueguesa de Elite 
Juniores 

9 107 

Ohashi et al., 1988 Liga Japonesa 10 824 

Rienzi et al., 2000 Premier League - Inglaterra 10 104 

Thatcher R. and 
Batterham AM., 2004 

Premier League - Inglaterra 
Premier League Sub 19 - 

Inglaterra 

9 741 

10 274 

Whitehead EN., 1994 1.ª Divisão Inglesa 12 650 

Withers et al., 1982 Liga Nacional Australiana 11 376 

Tabela 5 - Distâncias médias percorridas por jogadores de futebol profissionais (adaptado de 

Stolen et al., 2005) 

Kirkendal, (2003) refere que as corridas de alta intensidade são realizadas em 

distâncias que se situam entre os 10 e 40 metros, num total entre os 800 e 1000 

metros, estas ocorrem a cada 90 segundos. Acrescenta também, que no decorrer do 

jogo ocorrem entre 850 a 1000 atividades distintas, perfazendo em média, uma 

mudança de direção ou de intensidade a cada 5 a 6 segundos.  

Di Salvo et al. (citado en Romero & Valdivia, 2012) encontraram diferenças 

significativas na distância percorrida em Sprint (mais de 23 Km/h) entre jogadores de 

posições diferentes, assim diferenciando por posições, durante um jogo os interiores 

cobrem uma distância maior em corrida de alta intensidade que os jogadores do meio 

campo, centrais, laterais e atacantes. Importa destacar que a velocidade de sprint nos 

jogos alcança valores máximos de 32Km/h. Um jogador pode realizar 80 sprints 

durante um jogo, que normalmente não superam os 3 a 4 segundos de duração.  
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Distância 
percorrida 

(m) 

Defesa 
central 

Defesa 
lateral 

Médio Extremo Avançado 

0-11 km/h 7.080 7.012 7.061 6.960 6.958 

11,1-14 km/h 1.380 1.590 1.965 1.743 1.562 

14,1-19 km/h 1.257 1.730 2.116 1.987 1.683 

19,1-23 km/h 397 652 627 738 621 

> 23 km/h 215 402 248 446 404 

Tabela 6 - Distância percorrida por intervalos da velocidade de deslocamento Di Salvo et al., 

(2013) 

Convém referir que a conceção tática, bem como, o nível das próprias equipas e a 

exigência da competição condicionam de forma significativa a exigência física durante 

o jogo. 

Desta forma e referido por vários autores Stolen T, Chamari K, Castagna C, & Wisloff 

U (2005) os jogadores podem apresentar uma melhoria no seu desempenho quer 

tático, quer técnico durante o jogo se melhorarem a sua capacidade aeróbia.  

O contributo do regime anaeróbio é menor em comparação com o regime aeróbio, no 

entanto e de acordo com Reilly (2007) são geralmente as ações de regime anaeróbio 

que determinam o resultado de um jogo.  

Desta forma a exigência fisiológica relaciona-se diretamente com os sistemas de 

produção de energia induzidos durante o jogo ou treino. Baseando-se em análises de 

jogo torna-se evidente que o treino deve privilegiar o estímulo de ações de elevada 

intensidade e a rápida recuperação entre essas ações. Isso é obtido através do treino 

aeróbio e anaeróbio Bangsbo (2007) citado por (Bangsbo & Krustruo, 2008). 

6. 3. Sistema de jogo e Método de Jogo 

Sendo o sistema de jogo, o termo usado para definir a forma como a equipa se 

distribui no terreno de jogo e como ela ocupa os espaços nos diferentes setores, é 

usado como um referencial estrutural de posicionamento. Q., João (2001) define o 

método de jogo como a forma de organização geral das ações técnico – táticas 

individuais e coletivas dos jogadores, tanto no ataque como na defesa dentro do 

sistema de jogo utilizado pela equipa, isto é, os princípios gerais orientadores da 
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organização da equipa quer quando ataca quer quando defende. Os métodos de jogo 

dividem-se em ofensivos e defensivos, sendo que os primeiros, definem a forma de 

organização geral quando a equipa tem posse de bola procurando a progressão/ 

finalização e a manutenção da posse de bola, já os segundos estabelecem a forma de 

organização geral das ações que os jogadores na defesa tendo em vista a defesa da 

baliza e a recuperação da posse de bola. 

7. Modelo de jogo adotado  

Não existindo um modelo de jogo implementado no clube ao longo das camadas de 

formação, foi dada a liberdade ao treinador principal Paulo Taborda com a 

colaboração da equipa técnica a implementação do modelo de jogo, assente no 

sistema tático 1-4-3-3, pois nos parece mais equilibrado e de melhor compreensão por 

parte dos jogadores. Bangsbo, & Peitersen (2000) referem que 4x3x3 é um sistema 

equilibrado e ofensivo por natureza, em que o meio campo pode assumir uma 

apostura mais defensiva utilizando 2 médios defensivos (figura 3), ou ofensiva 

utilizando 1 médio defensivo (figura 4). Zauili (2002) defende que o papel do treinador 

é também, simplificar as tarefas dos seus jogadores, principalmente nos escalões de 

formação. Ao utilizar o sistema 1x4x3x3 é mais fácil identificar as funções das 

diferentes posições do campo, possibilitando, uma distribuição e ocupação mais 

racional do terreno de jogo, do que no sistema 1x4x4x2. (Mourinho cit. por Oliveira et 

al., 2006). 

Permite colocar um número equilibrado de jogadores em cada setor do campo, tendo 

uma boa ocupação de espaços no setor ofensivo, o que pode permitir (dependendo da 

situação em que o jogo se encontra) condicionar a saída com bola da equipa 

adversária. Mantém um grande número de jogadores adversários no seu setor mais 

recuado, é também um sistema que se muda facilmente com alterações de 

posicionamento.  

 

 

 

 
Figura 3 - Disposição tática com dois médios 

defensivos 
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Oliveira (2004) resume o Modelo como sendo o pilar principal na orientação no 

processo de operacionalização do “jogar” de uma equipa. Assim, o modelo de jogo 

apresenta-se como padrão que dará sentido a todo o processo de treino com o intuito 

de criar rotinas coletivas e individuais, sendo que estas últimas, com lugar à 

criatividade, inovação de cada jogador. 

Construindo o modelo de jogo através do(s) sistema(s) tático utilizados, mas 

essencialmente com as relações que todos os jogadores da equipa estabelecem entre 

eles, com a bola e equipa adversária nos quatro momentos principais do jogo; 

organização defensiva, transição defesa/ataque, organização ofensiva e transição 

ataque/defesa e nos esquemas táticos (Magalhães & Nascimento, 2010). Em suma, 

podemos então concluir que o modelo de jogo é uma planificação antecipada de um 

sistema real, podendo este mesmo modelo ser apresentado de forma verbal, gráfica 

ou matemática. 

Tendo consciência que o modelo de jogo deverá condicionar o modelo de treino, 

modelo de exercício e modelo de jogador, é importante ter em conta na sua conceção 

e operacionalização a realidade que o clube apresenta, isto é, as vivências de treino 

que os jogadores adquiriram durante a sua formação e cultura do clube. No caso da 

ADB tendo na sua estrutura organizacional um coordenador do futebol, não existe uma 

cultura de modelo de jogo própria do clube, isto a meu ver, deve-se ao fato de não 

existir equipa sénior, bem como, um coordenador técnico a quem caberia traçar os 

princípios basilares de uma forma de jogar instituída durante a formação dos seus 

jogadores.  

O Modelo de jogo que implementamos assenta numa cultura de posse da bola em 

ataque posicional, na saída de bola pelo guarda redes através dos centrais ou apôs 

Figura 4 - Disposição tática com um médio 

defensivo 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto                2018 

 

António Vale – Relatório de Atividade Profissional 17 

 

recuperação de bola saindo da zona de pressão por circulação. No entanto, se as 

condições forem favoráveis (desorganização da equipa adversária) procuramos 

ganhar vantagem através de contra-ataque. Defensivamente logo apôs a perda da 

bola assumimos concentração defensiva procurando a recuperação da bola exercendo 

pressão ao portador da mesma e aos mais prováveis adversários que poderão dar 

continuidade ao seu processo ofensivo. Na nossa organização defensiva, utilizamos 

um jogador à frente da defesa, procurando dar equilíbrio defensivo, ocupando e 

vigiando espaços de jogo deixados livres pelos seus companheiros, que integraram 

momentaneamente o ataque. Método de jogo defensivo, assenta na defesa de zona 

pressionante, em que, se a equipa adversária saí a jogar trocando a bola pela sua 

linha defensiva, o avançando é o jogador responsável por iniciar o nosso processo 

defensivo, condicionando as linhas de passe do portador da bola, nesse momento 

todos os jogadores evoluem nas suas zonas de marcação exercendo uma marcação 

agressiva dos espaços e jogadores adversários que possam dar continuidade ao seu 

processo ofensivo. 

7.1. Organização ofensiva 

Os princípios referentes ao momento de organização ofensiva subdividem-se em 3 

momentos: 

➢ 1ª fase de construção/organização do processo ofensivo; 

➢ preparação/criação de situações de finalização; 

➢ finalização. 

A 1ª fase de construção/organização do processo ofensivo assenta no principio 

construção desde trás sempre que possível (Guarda redes, defesas centrais e médio 

defensivo), privilegiando a segurança e horizontalidade da circulação da bola no meio 

campo defensivo e procurando a profundidade no meio campo ofensivo.  

Os subprincípios de suporte assentam: 

Os centrais saem a jogar com amplitude de uma forma segura, com confiança no 

passe, usando médio defensivo e/ou laterais com apoio frontal aos dois centrais, 

sendo o guarda-redes opção de circulação; 
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O receber e rodar do médio defensivo depende da liberdade dada pela equipa 

adversária, sendo que não podendo rodar devolve a um dos centrais/guarda-redes ou 

laterais para circulação; 

Médio defensivo estando de frente para o jogo, ou seja, centrando o centro de jogo 

procura amplitude garantida pelos laterais ou extremos, correspondida sempre por 

linha de passe em apoio, linha de passe interior, entre linhas e linha de passe em 

profundidade no mesmo corredor para o avançado; 

A utilização do jogo direto não é uma opção a não ser em situações numéricas 

vantajosas. Sendo que a capacidade vertical pode ser utilizada em situações de maior 

pressão que resulta em criação de espaço nas linhas avançadas, quer utilizando o 

avançado como apoio frontal, quer procurando dar largura nos extremos que se 

deslocam para o interior; 

Os elementos do meio campo mais ofensivos (ou atletas que surjam no espaço 

intermédio central) devem garantir linhas de passe distintas, próximas ou distantes, 

mas sempre possibilitando linhas de passe pouco complexas; 

Bola sempre em movimento, decisões rápidas com critério.  

Preparação/criação de situações de finalização: 

Princípio:  

Circulação rápida procurada sempre com jogadores em comunicação constante em 

procura de espaços para receber/atacar baliza aproveitam desequilíbrios. 

Subprincípios:  

Dois toques com agilidade e segurança de processos nos corredores laterais e no 

setor ofensivo; 

No último terço do terreno explorar sempre situações de igualdade ou superioridade 

numérica nos corredores laterais; 

Explorar circulação de bola utilizando movimentações em amplitude ou entre linhas; 

Os movimentos para o espaço interior dos extremos devem ser compensados pelos 

laterias ou médio interior de forma a dar mais amplitude no mesmo corredor; 
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Circulação interior realizada pelo sector intermédio permite a subida do lateral do lado 

da bola, sendo este o jogador que vai dar maior largura nas zonas mais ofensivas. 

Finalização: 

Principio: 

“Agressividade” e rapidez na disputa de bola em zonas de finalização. 

Subprincípios:  

Bola na linha de fundo, cruzamento ao segundo poste/ passe atrasado entrada da 

área; 

Bola em zona central, extremo realiza desmarcação de rutura para desmarcação 

direta do médio defensivo, ou remate à baliza; 

Bola entra na desmarcação de rutura cruzamento ao primeiro poste. 

7. 2. Transição Defensiva 

Principio: 

Pressão imediata ao portador da bola e redução das linhas de passe mais próximas 

que este possua, intensidade da pressão de acordo com o controlo de bola do 

adversário, bem como da colocação das coberturas defensivas.  

Subprincípios:  

Fechar o centro do jogo, impedindo profundidade condicionado as linhas de passe do 

portador da bola; 

Encurtamento dos espaços, tornando o bloco mais compacto; 

Em desigualdade numérica, organizar rapidamente com recuo de linhas encurtando o 

espaço para a nossa baliza. 

7. 3. Organização Defensiva 

Principio: 

Defender a nossa baliza com bloco enquadrado com o centro de jogo da equipa 

adversária; 
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Impedir categoricamente condução de bola do adversário na direção da nossa baliza; 

Subprincípios:  

Bloco defensivo com distâncias curtas entre jogadores e setores tanto em largura 

como em profundidade “fazer campo pequeno”; 

Reconhecer momentos de condicionar e recuperar a posse de bola; 

Encaminhar o jogo adversário para corredores laterais; 

Evitar jogo em profundidade. 

Evitar entrada no espaço central;  

Tentar a antecipação; 

Recebendo de costas tentar cortar linhas de apoio. 

7. 4. Transição Ofensiva 

Principio: 

Criar linhas de apoio curtas, dar largura e profundidade; 

Subprincípios:  

Tentar sair da pressão por circulação quando recuperamos a bola no nosso terço 

defensivo; 

Bola recuperada no meio campo ofensivo, tentar lateralizar ou procurar movimentos de 

rutura dos médios ofensivos e avançado, não sendo possível, jogar para trás e 

procurar ataque posicional.   

8. Planeamento e a Periodização 

De La Rosa (2001) refere que hoje em dia a estruturação do treino desportivo é uma 

premissa fundamental para a melhoria dos resultados desportivos, em qualquer 

modalidade. Acrescenta que a elaboração de treinos eficazes, de uma forma empírica, 

foi naturalmente perdendo significado com o avanço da ciência, nomeadamente com o 

desenvolvimento de novas teorias e metodologias do treino.  



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto                2018 

 

António Vale – Relatório de Atividade Profissional 21 

 

O planeamento e a periodização do treino segundo Teodurescu (2003), são aspetos 

inerentes à teoria do treino, dentro da sua dimensão científica, com o objetivo de uma 

preparação alicerçada em teorias estudadas e cujo objetivo visa “um processo, 

pedagogicamente dirigido. 

Os modelos de periodização têm vindo a evoluir ao longos dos anos, começando por 

Murfhy, & Kotov (1910/20), passando por Matveiev nos anos 60 com a periodização 

convencional Raposo (2002), modelo este que defendia a criação de diferentes fases 

para atingir a forma desportiva, que correspondiam a três períodos de treino: 

preparação, competição e transição assumindo uma prestativa Universal (atende a 

todas as modalidades), Verchosanskij e Tschiene nos anos 80, Platonov nos anos 90.  

Recentemente, surgiram novos modelos de periodização devido à inadequação dos 

modelos “convencionais” face a essência do próprio jogo (tático /físico).  

As principais tendências evolutivas a nível estrutural no Futebol assentam num 

período preparatório curto; período competitivo longo; quadros competitivos muito 

longos e necessidade de alto rendimento ao longo da época.   

8. 1. O Planeamento 

Pires (2005), refere que o planeamento decorreu da necessidade de conhecer o 

futuro, na suposição que pode ser controlado. Planear é descrever e organizar, as 

condições de treino, os objetivos pretendidos, meios e métodos a utilizar e determinar 

antecipadamente as fases mais difíceis/importantes da época desportiva, que requer 

esforço na aplicação e reflexão, mas, proporciona ao treinador grandes vantagens 

(Garganta, 2001). Desta forma o planeamento funcionará como a base teórica de 

orientação do processo de treino e a partir do qual se fará a operacionalização e 

gestão do mesmo.  

8. 2. A Periodização 

Garganta (1991) define periodização como sendo a divisão da época em períodos, em 

função das características do calendário competitivo e, de acordo com as leis e 

princípios do treino desportivo. O mesmo autor em (1993) acrescenta que cada 

período, ou ciclo de treino, tem estrutura diferenciada (características e objetivos 

específicos) em função da sua duração e características do quadro competitivo, mas 
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essencialmente com a resposta da adaptação do organismo do atleta aos estímulos a 

que é sujeito e aos princípios do treino desportivo. 

Para Silva (1998) periodizar significa dividir a época desportiva em períodos 

coincidentes com as fases da forma desportiva, no entanto, apesar de der uma 

distribuição cronológica não é arbitrária, pois depende sempre do quadro competitivo.  

Martins (2003), identifica como 4 os principais modelos de periodização usados no 

futebol: a originária do Leste da Europa, do Norte da Europa e América do Norte, dos 

países Latino Americanos e por fim a uma tendência denominada “Periodização 

Tática”. A primeira é designada de física convencional, caracteriza-se pela divisão da 

época em períodos, concedendo grande importância às componentes da carga como 

intensidade, densidade e volume, assente na teoria de treino de Matveiev. A segunda 

atribui grande importância aos aspetos energético-funcionais da atividade dos atletas 

tentando ultrapassar o caráter universal da primeira tendência, ao dar relevância no 

desenvolvimento das capacidades físicas, que são exigidas na competição, definindo-

as como específicas. A terceira, originária dos países Latino americanos, sofre grande 

influência do Brasil, procura contrariar o carater analítico das anteriores com a noção 

do Treino Integrado. Desta maneira procuraram integrar no treino várias dimensões, 

onde os aspetos físicos técnicos e táticos são desenvolvidos conjuntamente. 

Conferindo assim mais especificidade, assemelhando-se assim com as exigências 

competitivas. A Periodização Tática é uma forma de organização e estruturação do 

processo de treino e jogo criada pelo Professor Vítor Frade. Nesta, o foco está no jogo 

e no modelo de jogo elaborado pelo treinador. Modelo este, organizado em princípios, 

subprincípios (Oliveira, 2004). 

9. Métodos de treino 

Relativamente à classificação dos métodos de treino, este assunto tem sido alvo de 

vários estudos ao longo dos anos por vários autores, isto, numa tentativa de 

uniformizar a terminologia procurando desta forma, melhorar a comunicação entre a 

comunidade dedicada ao treino desportivo no futebol. Apesar disto, o consenso acerca 

da classificação dos métodos de treino não é facilmente atingível dada a variedade de 

opções, assim, consequentemente também não existe uma fórmula única e correta de 

abordar o treino desportivo no futebol. Garganta (2004) acrescenta, existem várias 

formas de jogar e de conseguir resultados, do mesmo modo que existem várias 
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maneiras de treinar. O mesmo autor em (2000), menciona que é importante elaborar 

uma tipologia de exercícios que vão de encontro aos problemas revelados pela 

equipa, neste caso relacionados com o modelo de jogo que o treinador pretende 

implementar.  

Autor Ano Categoria Sub-categoria 

Wade 
(1976)  
Cit. 
Queiroz 
(1986) 

1976  
 

- Introdutórios  
- Grupo ou classe  
- Jogo  

 

Worthin
gton 
(1980)  
Cit. 
Queiroz 
(1986)  

1980  
 

- Treino técnico com bola  
- Treino funções  
- Treino fases (sectores)  
- Treino de jogo (jogos 
reduzidos)  

Atividades individuais 
(jogador/bola)  
Atividades com companheiro 
(ataque x defesa)  
Atividades de grupo (função na 
equipa)  
Atividades equipa (ataque x 
defesa)  

Queiroz  
 

1986  
 

- Fundamentais (finalização é 
fator fundamentais)  
- Complementares 
(finalização não é fator 
fundamental)  

Fundamental I: Ataque X 0+GR  
Fundamental II: Ataque X Defesa + 
GR  
Fundamental III: GR+ Defesa X 
Ataque + GR  
Integrados  
Separados  

Corbea
u  
 

1989  
 

- Simples  
- Intermédios  
- Complexos  
- Jogos Aplicação  

 

Castelo  
 

1996  
 

- Competição  
- Especiais  
- Gerais  

Propriamente ditos adaptados  
 

 
Castelo  
 

 
1996  
 

 
- Técnicos  
- Táticos  
- Físicos  

 

Godik & 
Popov  
 

1998  
 

- Especializados  
- Não especializados  

Situacionais  
Estandardizados  

Cook  
 

2001  
 

Correção dos 
posicionamentos das ações 
táticas  
- Técnicos, 
descontextualizados das 
situações de jogo  
- Jogo condicionado  
- Aumentos do número de 
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repetições na unidade de 
treino  
- Circulações táticas  
- Potenciação do 
comportamento técnico-tático 
específico do jogador dentro 
da organização tática da 
equipa  
- Potenciação das fases de 
jogo ofensiva e defensiva  
- Situações de jogo  

Ramos  
 

2003  
 

- Essenciais (com 
finalização)  
- Complementares (sem a 
presença de baliza)  

Forma I: Ataque X 0 + GR  
Forma II: Ataque X Defesa + GR  
Forma III: GR + Ataque x Defesa + 
GR  
Especiais  
Com oposição  
Sem oposição  
Gerais  

Castelo  
 

2003  
 

- Preparação Geral (sem 
utilização da bola)  
- Específicos de preparação 
geral (sem finalização)  
- Exercícios de preparação 
(com finalização)  

 

    

Tabela 7 - Taxonomias classificativas de exercícios de treino de futebol (adaptado de Faria, 

2010) 

Observando a tabela anterior podemos observar as formas de classificação dos 

exercícios propostos pelos vários autores ao longo do tempo. 

A escolha que nos pareceu mais indicada para a nossa realidade foi taxonomia de 

classificação para os exercícios de treino de futebol, proposta por (Castelo, 2014). Que 

segundo este, a sua intenção foi classificar e ordenar toda uma variedade de 

exercícios de treino no futebol. Variedade esta, subdividida e ordenada sob uma ideia 

geral, baseada em diferentes níveis de complexidade. 

9. 1 Métodos de Preparação Geral (MPG) 

Castelo (2009), refere que no âmbito dos métodos de preparação geral, estes não 

incluem geralmente a bola como elemento central de decisão/ação dos jogadores. 

Fomentam a preparação multilateral dos jogadores, direcionando para os processos 

de recuperação e criação de uma base funcional, sobre a qual irá recair outros 

métodos de treino. 
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Procura-se a mobilização de capacidades condicionais gerais e específicas que 

suportam o jogo de futebol:  

➢ Resistência (Aquisição /Processos de Recuperação – Regeneração);  

➢ Força;  

➢ Velocidade;  

➢ Flexibilidade. 

A aplicação deste método de preparação geral relaciona-se exclusivamente com a 

componente física, considerando de igual forma as inter-relações entre várias 

capacidades como por exemplo, a força de resistência e velocidade resistente 

enquadradas com a coordenação equilíbrio, ritmo e cadência motora (Castelo, 2014). 

9. 2. Métodos Específicos de Preparação Geral (MEPG) 

Ainda de acordo com o mesmo autor, os métodos específicos de preparação geral 

utilizam a bola como centro de decisão/ação dos jogadores e da equipa inserido num 

contexto espacial, temporal, numérico e adaptado, isto para desenvolvimento de ações 

coletivas/individuais em que o objetivo principal e imediato não é o golo, mas sim, o 

cumprimento com êxito de tarefas intermédias, predeterminadas para posteriormente 

usufruir de condições regulamentares para a concretização do golo. Existem 4 tipos de 

MEPG: 

➢ Aperfeiçoamento das ações específicas do jogo (também denominados de 

descontextualizados);  

➢ Manutenção da posse de bola; 

➢ Organizados em circuito;    

➢ Lúdico/recreativos. 

9. 3. Aperfeiçoamento das Ações Específicas do Jogo 

(Descontextualizados) 

Estes métodos de treino estão relacionados fundamentalmente com o 

aperfeiçoamento de ações técnicas de base que sustentam a componente da 
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decisão/ação motora do jogo, estas são realizadas de forma descontextualizadas da 

complexidade tático/estratégica da competição (Castelo, 2014). 

9. 4. Manutenção da Posse de Bola 

Os métodos de treino de manutenção da posse da bola são realizados no sentido de 

conservar a decisão/ação emergentes no jogo, na direção de um objetivo concreto e 

útil, mas condicionando-a à impossibilidade de finalizar (Castelo, 2014).    

Assim, não havendo possibilidade de atacar a baliza adversária os jogadores e a 

equipa procuram desenvolver a capacidade de manter a bola em seu poder, ajustando 

as suas decisões/ações com o objetivo de dar equilíbrio e mantendo 

momentaneamente o controlo do jogo, de forma, a evitar constantes recuperações de 

bola (e seu consequente desgaste físico/psíquico) e perigosas transições defesa 

ataque da equipa adversária. 

Este método desenvolve-se sobre as subdivisões indicadas na seguinte tabela: 

MEPG (Tipo)  
 

Categorias  Descrição  

Manutenção da posse 
de bola 

 

Espaço reduzido  Áreas de jogo reduzidas e 
descontextualizadas  
(Fomento da relação velocidade / 
qualidade de decisão /execução)  

Espaço regulamentar  Próximo das condições reais de 
jogo / Espaços específicos – 
direccionalidade dos 
comportamentos  

Métodos de jogo  Objetivos intermédios – acesso a 
espaços específicos – 
Possibilidade de concretização 
objetivo do jogo  

Variantes 

Manutenção  Objetivos táticos múltiplos  

Objetivo do exercício encera-se na 
manutenção da posse de bola dentro de 

um mesmo espaço de jogo  
 

Pretende-se que o sucesso obtido na 
manutenção da posse de bola seja um 
objetivo intermédio do exercício para 

posteriormente atingir o sucesso na sua 
finalidade fundamental  

 

Tabela 8 - Subdivisões dos métodos de treino de manutenção da posse de bola (Adaptado 

Castelo, 2014) 
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9. 5. Potenciação das Missões Táticas dos Jogadores no 

Quadro de Organização da Equipa (Metaespecializados) 

Todas as equipas estabelecem uma colocação específica dentro dos limites do campo 

(ditados pelas leis do jogo). Assim, e de acordo com Castelo (2014), essa colocação 

espacial reflete-se numa área mais ou menos alargada, que se expande ou comprime 

em função de um imaginário baseado em corredores (laterais e centrais) e setores 

(defensivo, intermédio e ofensivo). Desta forma, ao delimitarmos os espaços de 

atividade dos jogadores objetivamos a racionalização e a otimização das ações 

individuais e coletivas, durante a fase ofensiva e defensiva do jogo, estabelecendo um 

tempo e um espaço concreto de intervenção, no qual cada jogador decide e age de 

forma adequada, em função dos problemas levantados pelas condições de 

variabilidade situacional (Castelo, 2009). Desta forma potencia-se as missões táticas 

dos jogadores dentro da organização estrutural da equipa. 

9. 6. Desenvolvimento de Padrões ou Rotinas de Jogo 

(Padronizados) 

Procura-se desenvolver um conjunto de rotinas e sub-rotinas de jogo, que se 

materializam por regularidades comportamentais coletivas e individuais da equipa, as 

quais, apresentam uma elevada probabilidade de ocorrerem, tendo em conta outras 

possíveis de ocorrer, tanto no ataque como na defesa (Castelo, 2014). Sendo que 

induzem nos jogadores comportamentos individuais de tomadas de decisão, na 

articulação intra e intersectorial.  

Apesar da importância da interação entre os diferentes níveis de organização as 

decisões/ações executadas pelos jogadores a criatividade autonomia e improvisação, 

estão presentes sempre que sejam na direção de projeto e objetivo comum (Castelo, 

2014). 

9. 7. Organizados em Circuito 

O método de treino em circuito como o nome indica, as tarefas motoras ou similares, 

do ponto de vista técnico/tático e físico são executadas em torno de um espaço, cujo 

regresso volta sempre ao ponto de partida, independentemente do número de vezes 

que é realizado (Castelo, 2009). Estas podem ser realizadas individualmente ou em 
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grupo, mais ou menos complexas do ponto de vista Técnico/tático ou mais ou menos 

exigentes do ponto de vista fisiológico. 

9. 8. Lúdicos/Recreativos 

Castelo (2009) refere que os objetivos deste tipo de exercícios, pretendem fomentar as 

relações inter e intrapessoais dos jogadores, apelando ao seu lado emocional 

intrínseco à sua dimensão humana. A sua raiz lógica estrutural e funcional promove 

uma tensão em termos energéticos, emocionais e sociais modelada para situações 

“jogáveis” de alegria, divertimento e prazer, uma vez que produto final desse “jogo” 

não é o resultado, mas sim fundamentalmente o momento vivido.  

9. 9. Métodos Específicos de Preparação (MEP) 

Castelo (2009), considera os métodos específicos de preparação (MEP) como o 

núcleo central da preparação dos jogadores e das equipas, isto sempre de acordo com 

as situações estruturais e funcionais. Este método estabelece uma relação particular, 

definida e direcional, com o grau de recrutamento dos recursos dos jogadores, que 

dependem do nível de adaptabilidade dos jogadores e da equipa ao processo de 

preparação, este processo consolidará maior ou menor pressão sobre os mecanismos 

de adaptação individual e coletiva. Individual porque solicita capacidade fisiológica e 

coletiva, pois envolve mecanismos de carater estrutural, relacional e funcional ou seja, 

de acordo com o modelo de jogo adotado. Com a utilização destes métodos 

procuramos maior adaptabilidade funcional à competição através da criação de 

contextos e dinâmicas situacionais que na sua operacionalização potenciam 

regularidades coletivas/individuais. 

Existem seis tipos básicos de (MEP):  

➢ Finalização (também denominados para a concretização do objetivo do jogo);  

➢ Potenciação das missões táticas dos jogadores no quadro da organização da 

equipa (também denominados de Metaespecializados);   

➢ Desenvolvimento de padrões e rotinas de jogo (também denominados de 

padronizados); 
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➢ Sincronização das ações dos jogadores pertencentes a um mesmo setor, bem 

como a sua interação com os demais setores da equipa (também denominados 

de setoriais e intersectoriais); 

➢ Desenvolvimento dos esquemas táticos; 

➢ Competitivos com diferentes escalas de aproximação à realidade. 

9. 10. Finalização (Concretização do objetivo do jogo) 

Para Castelo (2009), a prática sistemática dos métodos de treino de finalização cria 

condições favoráveis ao aperfeiçoamento e desenvolvimento da ação tático/técnica de 

remate, que é “simplesmente” a ação mais importante do jogo de futebol. 

Desenvolvem-se assim, contextos situacionais de carácter individual e coletivo 

propício à concretização do golo, de forma imediata e consecutiva. Podendo ser 

classificados em subdivisões:  

MEP (Tipo) Categorias Descrição 

Finalização 
(Concretização do 
objetivo de jogo) 

 

Individualizados 
 

Potenciam o aperfeiçoamento da ação 
técnica de remate à baliza, para 
concretização do golo, sob condições 
de reduzida complexidade; podem ser 
precedidos por trabalho físico  
 

Após combinação 
tática 

 

A ação final de remate à baliza para 
concretização do golo, é precedida 
por combinações táticas simples, 
diretas ou indiretas que representam a 
articulação/interação de um grupo de 
jogadores perante contextos 
situacionais parciais do jogo  
 

Circuito 
 

Desenho padronizado de um conjunto 
de estações comportando ações e 
comportamentos diferenciados ou 
semelhantes, mais ou menos 
complexos, que objetivam a 
finalização, e que os jogadores têm de 
realizar continuamente, com tempos 
de recuperação curtos e ativos, 
assegurando uma elevada densidade 
de solicitação motora/mental  
 

Nº reduzido de 
jogadores e 

espaço 
 

Criação de contextos de treino 
competitivos e motivantes, que devido 
à sua reduzida área de jogo e 
reduzido número de jogadores, 
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potencia as decisões/ações de 
finalização em situações de 
complexidade aumentada  
 

Tabela 9 - Subdivisões dos métodos de treino de finalização (concretização do objetivo de 

jogo) (Adaptado Castelo, 2014) 

9. 11. Potenciação das Missões Táticas dos Jogadores no 

Quadro de Organização da Equipa (Metaespecializados) 

Todas as equipas se colocam de uma forma especifica dentro dos limites 

estabelecidos pelas leis do jogo. A ocupação espacial expressa-se numa área mais ou 

menos alargada, que se expande ou comprime em função de um imaginário baseado 

em corredores (laterais e central) e de sectores (defensivo, intermédio e ofensivo). 

Neste âmbito, ao delimitarmos os espaços de atividade dos jogadores, objetivamos a 

racionalização e a otimização das ações individuais e coletivas, durante a fase 

ofensiva e defensiva do jogo, estabelecendo um tempo e um espaço concreto de 

intervenção, no qual cada jogador decide e age de forma adequada, em função dos 

problemas levantados pelas condições de variabilidade situacional (Castelo, 2014). 

Desta forma, pretende-se com a utilização destes exercícios potenciar as ações táticas 

dos jogadores dentro da organização estrutural da equipa. 

9. 12. Desenvolvimento de Padrões ou Rotinas de Jogo 

(Padronizados) 

Estes meios suportam-se num conjunto de rotinas e sub-rotinas de jogo, manifestadas 

na análise das regularidades comportamentais individuais e coletivas da equipa, as 

quais apresentam um elevado grau de probabilidade de ocorrerem, relativamente a 

outras plausíveis ou possíveis, tanto no ataque como na defesa (Castelo, 2014). 

Fomentam e induzem determinados comportamentos e tomadas de decisão dos 

jogadores, no sentido individual, na articulação intrassectorial ou intersectorial, como 

fazendo parte de uma organização coletiva superior. Apesar desta necessidade de 

interação nos diferentes níveis de organização da equipa (jogador, sector e entre 

sectores), todas as decisões/ações executadas pelos jogadores, mantêm um certo 

grau de autonomia, improvisação e criatividade, na direção de um projeto e objetivo 

comum (Castelo, 2014). 
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9. 13. Sincronização das ações dos jogadores pertencentes a 

um mesmo sector, bem como a sua interação com os demais 

sectores da equipa (Setoriais e intersectoriais) 

A matriz fundamental destes meios de treino, deriva da existência de uma atividade 

individual e cooperativa dos jogadores pertencentes ao mesmo sector (defensivo, 

intermédio e ofensivo) ou em articulação com os outros sectores de jogo, denominado 

de trabalho intersectorial. Neste âmbito, programa-se e operacionaliza-se de forma 

simultânea ou sequencial, através da qual se envolve todos ou parte dos elementos 

pertencentes a cada sector de jogo, bem como sincronizando-os com a ação dos 

elementos radicados em outros sectores de jogo (Castelo, 2014). Este tipo de 

exercícios, tornam-se fundamentais na organização particular e geral da equipa, 

articulando e sincronizando as suas partes micro e macro numa dinâmica lógica e 

funcional. Podem ser desenvolvidos nas seguintes subdivisões: 

MEP (Tipo)  Categorias  
 

Descrição  
 

Setores 
 

Articulação intra 
setorial (1 setor de 

jogo) 
 

Preocupação com a interação entre um 
grupo de jogadores que desenvolvem de 
forma coordenada as suas ações dentro de 
um mesmo setor de jogo  
 

Sobre 2 ou 3 setores 
de jogo 

 

Preocupação com a interação de um grupo 
de jogadores não apenas dentro de um 
mesmo setor de jogo, mas também 
comunicação com outros setores de jogo  
 

Secundados por 
métodos de jogo 

ofensivos 
 

Preocupação em criar condições de 
articulação inter setorial que concretizem os 
comportamentos inerentes à organização 
ofensiva da equipa no seu modelo de jogo  
 

Objetivos 
estratégicos e táticos 

múltiplos 
 

Criar condicionantes no exercício de treino 
que façam emergir comportamentos de 
articulação intra e intersectoriais que 
comportem soluções de resolução tático-
estratégicas variadas  
 

Em espaços 
regulamentares 

(organização coletiva) 
 

Aquisição cognitivo-motora (contraoposição 
alternada passiva - ativa) dos 
comportamentos ofensivos ou defensivos 
pretendidos para um próximo momento de 
competição específico. Exercício realizado 
dentro dos espaços regulamentares (à 
escala)  
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Ondas (3 equipas)  
 

Elevada transitoriedade de momentos de 
confrontação entre 3 equipas numa 
dinâmica sequencial de duelos 1x1+1 
(sendo que a equipa a entrar substitui a 
equipa que não concretizou objetivos 
delineados para o exercício  
 

Tabela 10 - Subdivisões dos métodos de treino setoriais (Adaptado Castelo, 2014) 

9. 14. Desenvolvimento de Esquemas Táticos 

De acordo com Castelo (2009), as operacionalizações destes métodos de treino 

desenvolvem-se de uma forma sincronizada em termos individuais e coletivos. 

Nos esquemas táticos, definimos alguns comportamentos para o modelo de jogo: 

cantos defensivos, ofensivos, livres laterais defensivos e ofensivos e lançamentos de 

linha lateral. 

Os cantos defensivos (figura 5), estabelecemos em defesa no primeiro poste tendo um 

colega ao lado, os restantes defendem à zona, encontrando-se um jogador à entrada 

da área e um no meio campo. Sendo marcado canto curto sai o jogador do primeiro 

poste e o que está colocado à entrada da área. 

 

 

 

 

 

 

Nos cantos ofensivos (Figura 6) é marcado de uma forma direta, agrupamos seis 

jogadores entre a linha da grande área e a marca de grande penalidade, entrando um 

ao primeiro poste, outro ao guarda redes, dois cruzam posições tentando iludir a 

marcação, o jogador mais lateralizado realiza movimentação ao segundo poste, dois 

jogadores à entrada da área, um deles dando mais profundidade (já no interior da 

área) os restantes dois ficam mais recuados de forma a dar equilíbrio defensivo.  

Figura 5 - Canto defensivo 
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Nos livres laterais ofensivos (figura 7), bola com trajetória circular entrando na zona de 

penalti com quatro jogadores a entrar na zona central e um ao segundo poste, ficando 

um à entrada da área. Caso a bola seja coloca ao longo da linha lateral pede-se 

cruzamento tanto quanto possível na linha de fundo.  

 

 

 

 

 

    

Nos livres laterais defensivos (Figura 8), ficou definido colocar uma linha de jogadores 

à entrada da área, que deverá recuar rapidamente e atacar a bola com marcação 

homem a homem. Sendo um livre indireto, cabe aos jogadores da barreira uma reação 

rápida, caso seja marcado de forma curta. 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 6 - Canto ofensivo 

Figura 7- Livre lateral ofensivo 

Figura 8 - Livre lateral defensivo 
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9. 15. Competitivos com Diferentes Escalas de Aproximação à 

Realidade 

A conceptualização e a aplicação de métodos de treino competitivos consubstanciam 

uma adaptação funcional, quer individual, quer coletiva, mais completa, complexa e 

específica dos jogadores à realidade competitiva do jogo de futebol. Contribuindo 

assim, com especial eficácia na harmonização entre as várias componentes do 

processo de treino ajustando os fatores de preparação de carácter individual, sectorial, 

intersectorial e da equipa (Castelo, 2014).  

Estes exercícios podem ser desenvolvidos sobre várias subdivisões, maioritariamente 

resultantes dos diversos condicionalismos estruturais já abordados anteriormente, que 

lhes podem ser aplicados. Para análise específica deste trabalho abordaremos as 

seguintes categorias: 

MEP (Tipo)  
 

Categorias  
 

Descrição  
 

Competitivos 
 

Prática do jogo 
 

Desenvolvem-se em condições próximas da 
realidade competitiva, em que o treinador 
dá uma maior ênfase sobre determinados 
aspetos específicos da organização da 
equipa  
 

Jogos de treino 
 

Têm como objetivo, a quantidade de 
movimentação e o ritmo de jogo sejam os 
mais próximos possíveis da realidade 
competitiva  
 

Experimentação do 
plano 

tático/estratégico 
 

Têm como objetivo verificar o 
comportamento da equipa sob a 
necessidade do cumprimento de um plano 
tático/estratégico específico  
 

Jogos preparatórios 
 

A sua estrutura de base é concordante com 
a competição coincidindo no conteúdo, nos 
fundamentos estruturais e na orientação 
geral  
 

Tabela 11 - Subdivisões dos métodos de treino competitivos (Adaptado Castelo, 2014) 

10. Princípios de Treino 

De forma a melhorar e estruturar o treino, os princípios de treino constituem fatores 

ideológicos que se utilizam para melhorar e estruturar o treino. Estes princípios, visam 

incrementar as diferentes capacidades físicas dos jogadores que devem ser 
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adaptados aos objetivos pretendidos para que, apôs a sua aplicação os resultados 

sejam os esperados. Vários autores referem-nos com nomenclaturas distintas, no 

entanto, de uma forma geral respeitam o fundamento de cada princípio:  

Princípio da sobrecarga, indica que para que o treino provoque 

adaptações/modificações no organismo de forma a melhorar o seu rendimento, os 

exercícios devem ser executados com intensidade e duração que induza uma ativação 

dos mecanismos informacionais, energéticos e afetivos (Castelo, 1998). O Princípio da 

Especificidade e de acordo com Castelo (1998), foca o conceito de especificidade dos 

exercícios utilizados nas fontes energéticas dentro de cada músculo que são 

solicitadas, já que existe uma relação das fontes de energia ao tipo de exercícios 

realizado: exercícios de velocidade, força e potência predominam nos músculos 

reações anaeróbias, e no caso do treino de resistência predominam reações aeróbias.  

O Princípio da continuidade, da aplicação do exercício de treino, para que este 

princípio se verifique é necessário que as cargas de treino sejam aplicadas de forma 

regular. Castelo (1998), aponta que, para se considerar o processo de treino contínuo 

é necessário que uma nova sessão de treino seja realizada ainda quando não 

desapareceu o efeito provocado pela sessão anterior, isto sempre que possível no 

período de supercompensação, no qual as capacidades do jogador estão aumentadas. 

No entanto é importante o controlo do treino, de forma a proceder à recuperação. 

Princípio da individualização do exercício de treino na capacidade de cada atleta em 

se adaptar às atividades, é influenciada pela modificação dos gestos, afinamento 

técnico do gesto, do resultado desportivo, a eficiência e rendimento do gesto técnico e 

das transformações hormonais (Castelo, 1998). 

Princípio das propensões, para Oliveira (2004) existe a necessidade de criar 

exercícios cuja repetição dos comportamentos que se desejam consolidar decorra com 

bastante frequência. Com a introdução deste princípio no decorrer dos treinos, permite 

que determinados comportamentos individuais/coletivos sejam requisitados com muita 

frequência, até mais do que a verificada nos jogos, isto para tornar o pretendido em 

hábitos. Em sintonia (Frade, 2006), “...considera-se que se um determinado 

comportamento acontece 10, 20 vezes no treino, até mais do que em jogo, é isso que 

leva ao atleta uma maior facilitação em termos de assimilação”. Goleman et al. (2002) 

refere que é necessário dar tempo para que velhos hábitos sejam evitados, dando 

lugar ao novo comportamento pretendido. 
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11. Avaliação e Controlo de Treino 

Para um adequado controle do treino, o preparador físico deverá elaborar uma bateria 

de testes que inclua avaliação da capacidade aeróbica, força explosiva e de agilidade. 

Com estes elementos, ele poderá ter em mãos um arsenal de informações para as 

diferentes tomadas de decisões que deverão ser feitas ao longo do planeamento e 

execução do treino. 

No que concerne à avaliação e controlo de treino, Bangsbo (2006) indica razões para 

se realizar os testes:  

a) estudar o efeito de um programa de treino;  

b) motivar os jogadores a treinar com maior empenho; 

 c) dar aos jogadores resultados objetivos do seu estado de treino;  

d) conscientizar os jogadores dos objetivos do treino;  

e) avaliar se um jogador está preparado para jogar uma partida de competição;  

f) planificar programas de treino de curto, médio e longo prazo. 

11. 1. Resistência 

Como referimos anteriormente, o Futebol é uma modalidade desportiva de esforço 

intermitente, sendo uma modalidade em que a resistência é uma importante 

capacidade motora, que surge associada à realização de esforços intensos de forma 

repetida durante um período prolongado de tempo, bem como a capacidade para 

recuperar rapidamente.  

A avaliação e controlo desta capacidade permite determinar o estado funcional dos 

atletas e ajuda os treinadores no planeamento e prescrição dos programas de treino, 

de acordo com Oliveira (1998), em que o teste do YO-YO Intermittent Endurance Tests 

R1 desenvolvido por Jens Bangsbo (1996) é um teste de intensidade máxima e com 

sensibilidade para avaliar a resistência em desportos de esforço intermitente. No 

mesmo sentido, Krustrup et al (2003), concluiu que o teste teve uma alta 

reprodutibilidade, permitindo uma análise detalhada da capacidade física dos atletas 

de desportos coletivos. 
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Tabela 12 - YO-YO Intermittent Endurance Tests R1 progressão e conversão níveis de 

velocidade e distância percorrida (fonte EA Sport_bcpl) Fonte: Bangsbo, 1996. 

Através dos resultados podemos calcular de uma forma indireta o VO2Max utilizado a 

seguinte formula: Yo-Yo teste IR1: VO2max (ml / min / kg) = distância IR1 (m) x 0,0084 

+ 36,4. 

Níve
l 

Velocidad
e Km/h 

Distância 
percorrida 

m 

 Nível Velocidad
e Km/h 

Distância 
percorrida m 

1 5.1 40  41 17.6 1640 
2 9.1 80  42 17.7 1680 
3 11.1 120  43 17.8 1720 
4 11.2 160  44 18.1 1760 
5 12.1 200  45 18.2 1800 
6 12.2 240  46 18.3 1840 
7 12.3 280  47 18.4 1880 
8 13.1 320  48 18.5 1920 
9 13.2 360  49 18.6 1960 

10 13.3 400  50 18.7 2000 
11 13.4 440  51 18.8 2040 
12 14.1 480  52 19.1 2080 
13 14.2 520  53 19.2 2120 
14 14.3 560  54 19.3 2160 
15 14.4 600  55 19.4 2300 
16 14.5 640  56 19.5 2340 
17 14.6 680  57 19.6 2380 
18 14.7 720  58 19.7 2420 
19 14.8 760  59 19.8 2460 
20 15.1 800  60 20.1 2500 
21 15.2 840  61 20.2 2540 
22 15.3 880  62 20.3 2580 
23 15.4 920  63 20.4 2620 
24 15.5 960  64 20.5 2660 
25 15.6 1000  65 20.6 2700 
26 15.7 1040  66 20.7 2740 
27 15.8 1080  67 20.8 2780 
28 16.1 1120  68 21.1 2820 
29 16.2 1160  69 21.2 2860 
30 16.3 1200  70 21.3 2900 
31 16.4 1240  71 21.4 2940 
32 16.5 1280  72 21.5 2980 
33 16.6 1320  73 21.6 3020 
34 16.7 1360  74 21.7 3060 
35 16.8 1400  75 21.8 3100 
36 17.1 1440  76 22.1 3140 
37 17.2 1480  77 22.2 3180 
38 17.3 1520  78 22.3 3220 
39 17.4 1560  79 22.4 3260 
40 17.5 1600  80 22.5 3300 
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11. 1. 1. Métodos de Treino de Resistência no Futebol 

De acordo com Weineck (2007) existem 4 métodos de treino de resistência: 

➢ Método contínuo; 

➢ Método Intervalado; 

➢ Método de repetições; 

➢ Método de jogo. 

O método contínuo, tem como objetivo principal incrementar a capacidade aeróbica 

dos jogadores, pode ser dividido em: contínuo de resistência extensivo e continuo de 

resistência intensiva. O primeiro consiste em longos períodos com intensidade baixa  

(acima dos 30 minutos) o segundo em curtos períodos (15 a 25 minutos) com 

intensidades altas, perto do limiar anaeróbio (- de 4 mmol/l).   

O método intervalado, intensivo e extensivo que é caracterizado pela realização de 

esforços de alta intensidade, acima de 85% do VO2max com duração entre 30 segundos 

e os 4 minutos, intercalados com períodos de pausa ativa no caso do intensivo e 

pausa passiva no caso do extensivo. 

O método das repetições no futebol, serve para incrementar a velocidade de reação e 

velocidade resistente. Consiste na realização de sprints com duração aproximada de 

15 a 20 metros seguidos de pausa ativa. 

O método de jogo, procura exercitar a resistência básica e a resistência específica do 

futebol. São utilizados exercícios que simulam o contexto de jogo. Utilizam-se jogos 

reduzidos com diferentes dimensões do campo com duração e condicionantes 

impostas pelo treinador. 

11. 2. Força Explosiva 

Barbanti (2001) refere que o treino de força tem como objetivo um melhor rendimento 

na modalidade em que é aplicado. 

No decorrer de um jogo de futebol a manifestação da força explosiva é essencial 

aquando das ações motoras, tais como: acelerações, mudanças bruscas de direção 

com e sem bola, e na impulsão vertical para cabecear com maior eficácia. Esta 

capacidade motora é igualmente decisiva para o desenvolvimento de um conjunto de 
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execuções técnicas da modalidade e para uma eficiente inclusão de ações táticas 

(Rebelo, & Oliveira, 2006). Desta forma, a força explosiva está fortemente associada a 

uma diversidade de ações de carácter rápido.  

Martínez, Salgado, Lago, & Peñas (2004) examinaram a relação entre a força 

explosiva dos membros inferiores e a capacidade de aceleração linear com as 

mudanças de direção. Os autores puderam observar uma correlação positiva e 

significativa, sendo esta maior quando as distâncias eram menores e em percursos 

com mudanças sucessivas de direção.  

Siff, & Verkhoshansky (2000) acrescenta que o treino de força é um elemento vital 

para o êxito da preparação desportiva corretamente aplicada, desta forma tem vindo a 

fazer parte da preparação física em desportos coletivos nomeadamente no Futebol 

(Bangsbo, 2002). 

Weineck (2007) acrescenta que o treino de força no futebol não visa exclusivamente a 

performance dos jogadores, é também importante para a prevenção de lesões, ou 

seja, uma musculatura bem desenvolvida dará mais estabilidade as articulações e 

tendões, sendo que é importante trabalhar a força de uma forma equilibrada para 

evitar desequilíbrios musculares. 

Para avaliar a força explosiva dos membros inferiores selecionamos o teste de 

impulsão horizontal, pois a sua execução é simples e vai de acordo com as condições 

do clube e de acordo com Weineck (1999) é um meio adequado uma vez que tais 

saltos não requerem muito em termos de coordenação, mas sim de força. 

Categoria 14anos 15anos 16anos 

Excelente >2.00 >2.12 >2.19 
Muito bom 1.99-1.89 2.11-1.98 2.18-2.01 
Bom 1.88-1.81 1.97-1.88 2.04-1.95 
Aceitável 1.80-1.74 1.87-1.80 1.94-1.85 
Regular 1.73-1.64 1.79-1.71 1.84-1.76 
Fraco 1.63-1.53 1.70-1.60 1.75-1.64 
Muito fraco <1.53 <1.60 <1.64 

Tabela 13 - Valores de padronização e categorização dos resultados do salto horizontal Fonte: 

Fernandes, 1999. 

11. 2. 1. Métodos de Treino de Força 

O treino de força pode ter vários objetivos: aumento da massa muscular, da 

resistência muscular, da força máxima e da potência muscular e prevenção de lesões. 
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No caso da nossa realidade, o objetivo é a resistência muscular e a potência muscular. 

A (ADB) tem ao seu dispor um ginásio, foi interesse da equipa técnica a utilização 

desse equipamento para melhorar os índices de força. Ao fazer uma avaliação 

diagnóstica deparamo-nos com inexperiência da totalidade dos jogadores na utilização 

das máquinas, bem com na execução técnica dos vários exercícios. Desta forma nas 

primeiras sessões foi a nossa preocupação a postura e a técnica de execução.  

O Método de treino utilizado dado a inexperiência dos jogadores foi o treino em 

circuito, pois permite a realização do treino a vários jogadores em simultâneo;  

O treino de força iniciou-se no período pré-competitivo com dois treinos semanais com 

uma duração aproximada de 30 minutos com foco no treino de resistência de força, 

em que cada jogador realizava duas voltas ao circuito de 10 exercícios (em anexo) 

realizado 12 a 15 repetições em cada exercício. Pretendia-se que fosse realizado ao 

longo da época, no entanto, ficou-se pelo período pré-competitivo, pois durante o 

período competitivo o transporte para o treino era efetuado por carrinhas do clube e a 

chegada aos treinos muito próximo do inicio do treino de campo, o que inviabilizou a 

sua aplicação ao longo da época. 

11. 3. Agilidade/Velocidade 

De acordo com Wilmore (1982) citado por (Balsom, 1999), a agilidade pode definir-se 

como a capacidade de mudar rapidamente de direção do movimento, sendo que, 

depende de uma combinação de capacidades motoras tais como: velocidade, força e 

coordenação. 

Bompa (2002, p.51) define agilidade específica para o ponto de vista futebolístico, pelo 

qual ele diz que “a agilidade se refere à capacidade do atleta de mudar de direção de 

forma rápida e eficaz, mover-se com facilidade no campo ou fingir ações que enganem 

o adversário à sua frente”. 

Sheppard, & Young (2006) definem agilidade “movimento rápido de todo o corpo, com 

mudança de velocidade ou direção em resposta a um estímulo”. Os mesmos autores 

afirmam que agilidade pode ser dividida em duas componentes: mudanças de direção 

e fatores de perceção e de capacidade de decisão. Acrescentam que a maioria dos 

testes utilizados para avaliar a agilidade, assentam em protocolos que, apenas 

avaliam a capacidade de mudar de direção rapidamente, não incluindo fatores de 

tomada de decisão. Sendo certo que, a inclusão de fatores de tomada de decisão para 
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a avaliação da agilidade, os resultados obtidos se aproximariam mais da realidade 

competitiva. Grande parte da literatura existente acerca deste tema, não leva em 

consideração qualquer fator externo, ou seja, fatores de tomada de decisão.  

De acordo com withers et al. (1982) os jogadores fazem em média 50 mudanças de 

direção por jogo. Sendo que o jogo se está a tornar mais dinâmico, e que segundo 

Buttifant, Granham, & Cross (1999), pode ser atribuído ao melhoramento da 

velocidade e agilidade dos jogadores.   

Os testes mais referenciados e utilizados de acordo com Buttifant et al. (1999) são o 

Teste T, Teste Zig – Zag, teste 505 e Teste de Ilinois.  

Escolhemos o Teste T devido à sua simplicidade de execução bem como de 

operacionalização. 

11. 3. 1. Método de Treino Velocidade 

A intensidade dos exercícios deve ser realizada no limite máximo (95 a 100%) 

Weineck, (2000) sendo que de acordo com o mesmo autor, se trabalhar com 

intensidades submáxima, trabalharão mais resistência de velocidade. O número de 

repetições varia com o nível de condicionamento dos jogadores, quando o preparador 

físico detetar queda de rendimento deve parar, este controlo pode ser feito através da 

medição dos tempos de corrida (Godik, & Popov, 1999). 

11. 3. 2. Método de Treino Agilidade 

"A agilidade desenvolve-se por meio de exercícios que exigem uma inversão rápida 

dos movimentos com participação de todo o corpo" (KUNZE, 1987, p. 140). O 

desenvolvimento desta capacidade pode ser integrado nos treinos de velocidade com 

condicionantes que tornem a sua execução acíclica isto de acordo com (Barbanti 

1996). 

12. Metodologia  

Este relatório de atividade, no que se refere à sua forma de abordagem do problema 

pretende seguir uma metodologia qualitativa, apoiada numa perspetiva interpretativa 

que procura compreender como é realizado a programação, planeamento e 

operacionalização, do ponto de vista dos treinadores, confrontando-o com teorias 

existentes. O mesmo aspira a ser um estudo de caso a realizar na época desportiva 
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2016/2017, da equipa de Futebol da Associação Desportiva de Barroselas, no escalão 

sub – 17. No que respeita à sua natureza pretende ser aplicada.  

Segundo, Barros e Lehfeld (2000, p. 78), a pesquisa aplicada tem como motivação a 

necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o 

objetivo de contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do 

problema encontrado na realidade”. Appolinário (2004, p. 152) salienta que pesquisas 

aplicadas têm o objetivo de “resolver problemas ou necessidades concretas e 

imediatas.” 

As pesquisas aplicadas dependem de dados que podem ser recolhidos de formas 

diferenciadas, tais como pesquisas em laboratórios, pesquisa de campo, entrevistas, 

gravações em áudio e / ou vídeo, diários, questionários, formulários, análise de 

documentos, entre outros (Oliveira et Al. 2007).  

Do ponto de vista dos seus objetivos assume um papel descritivo, pois, a sua 

finalidade é observar, registrar e analisar os fenômenos ou sistemas técnicos, sem, 

contudo, entrar no mérito dos conteúdos. 

Perovano (2014), refere, que o processo descritivo visa à identificação, registo e 

análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou 

processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendido como um estudo de caso onde 

pode aparecer sob diversos tipos: documental, estudos de campo, levantamentos, 

entre outros. 

De acordo com Yin (1994) um estudo de caso visa conhecer em profundidade o seu 

“como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e a sua identidade própria. É 

uma investigação que se assume como particularista, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única em muitos 

aspetos, procurando descobrir o que há, nela, de mais essencial e característico e, 

desse modo, contribuir para a compreensão global do fenómeno de interesse. É uma 

pesquisa empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro de seu contexto 

real. Além disso, as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são claramente 

evidentes e utiliza múltiplas fontes de evidências. 

Um estudo de caso trata-se de uma pesquisa que tem sempre um forte cunho 

descritivo, tendo como propósito essencial descrever, ou seja, dizer somente “como é” 

o caso em estudo.  
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De acordo com Merriam (1988), um estudo de caso qualitativo tem as seguintes 

características: particular, porque se focaliza numa determinada situação, 

acontecimento, programa ou fenómeno; descritivo, porque o produto final é uma 

descrição “rica” do fenómeno que está a ser estudado; heurístico, porque conduz à 

compreensão do fenómeno que está a ser estudado; indutivo, porque a análise dos 

dados não está definida à partida, mas surge dos dados; holístico, porque tem em 

conta a realidade na sua globalidade.  

12. 1. Caracterização da Amostra 

O relatório de atividade pretende retratar o trabalho realizado durante a presente 

época desportiva (2019/2017), na equipa de juniores B da Associação Desportiva de 

Barroselas. 

A Amostra constitui-se de 24 atletas do gênero masculino, com idade média de 16 

anos, com experiencia de treino entre os 6 e 10 anos.   

12. 2. Materiais a Utilizar 

Segundo Bell (1993), o estudo de caso tem sido descrito como um termo “guarda-

chuva” para uma família de métodos de pesquisa e cuja principal preocupação é a 

interação entre fatores e eventos. 

Em estudo de caso, utilizam-se diferentes técnicas de recolhas de dados tais como: a 

observação, a entrevista, a análise documental e o questionário. Os métodos de 

recolha de informações são escolhidos de acordo com a tarefa a ser cumprida (Bell, 

1993). Segundo Yin (1994), a utilização de múltiplas fontes de dados na construção de 

um estudo de caso, permite-nos considerar um conjunto mais diversificado de tópicos 

de análise e em simultâneo permite corroborar o mesmo fenómeno. 

De acordo com Gil AC (1999), a pesquisa documental, devido a suas características, 

pode chegar a ser confundida com a pesquisa bibliográfica. A principal diferença entre 

esses tipos de pesquisa é a diferença das suas fontes. A pesquisa bibliográfica utiliza-

se principalmente das contribuições de vários autores sobre determinada temática de 

estudo. Por outro lado, a pesquisa documental baseia-se em matérias que ainda não 

receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa. Assim, como a maioria das tipologias, a pesquisa documental 

pode integrar o rol de pesquisas utilizadas em um mesmo estudo ou caracterizar-se 
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como o único delineamento utilizado para tal. Ainda, segundo o mesmo autor, nessa 

tipologia de pesquisa, os documentos são classificados em dois tipos principais: fontes 

de primeira mão (documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, 

filmes, fotografias, gravações, etc.) e fontes de segunda mão (relatórios de pesquisa, 

relatórios de empresas, tabelas estatísticas, etc.). 

Neste relatório de atividade pretendemos recorrer à análise documental elaborada a 

partir dos registos antropométricos (altura com estatura verificada em um estadiómetro 

fixado em uma parede e peso utilizando uma balança de análise biométrica Beurer BF 

Limited Edition indicando-nos peso em Kg (quilogramas), massa adiposa, massa 

liquida, massa muscular em % (proporção calculada em relação a uma grandeza de 

cem unidades) e massa óssea em Kg, bem como, a análise dos testes de avaliação e 

controlo de treino (avaliação da capacidade aeróbica Yo-Yo intermittent test R1 de 

recuperação intermitente, para medir a força explosiva do trem inferior, utilizamos o 

teste de impulsão horizontal, para a agilidade utilizamos o teste T). 

12. 3. Tarefas, Procedimentos e Protocolos 

12. 3. 1. Protocolo de realização Yo-Yo IR1  

De acordo com Deprez et al. (2014), o test Yo-Yo IR1, é válido para avaliar a 

capacidade de execução de esforços intermitentes de elevada intensidade em jovens 

jogadores. Deste modo selecionamos Yo-Yo IR1, pela sua facilidade de execução 

para avaliar a capacidade aeróbica. O teste foi realizado no complexo desportivo de 

Barroselas (campo sintético) com marcações de acordo com a figura 9. 

 

 

Figura 9 - Marcação de terreno para realização do teste Yo-Yo Intermitente de Recuperação 

Yo-Yo IR1 é um teste de patamares progressivos e consiste em realizar percursos de 

20 metros, em regime de vaivém, a uma velocidade imposta por sinais sonoros, 

progressivamente mais rápidos. Incluiu um período de recuperação ativa de 5 
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segundos entre percursos consecutivos 2x20 metros. O período de recuperação 

consiste em contornar um cone, a andar, que está a 2.5 metros da marca de partida.  

O teste dá-se por finalizado com a desistência do participante, ou quando este não 

consegue atingir a linha demarcada duas vezes consecutivas.  

É controlado e registado, por um observador, o número de percursos completos 

realizados por cada participante, em ficha de registo própria. Os restantes 

observadores controlaram a prova garantido o cumprimento do protocolo por parte dos 

participantes.  

Materiais: sinalizadores; fita métrica; aparelhagem de som; ficheiro de áudio; ficha de 

registo. 

12. 3. 2. Protocolo de Realização do Teste de Impulsão 

Horizontal 

A força de impulsão horizontal, também pode ser facilmente medida avaliando-se a 

distância saltada horizontalmente a partir da posição de pé, uma vez que esse salto 

não requer muito em termos de coordenação do atleta, e sim de força (WEINECK, 

2003). Tem como objetivo medir, indiretamente, a força muscular dos membros 

inferiores.  

Durante a realização deste teste seguimos os seguintes passos:  

a) cada atleta encontrava-se de pé com os apoios colocados paralelamente a uma 

marca (zero) de uma escala métrica fixada no chão;  

b) em seguida cada atleta realizava o movimento de semi-flexão dos joelhos, podendo 

auxiliar este gesto com os braços para saltar o mais distante possível, procurando, 

fase final, manter o equilíbrio e os apoios sempre paralelos;  

c) mediu-se a distância da marca zero até ao ponto mais próximo alcançado pelo 

calcanhar do apoio durante a queda. Todos os jogadores realizaram 2 tentativas, com 

2 minutos de intervalo, registando-se a sua média.  

Material: fita métrica; ficha de registo. 
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Figura 10 - Teste de Impulsão Horizontal 

12. 3. 3. Protocolo de Realização do Teste T 

Sendo o futebol uma modalidade muito dinâmica em que a velocidade de execução e 

processamento das ações, assume um papel importante no rendimento desportivo 

visível nos sprints curtos com mudanças de direção, a agilidade assume-se como uma 

qualidade importante para a performance física do jogador de Futebol (rebelo, & 

Oliveira, 2006).   

 

 

 

 

 

Figura 11 - Marcação de terreno para realização do teste T 

Os jogadores iniciam o teste no cone A com deslocamento ao meio do “T” tocando no 

cone (B), dai deslocam-se para o cone da direta (C), posteriormente ao cone da 

esquerda (D), voltando ao cone do meio (B) e por fim ao ponto de partida (A), onde 

termina a contagem do tempo. 

As distâncias são de dez metros do ponto de partida ao primeiro cone e cinco metros 

do cone central aos cones quer da direita quer da esquerda. 

Todos os dados recolhidos através dos procedimentos referidos em Tarefas, 

Procedimentos e Protocolos são registados em Excel. 
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12. 4. Desenho Experimental  

12. 4. 1. Tipo de Estudo 

 Pretendemos apresentar um estudo longitudinal que descreva o trabalho realizado de 

uma forma retrospetiva.  

 

 

Figura 12 - apresentação das várias fases do estudo de intervenção. 

12. 5. Limitações 

O relatório de atividade apresenta algumas limitações de ordem tecnológica que se 

patenteiam na análise massa adiposa, massa liquida, massa muscular em %, massa 

óssea em Kg e metabolismo de atividade em Kcal, pois foram medidos de uma forma 

indireta utilizando uma balança de análise biométrica.  

12. 6. Recursos Necessários 

12. 6. 1. Recursos Humanos 

O futebol de formação do clube conta com um leque de recursos humanos que 

permitem o total funcionamento, entre os quais salientamos: 

• Atletas; Treinadores; Fisioterapeuta; Seccionistas; Técnico de equipamentos. 

12. 6. 2. Recursos Materiais 

• Livros; Documentação do clube; Fichas de registo; Balança biométrica; 

Estadiómetro; Sinalizadores; Fita, métrica; Aparelhagem de Som; Ficheiro de 

Áudio; Bolas; Minibalizas; Balizas; Coletes e software. 

 

 

 

Revisão da 

literatura 

Conceção do 

planeamento 

Operacionalização 

e controlo 

Apresentação  
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13. Trabalho Desenvolvido  
 

13. 1. Objetivos de Preparação e Formação 

Relativamente à preparação e formação da equipa, foi estabelecido logo à partida pelo 

coordenador do futebol de 11 do clube, Nuno Pereira, como objetivo principal a 

melhoria individual e coletiva da equipa, sendo que o modelo de jogo adotado seria da 

responsabilidade do treinador principal Paulo Taborda. Desejando que os atletas 

conseguissem assimilar e executar as nossas ideias de uma forma eficiente, devendo 

para isso apresentar-se em condições físicas, cognitivas e psicológicas ótimas. Ainda 

dentro deste objetivo e tendo em conta a constituição do plantel (atletas na sua 

maioria da formação da ADB), construir uma equipa que possa corresponder aos 

objetivos competitivos no imediato e no médio longo prazo, que a maioria dos 

jogadores possam fazer parte do plantel de uma futura equipa sénior. 

Como objetivos de competição e já referido anteriormente seria alcançar a 

manutenção no Campeonato Nacional.  

13. 2. Caracterização do Quadro Competitivo 

Na época 2016/2017, o plantel de juniores B de Sub – 17 da ADB disputou o 

campeonato nacional organizado pela Federação Portuguesa de Futebol.  

De acordo com o regulamento da competição (visitado a 06/06/16), esta competição é 

constituída por 3 fases, sendo que a primeira fase – disputada por 48 equipas 

divididas por 4 séries, distribuídas pela sua localização geográfica, apuramento para a 

segunda fase. Em cada série jogam entre si a uma volta (fator casa ditado por sorteio), 

sendo que as 4 primeiras classificadas irão disputar a segunda fase agrupadas em 2 

séries jogando entre si a duas voltas. As restantes, 8 equipas de cada série, disputam 

entre si a manutenção e descida a duas voltas iniciando com metade da pontuação 

obtida na primeira fase. As 3 primeiras classificadas de cada série, bem como, os 2 

dois melhores quartos classificados das 4 séries asseguram a manutenção.  
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Série A 

Zona Norte 

Série B 

Zona Norte 

Série C 

Zona Sul 

Série D 

Zona Sul 

AD Barroselas Lusitano FCV D. Castelo Branco Despertar SC 

Braga FC Porto Sporting Benfica 

Chaves Taboeira Sp. Pombal Cova da Piedade 

GD Cachão NDS Guarda U. Tomar Lusit. Évora 

Gil Vicente Boavista O Elvas Portimonense 

Merelinense UD Oliveirense Naval Estoril Praia 

Moreirense Tondela Borbense Louletano 

Paços Ferreira Leixões Marinhense Amora 

Palmeiras FC Anadia Sacavenense Oeiras 

Rio Ave Padroense U. Leiria V. Setúbal 

V. Guimarães Académica Real Belenenses 

Varzim Eirense Sintrense Linda-a-Velha 

Tabela 14 - Distribuição das Equipas por Séries - Apuramento - 2ª Fase 

Data  Hora Casa  Fora 

2016-08-14 11:00 Gil Vicente AD Barroselas 

2016-08-21 11:00 AD Barroselas Palmeiras FC 

2016-09-04 11.00 Chaves AD Barroselas 

2016-09-11 11:00 AD Barroselas Merelinense 

2016-09-25 11.00 AD Barroselas V. Guimarães 

2016-10-02 11.00 GD Cachão AD Barroselas 

2016-10-09 11:00 AD Barroselas Braga 

2016-10-16 11:00 Moreirense AD Barroselas 

2016-10-23 11:00 AD Barroselas Rio Ave 

2016-10-29 11:00 Varzim AD Barroselas 

2016-11-13 11:00 AD Barroselas Paços Ferreira 

Tabela 15 - Calendário série A - apuramento - 2ª Fase 

Relativamente ao quadro competitivo desta primeira fase, na nossa perspetiva e de 

acordo como os objetivos inicialmente definidos que será a manutenção, esta 

calendarização não nos favoreceu, isto porque, disputaremos os jogos com as equipas 

ditas do “nosso campeonato” fora.  

http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=14299&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=15095&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=7920&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6910&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6818&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6869&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6896&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6888&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=10029&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=16292&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=14073&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=15328&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=7957&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6868&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=17656&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6901&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6828&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6870&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=15924&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6904&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6821&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=14177&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=7950&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=10038&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=16620&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=15105&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=35119&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6907&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=10028&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6877&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=15695&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=14305&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=17175&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=16289&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=12582&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=10034&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6820&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=7954&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6894&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6903&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6823&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6872&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=12589&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6895&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6825&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=16779&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=12824&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=12587&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6828
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6821&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6823&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=7957&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6818&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=16620&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=10028&epoca_id=146
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13. 2. 1. Classificação Final série A - Apuramento - 2ª Fase  

Pos. Equipas Pts. J V E  D G. M. G. S. D. G 

1 Braga 28 11 9 1 1 29 12 +17 

2 Rio Ave 26 11 8 2 1 23 8 +15 

3 V. Guimarães 23 11 7 2 2 23 7 +16 

4 Palmeiras FC 23 11 7 2 2 27 12 +15 

5 Merelinense 21 11 6 3 2 15 10 +5 

6 Paços de 

Ferreira 

16 11 5 1 5 15 12 +3 

7 Moreirense 15 11 5 0 6 26 22 +4 

8 Varzim 13 11 4 1 6 11 18 -7 

9 Chaves 9 11 3 0 8 7 27 -20 

10 Gil Vicente 9 11 3 0 8 12 21 -9 

11 AD Barroselas 6 11 2 0 9 10 25 -15 

12 GD Cachão 3 11 1 0 10 5 29 -24 

Pos – Posição I Pts. – Pontos I J –Jogos I E – Empates I D – Derrotas 

G. M. - Golos marcados I G. S. – Golos sofridos I D. G. – Diferença de golos 

Tabela 16 - Classificação final ª fase série A 

No final desta fase, as 4 primeiras classificadas, seguem para o apuramento do 

campão nacional, as restantes 8 dividem pontos e disputam a fase de manutenção. 

Data  Hora Casa  Fora 

2016/11/26 11:00 Varzim AD Barroselas 

2016/12/08 11:00 AD Barroselas Gil Vicente 

2016/12/18 11.00 Paços Ferreira AD Barroselas 

2017/01/07 11:00 AD Barroselas Merelinense 

2017/01/15 11.00 GD Cachão AD Barroselas 

2017/01/22 11.00 AD Barroselas Chaves 

http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6828
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=10028&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6821&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=7957&epoca_id=146
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2017/01/29 11:00 Moreirense AD Barroselas 

2017/02/04 11:00 AD Barroselas Varzim 

2017/02/19 11:00 Gil Vicente AD Barroselas 

2017/02/26 11:00 AD Barroselas Paços Ferreira 

2017/03/19 11:00 Merelinense AD Barroselas 

2017/03/25 11:00 AD Barroselas GD Cachão 

2017/04/02 11:00 Chaves AD Barroselas 

2017/04/22 11:00 AD Barroselas Moreirense 

Tabela 17 - Calendário série A – Manutenção 

13. 2. 2. Classificação Final Série A - Manutenção 

Pos. Equipas Pts. J V E  D G. M. G. S. D. G 

1 Moreirense 40 14 10 2 2 31 13 +18 

2 Paços de 

Ferreira 

35 14 7 6 1 29 11 +18 

3 Gil Vicente 33 14 8 4 2 23 9 +14 

4 Merelinense 28 14 5 2 7 16 17 -1 

5 Varzim 24 14 4 5 5 19 21 -2 

6 Chaves 17 14 3 3 8 14 26 -12 

7 AD Barroselas 16 14 3 4 7 16 31 -15 

8 GD Cachão 8 14 0 6 8 8 28 -20 

Pos – Posição I Pts. – Pontos I J –Jogos I E – Empates I D – Derrotas G. M. - Golos marcados I G. 

S. – Golos sofridos I D. G. – Diferença de golos 

Tabela 18 - Classificação final série A - Manutenção 

 

 

 

http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=16620&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6828
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=10028&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6821&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=7957&epoca_id=146
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=16620&epoca_id=146
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13. 3. Periodização/ Calendário Anual 

 Tabela 19 – Periodização Calendário anual 

Legenda períodos de preparação:  - Pré-competitivo  - Competitivo  - Transição 
  JT -  Jogo Treino  J - Jornada   
       

 

 

Macro Meso Micro Seg UT Ter UT Qua UT Quin UT Sex UT sáb UT Dom UT 

M
a

c
ro

c
ic

lo
 n

ú
m

e
ro

 1
 

J
u

lh
o

 

1
 

1 - - - - - - - - - - 9 1 - - 

2 11 2 12 3 13  14 4/5 15 6 - - - - 

3 18 7/8 19 9 20 10 JT 21 - 22 11/12 23 - 24 13 JT 

4 25 - 26 14 27 15JT 28 - 29 16/17 30 - 31 18 JT 

A
g

o
s

to
 

2
 

5 1 - 2 19/20 3 21 4 - 5 22/23 6 - 7 - 

6 8 23 9 24 10 25 11 - 12 26 13 - 14 1ªJ 

7 15 F - 16 27 17 - 18 28 19 29 20 - 21 2ª J 

9 22 - 23 30 24 - 25 31 26 32 27  28  

10 29 - 30 33 31 - 1 34 2 35 3 - 4 3ªJ 

s
e
te

m
b

ro
 

3
 

11 5 - 6 36 7 - 8 37 9 38 10 - 11 4ªJ 

12 12 - 13 39 14 - 15 40 16 41 17  18  

13 19 - 20 42 21 - 22 43 23 44 24 - 25 5ªJ 

14 26 - 27 45 28 - 29 46 30 47 1 - 2 6ªJ 

o
u

tu
b

ro
 

4
 

15 F 3 - 4 48 5 - 6 49 7 50 8 - 9 7ªJ 

16 10 - 11 51 12 - 13 52 14 53 15 - 16 8ªJ 

17 17 - 18 54 19 - 20 55 21 56 22 - 23 9ªJ 

18 24 - 25 57 26 58 27 59 28 - 29 10ªJ 30 - 

n
o

v
e
m

b
ro

 

5
 

19 31 - 1 F 60 2 - 3 61 4 62 5 - 6 - 

20 7 - 8 63 9 - 10 65 11 64 12 - 13 11ªJ 

Fim da 1ª fase série A 

M
a

c
ro

c
ic

lo
 n

ú
m

e
ro

 2
 

Início fase manutenção 

21 14 - 15 65 16 - 17 66 18 67 19 - 20 - 

22 21 - 22 68 23 - 24 69 25 70 26 1ªJ 27 - 

23 28 - 29 71 30 - 1 F 72 2 73 3 - 4 - 

d
e

z
e
m

b
ro

 

5
 

24 5 - 6 74 7 - 8 F 75 9 76 10 - 11 2ªJ 

25 12 - 13 77 14 - 15 78 16 79 17 - 18 3ªJ 

26 19 - 20 80 21 - 22 81 23 82 24 - 25 N - 

27 26 - 27 83 28 - 29 84 30 85 31 - 1 - 

ja
n

e
ir

o
 

6
 

28 2 - 3 86 4 - 5 87 6 88 7 - 8 4ªJ 

29 9 - 10 89 11 - 12 90 13 91 14 - 15 5ªJ 

30 16 - 17 92 18 - 19 93 20 94 21 - 22 6ªJ 

31 23 95 24 N - 25 - 26 96 27 97 28 - 29 7ªJ 

32 30 98 31 F - 1 - 2 99 3 100 4 - 5 8ª J 

fe
v
e
re

i

ro
 7

 

33 6 - 7 101 8 - 9 102 10 103 11 - 12 - 

34 13 - 14 104 15 - 16 105 17 105 18 - 19 9ª J 

35 20 - 21 106 22 - 23 107 24 108 25 - 26 10ª J 

36 27 - 28 C 109 1 - 2 110 3 111 4 - 5 - 

m
a
rç

o
  

8
 

37 6 - 7 112 8 - 9 113 10 114 11 - 12 - 

38 13 - 14 115 15 - 16 116 17 117 18  19 11ª J 

39 20 - 21 118 22 119 23 120 24 - 25 12ª J 26 - 

40 27 - 28 130 29 - 30 131 31 132 1 - 2 13ª J 

a
b

ri
l 

9
 

41 3 - 4 133 5 - 6 134 7 135 8 - 9 - 

42 10 - 11 136 12 - 13 137 14 F 138 15 - 16 P - 

43 17 - 18 139 19 - 20 140 21 141 22 - 23 14ª J 

44 24 - 25 F - 26 - 27 142 28 143 29 - 30 - 
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A programação e planeamento da época, foi realizada nas semanas anteriores ao 

começo das sessões de treino, tendo sido dividida em três períodos distintos (pré-

competitivo, competitivo e transitório. O conjunto destes três períodos foi dividido em 

dois macrociclos (do início da época a até ao seu término) o primeiro com 20 

microciclos, sendo 5 deles do período pré-competitivo e os restantes 15 microciclos 

referentes à fase de apuramento, o segundo com 24 microciclos, englobando o 

período de transição com 1 microciclo. Durante a época foram realizadas 143 sessões 

de treino 25 jogos oficiais e 4 jogos amigáveis. 

Foram definidas 3 sessões de treino por semana no período competitivo (terça, quarta 

e sexta feira).  

13. 3. 1. Período Pré-Competitivo 

Este período, aproveitando as férias escolares, teve a duração de 4 semanas com 22 

unidades de treino, serviu para conhecer o grupo e traçar objetivos, transmitir ideias e 

implementar o modelo de jogo. Iniciou-se o trabalho com avaliação e controlo de 

treino, tendo os resultados da mesma indicado um caminho a seguir. Procurou-se a 

mobilização de capacidades condicionais gerais e específicas: a resistência (Aquisição 

/Processos de Recuperação – Regeneração) utilizando métodos de treino intervalado 

extensivo; a força com trabalho de ginásio; velocidade resistente potenciando métodos 

de treino que incrementam a capacidade alática (reservas musculares em fosfatos de 

alta, potência láctica, tolerância láctica, técnica / economia motora e capacidade 

volitiva. 

 

 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 

Unidades de 
treino 

5 5 6 5 

Treinos bi diários 1 2 1 2 

Jogos treino 0 2 2 0 

Tabela 20- Planeamento do período pré-competitivo 

Tendo em conta a taxonomia proposta por Castelo (2014) e por nós escolhida para a 

classificação dos métodos de treino, a figura 13 reflete a utilização em minutos, dos 

exercícios de treino utilizados no pré-competitivo numa dimensão horizontal. 
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Figura 13 - Métodos de treino utilizados - dimensão horizontal 

 

Quanto à categorização dos métodos de treino utilizados no período pré-competitivo 

figura 13, verifica-se uma opção pelos métodos específicos de preparação (MEP) que 

englobam exercícios de finalização (Concretização do objetivo do jogo), potenciação 

das missões táticas dos jogadores no quadro de organização da equipa 

(Metaespecializados), desenvolvimento de padrões ou rotinas de jogo (Padronizados), 

sincronização das ações dos jogadores pertencentes a um mesmo sector, bem como 

a sua interação com os demais sectores da equipa (Setoriais e intersectoriais), 

desenvolvimento de esquemas táticos, competitivos com diferentes escalas de 

aproximação à realidade, utilizando 880 minutos, seguindo os métodos de preparação 

geral (MPG) que utilizam exercícios que fomentam a preparação multilateral dos 

jogadores, direcionando para os processos de recuperação e criação de uma base 

funcional, sobre a qual irá recair outros métodos de treino (Resistência, Força, 

Velocidade e Flexibilidade com 600 minutos, quanto aos métodos específicos de 

preparação geral (MEPG) de treino que abarcam exercícios de aperfeiçoamento das 

ações específicas do jogo (Descontextualizados), manutenção da posse de bola, 

potenciação das missões táticas dos jogadores no quadro de organização da equipa 

(Metaespecializados), desenvolvimento de padrões ou rotinas de jogo (Padronizados), 

organizados em circuito e lúdicos/recreativos dedicou-se 500 minutos. 
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Figura 14 - Dimensão vertical exercícios utilizados 

 

Observando a figura 14 verificamos, que o tipo de exercícios mais utilizados neste 

período, foram os competitivos, o que indica que muitos dos exercícios realizados 

foram num contexto idêntico ao do jogo. Os exercícios metaespecializados e setoriais 

foram utilizados para a preparação estratégica do jogo. Os métodos de preparação 

geral (MPG) em que as características dos exercícios promovem as capacidades 

condicionais tiveram grande utilização, pois tratava-se do período pré-competitivo, em 

que foi necessário o desenvolvimento dessas capacidades.     

13. 3. 2. Período Competitivo 

O período competitivo foi dividido em dois macrociclos, coincidindo o primeiro com o 

período pré-competitivo e a disputa para o apuramento para a segunda fase e o 

segundo com a fase de manutenção.  

No primeiro macrociclo, na fase dedicada ao apuramento para a 2ª fase, foram 

ministrados 42 treinos e disputados 11 jogos, no segundo macrociclo foram 

ministrados 101 treinos e disputados 14 jogos, a figura 15 reflete o tempo utilizado em 

relação a taxonomia da classificação dos métodos de treino por nós escolhida numa 

dimensão horizontal.  
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Figura 15 - Métodos de treino utilizados - dimensão horizontal  

 

Verifica -se que os métodos específicos de preparação foram os mais utilizados (5880 

minutos) onde se incluem os exercícios metaespecializados, de finalização, os 

padronizados, os sectoriais, as situações fixas e os exercícios competitivos, ou seja, 

aqueles que mais contribuíram para o desenvolvimento do nosso modelo de jogo. De 

seguida, os métodos específicos de preparação geral (3010 minutos) onde se inserem 

os descontextualizados, a manutenção e posse de bola, os circuitos e os lúdico-

recreativos. Os métodos de preparação geral foram os menos utilizados (2000 

minutos), não significando que fossem menos importantes, os exercícios relacionados 

com este método estiveram presentes neste período com especial relevância na 

manutenção/incremento da velocidade e potência muscular. 
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Figura 16 - Dimensão vertical exercícios utilizados 

 
Como se observa na figura 16, à semelhança do período pré-competitivo, os 

exercícios de treino mais utilizados foram os competitivos seguindo os de finalização, 

estes, assumindo particular relevância pois, ou jogávamos com equipas fechadas 

defensivamente, ou com equipas que devido ao seu valor coletivo e individual as 

oportunidades criadas deviam ser devidamente aproveitadas. Importa referir, que ao 

longo da época as situações de finalização apareceram com frequência. Verifica-se no 

final, que um dos pontos fulcrais para não atingir o objetivo da permanência foi a falta 

de eficácia da equipa durante os jogos, estando esta refletida nos golos marcados (26 

no total da época). Apontamos a falta de maturidade e experiência competitiva a um 

nível mais elevado, relativamente ao que estavam acostumados. Dentro dos métodos 

específicos de preparação geral os exercícios de manutenção e posse de bola e os 

descontextualizados foram representativos para que os jogadores se relacionassem, 

durante largos períodos de tempo, com a bola, procurando desta forma, elevar o 

tempo efetivo de treino e as aprendizagens. A utilização deste tipo de exercícios vai de 

encontra ao nosso modelo de jogo, baseado na posse de bola e ataque posicional. 

Os exercícios sectórios e metaespecializados foram utilizados de forma a consolidar e 

moldar os comportamentos coletivos da equipa, de acordo com o nosso modelo de 

jogo. Os esquemas táticos foram treinados sempre à sexta feira, no último treino da 

semana.  
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Dentro dos métodos de preparação geral, observa-se que os exercícios de velocidade 

foram os mais utilizados. A coordenação do trem inferior, bem como, a velocidade de 

reação, potência muscular e exercícios de finalização foram trabalhados sempre 

acompanhados do treino da velocidade. A flexibilidade foi sempre realizada a seguir 

ao aquecimento com uma rotina já estabelecida. Como, antes do nosso treino 

começar, estavam sempre outros escalões a treinar, o que nos impedia de montar o 

treino, a equipa iniciava o aquecimento e de seguida a flexibilidade de uma forma 

autónoma, para que nós treinadores montássemos o treino logo que o campo se 

desse livre.    

13. 3. 3. Período Transição  

Neste período foram apenas ministradas duas unidades de treino, visto que no final 

terminaria a época. Organizamos os treinos de uma forma lúdica e recreativa. 

Iniciaram-se os treinos no dia 11 de julho com a primeira avaliação e controlo de treino 

que apresentamos a seguir: 

14. Resultados da Avaliação e Controlo de Treino  

14. 1. Composição Corporal 

Na seguinte tabela apresentamos os resultados da avaliação, realizadas a 9 de julho e 

a 26 de outubro 2016.  

Nº 
Jogador 

Idade Altura 
cm 

Peso  
Kg 

Massa 
adiposa 

% 

Massa 
muscular 

% 
 9/7 26/10 9/7 26/10 9/7 26/10 9/7 26/10 9/7 26/10 

1 16 16 174 174 79,1 77,3 27,2 26,1 43,7 44 
22 16 16 172 173 64,9 63,4 11,4 11,2 47,7 48,5 
2 16 16 169 170 49,9 52,1 11,3 11,4 52,2 53,4 
5 16 16 167 168 52,2 53 14,6 14,2 52,6 53,1 

11 16 17 165 165 55,5 57 18,4 18,9 57,7 56,4 
17 16 16 168 168 58 56,7 20,2 17,8 44,9 45,9 
20 16 16 173 174 54,3 55,3 13,4 11,2 55,2 56,2 
24 16 16 175 175 67,4 65,4 21,5 18,7 47,2 47,8 
50 16 17 174 175 59,6 60,2 18,6 17,6 50 51,8 
16 16 17 170 171 60,4 59,8 19,4 17,5 49,2 50,6 
6 16 16 170 171 56 55 17,9 15,8 51,1 52,6 

25 16 16 172 173 62 62,5 12,5 12,1 51 51,9 
10 16 16 166 167 52,2 53,5 15,1 14,2 52,5 53,7 
7 16 16 163 163 60,7 59,5 23 22,3 48,2 48,9 

77 16 17 166 167 52,2 53,2 15 14,4 52,7 53,1 
23 16 17 163 163 50,9 51,2 15,7 14,2 57,2 58,3 
18 16 17 187 187 73,4 72,4 19,2 17,3 47,9 48,4 
19 16 16 167 168 60,6 61,2 19 16,8 48,7 49,3 
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4 16 16 186 186 72,4 731,4 19,3 17,8 48,8 49,7 
21 16 16 175 175 69,2 68,3 23,1 22,9 46,6 47,2 
33 15 16 170 172 59,2 62,1 18,3 17,8 50 50,9 
3 16 17 185 185 79.4 76,2 22.2 16,5 46,5 47,3 

27 16 16 173 173 66,2 65,3 15,8 13,8 47,2 48,1 
9 16 16 180 180 74,6 72,6 23,1 22,3 45,5 45,6 

Tabela 21 - Valores da composição corporal medidos através de balança biométrica 

 11/julh/16 
 

25/out/16 

Idade 16 +/- 0,2 16,2 +/- 0,4 
Altura 172,1 +/- 6,8 172,6 +/- 6,6 
Peso 62,1 +/- 8,9 61,9 +/- 7,8 
Massa Adiposa % 18,1 +-/ 4,1 16,8 +/- 3,9 
Massa Muscular % 49,8 +/- 3,6 50,2 +/- 3,6 

Tabela 22 - Valores médios e DP das características antropométrica nos dois 

momentos de avaliação 

Analisando a tabela 22, os valores médios de altura obtidos, 172,1 +/- 6,8 vs 172.2 ± 

6.6 cm, a diferença entre os dois momentos de avaliação foi pequena, situando-se 0,8 

cm. Relativamente ao peso, verificou-se uma diminuição, também, pouco significativa 

0,8 kg em média. No que diz respeito à massa adiposa e muscular, verificamos uma 

diminuição média de 1,3 % e um aumento médio de 0,4 % respetivamente. 

Apesar das variações serem pequenas, que a nosso ver se deve ao facto da distância 

temporal entre os dois momentos de avaliação (cerca de 3 meses) ser também 

pequena, os resultados obtidos nos dois momentos permiti-nos dizer que indicam uma 

evolução positiva.    

  Na tabela 23 apresentamos os resultados das duas avaliações do teste Yo-Yo IR1: 

Nª 
Jogador 

Nível 
11/julh/16 

 

Nível 
25/out/16 

Distância 
11/julh/16 

Distância 
25/out/16 

Vo2 max. 

ml/kg/min 

11/julh/16 

Vo2 max. 

ml/kg/min 

25/out/16 

1 41 48 1640 1920 50.176 52,528 
22 42 47 1680 1880 50.512 52,19 
2 44 50 1760 2000 51.184 53,2 
5 38 40 1520 1600 49.168 49,84 
11 50 lesionado 2000  53.2  
17 47 52 1880 2080 52.192 53,872 
20 58 60 2420 2500 56.728 57,4 
24 37 48 1480 1920 48.832 52.528 
50 37 42 1480 1680 48.832 50,512 
16 42 50 1680 2000 50.512 53,2 
6 39 52 1560 2080 49.504 53,872 
25 46 54 1840 2160 51.856 54,544 
10 55 62 2300 2580 55.72 58,072 
7 56 60 2340 2540 56.056 57,736 
77 19 lesionado 760  42.784  
23 39 45 1560 1800 49.504 51,52 
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18 41 50 1640 2000 50.176 53,2 
19 42 48 1680 1920 50.512 52,528 
4 38 55 1520 2300 49.168 55,72 
21 47 lesionado 1880  52.192  
33 27 40 1080 1600 45.472 49,84 
3 20 42 800 1680 43.12 50,512 
27 60 66 2500 2740 57.4 59,416 
9 36 44 1440 1760 48.496 51,134 

 Tabela 23 - Resultados Teste de Resistência test Yo-Yo IR1 

Para calcularmos o Vo2max utilizamos a seguinte formula Vo2máx= distância (mts) x 

0,0084+36,4 (YOYO RI Nível 1).  

Na tabela 24 mostramos os resultados médios da distância percorrida e Vo2 max : 

 Nível 
11/julh/16 

Nível 
25/out/16 

Distância 
11/julh/16 

Distância 
25/out/16 

Vo2 max. 

ml/kg/min 

11/julh/16 

Vo2 max. 

ml/kg/min 

25/out/16 

Resultados 

Médios 

41,7 50,2 1685 2035,2 51 53,5 

Desvio 

Padrão 

10,3 7,2 440,1 330,5 4 2,8 

 Tabela 24 - Resultados médio e desvio padrão Teste de Resistência test Yo-Yo IR1 

O Vo2max é um parâmetro fisiológico que tem sido estudado por vários autores devido à 

sua importância na determinação do nível de condicionamento dos jogadores. Denadai 

(1999) refere que este parâmetro indica a capacidade máxima que o organismo tem 

em captar e utilizar o oxigénio nos processos aeróbios de produção de energia durante 

a contração muscular.  

Burger-Mendonça et Al (2007) ao estudarem jogadores do escalão de juvenis Sub-17 

observaram valores médios de 53.91+/-5.24 ml/kg/min. Ao analisarmos a tabela 24 

verificamos que os resultados médios do VO2 Max obtidos na primeira avaliação, 11 de 

julho de 2016, foram de 50,2+/- 7,2 ml/Kg/min inferiores aos acima referidos, já na 

segunda avaliação, os resultados obtidos médios foram de 53,5+/- 2,8 ml/Kg/min, 

aproximando-se dos valores referenciados e refletindo uma maior homogeneidade 

entre o plantel. Os valores obtidos da distância percorrida nos dois momentos de 

avaliação, 1685 +/- 440,1 e 2035,2+/- 330,2, refletem uma melhoria de 21%, este 

facto, indica que o período de pré-temporada e inicio do período competitivo foi capaz 

de proporcionar melhoras significativas no desempenho do Yo-Yo IR1.  
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Figura 17 - Valores de VO2 max. obtidos nos dois momentos de avaliação 

 

Em termos individuais, verifica-se através da analise da Figura 17, a evolução 

individual de todos os jogadores em relação aos resultados obtidos na primeira 

avaliação. Foi nossa preocupação, no período pré-competitivo e competitivo elaborar 

exercícios que, com e sem bola, melhorassem os resultados obtidos e os 

aproximassem dos referidos na literatura consultada. O método de treino utilizado foi 

intervalado ou intermitente, envolvendo séries repetidas de exercícios de alta 

intensidade, intercalados com períodos de repouso ou exercícios de baixa intensidade. 

De acordo com Midglay, & Naugton (2006) a lógica do treino intervalado acrescenta 

uma maior quantidade de trabalho realizado a alta intensidade relativamente ao treino 

contínuo. Chamari et al. (2005) e Jensen et al. (2009) reportam aumentos no VO2 Max 

apôs treino intervalado de alta intensidade. 

Mcmillan et al. (2005) e Helgerud et al. (2001) acrescentam, que intervalos de alta 

intensidade com duração de 4 x 4 minutos com 3 minutos de recuperação, duas vezes 

por semana, são uma ferramenta efetiva para incrementar o VO2 Max em jogadores de 

futebol. 

Rampinini et al. (2007) refere que o sucesso da estratégia da equipa depende da 

capacidade dos jogadores cooperarem com o colegas, em determinadas áreas do 

campo, dai que os exercícios de jogo reduzido (EJR) com menos jogadores e em 

espaços reduzidos usados no passado, principalmente para desenvolver aspetos 

técnico – táticos, são hoje em dia utilizados também no treino aeróbio Balsom (1999), 

Bangsbo (2003) e Drust et al (2000), citados por (Rampinini et al., 2007). 
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14. 2. Resultados Teste de Impulsão Horizontal  

 
            Figura 18 - Resultados Teste de Impulsão Horizontal nos dois momentos de avaliação 

Analisando os registos dos dois momentos de avaliação, verifica-se que, com exceção 

de 3 jogadores, todos os restantes melhoram os resultados. Os resultados médios na 

primeira e segunda avaliação foram de 215,7 +/- 19,6 e de 218,8 +/- 18,3 

respetivamente, a diferença dos resultados nos dois momentos de avaliação foi de 3,1 

cm. Estes resultados obtidos e de acordo com a tabela abaixo indicada, permite-nos 

constatar que os jogadores em termos de força explosiva do trem inferior se situam 

nas categorias de bom, muito bom e excelente. 

Categoria 14anos 15anos 16anos 

Excelente >200 >212 >219 
Muito bom 199-189 211-198 218-201 
Bom 188-181 197-188 204-195 
Aceitável 180-174 187-180 194-185 
Regular 173-164 179-171 184-176 
Fraco 163-153 170-160 175-164 
Muito fraco <153 <160 <164 

Tabela 25 - Valores de padronização do salto horizontal em cm (Fernandes, 1999). 
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14. 3. Resultados Teste de T (agilidade) 
 

 
            Figura 19 - Resultados do Teste T obtidos nos dois momentos de avaliação 

 
Na comparação dos resultados obtidos nos dois momentos de avaliação e controlo de 

treino do Teste T, verificamos que, globalmente, ocorreu uma melhoria da primeira 

avaliação para a segunda. Em termos médios, 10,7 +/- 0,3 na primeira e 10,4 +/- 0,3 

na segunda, o que reflete uma certa homogeneidade do plantel. 
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15. Microciclo Padrão Período Pré-Competitivo  

Associação Desportiva de Barroselas                                                                                                                                                   Planeamento semanal 
                                                                                                            Microciclo - 1                                                                                     11 jul. a 17 jul. 

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-Feira sexta-Feira sábado domingo 

MANHÃ 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
10:30/90` 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
 

Local Local Local Local 
Complexo Desportivo 

de Barroselas 

Local Local Local 
 
 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
-  MPG 
MEPG 

 

Objetivos 
 

Objetivos 
 

Objetivos 
 

TARDE/NOITE 

Hora/Volume 
18:30/90` 

Hora/Volume 
18:30/90` 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
18:30/90` 

Hora/Volume 
18.30/90` 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
 

Local 
Complexo Desportivo 

de Barroselas 

Local 
Complexo Desportivo 

de Barroselas 

Local Local 
Complexo Desportivo 

de Barroselas 

Local 
Complexo Desportivo 

de Barroselas 

Local Local 
 
 

Objetivos 
- Avaliação e controlo 

de treino. 

 

Objetivos 
 

MPG 
MEPG 

 

Objetivos 
 
 

 
 

Objetivos 
- 

 MPG 
Potenciação das 

missões dos jogadores 
no quadro de 

organização da equipa. 

Objetivos 
 

MPG  
Potenciação das 

missões dos jogadores 
no quadro de 

organização da equipa. 
 

Objetivos 
 

Objetivos 
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16. Microciclo Padrão Período Competitivo  

Associação Desportiva de Barroselas                                                                                                                                                  Planeamento semanal 
                                                                                                            Microciclo - 12                                                                              19 setem. a 25 setem. 

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-Feira sexta-Feira sábado domingo 

MANHÃ 

Hora/Volume 
10:30 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
10:30 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
 

Local 
 

Local  Local Local 
 

Local Local Local 
Complexo Desportivo 

de Barroselas 
 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 

Objetivos 
 

Objetivos 
 

Jogo 
 

ADB  
x 

 V. Guimarães 

TARDE/NOITE 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
19:30/90` 

 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
19:30/90` 

 

Hora/Volume 
19:30/90` 

 

Hora/Volume 
 

Hora/Volume 
 

Local 
 

Local 
Complexo Desportivo 

de Barroselas 
 

Local 
 

Local 
Complexo Desportivo 

de Barroselas 

Local 
Complexo Desportivo 

de Barroselas 

Local Local 
 
 

Objetivos 
 

Objetivos 

Reflexão da jornada 
anterior. 

Força geral (ginásio). 
Desenvolvimento de 

esquemas táticos 
 

Objetivos 
 
 
 
 

 

Objetivos 
MPG 
MPE 

Objetivos 
MPG 

Desenvolvimento de 
esquemas táticos 

Finalização  

Objetivos 
 

Objetivos 
 

 

http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6823&epoca_id=146
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17. Padronização Semanal Durante o Período Competitivo 

Durante o período competitivo, estabeleceu-se uma dinâmica de incidência dos “padrões” de 

esforço e recuperação. Que apresentamos na seguinte tabela: 

 

Muito Alta          

Alta         

Moderada         

Baixa         

Recuperação         

Intensidade D 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S D 

  Tabela 26 - Padronização semanal durante o período competitivo 

18. Gestão do Plantel 

O conjunto de jogadores que constituem o plantel da equipa é constituído por indivíduos que 

apresentam uma multiplicidade de personalidades. Sendo o treinador uma parte de um todo, este 

é o mais estratega, é um gestor de emoções. (Lobo, 2007; cit. In Barbosa 2014).  

No seguinte gráfico, podemos observar que 20 jogadores ultrapassaram a metade (12) do número 

total de convocatórias (25). Importa referir que o jogador número 11 esteve lesionado ao logo da 

época, o jogador número 5 e 77 apresentaram uma elevada abstinência aos treinos. O jogador 

número 16 abandonou, por motivos pessoais, a competição a 26/11/2016.  

Barbosa (2014) refere que a rotatividade se baseia na alternância de jogadores com a finalidade 

de manter um elevado rendimento desportivo, permitindo recuperação, evitando a saturação e 

agindo como elemento de motivação e superação constante dentro do grupo de trabalho. 

Na equipa de juniores sub- 17 da ADB optou-se por pela rotatividade dos jogadores.  
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                           Figura 20 - Número de convocatórias e jogos a titular por jogador 

Relativamente às convocatórias e analisando a figura 20, é observável que 19 jogadores 

ultrapassaram a metade (12) do número total de convocatórias (25), sendo de verificar que dos 5 

jogadores que não ultrapassaram as 12 convocatória o jogador número 11 só esteve disponível à 

11ª jornada da fase de manutenção, por lesão e o 5 e 77 devido à abstinência aos treinos.  

 

 

                           Figura 21 - Minutos de jogo por jogador 

A figura 21 apresenta os minutos de jogo de cada jogador inscrito. Dos 24 jogadores 11 

cumpriram mais de 1125 (metade dos possíveis), sendo que os restantes 13 não 

conseguiram cumprir esse número de minutos. Realçamos que o jogador número 11 

esteve ausente por lesão até à jornada 11 da fase de manutenção, os jogadores 5 e 77 
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apresentavam elevada abstinência aos treinos e o jogador número 21 passou por dois 

períodos de lesão.  

19. Avaliação do Trabalho Desenvolvido  

Ao longo deste relatório demonstramos a complexidade da tarefa do treinador e das muitas 

variáveis que intervêm no processo de planeamento e operacionalização de uma época 

desportiva.  

Foram 9 meses de trabalho, divididos em 3 períodos (pré-competitivo, competitivo e de transição), 

com a realização de 143 sessões de treino, com uma duração de 90 minutos. Disputamos 25 

jogos oficiais e 4 amigáveis. Na 1º fase de apuramento, realizamos 11 jogos, perdendo 9 e 

ganhando 2, sofremos 25 golos e marcamos 10. Nesta fase, os resultados obtidos ficaram aquém 

nas nossas espectativas, a nosso ver este facto, deve-se à falta de experiencia competitiva dos 

jogadores numa fase nacional e também pelo sorteio para o apuramento (que previa só jornada 

única), que não nos foi favorável, pois, recebemos em casa as equipas mais fortes Braga, 

Palmeiras FC, Rio Ave, Paços de Ferreira, V. Guimarães e Moreirense, equipas com outra 

capacidade de recrutamento e competições distritais mais competitivas. Aquelas equipas ditas do 

nosso campeonato, os jogos foram disputados fora de casa. A fase de manutenção, foi disputada 

por 8 equipas a duas voltas, tendo realizado 14 jogos com 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 

marcamos 16 golos sofrendo 31. Nesta fase os jogos foram equilibrados com exceção do 

Moreirense que se destacou como a melhor equipa. Os resultados desta fase poderiam ser 

outros, pois a nossa equipa criava muitas situações de finalização que não se traduziram em golo.  

A equipa técnica tentou perceber qual a razão desta falta de golos e corrigir, mas sem sucesso, na 

minha opinião não foi por falta de qualidade dos treinos e exercícios de treino (aos quais 

dedicamos especial atenção) simplesmente, no último momento não tinha o engenho para marcar, 

o problema poderia estar nos fatores emocionais inerentes ao jogo. 
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20. Reflexão Final  

No início da época foram, traçados objetivos competitivos formativos e técnico táticos, os 

primeiros não foram atingidos, pois a manutenção não foi assegurada, na nossa opinião a equipa 

não conseguiu atingir o objetivo por diversos fatores, mas o principal terá sido a falta de 

experiencia do plantel neste contexto competitivo. O facto de o plantel ser constituído por atletas a 

disputar o Nacional pela primeira vez durante a sua fase de formação, em contrapartida, o facto 

das outras equipas terem um plantel mais experiente, fez a diferença em momentos cruciais e em 

jogos fundamentais no apurar das contas finais. Ao analisarmos a fase de manutenção verifica-se, 

que empatamos 4 vezes e perdemos duas vezes pela margem mínima, jogos esses que 

podíamos ter vencido. Os formativos e técnico táticos foram totalmente alcançados pois, criou-se 

um ambiente de trabalho e cooperação saudável, com responsabilidade coletiva e espirito de 

grupo. Importa referir, que dos atletas que iniciaram a época desportiva, apenas um abandonou 

(por motivos pessoais). A gestão das convocatórias foi realizada a meu ver, de forma exemplar 

pelo Mister Paulo Taborda pois, todos jogaram de uma forma regular o que ajudou na coesão do 

grupo, mesmo apesar dos resultados desportivos. Relativamente aos objetivos técnico táticos os 

jogadores “cresceram” em termos individuais e coletivos. Disputaram sempre o jogo pelo jogo, 

tentando pôr em prática o modelo de jogo adotado. Sendo um escalão de juvenis, a vivência de 

um campeonato Nacional, em que se encontram equipas com outros argumentos (captação de 

jogadores, equipas técnicas, condição de trabalho etc), proporcionou o contacto com outras 

realidades, o que não aconteceriam se esta equipa estivesse a disputar a distrital.  

Concluindo, sentindo que terminado um ano de intenso de trabalho evoluímos como treinadores, 

que houve dificuldades que ultrapassamos, lesão do jogador número 11 que se prolongou por 

demasiado tempo, um jogador que contamos utilizar com frequência a lateral esquerdo/ direito e a 

sua lesão nos obrigou a adaptar o jogador numero 17 para essa posição. Mas, chegados ao final 

da época com consciência de uma experiencia positiva e aquisição de competências, fruto da 

vivência num escalão e nível competitivo que até agora não tínhamos vivenciado. 

 

21.  Propostas futuras de investigação/Trabalho 
 

Sendo o treino força importante na performance do jogador de Futebol, pretendo aferir a forma 

como é abordado, por parte dos treinadores no escalão de sub – 17, na distrital de Viana do 

castelo e distrital de Braga, realizando um estudo comparativo. 
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Anexos 1 

 

 

 

 

 

Ficha de avaliação Antropométrica 
 
Nome Altura Peso Massa 

adiposa 
% 

Massa 
liquida 

% 

Massa 
muscular 

% 

Massa 
óssea 

% 

Metabolismo 
Kcal 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 

Data: ____/____/____          ____________________________________ 
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Anexos 2 

 

 

Ficha de registo Yo- Yo RI Teste 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

         

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

         

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

 

 

 

         

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

 

 

 

         

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

 

 

 

         

51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 

 

 

 

 

         

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
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Anexos 3 

 

 

 

Ficha de avaliação e controlo de treino I 

9/08/16 

 

Nome 

 

Imp. Horizontal  T Teste 

1ª 2ª  
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