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Resumo 
	
Com vista a obtenção do grau de mestre em Ciências do Desporto, com especialização em 

Jogos Desportivos Coletivos, pela Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, este 

documento apresenta o relatório final de estágio de Treino Desportivo direcionado para o 

futebol – treino de jovens futebolistas de modo a desenvolver comportamentos, competências 

e condição física.  

O estágio foi efetuado na equipa de sub-14 (Iniciados “B”) do Sporting Clube de Braga, na 

época de 2016-2017, enquadrando-se no contexto de futebol de formação numa equipa que 

disputou o Campeonato Nacional de Juniores “C”. 

A função por mim desempenhada dentro da equipa técnica foi na qualidade de treinador-

estagiário, funcionando como um segundo treinador-adjunto, em que as principais 

responsabilidades seriam as presenças nas unidades de treino da equipa (147 presenças em 

155 unidades de treino realizadas), a elaboração dos relatórios de microciclo (44 microciclos) 

e a filmagem dos jogos da equipa, na competição e de cariz amigável. 

A presença da equipa na competição foi dividida em duas fases, em que a 1.ª decorreu de 

forma bastante negativa relativamente aos objetivos delineados no inicio da época desportiva. 

Foi necessário o reforço de algumas vertentes dentro do plantel, que resultou numa melhoria 

gradual na passagem para a 2.ª fase, garantindo-se a manutenção no Campeonato Nacional. 

O presente relatório parte da caracterização do clube, do plantel e da competição, apresenta 

os fundamentos metodológicos (treinador, jogador, treino e jogo), centra-se na análise do 

processo de treino, dos seus métodos e, consequentemente, no modelo de jogo da equipa 

implementado pela coordenação de formação do clube. 

No trabalho desenvolvido analisa-se o tempo de treino, especificando de forma qualitativa e 

quantitativa os métodos e temas de treino utilizados durante o processo. 

Em seguida, apresentam-se os indicadores individuais e coletivos da competição e do 

processo de treino, para compreender melhor o desempenho e evolução dos atletas e da 

equipa, neste seu primeiro ano disputando os Campeonatos Nacionais. 

 

Palavras-chave: futebol; treinador; jogador; modelo de jogo; métodos de treino; 
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Abstract 
 

In order to obtain a Master's Degree in Sports Sciences, specializing in Collective Sports 

Games at University of Trás-Os-Montes and Alto Douro, this document presents the final 

report of my initial phase of training directed to football - give teaching and practice to football 

players in order to bring them to a desired standard of behavior, efficiency and physical 

condition. 

The work was developed in the Under-14 team of Sporting Clube de Braga, in the 2016-2017 

season, in the context of football training in a team that competed in the National Youth 

Championship (U15).  

The role I played inside the staff team was as intern-trainer, working as a second assistant 

coach, where the main responsibilities would be the presence at the team's training sessions 

(147 presences in 155 training sessions held), the achievement of the microcycle reports (44 

microcycles) and the shooting of the team's matches in the competition and friendly games. 

The presence of the team in competition was divided into two phases, in which the first one 

was negative compared to the objectives outlined at the beginning of the season. It was 

necessary to improve some aspects within the squad, in which resulted in a gradual 

improvement from the 1st to the 2nd phase, ensuring the maintenance in the National 

Championship. 

This document begins with the characterization of the club, the squad and the competition, 

presents the methodological foundations (coach, player, training and game), focuses on the 

analysis of the training process, its methods and, consequently, the “game model” of the team 

implemented by the club academy management.  

In this work, the training time is analyzed, specifying in a qualitative and quantitative way the 

training methods used during the process.  

Next, it presents collective and individual statistical analysis of the competition and the training 

process, to understand the performance and evolution of the young athletes in their first year 

disputing the National Championships. 

 

Key words: football; coach; player; “game model”; training methods. 
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1. Introdução 
	

“O Futebol, uma religião que não é revelada pelo Espírito Santo, e cujos deuses 

podem ser assobiados se jogam mal”. 

Natália Correia 

 

Ao longo do meu percurso desportivo, enquanto atleta, vários foram os treinadores 

com que lidei, cada um com diferentes filosofias e métodos de trabalho, com relações de 

balneário onde se misturaram diferentes sentimentos e emoções, desde a alegria à tristeza, 

desde o êxtase à devastação. Aliando a minha Licenciatura em Ciências do Desporto, com 

inúmeras experiências vivenciadas (aulas, palestras, congressos, discussões com colegas), 

a minha paixão incondicional pelo jogo e as positivas funções que desempenhei como 

treinador até ao momento, formam as principais bases que me conduzem para uma pretensão 

de vida profissional e consequente concretização pessoal orientada para esta modalidade. 

No âmbito do 2º ano de mestrado em Ciências do Desporto com especialização em 

Jogos Desportivos Coletivos, realizei estágio, na época desportiva 2016-2017 no Sporting 

Clube de Braga, um dos clubes com maior renome a nível nacional. A minha entidade de 

acolhimento foi então o Sporting Clube de Braga, em que o meu tutor de estágio foi o treinador 

principal do escalão sub-14 e coordenador do futebol de 7 da formação do referido clube, 

César Silva, treinador de nível II – UEFA B. A entidade formadora é a Universidade de Trás-

Os-Montes e Alto Douro e o coordenador de estágio, o Professor Doutor Vítor Maçãs, 

treinador de nível IV – UEFA Pro. A realização deste estágio tem como finalidade a obtenção 

do grau de Mestre em Ciências do Desporto com especialização em Jogos Desportivos 

Coletivos, bem como a obtenção do grau de treinador nível II – UEFA B. 

No mês de Junho de 2016 surgiu a oportunidade de reunir com o coordenador-técnico 

do SC Braga, Rui Santos, através do Professor Vítor Maçãs em que foi proposto o 

cumprimento do estágio na equipa sub-14 da formação do clube. Os motivos para a escolha 

deste local para a realização do estágio consistiram na própria entidade de acolhimento, 

sendo o SC Braga um clube com afirmação no panorama nacional, continuando em crescente 

evolução, assim como, a vantagem de ser um clube situado relativamente próximo do meu 

local de residência, antevendo ser uma excelente oportunidade para desenvolver e cumprir 

os objetivos que me foram propostos. 

O presente documento foi realizado no sentido de ser um instrumento organizador de 

todo o processo efetuado na entidade de acolhimento no início, durante e após a época 

desportiva mencionada, procurando sempre a evolução do mesmo, no sentido de recorrer a 
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constantes avaliações, possibilitando a redução no número de erros e aspetos menos 

positivos durante o processo. 

A oportunidade de realização de estágio no SC Braga surgiu num distinto momento. 

As experiências vivenciadas em termos futebolísticos na Associação Desportiva de Ponte de 

Barca, na Dragon Force Vila Pouca de Aguiar, na Associação Desportiva e Cultural da Escola 

Diogo Cão e no Sport Clube de Vila Real não apresentavam as condições necessárias em 

termos legislativos e metodológicos comparativamente ao SC Braga no sentido de obter o 

segundo grau de treinador. 

Relativamente aos objetivos pessoais traçados para esta época, estes seriam 

nomeadamente crescer como pessoa e treinador, procurando todo o conhecimento possível 

nas áreas da planificação, conceção, condução e intervenção no processo de treino, estando 

inserido numa realidade completamente distinta em comparação às outras instituições pelas 

quais experienciei, aprendendo com colegas treinadores, alguns dos quais, antigos 

profissionais na elite do futebol. Para além dos objetivos mais pessoais, tinha também como 

finalidade desenvolver o melhor trabalho possível para a equipa nas minhas funções, para 

além de pretender o desenvolvimento de todos os jogadores do plantel, nesta fase ainda 

precoce do processo de formação.  

Este documento está organizado da seguinte forma: análise do contexto de 

intervenção, definição de objetivos, fundamentos metodológicos, organização, execução e 

avaliação de todo o processo de treino e respetiva competição. 
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2. Análise do Contexto de Intervenção 
	

• História 
 

O Sporting Clube de Braga é um clube de renome nacional e internacional, fundado 

oficialmente no dia 19 de Janeiro de 1921, que para além do futebol, se distingue em 

modalidades como o atletismo, natação, futsal, bilhar, taekondwo, basquetebol, tendo já 

vencido vários troféus nacionais e internacionais. Atualmente disputa a Primeira Liga de 

futebol.  

A criação do clube começou a iniciar-se mais cedo do que a data oficial, em fins do 

ano de 1919. Um grupo de jovens estudantes da cidade de Braga, de onde se destacava João 

Gomes, que viria a tornar-se o primeiro presidente do clube, programou e organizou a 

formação do SC Braga.  

O primeiro jogo do clube foi disputado no campo do Antigo Colégio do Espírito Santo, 

frente à equipa do “Algés e Dafundo”. A 19 de Janeiro de 1921 surgem os primeiros estatutos 

do clube, estabelecendo-se a partir desse momento como a data de fundação do SC Braga. 

O crescimento entusiasta à volta da vida do clube originou várias mudanças de campo 

até que, após várias épocas a disputar a Segunda Divisão Nacional, o SCB sagra-se campeão 

do segundo escalão do futebol português, a 29 de Janeiro de 1947 com uma vitória por 2-0 

frente à equipa do “Onze Unidos”, conseguindo desta forma a subida para a Primeira Liga 

Portuguesa pela primeira vez em 1948, exigindo-se assim um espaço maior para disputa dos 

seus jogos. 

Deste modo, a 28 de maio de 1950, no mandato do presidente Avelino Silva, foi 

inaugurado o Estádio 28 de Maio, que após a revolução do 25 de Abril de 1974, passou a 

chamar-se Estádio 1º de Maio.  

A polivalência do clube sempre foi um motivo de orgulho e interesse para os seus 

associados. Foi então natural que alguns nomes, títulos e troféus, tenham enriquecido a 

Galeria de Campeões e a coleção de Taças. Destacam-se entre os crónicos Campeões do 

Minho em Hóquei em Patins dos anos 50, a equipa de Voleibol Masculina da mesma época, 

a valorosa equipa de Voleibol Feminino dos anos 70 e a de Andebol Júnior que em 1969/70 

se sagrou Campeã Nacional da sua categoria. Mas, foi com o Atletismo Feminino nos finais 

do século XX e inícios do Século XXI, com a presença constante nos primeiros lugares das 

provas de alta competição, que o SC Braga conheceu os maiores feitos de sempre nas 

modalidades ditas amadoras. Desde o principio do séc. XXI, e após o fecho da Secção de 

Atletismo a atletas profissionais, as secções com maior notoriedade são o futsal, o futebol de 

praia, o futebol feminino, o desporto adaptado e o Taekwondo, mantendo ainda equipas 
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competitivas no Voleibol feminino e no Basquetebol, nomeadamente no contexto de 

formação. 

O futebol é a modalidade mais reconhecida do clube, que conta com um palmarés 

repleto, com a conquista de dois campeonatos nacionais da 2.ª divisão (1948 e 1964), duas 

taças de Portugal (1965 e 2016) e uma taça da liga (2013). É ainda o quarto clube nacional 

há mais anos consecutivos na Primeira Divisão Nacional (desde 1975), logo atrás de Benfica, 

Porto e Sporting. Desde 2003 e derivado de uma recuperação financeira e estrutural realizada 

pelo novo presidente António Salvador, o Sporting Clube de Braga conquistou um estatuto e 

reconhecimento internacional com a conquista da Taça Intertoto (2008), duas presenças 

inéditas na fase de grupos da Liga dos Campeões (2010 e 2013) e uma histórica final da Liga 

Europa (2011) frente ao Futebol Clube do Porto, deixando pelo caminho grandes clubes do 

futebol europeu como o Liverpool, o Benfica ou o Dínamo de Kiev. Em 2003, o clube passou 

a utilizar o novo Estádio Municipal de Braga, recinto com capacidade para 30000 pessoas, 

uma obra de especial beleza e invulgar engenharia, merecendo já vários prémios de 

arquitetura a nível internacional.  

 
 
 
 
 
 
 

• Instalações 
 

O Sporting Clube de Braga possui instalações de excelente qualidade para o futebol 

profissional, juntando-se ao Estádio Municipal de Braga, os campos de treino anexos ao 

mesmo. 

Para a equipa B e para a equipa de futebol feminino, o clube conta com instalações 

no Estádio 1º Maio, onde realizam os jogos como condição de visitados. Anexado ao estádio 

encontra-se o Campo da Ponte (relva natural) onde as equipas U19 e U17 disputam os seus 

encontros, servindo também como local para as sessões de treino da equipa B e dos U19. Os 

escalões de U17 e U15 alternam as suas sessões entre o Complexo das Camélias (campo 1 

e 2) e o campo de Maximinos, quando os restantes se encontram ocupados. Relativamente 

aos escalões U14 e U16, alternam o local dos seus treinos entre o Complexo das Camélias e 

o campo Dr. Augusto Correia em Palmeira. Na presente época desportiva, a alteração nos 

requisitos das medidas dos campos, aprovada pela Federação Portuguesa de Futebol, 

impediu a realização dos jogos em Palmeiras e no Complexo das Camélias, obrigando o clube 
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a encontrar solução para os escalões de U16, U15 e U14. Como solução foram encontrados 

o Estádio Horácio Azevedo Campos (Adaúfe), local de jogos dos U15 e U16 e o Campo da 

Bela (Crespos), local de jogos da equipa U14. 

 

 
  

  

Figura 1 – Instalações do SC Braga 
 

 
• Sporting Clube de Braga / Palmeiras Futebol Clube 
 

Devido à grande quantidade de jogadores presentes na formação do SC Braga em 

todos os escalões etários (U13-U19), foi necessária a divisão de atletas por ano de 

nascimento, tentando manter-se duas equipas a competir em simultâneo (ex. U14 e U15) no 

mesmo campeonato. Visto ser impedida a presença de duas “equipas” do clube no mesmo 

campeonato, foi procurada uma solução para os atletas do 1º ano por escalão competirem de 

igual forma aos restantes, de preferência no Campeonato Nacional. 

No ano de 2012, o Sporting Clube de Braga celebrou um protocolo com o Palmeiras 

Futebol Clube, possibilitando assim que os atletas do SC Braga no primeiro ano de cada 

escalão (U14 e U16) representem o Palmeiras, usufruindo das suas instalações para treino e 

jogo, mantendo duas equipas do mesmo escalão em competição. 

Na presente época desportiva, a equipa de U14 do SC Braga representou o escalão 

de Iniciados (U15) do Palmeiras Futebol Clube no Campeonato Nacional de Juniores “C”. 
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• Organograma 
 

Na figura 2, é representada de forma esquemática a organização do SC Braga na 

época 2016-2017 a nível do futebol de formação. O clube é superiormente dirigido pelo 

presidente António Salvador, enquanto que o departamento de formação é coordenado 

pelo diretor executivo Hugo Vieira e pelo diretor técnico Rui Santos. 

 
 

Figura 2 – Organograma da formação do SC Braga 
 
 

• Caracterização da competição 
 

A equipa sub-14 do SC Braga (Palmeiras FC) está inserida no Campeonato Nacional 

de Juniores “C”, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Esta 

competição é dividida em três fases, em que na 1.ª fase as equipas estão divididas em seis 

séries de dozes equipas. A 1.ª fase foi estruturada no sistema de apenas uma ronda, onde os 

primeiros quatro classificados no final das 11 Jornadas, eram qualificados para a 2.ª fase. Na 

2.ª fase as equipas foram divididas em três séries pelas regiões do país (Norte, Centro e Sul), 

em que os dois primeiros classificados desta fase avançavam diretamente para a Fase Final 

do Apuramento de Campeão, composto por seis equipas. A equipa de sub-14 do SC Braga 

(Palmeiras) não se qualificou para a 2.ª Fase, tendo disputado a Fase de Manutenção da 



	 7	

Série A, com divisão de pontos somados na 1.ª fase para metade, num sistema de duas 

rondas, com jogos como condição de visitante e visitado no total de catorze jornadas. 

 
• 1.ª Fase 

 
Equipas do Campeonato Nacional Juniores “C” – Série A 

 
1 Vitória SC 

2 SC Braga (U15) 

3 Bragança 

4 Famalicão 

5 Moreirense 

6 Palmeiras (SCB U14) 
7 Rio Ave 

8 Gil Vicente 

9 Esposende 

10 Cachão 

11 Vianense 

12 Limianos 
 

 
 

• Fase de Manutenção 
 

Equipas da Fase de Manutenção do CN Juniores “C” – Série A 
 

1 Rio Ave 

2 Gil Vicente 

3 Esposende 

4 Vianense 

5 Cachão 

6 Palmeiras (SCB U14) 

7 Limianos 

8 Bragança 
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• Caracterização das condições de trabalho 
 

Recursos Humanos 

Ø O clube apresenta uma vasta rede de recursos humanos, não apenas de treinadores, 

mas também dos vários departamentos existentes no clube, desde médicos, 

fisioterapeutas ou psicólogos. 

 

Equipa sub-14 

A equipa de sub-14 do SC Braga na época 2016/2017 foi composta por o treinador 

principal César Silva, licenciado em Educação Física e Desporto por a Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, por o diretor e observador Ricardo Coutinho, por os treinadores 

adjuntos Pedro Brito, mestre em Desporto para Crianças e Jovens pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, Ricardo Gomes (apenas presente em determinadas 

sessões de treino e jogos) e Francisco Rodrigues (durante alguns meses), pelo treinador de 

guarda-redes Nuno Fernandes e por mim, Francisco Cunha Velho, aluno de mestrado em 

Treino Desportivo na Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, como treinador-

estagiário. 

 

Recursos Materiais 

O clube dispõe de vários recursos materiais necessários para a prática do treino 

desportivo: 

• Bolas (tamanho 5) 

• Sinalizadores ("bolachas” e normais) 

• Cones (grandes e pequenos) 

• Coletes (de várias cores) 

• Estacas 

• Escadas de coordenação  

• Balizas (tamanho 7 e 1) 

• Arcos 
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Departamentos transversais 
 

O SC Braga possui vários departamentos especializados associados à formação do 

clube, cada um com os seus objetivos específicos, no sentido de melhorar o funcionamento 

do clube no presente e no futuro: 

 
Departamento de Guarda-redes 
 
Tarefas: 
 

- Contratação e dispensa dos guarda-redes para a formação; 
- Analise e avaliação dos guarda-redes, nomeando as escolhas de cada equipa / 

escalão; 
- Mudança de equipa / escalão para guarda-redes menos utilizados; 
- Criação da escola de guarda-redes para todos os elementos da formação ou escolas 

associadas ao SC Braga; 

 

Departamento Observação 

Tarefas: 

- Observação de jogos e torneios com relevância um pouco por todo o país; 

- Comunicação com Encarregados de Educação no caso de interesse em algum atleta 

com potencial; 

- Sinalização dos atletas com potencial, no sentido de realizarem treinos à experiência; 

- Contratação de atletas, com a devida autorização da Coordenação e dos 

Encarregados de Educação, no caso de se tratar de um “jogador fora de série”. 

 

Departamento Psicologia 

Tarefas: 

- Articulação com as várias escolas em protocolo com o SC Braga; 

- Analisar e avaliar os comportamentos dos atletas; 

- Reportar os casos pertinentes à Coordenação; 

- Marcação de horários de atendimento aos Encarregados de Educação; 

- Dinamizar os processos lúdicos-pedagógicos, nos casos em que os atletas chegam 

mais cedo após o horário escolar; 

- Aconselhamento em matérias de âmbito escolar; 
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Departamento Médico 

Tarefas: 

- Acompanhamento com a presença de algum membro (fisioterapeutas) em todos os 

treinos e jogos de todos os escalões de formação do SC Braga; 

- Acompanhamento do processo de recuperação de todos os atletas lesionados; 

- Reportar os casos de lesão à Coordenação e aos Encarregados de Educação, 

dependendo do grau de gravidade da mesma; 

 

Técnico de Equipamentos 

Tarefas: 

- Controlo de entrada e saída de equipamentos; 

- Arrumação e organização dos equipamentos para as unidades de treino e para o dia 

do jogo; 

- Reportar à Coordenação qualquer ocorrência relacionada com equipamentos – 

desaparecimento, deterioração, necessidades. 

 

Departamento Transportes 

Tarefas: 

- Transporte dos atletas residentes distantes da cidade de Braga, do seu local de 

residência para a escola durante os dias úteis; 

- Transporte dos atletas para o Estádio 1.º Maio (departamento formação) após o 

horário escolar; 

- Transporte dos atletas para o local dos treinos (ex: da escola para Palmeiras); 

- Transporte dos atletas para próximo do seu local de residência após as unidades de 

treino. 
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Conhecer os jogadores do clube 
 

No início da época desportiva 2016-2017, o plantel da equipa sub-14 do SC Braga era 

composto por 27 atletas, sendo que 3 deles eram guarda-redes, 4 jogadores à experiência e 

20 jogadores de campo. Cerca de 12 atletas desta equipa jogaram juntos nos anos anteriores, 

existindo várias relações interpessoais dentro do plantel, o que poderia facilitar as rotinas de 

treino. De entre os 4 jogadores externos à experiência, apenas o Nuno Teixeira integrou 

definitivamente os quadros do SC Braga. Ao longo do decorrer da época desportiva vários 

atletas na condição de externos realizaram várias unidades de treino da nossa equipa, sem, 

no entanto, ingressarem no nosso plantel no imediato. Também ao longo da temporada várias 

alterações decorreram, com novas entradas e saídas do plantel. 
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Definição do plantel 
 
SC Braga – U14 

No início do período competitivo, o plantel U14 era composto por 24 atletas, 3 guarda-

redes e 21 jogadores de campo, todos nascidos no ano de 2003, com exceção do guarda-

redes Nuno André Costa, ficando esta temporada no escalão U14, por sugestão do 

departamento de guarda-redes, com objetivo de jogar com mais regularidade. 

 

Composição do Plantel U14 do SC Braga 
  Posição Nome completo Data 

Nascimento 
Cidade Clube anterior 

1 GR Nuno André Luz Costa 26/03/02 Braga SCB 
2 GR Ricardo Miguel Brás Almeida  23/01/03 Guimarães SCB 
3 GR Francisco Nuno M. Pinto de Oliveira 21/04/03 Braga SCB 
1 DD Gonçalo Macedo Ferreira 23/01/03 Amares SCB 
2 DC Diogo Miguel Alves Marques 18/01/03 Braga SCB 
3 DC Guilherme Lema Botelho 12/08/03 Braga SCB 
4 DC Nuno Miguel Teixeira 02/04/03 Peso da Régua Régua 
5 DC Diogo Alexandre Costa Moreira 23/01/03 Póvoa Varzim Varzim 
6 DC / PD Rodrigo Carreiras Pilar 10/04/03 Esposende Marinhas 
7 DE José Gonçalo Ferreira Pereira 16/08/03 Guimarães SCB 
8 DE Rodrigo Alexandre Gomes Peixoto 26/02/03 Braga SCB 
9 DD / PD André Monteiro Ferreira 08/04/03 Braga Aveleda 

10 PD Mateus Manuel Silva Santos 14/12/03 Barcelos Gil Vicente 
11 MID / MIE João Dinis Vilela Gama Ribeiro Faria 16/01/04 Vila Verde SCB 
12 MID / MIE Gonçalo Cerqueira Matos 13/01/03 Ponte de Lima Academia Ponte Lima 
13 MID / MIE Marco Veloso 02/01/03 Ronfe Desportivo Ronfe 
14 MID / MIE João Pereira Salgueiro 25/08/03 Braga SCB 
15 DD / ED Noé Fernandes Ribeiro 02/05/03 Vila Verde SCB 
16 EE / ED Tomás Santos Diniz Duarte 30/04/03 Braga SCB 
17 EE / ED Francisco André Vides Abreu da Silva 02/06/03 Braga SCB 
18 EE  Ruben António Martins Rocha 19/11/03 Viana do Castelo Perspetiva em Jogo 
19 MID / MIE João Martins 19/02/03 Viseu Académico Viseu 
20 EE / ED Rodrigo Martins Gomes 07/07/03 Vila Verde SCB 
21 PL Rodrigo Ribeiro de Macedo 09/07/03 P. de Lanhoso SCB 
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No decorrer da época desportiva foram necessárias algumas modificações, com 

entradas e saídas do plantel, tendo em conta os objetivos estabelecidos por a coordenação: 

Saídas: 

• Ricardo Almeida (promovido U15) 

• Tomás Duarte (dispensado) 

• Francisco Silva (dispensado) 

• Diogo Moreira (dispensado) 

Entradas: 

• Wilson Alves (despromovido U15) 

• Gonçalo Dias (despromovido U15) 

• Joel Bita (promovido U13) 
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Definição Estrutural do plantel 
 

A estrutura é definida pelo enquadramento posicional dos jogadores no terreno de jogo 

e, paralelamente, pelas funções tácticas gerais e específicas distribuídas a esses mesmos 

jogadores. Assim, a estrutura de uma equipa exprime-se por um dispositivo táctico, que 

determina o arranjo posicional dos jogadores dentro do espaço de jogo, ajudando-os a 

compreender e a operacionalizarem as suas funções tácticas e responsabilidades no plano 

individual e no plano coletivo, isto é, na sua interdependência comportamental agindo como 

membros solidários dentro de uma equipa. (Castelo, 2006). 

 
   1    

   Gonçalo Dias    

   Nuno André    

   Kiko    

       

       

2  3  4  5 

André Ferreira  Diogo Marques   Nuno Teixeira  Pereira 

Gonçalo Ferreira  Botelho  (Pilar)  Peixoto 

      Ruben Ferreira 

       

       

   6    

   Pilar    

   Salgueiro    

       

       

  8  10   

  Mateus  João Martins   

  Noé  Dinis Faria   

       

       

       

7   9   11 

Wilson   Joel   Gonçalo Matos 

Rodrigo Gomes   Macedo   Marco Veloso 

       

 

Figura 3 – Definição Estrutural do plantel U14 
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Análise SWOT 

A análise “SWOT” é a junção das iniciais (língua inglesa) dos quatro elementos-chave 

desta análise estratégica, representando como “Strenghts” como forças ou pontos fortes, 

“Weaknesses” como fraquezas ou pontos fracos, “Opportunities” como oportunidades ou 

aspetos positivos com potencial crescente e “Threats” como ameaças ou aspetos negativos 

com potencial de comprometer algum ponto forte. 

 

Análise SWOT do SC Braga 

 

Na análise das forças do clube, destaca-se a grande dimensão do clube no panorama 

nacional e internacional, sendo um clube que já conta com um palmarés recheado, com a 

conquista de taças de Portugal, taça da Liga, Taça Intertoto e finalista vencido da Liga Europa, 

com presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, aliado à mentalidade vencedora 

incutida no clube, entrando em todos os jogos com o objetivo de vencer. De acrescentar a 

boa comunicação interna, com a realização de reuniões semanais com toda a equipa técnica 

de todos os escalões, com principal objetivo de atribuir funções a cada elemento para o 

microciclo seguinte, bem como explorar os erros e dificuldades encontradas nas unidades de 

treino e na competição. A rede de transportes do clube está muito bem estruturada, aliada à 

comunicação com escolas, no sentido de transportar os atletas desde o inicio do dia, desde o 

seu local de residência até à escola, passando por a deslocação para os treinos, até ao seu 

local de residência no final de cada treino. 

Strenghts:
- Clube de enorme dimensão no panorama nacional;
- Mentalidade vencedora;
- Modelo de jogo e de treino bem definidos;
- Boa comunicação interna, nomeadamente a nível de 
planeamento;
- Valorização de atletas da formação, com promoção aos 
escalões acima;
- Rede de transportes;

Weaknesses:
- Falta de instalações próprias para todos os 
escalões da formação;
- Falta de recursos materiais para escalões com 
treinos fora da cidade;
- Falta de avaliação do processo de treino;

Opportunities:
- Expansão da rede de observação;
- Projeto "Cidade Desportiva"
- Aproveitamento da expansão da Cidade

Threats:
- Clube ainda visto como "rampa de lançamento";
- Pais;

Análise	
SWOT
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Relativamente aos pontos fracos, destaque claro dois tópicos. Inicialmente, a falta de 

“uma casa” para alguns escalões do clube (ex.: U14 e U16), obrigando ao constante 

deslocamento de equipamento e atletas para diferentes locais, um campo diferente para 

treinos e jogos, acrescentando-se o pouco recurso de materiais disponíveis nos campos de 

treino / jogo em questão. Como consequência está inerente a falta de controlo e avaliação do 

processo de treino, pois não existe evolução sem avaliação. O facto de o departamento de 

formação estar situado no Estádio 1º Maio e todas as equipas da formação separadas, nos 

seus locais de treino, contribui para que não exista um vigoroso controlo sobre jogadores e 

equipas técnicas. 

Como oportunidades, subsiste a expansão da rede de observação, que está em claro 

potencial crescente, como se pode constatar através de jogadores com grande potencial 

contratados na região do Algarve, Lisboa e Viseu. Na próxima época desportiva, está 

planeado a junção de todos os escalões na “Cidade Desportiva”, anexada ao Estádio 

Municipal de Braga, contando com a construção de vários campos para treino.  

A principal ameaça ao clube prende-se com a mentalidade de muitos atletas, 

aproveitando o clube como uma “montra”, tentando alcançar outro patamar, aliando-se a 

motivos clubísticos dos pais, podendo provocar a saída de atletas valiosos para o clube, sem 

este receber nada em troca. 

Realizando uma avaliação geral, os pontos fortes ultrapassam claramente os pontos 

negativos, com a possibilidade e dever de um futuro prometedor (construção da Academia), 

pode solidificar-se ainda mais a nível nacional e internacional. 
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Definição de Objetivos 

Relativamente aos meus objetivos pessoais, estes passavam pela ideia de que esta 

época desportiva fosse acima de tudo de desenvolvimento pessoal e profissional, realizando 

estágio num clube de sucesso no panorama nacional, em que estaria em contacto com 

treinadores mais experientes, alguns com experiência no futebol de elite, seguindo uma 

metodologia própria e rigorosa. Na busca de tal aprendizagem, era de vital importância 

conviver e contactar com o máximo de treinadores do clube, conhecer as suas ideias, o seu 

método de trabalho, aproveitando as suas virtudes, sem descartar alguma vez o meu espírito 

crítico. Após estágio curricular e época desportiva terminados, o meu maior objetivo seria 

receber uma proposta vantajosa no sentido pessoal para integrar o grupo de treinadores 

efetivos no clube.  

Como objetivo de longo prazo, defino exclusivamente a pretensão de ser treinador 

principal de uma equipa no futebol de elite. 

Como correlação dos meus objetivos, estão presentes os objetivos das equipas onde 

estou inserido. A equipa sub-14 do SC Braga tinha como principal objetivo na presente época 

desportiva, a concretização de uma 1.ª fase tranquila, afastando a hipótese de descer para 

os campeonatos distritais desde cedo, tentando alcançar a melhor classificação possível após 

a manutenção estar garantida. Em simultâneo, pretendia-se que toda a equipa, treinadores e 

atletas do plantel, adquirissem e solidificassem as ideias, os princípios e o modelo de jogo 

implementados pela coordenação, procurando formar atletas com grande potencial dentro do 

próprio clube.  

Individualmente, este é um ano importante na etapa de um jogador da formação, sendo 

o 1.º ano de futebol de 11 para a maioria dos atletas do plantel. A grande competitividade 

interna do plantel, sendo um grupo muito homogéneo de atletas, não beneficia quem se 

descuida, dentro e fora do campo. Como objetivo individual, talvez o maior prémio para cada 

atleta seria a presença na seleção distrital da AF Braga, no sentido de ser parte das escolhas 

para representar a equipa no prestigiado torneio interassociações Lopes da Silva. 

Relativamente à formação do SC Braga, pretende obviamente o sucesso individual e 

coletivo dos seus atletas e das suas equipas, procurando tanto o desenvolvimento humano, 

como o desportivo. Neste momento, com um futuro risonho devido à construção da “Cidade 

Desportiva”, aliado ao crescimento do Departamento de Observação, o SC Braga procura 

elevar ainda mais o seu nome a nível nacional e internacional, com a descoberta de novos 

talentos e a potenciação dos mesmos para posterior valorização, aumentando o número de 

atletas formados no clube em escalões etários avançados ou como vendas e posterior lucro. 
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3. Fundamentos Metodológicos 

3.1.  O Treinador 

O treinador é hoje um ser multidimensional que encaixa em si, primeiro que tudo, a sede 

de conhecimento, seguidamente, conhecimentos ao nível de todas as vertentes do treino, 

competências na gestão de recursos humanos e na visão, que engloba a forma como o 

treinador vê os seus jogadores e lhe permite traçar metas. 

Um treinador de classe mundial deve ter competências ao nível do conhecimento, 

planeamento, relacionamento e gestão de recursos humanos. Este deve ter elevados 

conhecimentos ao nível de todas as vertentes do treino, tático-técnica, física e psicológica, e 

deve ser capaz de aplicá-los no planeamento das sessões de treino. 

O treinador é o principal responsável por toda a conceção e condução do processo de 

treino de uma equipa e é, consequentemente, também sobre ele que recaem todas as 

decisões tomadas para o sucesso da sua equipa. 

Mesquita (2005) refere que cabe ao treinador assumir grandes e variadas 

responsabilidades, como organizar e gerir o treino e a competição; considerar o praticante 

como uma individualidade personalizada; considerar o atleta enquanto sujeito ativo; 

desenvolver a personalidade do atleta através do fomento da responsabilidade e autonomia 

individual. 

O treinador de futebol deverá conhecer a modalidade em todas as suas facetas, sabendo 

que será chamado, a cada momento, a tomar decisões sobre questões técnicas, táticas e 

logísticas, e a assumir as suas consequências. Tal multiplicidade de requisitos torna 

imprescindível a existência de um sólido capital de competência técnica, de personalidade e 

de inteligência estratégica (Garganta, 2004).  

Uma condição essencial para que se estabeleça uma interação entre os treinadores e os 

seus atletas é a comunicação entre ambos. Nesse sentido, a capacidade comunicativa do 

treinador é fundamental para a qualidade do processo de treino e competição.  

Lima (2000) afirma ainda que o “treinador deve ter conhecimento do que ensina, ou seja, 

conhecer e dominar suficientemente os aspetos fundamentais da sua modalidade, assim 

como, saber transmitir os conhecimentos da modalidade e motivar os atletas para que estes 

os adquiram e os apliquem com entusiasmo, interesse e eficácia. O treinador deve ainda 

saber aplicar as técnicas e os processos adequados no ensino/aprendizagem e no treino, 

iniciando os jovens na prática da modalidade e preparando as equipas para os compromissos 

competitivos”. 

 



	 19	

3.1.1. Liderança do Treinador de Futebol 
 
“Eu não lido com jogadores, lido com pessoas. Pessoas que têm medos, que se preocupam em falhar 

e fazer figuras de parvos na frente de oitenta mil pessoas. Eu tenho que fazê-los ver que uns sem os 

outros não são nada.” 

Pep Guardiola 

 
Segundo Samulski e Greco (2004), os aspetos técnicos, táticos e físicos surgem num 

plano inferior, ganhando grande relevância os aspetos da liderança. A liderança pode ser 

definida como “o processo comportamental de influenciar indivíduos e grupos na direção de 

metas estabelecidas” (Barrow, 1977). No desporto, as dimensões dessa liderança vão desde 

a tomada de decisões e técnicas motivacionais até dirigir um grupo com confiança. Esta 

liderança, quanto mais efetiva for, maior será a coesão do grupo, a compreensão das funções 

de cada jogador, a capacidade de superação de obstáculos e o estabelecimento de objetivos 

comuns. 

Relativamente à liderança, são destacados dois tipos principais:  

Estilo Autocrata: 

o Decide o que é para ser treinado em cada Unidade de Treino 

o Diz ao atleta o que fazer e como fazê-lo  

o Todos os atletas trabalham na mesma tarefa, progredindo ao mesmo tempo 

 

Estilo Democrático: 

o Discute com os atletas o que precisam de treinar e se concordam com o conteúdo da 

Unidade de Treino; 

o Fornece opções sobre as melhores maneiras de executar uma tarefa;  

o Diferencia com base nas habilidades individuais;  

o Discute com os atletas as táticas utilizadas. 

 

As competências organizacionais sumarizam em si o “modus operandi” do treinador. 

Bloom (2002) sugere que a capacidade de organização da própria pessoa do treinador tem 

uma grande influência no seu sucesso e no da sua equipa. O mesmo autor sugere que a boa 

organização constitui uma base sólida para construir uma equipa vitoriosa, pois esta vai levar 

à criação de sessões de treino cada vez mais efetivas, o que vai levar a um aumento do 

sucesso da equipa em competição. 
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Não existe uma espécie de estereótipo de treinador ideal que sirva de referência para 

todos os outros, pois todos os treinadores possuem uma personalidade diferente e os meios 

em que estes estão inseridos nem sempre são iguais, nem enfrentam os mesmos problemas. 

No entanto pensa-se que, apesar de todas as competências que um treinador deve ter, as 

habilidades comunicacionais do treinador poderão fazer a diferença entre o sucesso e o 

insucesso da sua equipa. O treinador pode ter todo o conhecimento disponível, mas é a forma 

como se relaciona com os jogadores e como os leva a acreditar em si mesmos, nele e no 

objetivo comum que faz a diferença no final. 

 

 
3.1.2. Treinador formação SC Braga 
 

Relativamente ao treinador “tipo” que a coordenação do Sporting Clube de Braga 

pretende, o clube defende que o treinador deverá estabelecer como prioridade máxima, os 

interesses do clube sobre todo e qualquer interesse pessoal, de atletas ou de qualquer outro 

agente desportivo, agindo sempre em defesa do clube.  

Sendo a figura principal e fulcral na formação dos nossos atletas, as suas ações 

implicam não só o ensino e aperfeiçoamento de competências físicas, técnicas e motoras, 

mas também envolvem um efeito sobre o desenvolvimento psicológico dos atletas, seja 

através da transmissão de um conjunto de princípios e valores acerca do desporto, seja pela 

forma como os ajudam a lidar cada vez mais eficazmente com as crescentes exigências da 

competição. O clube valoriza não apenas o conhecimento sobre o jogo, mas também a 

capacidade de organização, pontualidade, assiduidade, a adoção de diferentes tipos de 

liderança em situações diversas, defendendo sempre os interesses do SCB.  

A nível da operacionalização, o treinador deve ter conhecimento total do modelo de 

jogo adaptado às equipas de formação do SC Braga, dominando perfeitamente os princípios 

e subprincípios do nosso modelo de jogo.  

 
 
Estrutura da equipa técnica 
 

> Treinador-principal: César Silva 

> Treinador-adjunto: Pedro Brito 

> Treinador GR: Nuno Fernandes 

> Treinador-estagiário: Francisco Velho 

> Diretor-Desportivo: Ricardo Coutinho 
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Na equipa de sub-14 do SC Braga, os treinadores adjuntos participam diariamente 

juntamente com o treinador principal, na conceção e planeamento das unidades de treino e 

consequentemente dos micros, meso e macrociclos, assim como, ao nível da coordenação e 

gestão dos exercícios no decorrer das mesmas. De salientar que apesar de todas as decisões 

finais serem da responsabilidade do treinador principal, este procura frequentemente a 

opinião da sua equipa técnica, fazendo com que todos se sintam úteis. 

 
 
 
Funcionamento da equipa técnica 
 

Tarefas de treino: 

- Elaboração do microciclo - César Silva 

- Controlo da assiduidade - César Silva 

- Elaboração dos grupos para cada exercício (plano de treino) - César Silva  

- Levantamento do material didático (início do treino) - Pedro Brito e Francisco Velho 

- Controlo e arrumação do material didático na sala do material (final do treino) - Nuno 

Fernandes  

- Controlo do balneário (fim do treino) - Francisco Velho 

- Coordenação motora no início de cada sessão de treino – Francisco Velho 

 

Tarefas de jogo: 

- Levantamento e devolução da câmara de filmar (jogos treino e oficiais) - Nuno 

Fernandes 

- Aquecimento dos jogadores no dia de jogo - Pedro Brito / Francisco Velho / Nuno 

Fernandes (GR) 

- Filmagem do jogo - Francisco Velho 

- Preenchimento da grelha de dados estatísticos (jogo) - César Silva 

- Cortes do jogo e produção do filme para mostrar aos jogadores - Pedro Brito 

- Relatório do jogo - Pedro Brito 

- Elaboração do relatório de avaliação externa para a prospeção (jogadores 

adversários) - Ricardo Coutinho 

- Preenchimento do Boletim de Jogo - Ricardo Coutinho 

- Aspetos logísticos para o jogo (equipamento / material didático / lanche / transporte 

dos jogadores) - Ricardo Coutinho 
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Outras tarefas: 

- Relatório do microciclo - Francisco Velho 

- Elaboração da avaliação qualitativa (jogadores) - César Silva 

- Elaboração da avaliação qualitativa (GR) - Nuno Fernandes 

- Elaboração da avaliação quantitativa (jogadores) – Todos os elementos 

- Elaboração da avaliação dos treinadores - César Silva 

- Elaboração do relatório dos MVP - César Silva 
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3.2. O Jogador 

3.2.1. Etapas de Formação  

“Se pensarmos na origem dos melhores jogadores do mundo, neles não existem grandes academias, 

campos relvados e botas fantásticas. Existem, isso sim, bairros de lata, baldios de terra revolta e pés 

descalços.” (Lobo, 2007) 

 

A formação de jogadores de futebol tem sido um tema de muita discussão e estudo na 

comunidade científica desportiva em geral. A profissão de treinador de futebol, principalmente 

nos escalões de formação, tem sido acessível literalmente a todos que a querem 

desempenhar, em muitos casos sem a mínima formação, tornando-se expectável que seja 

um processo que decorra com muitos erros, comprometendo o sucesso dos jovens atletas 

sob formação.  

Uma das maiores lacunas visíveis frequentemente no futebol de formação é considerar 

que os métodos de treino que são aplicados no futebol de equipas seniores, são diretamente 

transmitidos e usados nos escalões de formação, assumindo as crianças e adolescentes 

como adultos.  

O contexto do “futebol de rua” também parece desvanecer-se cada vez mais na 

sociedade onde vivemos e a especialização precoce, que nomeadamente acontece nos 

clubes desportivos, onde se procuram resultados imediatos, favorecendo os jogadores mais 

evoluídos no momento, descartando por vezes, o processo natural do crescimento das 

crianças, o que contribui para o abandono de atletas numa fase precoce do seu 

desenvolvimento.  

Tal como refere Garganta (2006), resultado do desenvolvimento das cidades, da 

diminuição dos espaços e do tempo disponíveis, é difícil encontrar espaços nos quais se 

possa jogar livremente, verificando-se uma tendência crescente para a diminuição da prática 

do Futebol de Rua.  

Desta forma, é necessário desenvolver e formar treinadores cada vez mais 

especializados na formação de jovens atletas e com a consciência que as crianças devem ser 

sujeitas a um tipo de treino muito individualizado e qualificado de acordo com as suas idades 

e caraterísticas.  

Horst Wein (2000) praticou um modelo de desenvolvimento de jovens jogadores tendo 

como principal objetivo a formação de jogadores inteligentes e com um amplo repertório 

motor. O autor defende a criação de 5 níveis de iniciação no futebol, todos eles devidamente 

ajustados ao nível de desenvolvimento da criança, que consistem no futebol de 3x3, 4x4, 7x7, 
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8x8 e finalmente o jogo formal de 11x11. Para crianças entre os 5 e os 7 anos, o autor defende 

que não deverá haver qualquer tipo de competição regulamentada. Assim, o treino deverá ser 

baseado no desenvolvimento das habilidades motoras básicas contendo atividades como 

jogos de condução e perseguição, jogos de passe, receção e remate à baliza e ainda jogos 

multilaterais. 

Cruyff (2004) refere como exemplo a sua experiência pessoal: “A minha geração 

passava muitas mais horas a jogar futebol do que os miúdos de hoje em dia. Atualmente, os 

jovens só jogam futebol nos seus clubes e, por isso, há que dar muito mais ênfase ao trabalho 

de base.”  

Neste sentido, Lobo (2007) refere que as Academias ou Escolinhas de Futebol devem 

procurar “reproduzir em laboratório o Futebol de Rua (...) e cruzá-lo, depois, com melhores 

condições de lapidar o talento, a nível físico. Tudo, contudo, sem beliscar os instintos naturais 

dos jovens.”  

A nível interno, na maior parte das associações do nosso país, o Futebol está dividido 

em sete escalões de formação, que se iniciam pelos petizes (sub-7), traquinas (sub-9), 

benjamins (sub-11), infantis (sub-13), iniciados (sub-15), juvenis (sub-17) e juniores (sub-19). 

Para o escalão de iniciados, sendo o escalão em que esta equipa está inserida, Wein afirma 

que será em torno desta idade que os treinadores de futebol devem basear os seus treinos 

em jogos reduzidos num contexto de 8x8. 

É essencial que os clubes entendam que no futebol de formação a vitória e o resultado 

não são nem devem ser o mais importante (sem desencorajar a procura da vitória e a vontade 

de triunfar), mas sim caracterizar o processo de desenvolvimento a que os atletas são sujeitos 

a longo prazo, onde devem ser fornecidas as ferramentas necessárias e possíveis para que 

estes consigam evoluir.  
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3.2.2. Etapas do jogador no SC Braga 

Sendo o maior clube da região do Minho, o SC Braga tem um número grandioso de 

atletas nos seus quadros, tentando manter todos eles com uma correta divisão por escalão 

ou grau de maturação na equipa inserida. Deste modo, a Coordenação separa todas as 

equipas / escalões por ano de nascimento, com diferentes etapas para diferentes fases do 

desenvolvimento dos jogadores. 

 

Etapas de Formação do SC Braga 

ETAPAS Lúdica Futebol 7 Iniciação Pré-especialização Especialização 

Escalões 

Sub-5 e sub-4 

Sub-6 

Sub-7 

Sub-8 

 

Benjamins D 

Benjamins C 

Benjamins B 

Benjamins A (U10) 

Infantis B (U11) 

Infantis A (U12) 

Iniciados C (U13) 

Iniciados B (U14) 

Iniciados A (U15) 

Juvenis B (U16) 

Juvenis A (U17) 

Juniores B (U18) 

Juniores (U19) 

 

Avaliação Funcional e Estrutural 

 

O futebol é uma modalidade que exige aos jogadores diversos requisitos, sendo um 

deles a condição física. A performance de um jogador, em resposta às exigências colocadas 

pelo jogo de futebol, faz apelo a diferentes capacidades motoras expressas no quadro dos 

denominados fatores de natureza condicional (Garganta et al., 2003).  

É também cada vez mais notória a importância do desempenho tático das equipas de 

futebol que, por sua vez, pretendem uma boa resposta ao nível físico para que os atletas 

possam dar em campo a resposta desejada pelos treinadores. Deste modo, é essencial que 

as equipas técnicas façam medições e avaliações aos perfis antropométricos (composição 

corporal, massa corporal e estatura) dos seus atletas de forma a perceber se estes se 

enquadram nos ideais de cada treinador em benefício da equipa. 

O objetivo deste tipo de avaliações é prevenir e diagnosticar a aptidão funcional do 

atleta no momento da avaliação, permitindo um controlo regular, tanto das condições físicas 

do próprio atleta, bem como da evolução que este tem ao longo da época desportiva.  

A avaliação aos atletas do SC Braga é diferente de escalão para escalão, sendo que 

todos possuem um tratamento especializado. Os atletas da equipa de sub-14 foram 

submetidos a avaliações clínicas, nomeadamente à realização dos exames médicos 

requisitados para equipas de competição e avaliações antropométricas periódicas, de peso e 

altura. 
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Programas Complementares Individualizados - SC Braga 

 

Como referido anteriormente, cada atleta do SC Braga tem apoio especializado nas áreas 

adjacentes ao jogo, assim como nas áreas auxiliares: 

• Capacidades Individuais 

• Escola de Guarda-Redes 

• Departamento de Psicologia 

• Departamento médico 

 

Capacidades Individuais 

No desenvolvimento das capacidades individuais dos atletas, foi requisitado na 3.ª 

unidade de treino de cada microciclo (normalmente à quinta-feira) a presença dos pontas-de-

lança de todas as equipas da formação do SC Braga, no sentido de melhorar o seu nível 

técnico-tático através de um processo mais detalhado e individualizado, sujeitos por vezes à 

melhor atenção na correção de erros comuns, sendo acompanhados por um antigo jogador 

profissional e internacional português, João Tomás.  

Este “treino” de capacidades individuais apenas foi efetuado nos primeiros microciclos 

do período competitivo, devido à saída da estrutura do João Tomás. 

 

Escola de Guarda-Redes 

Semanalmente realizada no Complexo das Camélias, a Escola de Guarda-Redes 

“Gverreiros do Minho” conta com a presença de todos os guarda-redes da formação do SC 

Braga, desde as equipas da etapa “Lúdica” até à equipa de sub-19, aliando-se também todas 

as escolas e clubes de futebol das proximidades com protocolo com o SCB. 

 

Departamento de Psicologia 

Este departamento depara-se com uma relação desvirtuada da realidade do campo, 

através de informações recolhidas por observação, obtidas pela equipa técnica ou 

professores, ou até mesmo diretamente dos pais. Caso necessário, é efetuado um 

acompanhamento imediato ao atleta, em que o processo decorre com uma estreita relação 

com a equipa técnica. 
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Departamento Médico  

Este departamento está diretamente relacionado com o tratamento e recuperação de 

lesões, sendo que cada atleta é sujeito a um programa especializado, tendo em conta as suas 

características e necessidades. 
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Perfil do Jogador SC Braga 
 

Para representar o SC Braga, é necessário muito mais que ser um bom jogador. 

Socialmente, o atleta deverá manter uma conduta permanente de respeito para com todos os 

colaboradores do clube de obediência aos seus responsáveis.  

A prioridade da coordenação do SCB não passa apenas por formar jogadores para a 

equipa principal, mas jogadores que sejam capazes de se adaptar a qualquer modelo de jogo. 

O principal objetivo é então o desenvolvimento da cultura tática e da estrutura mental do atleta.  

O SCB estabeleceu quatro dimensões nas quais os seus jogadores devem saber 

responder e destacar: 

• Inteligência tática;  

• Tecnicamente dotados; 

• Personalidade forte e madura;  

• Velocidade (de pensamento e execução, não descartando a de deslocamento).  

A inteligência tática é considerada uma caraterística muito importante, mas não pode ser 

apenas com trabalho realizado pelos treinadores. O próprio atleta deve impor qualidade no 

seu trabalho, perceber o que se pretende dele, dependendo das posições e funções dentro 

de campo. 

Pretendem-se também jogadores com uma excelente qualidade técnica e ótima relação 

com bola, para que dominem as ações técnico-táticas mais solicitadas na realização das suas 

funções. 

No que à velocidade diz respeito, a coordenação entende que a qualidade do 

deslocamento é determinante, mas ao longo do processo de formação, é essencial que o 

atleta desenvolva competências nas diferentes dimensões da velocidade (pensamento e 

execução).  

A personalidade do atleta é também um aspeto muito importante na medida em que o 

atleta deve sempre demonstrar um comportamento ativo, com iniciativa e capacidade mental 

de disputar todos os lances, em treino e em jogo, do primeiro ao último minuto, manifestando 

sempre uma autoconfiança elevada, com um grande caráter, ambição e grande espírito de 

sacrifício e trabalho, ou seja, um “GVERREIRO DO MINHO”. 

 
 
 
 
 
 
 



	 29	

3.3. O Treino 

3.3.1. Conceção e Visão do processo de treino 
 

O processo de aprendizagem é um processo de construção do conhecimento, não de 

aquisição de conhecimento, e ensinar deve ser o processo de suporte da construção, não de 

transmissão de conhecimentos. O treino vai funcionar melhor quando se concentra no 

pensamento e na compreensão em detrimento da memorização, deste modo, o treinador deve 

ser um orientador para que o jogador construa o seu próprio conhecimento. 

O processo de treino desportivo concretiza-se na organização do exercício. Este 

constitui a estrutura base do processo que determina a elevação do rendimento do jogador e 

da equipa (Queiroz, 1986; Castelo, 2002), pelo que o sucesso do treino depende da qualidade 

e da eficácia do exercício (Queiroz, 1986). 

Para Queiroz (1986) e Bezerra (2011), a construção dos exercícios perspetiva o que 

se pretende em competição, abordando as componentes psicológica, técnica, tática e física, 

sendo que os exercícios específicos relativamente ao jogo são privilegiados no processo de 

treino do futebol. Para além disso, a intervenção do treinador é determinante na construção 

da forma de jogar da equipa. Essa intervenção é determinante antes, durante e depois da 

realização dos exercícios no treino. O papel exercido pela comunicação na orientação do 

processo de ensino-aprendizagem é inquestionável, já que a forma como a instrução é 

realizada interfere na interpretação que os jogadores fazem dos exercícios. 

Frade (1985) refere que treinar é lapidar. Para o autor, treinar é como que pegar numa 

pedra e trabalhá-la até esta se constituir como arte, sendo que para isso acontecer exigirá um 

conjunto de implicações. Uma dessas implicações diz respeito ao que deverá estar na base 

de estruturação deste processo.  

Já Castelo (2006) considera que treinar, sem um referencial ao nível do jogo, terá 

como resultado a impossibilidade de afirmação de uma equipa, assim como treinar todos os 

cenários possíveis se afigura como um erro. Percebe-se então que treinar é colocar uma 

equipa a jogar à imagem do treinador, ou melhor, à imagem da sua ideia de jogo. Para que 

isso aconteça é fundamental existir uma interação entre as ideias do treinador e a sua devida 

compreensão por parte dos jogadores. 

O processo de treino parece constituir-se como a melhor ferramenta para conciliar 

todos as vertentes da preparação desportiva e parece acarretar em si uma responsabilidade 

enorme junto dos treinadores e respetivos jogadores.  
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3.3.2. Modelo de Treino 
 

O Modelo de Jogo define o processo de treino, deste modo, estando elaborado este 

mesmo modelo, estão definidos os requisitos para construir um Modelo de Treino em função 

do Modelo de Jogo de Futebol. 

O método de treino deve ser evolutivo, cada escalão tem de adaptar determinados 

comportamentos consolidados no final da sua passagem pelo mesmo, em que a 

complexidade do modelo deve ser gradual e os elementos básicos, do modelo, devem estar 

sempre presentes. 

Segundo Castelo (citado por Almeida, 2014), o modelo de jogo conceptualizado 

necessita de um modelo de treino lógico e racional que o operacionalize. Para tal, há 

necessidade de se treinar como se estivesse em competição, ou seja, de selecionar e recriar 

cenários similares aos que ocorrem na competição ao nível das componentes estruturais – 

volume, intensidade, densidade e frequência – e das condicionantes estruturais – 

regulamento, espaço, tático-técnica, tempo, número e instrumentos – assim como estimular 

o desenvolvimento de atitudes e aperfeiçoamento de comportamentos promovidos pela 

utilização dos diferentes métodos de treino.  

A coordenação de formação do SC Braga promove a existência de um modelo de 

treino que tem como objetivo definir uma estrutura de trabalho que permita a uniformização e 

uma melhor adaptação por parte dos atletas nas diversas etapas pré-estabelecidas, aos 

estímulos e à dinâmica de treino pretendida, bem como à tipologia de exercícios utilizados.  

O clube considera que se deve treinar recriando situações semelhantes ao jogo e, 

sempre que seja possível, integradas em situação de jogo, defendendo assim que a 

preparação física deve existir, mas não trabalhada individualmente, pois a base de todo o 

processo é o jogo. Deve-se então treinar para lidar com a incerteza e com a variabilidade das 

situações em vez de se treinar para a mecanização. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 31	

3.3.3. Métodos de Treino 
 
“O exercício de treino é uma das variáveis mais poderosas à disposição do Treinador. O seu controlo 

e correta aplicação implica uma aproximação à vitória, mas em contrário, significa a derrota. Isto é, 

não há meio termo, ou há conhecimento ou entramos no campo da vulgaridade dos conceitos.” 

André Villas-Boas 
 

Oliveira (citado por Azevedo, 2011, p.66) afirma que um dos objetivos principais do 

processo de treino deverá ser fomentar a possibilidade de transmissão e aquisição de 

conhecimentos específicos, coletivos e individuais, à equipa e aos jogadores, para, dessa 

forma, aumentar a qualidade do desempenho.  

Para Bompa (citado por Azevedo, 2011, p. 66), “o treino não é uma descoberta 

recente, ou seja, a organização do processo de treino é uma preocupação antiga, mas nunca 

desatualizada, na medida em que as práticas são permanentemente modificadas, renovadas 

e atualizadas. A imprescindibilidade do treino é reconhecida por todos aqueles que se mantêm 

e pretendem chegar ao alto nível.”  

Segundo Castelo (2002), o exercício de treino é a unidade lógica de programação e 

estruturação do treino desportivo, sendo um meio pedagógico potencialmente capaz de 

melhorar a capacidade de prestação desportiva do praticante na resposta ao quadro 

específico das situações competitivas, organizando a atividade deste em direção a um 

determinado objetivo, orientado por princípios devidamente fundamentados nos 

conhecimentos científicos.  

 

Condicionantes estruturais do exercício de treino 
 

De acordo com Castelo (1996) as componentes estruturais do exercício de treino 

devem ser consideradas no plano fisiológico e no plano técnico-tático. 

As componentes estruturais do exercício no plano fisiológico, das quais resulta o nível 

de adaptação funcional dos jogadores, são a duração, o volume, a intensidade, a densidade 

e a frequência. A duração refere-se ao tempo efetivo de execução de um exercício ou séries 

de exercícios, sem interrupção, medida em unidade de tempo.  

O volume refere-se ao tempo total de carga executada pelos jogadores num exercício, 

incluindo as pausas do mesmo, que pode ser medido em unidades de medida em função de 

tempo, distância, número de repetições, entre outros.  

A intensidade define-se como a exigência com que o exercício é realizado em relação 

ao máximo de capacidades dos jogadores nesse mesmo exercício, que se assume em quatro 

níveis (baixa, média, ajustável a capacidade do jogador e alta).  
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A densidade entende-se como a relação entre o exercício ou série de exercícios 

realizados e o repouso, no decorrer da unidade de tempo, sendo ligada pela pausa utilizada 

entre exercícios com finalidade de existir uma relação ótima entre exercício e recuperação. 

A frequência é o número de repetições de um exercício ou séries de exercícios de 

treino na unidade de tempo. 

 

Como componentes estruturais do exercício de treino no plano técnico-tático, 

encontra-se o espaço, o tempo, o número e a forma.  

A componente “espaço” representa o espaço onde se desenrola o exercício de treino, 

em que o treinador pode conceber atendendo à dimensão. Para Castelo (2000), “ao 

diminuirmos o espaço, maiores serão as dificuldades encontradas pelos praticantes na 

concretização dos objetivos consubstanciados pelos conteúdos dos exercícios de treino. Este 

facto deriva de que quanto menor for o espaço, maior será o tempo que os praticantes 

possuem para analisar a situação, e executar as ações técnicas correspondentes à sua 

solução, o que implica consequentemente num aumento da velocidade e do ritmo de 

execução das ações individuais e coletivas, diminuindo a eficiência estabelecida para a 

concretização dos objetivos propostos”.  

O tempo relaciona-se com uma série de variáveis como tempo de atividade da tarefa, 

frequência das ações, velocidade de execução, ritmo de jogo e índices de eficácia do 

rendimento. Castelo (2000) destaca a componente do tempo que o jogador possui para 

executar, afirmando que “a solução dos problemas postos pelo jogo é tanto mais adequada, 

quanto o jogador pode refletir essa situação durante mais tempo”.  

O número refere-se à quantificação dos meios humanos nas tarefas propostas, em 

que Castelo (2000) refere que “a redução do número de jogadores irá aumentar o número de 

vezes que estes podem relacionar-se de forma direta com a bola, ou, próximo dos 

companheiros e adversários que num dado momento a detém, e, tão ou mais importante, 

serem eles próprios a concretizarem o objetivo final estabelecido para o exercício”. Segundo 

o mesmo autor, se “aumentarmos o número de possibilidades de solicitação dos jogadores 

consubstancia-se a oportunidade de estes desenvolverem os aspetos técnico-táticos não só 

de ordem individual como de ordem coletiva.  

A forma relaciona-se com a complexidade que resulta da relação entre a estrutura e o 

conteúdo do exercício e o conteúdo e estrutura do jogo.  

Castelo (2000) defende que a construção dos exercícios de treino técnico-tático é de 

primordial importância que exista uma interligação ótima entre número – espaço – tempo. A 

adequação eficaz e ajustada destas variantes permitirá estabelecer um número de 
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solicitações correto dos praticantes, em espaços corretos de atuação e com tempos corretos 

para analisar e executar, de forma a que exista uma aquisição e assimilação das soluções 

táticas e das execuções técnicas diferentes, em função da variabilidade dos dados da 

situação. 

 

A taxonomia de classificação de exercícios usada neste documento, segue aquela que 

foi proposta por Castelo (2009), dividindo-se em: 

 

Exercícios de Preparação Geral  

Segundo Castelo (2009), os exercícios de treino pertencentes aos métodos de 

preparação geral não incluem a bola de jogo como componente fulcral de decisão/ação dos 

jogadores, ou seja, elimina-se a funcionalidade das ligações entre informação específica e 

disponível da ação de jogo. Este tipo de métodos manifesta-se na mobilização das 

capacidades condicionais gerais e específicas que suportam o jogo de futebol, tais como: 

resistência, força, velocidade, flexibilidade. O autor inclui ainda neste grupo os exercícios 

relacionados com a coordenação ou equilíbrio. 

 

Exercícios Específicos de Preparação Geral  

No sentido de complementar os exercícios de preparação geral de uma forma mais 

específica, Castelo referenciou uma classe de exercícios onde estão englobados todos os 

exercícios realizados em contextos rudimentares e distantes do objetivo principal da 

modalidade em questão. Assim sendo, os exercícios Específicos de Preparação Geral têm 

como principal objetivo estabelecer a relação do praticante com a bola, sem, no entanto, 

envolver a concretização do objetivo principal do jogo (Castelo, 2009). O autor divide esta 

classe de exercícios em 4 subgrupos que são os métodos de treino descontextualizados, os 

métodos de treino para a manutenção da posse da bola, os métodos de treino organizados 

em circuito e os métodos de treino lúdico-recreativos. 

 

Exercícios Específicos de Jogo  

Castelo (2009) concebe ainda um grupo de exercícios que denomina de exercícios 

específicos de preparação para jogo, que entende como o núcleo central da preparação dos 

jogadores e das equipas, considerando constantemente as condições estruturais e funcionais 

em que os diferentes contextos situacionais de jogo se verificam. Estes podem ser: para a 

concretização do objetivo do jogo (finalização), metaespecializados, padronizados, de 

setores, de situações fixas do jogo, competitivos e de guarda-redes. 
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O exercício de treino de carácter específico visa fundamentalmente a potenciação de 

um maior efeito de transferência do processo de treino na direção da competição, tendo como 

elemento central o modelo de jogo adotado pelo treinador. A especificidade é um fenómeno 

racional e compreensível, que recoloca o processo de treino em interação com as exigências 

da competição e do modelo de jogo adotado. Os exercícios específicos de treino baseiam-se 

num conjunto de ideias, atitudes e comportamentos em direção ao modelo de jogo 

preconizado pelo treinador ou coordenação, que direciona e regulariza o trabalho individual e 

coletivo da equipa. Estabelecem-se assim, como meios de causa e de visionamento contínuo 

do futuro sempre em construção, na direção da qual se podem utilizar diferentes caminhos, 

não os reduzindo a uma simples e única forma de trabalho. 

 
 
Exercícios de treino para a concretização do objetivo do jogo (Finalização) 
 

Também denominados por exercícios de finalização, procuram potenciar a criação de 

contextos em situações de carácter individual e coletivo, propícias à finalização com elevadas 

probabilidades de êxito, aperfeiçoando o comportamento tático-técnico de remate em 

momentos sucessivos, de forma a desenvolver simultaneamente aspetos como a iniciativa, a 

espontaneidade, a improvisação e a destreza na execução desta ação. Dentro desta classe 

de exercícios, estabelecemos três subtemas fundamentais: (1) situações de finalização 

caracterizadas pela sua reduzida complexidade, (2) jogos de finalização com número reduzido 

de jogadores e espaço de jogo e, (3) jogos de finalização com um número de jogadores e 

espaços de jogo próximo das condições reais de competição. 

O futebol moderno impõe vários tipos de exigências aos jogadores. Ao longo dos anos 

com a sua natural evolução, o futebol foi sofrendo alterações.   

Os tipos de remates que os jogadores executam na atualidade são diferentes dos 

utilizados anteriormente.  

Os remates de longa distância são menos frequentes. Fazendo uma análise das 

partidas de futebol da atualidade, a realidade mostra-nos que a maioria dos remates é 

efetuada dentro da área.  

Um fator que influencia o remate é a pressão a que o jogador está sujeito: à medida 

que o jogo se torna mais rápido os espaços de jogo diminuem, as oportunidades de marcar 

são menores, o que implica que cada vez mais o seu aproveitamento tem que ser 

rentabilizado. Agora mais do que nunca os avançados devem retirar o máximo proveito das 

ocasiões de golo que decorrem durante o jogo.  
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Orientações – Treino de Finalização: 
 
- As práticas de remate têm que fazer parte regular do programa de treino.  

- Deverá haver situações de jogo no treino de finalização.  

- Organizar o treino de uma forma eficiente para que os jogadores tenham mais tempo para 

repetir os exercícios.  

- Organizar as práticas de uma forma sistemática, isto é, dos exercícios mais simples para 

os mais complexos.  

- Evitar que o treino se torne aborrecido, tem que existir variações no exercício. 

- Ensinar as mais variadas técnicas de remate.   

- A velocidade de execução é um dos grandes fatores de sucesso no treino de finalização. 
 
Exercícios Metaespecializados 

São meios construídos na base dos diferentes contextos situacionais relativos ao jogo 

de futebol, especificando e potenciando as missões táticas de certos jogadores, as quais 

derivam do seu estatuto dentro da organização da equipa. Os exercícios para o 

desenvolvimento tático-técnico dos jogadores, construídos a partir das suas funções 

específicas dentro da organização da equipa, realizados em espaços de jogo reduzidos, 

subdividem-se em quatro subtemas fundamentais: (1) exercícios realizados sobre dois 

setores e uma baliza, (2) exercícios realizados sobre dois setores e duas balizas, (3) 

exercícios realizados sobre três setores e uma baliza e (4) exercícios realizados sobre três 

setores e duas balizas. 

 
Objetivos: 

- Ocupação dinâmica de uma parte do espaço de jogo; 

- Ação sobre a bola; 

- Relação com os companheiros; 

- Ligação com os adversários; 

- Adaptação constante; 

- Caracterização do objetivo de jogo. 

 
Regras básicas de construção: 
 

- Funcionalidade tática da equipa; 

- Valorização da capacidade dos jogadores; 

- Especialização vs mecanização; 

- Especificidade não é repetibilidade; 
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- Articulação individual e sectorial; 

- Missão tática: 

o Respeito, iniciativa e capacidade individual; 

o Valorizar particularidades dos jogadores; 

o Combinar diferentes missões táticas específicas; 

o Tirar vantagem da equipa adversária; 

o Estabelecer coordenadores de jogo. 

 
Exercícios Padronizados 
 

São meios construídos na base de duas vertentes fundamentais: o modelo de jogo 

estabelecido e as condições e circunstâncias em que certas situações de jogo normalmente 

se desenvolvem durante a competição. Os exercícios de treino padronizados, sendo 

construídos na base do modelo de jogo da equipa, visam o estabelecimento de formas 

superiores de coordenação das ações individuais e coletivas de vários jogadores, de forma a 

assegurar a criação de contextos de jogo propícios à concretização do objetivo – o golo. 

Podem ser organizados sob quatro subtemas fundamentais: (1) circulações táticas a 

partir de uma organização ofensiva de três médios e um ou dois pontas de lança, (2) 

circulações táticas a partir de uma organização ofensiva de quatro médios e um ou dois pontas 

de lança, (3) circulações táticas construídas a partir de uma organização com defesas, médios 

e avançados e, (4) circulações táticas realizadas em regime de resistência específica. 

 
Exercícios de Setores 
 

São meios que promovem condições contextuais de jogo, através dos quais se 

aperfeiçoa o trabalho da equipa, fundamentalmente no que se refere à sincronização das 

ações do guarda-redes com os jogadores pertencentes ao setor defensivo ou destes com os 

jogadores pertencentes ao setor médio ou destes com os jogadores pertencentes ao setor 

avançado. Os exercícios para potenciar a articulação dos setores de jogo da equipa podem 

ser reunidos sob quatro subtemas fundamentais: (1) exercícios organizados sobre dois 

setores de jogo, (2) exercícios organizados sobre três setores de jogo, (3) exercícios 

organizados em espaços regulamentares com um número reduzido de jogadores em cada 

setor de jogo da equipa e (4) exercícios de setores organizados por “ondas”. 
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Exercícios de Situações Fixas de Jogo 
 

São meios construídos na base das situações de bola parada, através das quais se 

estudam e treinam soluções estereotipadas, nomeadamente aquelas que devido à sua 

proximidade da baliza adversária, potenciam situações de finalização com elevadas 

possibilidades de êxito. Neste âmbito, iremos estabelecer diferentes soluções para as 

situações de bola parada tendo em atenção: (1) os livres diretos ou indiretos perto da grande 

área sob diversos ângulos relativamente à baliza, e longe dessa área, (2) os pontapés de 

canto, (3) os lançamentos da linha lateral perto da grande área adversária, (4) os pontapés 

de saída e (5) a grande penalidade. 

 
Exercícios Competitivos 
 

São meios em tudo semelhantes à essência e natureza da competição do jogo de 

futebol, logo, são aqueles que mais se aproximam das suas condições reais. Da análise dos 

exercícios de treino competitivos, podemos estabelecer quatro tipos fundamentais: (1) prática 

do jogo, (2) jogos de treino, (3) treino para a experimentação do plano tático-estratégico e (4) 

jogos de preparação. 

 

Exercícios para Guarda-redes 
 

o Aquecimento; 

o Recuperação; 

o Preparação técnica específica; 

o Preparação técnico-física específica; 

o Preparação física específica. 
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3.3.4. Observação, Análise, Controlo e Avaliação do Treino 
 

Com o especial avanço tecnológico e científico nos últimos anos, hoje em dia podem 

obter-se vários parâmetros acerca das informações que podem ser recolhidas nas sessões 

de treino, como os dados físicos individuais dos atletas, com a utilização de GPS’s e 

cardiofrequencímetros. Também é possível a avaliação de contextos mais táticos, como a 

relação entre jogadores, podendo utilizar-se programas tecnológicos.  

Sendo o treino a ferramenta principal mais importante do ponto de vista do treinador, 

é essencial que este utilize as sessões de treino para daí retirar informações detalhadas, quer 

do ponto de vista individual, quer do ponto de vista setorial ou coletivo, de forma a perceber 

se os métodos de treino utilizados surgem com os efeitos desejados e se ocorre uma evolução 

positiva, a nível da performance e evolução dos seus jogadores, ou pelo contrário, se é 

necessária uma mudança na planificação e na construção do modelo de treino. O treinador 

deve estabelecer uma forte estrutura de controlo e análise do seu processo de treino com o 

objetivo de monitorizar todos os indicadores passíveis de obter a partir das suas sessões.  

No caso da equipa de sub-14 do SCB, a análise e controlo do treino é feita através da 

observação direta da sessão, retirando-se as notas pertinentes, bem como através da 

discussão entre os elementos da equipa técnica. Relativamente a questões de intensidade, 

não havendo acesso a instrumentos como os cardiofrequencímetros ou GPS’s, aliado ao facto 

de nos encontrarmos no futebol de formação, esta é feita através da perceção subjetiva do 

esforço dos próprios jogadores. O nosso processo de avaliação do treino será sempre a 

competição.  

 

3.3.5. Programação, Periodização e Planificação do Processo de Treino 

 

De acordo com Oliveira, a programação do treino de futebol é a definição de um 

conjunto de pressupostos que passa pela determinação das estratégias de ação, dos 

conteúdos e da forma de estruturação de todo o processo que engloba o treino. No sentido 

de ser considerada eficaz, é essencial que o treinador consiga englobar condições como o 

reconhecimento da adaptação, o domínio do potencial de treino, dos exercícios e dos métodos 

utilizados. 

O mesmo autor afirma que a Periodização é a divisão da época em períodos, com 

objetivos específicos de forma a facilitar a criação de uma forma de jogar (seguir o modelo de 

jogo) e do respetivo processo evolutivo. 
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A Planificação é a elaboração de um plano de atividades para realizar um conjunto de 

tarefas. De acordo com Castelo (2003), na planificação deve-se analisar, definir e sistematizar 

as distintas operações associadas à elaboração e desenvolvimento de uma equipa, 

organizando-as em função das finalidades, objetivos e previsões, escolhendo as decisões que 

visem a máxima eficácia. 

Na programação para a época desportiva 2016-2017, a equipa técnica dos sub-14 do 

SC Braga dividiu-a em três períodos: preparatório, competitivo e transitório. O período 

preparatório teve a duração de 4 semanas, sendo que a época se iniciou no dia 25 de Julho 

e a competição teve inicio no dia 28 de Agosto. O período competitivo teve a duração de 8 

meses (Agosto 2016 – Abril 2017), com várias paragens da competição, em que foi sempre 

procurada a substituição da folga por um jogo amigável no fim-de-semana. O período 

transitório teve a duração de 8 semanas, sendo este período a marcar a preparação para a 

próxima época desportiva, com a avaliação de vários atletas externos à experiência no sentido 

de reforçar o plantel. 
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3.4. O Jogo 

3.4.1. Modelo de Jogo 

“O Modelo de Jogo nunca está acabado porque o processo ao acontecer vai fornecer indicadores de 

modo a serem interpretados por quem o gere, no sentido de o ir gerindo para estimular uma melhor 

qualidade.”  

(Frade, citado por Azevedo, 2011, p.44) 

 

O Modelo de Jogo é imprescindível na construção de um processo de ensino-

aprendizagem / treino, sendo o orientador de toda a operacionalização do referido processo. 

(Garganta, 2003).  

Modelar o jogo de futebol é articular um conjunto de ideias relativas a comportamentos 

individuais e coletivos e adaptá-las a um determinado contexto. Tendo em conta a essência 

tática do jogo de futebol, onde predominam múltiplas relações de cooperação e oposição, 

quer a atacar, quer a defender, é fundamental que o treinador seja capaz de sistematizar as 

suas ideias de jogo, no sentido de estabelecer uma linguagem comum em torno da equipa. O 

processo de sistematização das ideias de jogo, modelando-as de acordo com uma dada 

realidade, vai conduzir a uma específica forma de jogar, que identifica cada clube. 

Oliveira (2004) afirma que o papel do treinador não se restringe ao planeamento e 

estruturação do processo, porque o treinador tem um papel decisivo na concretização do 

processo, através da sua intervenção. Afirma-se então que a construção de um modelo de 

jogo da equipa, alicerçada num conjunto de ideias bem definidas pelo treinador / coordenação, 

vai construir um referencial que irá promover a articulação de sentido, de modo que tudo vá 

ao encontro do que vai sendo desenvolvido.  

O Modelo de Jogo do Futebol de uma equipa vai condicionar e orientar o processo de 

planeamento e de planificação no sentido da construção de um modo de jogar específico. De 

acordo com este contexto, existe uma preparação da época condicionada pelo escalão a 

operacionalizar, a qualidade e quantidade de jogadores, o seu nível de jogo, o calendário 

competitivo, as infraestruturas do clube e os objetivos a atingir, sejam eles evolutivos ou 

competitivos.  

Carvalhal (citado por Azevedo, 2011, p. 47) acrescenta que o Modelo de Jogo depende 

de um sistema de relações que vai articular uma determinada forma de jogar, não uma forma 

de jogar qualquer, mas sim baseada numa estrutura específica, que é no fundo, um complexo 

de referências individuais e coletivas, concretizadas pela definição dos princípios de jogo 

concebidos pelo treinador e que serão adaptadas a um determinado contexto. 
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O Modelo de Jogo é então uma ferramenta essencial aquando do desenvolvimento de 

um projeto que tem em vista a obtenção de sucesso desportivo ou o desenvolvimento de 

atletas, no caso de equipas de formação. Torna-se fundamental perceber que no caso de 

equipas que visam a formação de atletas, é necessário conceber um modelo de jogo dinâmico 

e variável que permita aos atletas aprender todos os princípios inerentes ao jogo, assim como 

as variadas formas de jogar e de estar no mesmo, para que possam estar preparados para 

dar respostas lógicas e positivas nos diferentes e inúmeros contextos específicos do jogo, que 

vão enfrentar durante o seu processo de formação.  

Castelo (1996) refere que o modelo de jogo se relaciona com um conjunto de fatores 

como a cultura do clube, o subsistema estrutural, o sistema de jogo, a função dos jogadores 

nesse sistema de jogo e ainda com os princípios de jogo (defensivos e ofensivos), permitindo 

definir e reproduzir o sistema de relações que se estabelecem entre os constituintes de uma 

equipa.  

É importante ter uma noção clara do que é o Modelo de Jogo de uma equipa e de se 

entender que este nunca está acabado, vai-se construindo, desconstruindo e reconstruindo 

(Castelo, 1994), devendo estar constantemente a ser visualizado, entendendo-se como 

elemento causal do comportamento (Frade, 1985). 

 

3.4.2. Modelo e Princípios de Jogo - Formação SC Braga 
 
Ideias de Formação 
 

A coordenação da formação do SC Braga implementou como o maior princípio da 

formação a ideia de valorizar e desenvolver ao máximo os seus jogadores, procurando obter 

atletas com uma elevada cultura técnico-tática e forte disposição mental.  

Podemos afirmar que a procura do resultado imediato é substituída pela ideia de 

formar jogadores, promovendo vários atletas aos escalões acima quando a oportunidade é 

justa, independentemente do contexto competitivo em que a sua equipa está inserida.  

Desta forma todos os escalões de formação do SC Braga, realizando o 

enquadramento da equipa em questão (sub-14) no futebol de 11, possuem a mesma ideia 

base, ou seja, o mesmo sistema tático e os mesmos princípios de jogo, sendo modelo de jogo 

adaptável ao contexto da competição em que cada equipa (escalão) está inserida. 
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Sistema tático  
 

A equipa sub-14 do SC Braga, apresenta um sistema tático base de Gr+4+3+3, sendo 

constituído por uma linha de 4 defesas, 3 médios (pivôt defensivo + 2 médios interiores) e 3 

avançados (2 extremos + ponta-de-lança). 

 
Figura 4 – Sistema Tático da formação do SC Braga 

 
Fase ofensiva 
 

A equipa sub-14 do SC Braga tem definido como principal método para o Momento de 

Organização Ofensiva, o ataque posicional, que se caracteriza por uma construção mais 

elaborada do jogo, com predominância dos passes curtos, desmarcações de apoio e 

coberturas ofensivas, procurando iniciar a sua construção pelos centrais, com objetivo de 

progredir no terreno com posse de bola, sempre com grande amplitude dos atletas no terreno 

de jogo, em largura e profundidade, no sentido de criar espaços e posteriormente 

oportunidades para criar situações de finalização. 

 

Princípios: 
• Todos preparados para ser solução; 

• Amplitude máxima no terreno de jogo em largura e em profundidade; 

• Privilegiar jogo por as alas; 

• Posse de bola com objetividade.  

 

1º Sub-momento – Construção do processo ofensivo 

Princípio: jogar curto e seguro 
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Subprincípios: 
• Todos preparados para ser solução; 

• Centrais abertos à largura da linha da grande área; 

• Laterais largos e em profundidade; 

• Pivô-defensivo recua para dar linha de passe entre os centrais; 

• Médios-interiores numa segunda linha do meio-campo; 

• Alas abertos e em amplitude; 

• Ponta-de-lança profundo, preparado para “apoio frontal”. 

 
Figura 5 – Zonas de saída do 1.º sub-momento da Organização Ofensiva 

	
	
	

Figura 6 – Saída a 3 no 1º. Sub-momento 
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O 1º sub-momento da nossa OO foi trabalho de forma a equipa tenha várias soluções 

caso o adversário condicione de forma eficaz. 

Zonas de saída: 
1. Centrais – bola curta, sempre que possível;  

2. Pivôt defensivo – saída a 3, junto aos centrais; 

3. Laterais – bola direta, abertos e projetados; 

4. Médios interiores – com rotação dos médios;  

5. Alas – bola direta; 

6. PL – bola direta. 

 

2º Sub-momento – Criação de espaços 

Princípio: Circulação de bola até provocar erro no adversário para acelerar em 

direção à baliza. 

 
Subprincípios 

• Alternância entre jogo exterior e jogo interior; 

• Criação constantes de linhas de passe; 

• Mudança de ritmo para explorar espaços sem bola; 

• Atrair os adversários para um dos corredores possibilitando a saída de bola por o 

outro; 

• Alas solicitam jogo interior, em permuta com médios-interiores; 

• Atacar o espaço livre com poucos toques na bola; 

• Fixar adversário, possibilitando abertura de espaço para movimentação dos colegas; 

• PL em apoio frontal; 

• Movimentação de todos os jogadores. 

 
Figura 7 – Permuta entra Ala e Médio-interior 
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Figura 8 – Ligação do jogo interior (médios em diferentes linhas) 

	
	
3º Sub-momento – Entrada nos espaços 

 Princípio: Rapidez e agressividade para ganhar o espaço 

 

Subprincípios: 
• Aceleração do jogo em direção à baliza adversária; 

• Atacar rapidamente as zonas de finalização; 

• Diversidade de cruzamentos; 

• Construção de linhas de remate; 

• Rematar sempre que a oportunidade seja justa; 

• Maior liberdade para ações de criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Momento de entrada no espaço 
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Figura 10 – Ocupação das zonas de finalização 

 
Zonas de finalização: 
 

1. 1º poste: Ponta-de-lança 

2. 2º poste: Ala do lado contrário ao cruzamento 

3. Zona de penalty: Médio-interior 

4. Entrada da área: Médio-interior 

 

 

Momento – Transição Ataque/Defesa 
 
 Princípio: Pressão imediata sobre o portador da bola de forma a tentar recuperar 

imediatamente a bola  

 

Subprincípios: 
• Mudança imediata de atitude de todos os jogadores aquando a perda da posse da 

bola; 

• Contenção imediata sobre o portador da bola para que a equipa se organize 

defensivamente o mais rápido possível; 

• Equipa fecha rapidamente espaços, concentrando-se principalmente na zona central 

do terreno de jogo, de modo a impedir a progressão do adversário na direção da baliza; 

• Impedir linhas de passe seguras de progressão e de rutura; 

• Compensar de imediato a ação dos colegas quando estes são ultrapassados.  
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Figura 11 – Reação à perda da bola 

 
Fase defensiva 
 

A equipa sub-14 do SC Braga tem como principal método para o Momento organização 

defensiva o método à zona, devendo a equipa orientar-se pela bola e não pelo jogador, e 

como principio defensivo uma pressão média/alta, várias vezes no 1.º terço de campo do 

adversário, com objetivo de roubar imediatamente a bola ou condicionar a sua 1.ª fase de 

construção com sucesso, definindo-se sempre qual a zona onde a equipa vai iniciar a pressão 

ao adversário, com o objetivo de conduzi-lo para zonas do campo onde a nossa equipa tenha 

vantagem, preferencialmente para um dos corredores laterais, e normalmente, iniciada pelo 

PL ou pelo médio-interior mais ofensivo.  

É solicitada uma procura agressiva na recuperação da posse da bola, obrigando o 

adversário a cometer erros no plano técnico-tático, em que deverá deslocar-se para outras 

zonas concentrando-se nos espaços de jogo próximo da bola, marcando agressivamente 
zonas que possam dar continuidade ao processo ofensivo. Toda a organização defensiva se 

deve deslocar de uma forma homogénea e concentrada em função do deslocamento da bola, 

encurtando as suas distâncias entre jogadores e setores, quer em largura, quer em 

profundidade, controlando o espaço em profundidade defensiva – “Campo Pequeno” -, 

mantendo sempre a organização da linha defensiva a 4, com fecho de espaços entre si e 

basculação de todos os elementos consoante a movimentação da bola. 
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Princípios:  
• Campo “pequeno”;  

• Correta definição de linhas; 

• Ação imediata do 1.º defesa; 

• Relação pressão / cobertura. 

 

1º Sub-momento – Condicionar entrada no espaço 

 Princípio: impedir construção do jogo ofensivo do adversário 

 
Subprincípios: 

• Condicionar o portador da bola para um dos corredores; 

• Linhas ajustam em função do percurso da bola e do 1º defesa; 

• Jogo interior do adversário “fechado”. 

 
Figura 12 – Ação do 1.º defesa (a vermelho) 

 
 
 
2º Sub-momento – Organizados para Pressionar 
  

Princípio: identificar o momento certo para recuperar a posse da bola 

 
Subprincípios: 

• Definição de zonas de pressão após indicador dado pelo adversário: 

- Entrada da bola em determinada zona do terreno que reconhecemos como 

importante para pressionar o adversário; 

- Adversário recebendo a bola de costas; 

- Um passe mal executado originando uma receção difícil ao adversário; 
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- Passe longo e alto (tempo da bola no ar pode ser utilizado para aproximar e 

pressionar o adversário). 

• Marcar espaços e adversários durante a recuperação defensiva; 

• Utilização do principio da contenção: com deslocamento em velocidade, 

encurtamento, travagem e orientação postural entre a bola e a baliza, com correta 

orientação dos apoios, direcionando o jogo do adversário para fora. 

 
Figura 13 – Cobertura do pivôt-defensivo  

 
3º Sub-momento – Pressionar para ganhar  
 
Princípio: quando equipa decide recuperar a bola, tem mesmo de ficar com ela. 
 

A coordenação definiu os termos de “bola descoberta” e “bola coberta” como forma de 

direcionar os comportamentos defensivos da equipa, sendo que, “bola descoberta” indica que 

o adversário se encontra em progressão no terreno sem oposição devendo a linha defensiva 

recuar no terreno, tentando retirar a hipóteses de o adversário explorar as suas costas. 

Quando acontece movimento regressivo do adversário, em que o portador da bola sofre 

pressão, não tendo como jogar em profundidade, as linhas defensivas devem subir no terreno 

de forma a encurtar o espaço ao adversário, tentando impedir o adversário de facilmente 

solicitar bola nas costas da defesa ou no espaço entre as nossas linhas – “bola coberta”. 

 

Subprincípios:  
• Marcar espaços e adversários durante a recuperação defensiva; 

• Correta definição de linhas defensivas; 

• Retirar profundidade defensiva com a subida da linha defensiva ou vice-versa; 

• Na altura do cruzamento do adversário, ocupar e proteger espaços de potencial perigo 

do adversário: 1º poste, meio da área, 2º poste, fora de área; 
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• Utilização do principio da contenção: com deslocamento em velocidade, 

encurtamento, travagem e orientação postural entre a bola e a baliza, com correta 

orientação dos apoios, direcionando o jogo do adversário para fora. 

 

 
 

 

Figura 14 – Ataque à bola e respetivas coberturas 
 

Figura 15 – Controlo da profundidade da linha defensiva, com correta orientação dos apoios 

	
Momento – Transição Defesa / Ataque 
 
 
 Princípio: evitar que a equipa adversária se organize defensivamente e aproveitar 

esse desequilíbrio 
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Sub-princípios: 
• Movimentações de largura e profundidade; 

• Saída rápida da zona de pressão; 

• Aumentar o espaço efetivo de jogo, bem como o número de opções táticas, reduzindo 

as possibilidades de marcação; 

• Posse de bola segura e eficaz; 

• Simplicidade de ações individuais. 
 
Esquemas Táticos 
 
Cantos Ofensivos 
 

Nos cantos a nosso favor, a equipa coloca normalmente 6 jogadores na área 

adversária, devendo estes ocupar e atacar as 3 zonas de finalização. A equipa mantém 

sempre um jogador perto da bola para tentar o canto curto, ficando 2 atletas em equilíbrio 

defensivo. A equipa dispõe de várias alternativas para marcar o canto, o canto indireto, com 

a colocação de mais um jogador perto da zona de canto, tentando combinação para 

desequilibrar o adversário e ainda o canto “X”, normalmente utilizado frente a equipas com 

média de estatura mais baixa em relação à nossa equipa, colocando todos os elementos 

dentro da pequena área, afetando a ação do GR adversário. 
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Figura 16 – Cantos Ofensivos do SCB 

 
 
Livres ofensivos 
 

Nos livres laterais ofensivos, a equipa coloca no máximo 5 atletas que deverão ocupar 

as zonas de finalização no interior da área. A equipa mantém sempre dois jogadores junto da 

bola, no sentido de realizar livre direto ou indireto, assim como criar indefinição ao adversário, 

ficando ainda um atleta na entrada da área para a 2.ª bola e ainda dois outros recuados em 

equilíbrio defensivo. 
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Cantos defensivos 
 
 A equipa defende estas situações com 8 jogadores na área, com defesa à zona, 

formando uma espécie de “L” em redor da pequena área, concentrando sempre mais atletas 

na zona do 1º poste. Em caso de canto curto, sai na bola o defesa lateral e o médio interior 

do lado onde o canto é cobrado. 

	
Figura 17 – Cantos defensivos 

	
 
Livres defensivos 
 

Em caso de livre lateral à nossa baliza, forma-se uma barreira de 2 jogadores em 

diagonal e uma linha de 6 jogadores que defendem à zona (perto do limite da área e uma 2ª 

linha formada por 2 jogadores na entrada da área, ficando um atleta (avançado ou extremo) 

pronto para a transição ofensiva.  
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3.4.3. Observação e Análise do Jogo 

 

“Se conheces o teu adversário como a ti não receies uma centena de batalhas. 

Se te conheces, mas não conheces o adversário, por cada vitória sofrerás uma derrota. 

Se não te conheces nem conheces o adversário, sucumbirás em cada batalha.” 

Sun Tzu 

 

As tarefas dos jogadores de futebol são cada vez mais complexas, sendo os 

pormenores que diferenciam os melhores jogadores dos jogadores não tão bons, que 

diferenciam as equipas boas das equipas menos boas. O conhecimento das suas 

capacidades, a quantidade e qualidade de informação que as equipas e jogadores têm ao seu 

dispor no sentido de melhorar as decisões em treino e em jogo, irá certamente ajudar a formar 

melhores jogadores e consequentemente melhores equipas. 

A preparação para um jogo de futebol tem início após o final do jogo imediatamente 

anterior. Após uma análise (mais ou menos detalhada) para a correção de alguns aspetos ou 

introdução de outros, o próximo jogo começa a ser preparado.  

Garganta (2001) afirma que a análise do jogo, entendida a partir do estudo do jogo, 

tendo por base a observação da atividade dos jogadores e das equipas, tem vindo a constituir-

se como um aspeto de enorme importância na preparação desportiva, sendo que os 

treinadores cada vez mais procuram explorar esta vertente em expansão, nomeadamente 

devido aos avanços tecnológicos e científicos. 

Um treinador deve sempre efetuar uma análise ao jogo. Para Garganta (1996), tal facto 

constitui-se como uma realidade pura, uma vez que os treinadores procuram, através da 

análise do jogo, benefícios para assim aumentarem os seus conhecimentos e 

consequentemente procurarem, depois, melhorar a qualidade da prestação da sua equipa.  

 

 

3.4.4. Observação e Análise do Jogo no SCB 

 

A observação e análise do jogo SC Braga são realizadas através do filme do jogo. O 

departamento de observação disponibiliza as câmaras de vídeo para todos escalões da 

formação, no sentido de efetuar uma análise sucinta ao que se passou em jogo fora dos olhos 

humanos (virtudes, erros, aspetos a melhorar), à velocidade do jogo, retendo os jogos de 

todas as equipas do SC Braga na sua base de dados. 
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O jogo é então analisado conforme delineado pela coordenação do SCB. Na análise do jogo, 

consideram-se os seguintes parâmetros: 

• Dados do jogo: 

- Data; 

- Hora; 

- Clima; 

- Local; 

- Jornada; 

- Escalão; 

- Competição; 

• Ficha de jogo: 

- Número dos jogadores; 

- Nome dos jogadores; 

- Posição dos jogadores; 

- Tempo de jogo dos jogadores; 

- Golos; 

- Assistências; 

- Cartões Amarelos e Vermelhos. 

• Estrutura da nossa equipa e do adversário; 

• Notas iniciais: 

- Lesões; 

- Estado do Piso; 

- Jogadores adversários em especial atenção; 

- Alterações de última hora; 

• Padrão de problemas causados pelo adversário; 

• Adaptabilidade ao contexto, com análise e reflexão de todos os momentos do jogo e 

esquemas táticos com consequências; 

• Avaliação individual dos atletas. 

 

Após a análise do filme do jogo e realização do posterior relatório, a equipa técnica dos 

sub-14 do SCB entendeu que seria necessária uma sessão de vídeo com os atletas, onde 

eram visualizados os principais momentos positivos e negativos que a equipa tinha efetuado 

no jogo anterior, tendo em conta a correção dos erros para o próximo encontro. Após a 
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tentativa falhada de se ter realizado no início das sessões de treino, a sessão de vídeo com 

visualização para os atletas foi quase totalmente demonstrada no início de cada jogo, aliado 

à habitual palestra. 
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4. Controlo e Avaliação do Processo de Treino 
	

4.1. Indicadores individuais das sessões de treino 
 

O SC Braga é um clube onde a presença dos atletas nas sessões de treino é obrigatória, 

existindo um controlo rigoroso da assiduidade e faltas injustificadas são classificadas como 

uma falha ao regulamento interno do clube, sendo assim justificadas previamente. 

Foi contabilizado o tempo útil de treino (9616 minutos), efetuando-se uma consequente 

comparação com o tempo útil que cada atleta realizou na totalidade da época desportiva. 

 
Gráfico 1 – Percentagem de Tempo de Treino por Atleta  

 

Após observar os dados apresentados no gráfico acima é percetível que a percentagem 

de presença nas sessões é bastante elevada na maior parte dos atletas do plantel, com 

exceção daqueles que entraram (Gonçalo Dias, Wilson, Joel, Yan e Bernardo) e saíram 

(Ricardo, Diogo Moreira, Tomás e Francisco) do plantel no decorrer da temporada. 

De realçar a percentagem de presença de dois atletas do princípio até ao final da época, 

o Gonçalo Ferreira e o Rodrigo Peixoto, de 99% e 98% respetivamente, os atletas que 
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efetuaram mais tempo de treino. Estes dois atletas apresentaram um comportamento social 

exemplar dentro e fora do contexto desportivo, em que esses dados não transpareceram para 

a competição, em que a sua utilização foi reduzida. 

No sentido contrário, o Yan Said e o Bernardo Couto tiveram uma percentagem de 

presença em treino de 8% e 4% respetivamente, em que efetuaram as sessões de treino 

quando a sua utilização na competição foi requisitada, embora fossem atletas que, 

inicialmente, não constituíam no plantel da equipa U14.  

O Dinis Faria foi o atleta pertencente ao plantel do início ao fim da temporada com a 

percentagem mais baixa de presenças em treino, com uma percentagem 29% de presenças, 

fruto de várias lesões graves contraídas no decorrer da época.  

No período preparatório a percentagem de presenças foi muito uniforme para quase todos 

os elementos, em que apenas o Diogo Moreira, o Gonçalo Matos e o Marco Veloso 

apresentaram tempo de treino inferior aos colegas, derivado dos problemas físicos no início 

da temporada, sempre acompanhados pelo departamento médico do clube. 

Durante o período competitivo foram efetuadas várias mudanças no plantel, em que a 

percentagem de presença dos atletas nas unidades de treino se manteve elevada. Durante 

este período foram iniciadas as sessões de treino da equipa de U14 da Seleção AF Braga, 

que contribuiu para diminuir ligeiramente esta percentagem nos casos dos atletas mais vezes 

convocados. Com exceção desta ação, as faltas às sessões de treino apenas foram 

provocadas por problemas físicos por parte dos atletas, sempre confirmados pelo 

departamento médico do clube.  

No período transitório, a percentagem de presenças em treino voltou a ser muito próxima 

entre os elementos do plantel, em que os aqueles que apresentaram menos tempo de treino 

foram chamados para as sessões da Seleção U14 da AF Braga. O atleta Rúben Rocha 

apresentou o tempo mais reduzido de treino neste período, devido a recuperação de lesão. 

 

 

 

 

	
4.2.  Análise aos métodos de treino   

	
Foi realizada uma análise pormenorizada aos tempos de treino, em que se efetuou 

uma comparação entre tempo total de treino, tempo planeado, tempo útil e tempo de 

transição, organização e instrução. Os métodos de treino utilizados ao longo da época 
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desportiva também foram sujeitos a análise, de acordo com a taxonomia de exercícios 

proposta por Jorge Castelo nos três períodos da época desportiva (pré-competitivo, 

competitivo e transitório), da UT1 até à UT144, não sendo analisados os treinos a partir da 

UT144, derivado da observação de atletas externos nas sessões de treino em questão, aliada 

à ausência de grande parte dos jogadores nosso plantel, selecionados para as sessões de 

treino da equipa U14 da AF Braga, em preparação para o torneio Lopes da Silva. 

Após a análise dos tempos planeados pode constatar-se um diferencial entre o tempo 

de treino planeado e o tempo útil de treino, em cerca de 535 minutos. Também foi efetuada 

uma comparação entre o tempo total de treino (15145 minutos) e o tempo útil de treino (9619 

minutos), obtendo-se o tempo restante (5526 minutos) para tempo utilizado em instrução, 

organização e transição dos exercícios, como visível no gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 – Análise do tempo de treino 

	
Após uma análise detalhada ao tempo útil de treino, é possível obter uma divisão dos 

métodos de treino, de acordo com a taxonomia proposta por Jorge Castelo, como visível 

através do gráfico seguinte:   
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Gráfico 3 – Divisão do tempo útil de treino de acordo com a taxonomia de Jorge Castelo 

 

Observa-se uma predominância de tempo de treino nos Métodos Específicos de Jogo, 

comparativamente aos outros dois métodos utilizados, o que vai de encontro à ideia de 

Castelo (2009), que afirma que estes se constituem como o núcleo central na preparação dos 

jogadores e das equipas, considerando constantemente as condições estruturais e funcionais 

em que os diferentes contextos situacionais de jogo se verificam. Estes métodos consideram-

se como fundamentais na utilização dos recursos comportamentais específicos, em que a sua 

predominância de utilização em relação aos demais é caracterizada pela elevada 

adaptabilidade que estes transportam para a competição. 

 

Para melhor avaliação de todo o processo foi também analisado o tempo útil em treino 

nos métodos Específicos de Preparação Geral (gráfico 4) e dos Específicos de Jogo (gráfico 

5): 
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Gráfico 4 – Análise dos Métodos Específicos de Preparação Geral  

	
Como visível no gráfico 4, os métodos de manutenção de posse de bola (57% dos 

Métodos Específicos de Preparação Geral) foram maioritariamente utilizados, no sentido de 

retratar variados aspetos dentro dos sub-momentos de cada fase do jogo. Os principais 

objetivos para a grande escolha deste método prenderam-se com a estruturação do jogo 

ofensivo e defensivo em espaços reduzidos, o foco em aumentar o tempo da equipa com bola, 

descartando tentativas de jogo direto e de duelos físicos, momentos em desvantagem na 

competição, procurando uma rápida e agressiva circulação da bola, desenvolvendo de igual 

forma a melhoria das ações técnico-táticas (passe, receção, 1º toque) e da velocidade, de 

pensamento e de execução, o que vai de encontro ao modelo de jogo do clube. Nas sessões 

de treino marcadas pela ausência de vários atletas, estes métodos foram também bastante 

solicitados, procurando manter a intensidade do treino elevada em espaços mais reduzidos, 

aliado ao reduzido número de atletas nas sessões de treino, que foi procurado manter elevado 

o nível competitivo do próprio treino. 

Em sentido oposto, os métodos de treino em Circuito foram realizados apenas na fase 

final da época desportiva, substituindo os exercícios frequentemente utilizados no 

aquecimento durante os períodos preparatório e competitivo. 
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Gráfico 5 – Análise aos Métodos Específicos de Jogo 

	
Através da análise do gráfico 5, verifica-se grande variedade dos métodos de treinos 

utlizados, com predominância para os métodos de treino de setores e competitivos. Em 

sentido oposto, verifica-se uma utilização muito reduzida dos métodos de treino padronizados. 

O método predominante foi o método de exercícios de Setores, fruto nomeadamente do 

trabalho desenvolvido nos sub-momentos I e II da nossa OO durante grande parte do período 

competitivo, no sentido de os atletas seguirem o modelo de jogo estabelecido pela 

coordenação, nomeadamente na articulação entre cada setor da equipa e na articulação entre 

os diferentes, principalmente na definição de zonas de saída e na permuta do extremo com o 

médio-interior, com alternância entre jogo interior e jogo exterior, favorecendo a entrada da 

bola em determinado local. Na maioria destes exercícios, era dada superioridade a quem 

atacava no sentido de favorecer a manutenção da bola pela existência de um grande número 

de linhas de passe, impedindo constantes perdas e recuperações de bola. Para além disso, 

era, normalmente, dado um objetivo à equipa em posse para além da manutenção desta, 

como forma de os jogadores perceberem que a posse da bola era apenas um meio para 

atingir um fim e não um fim em si mesmo.  

A escolha de métodos competitivos, em práticas do jogo semelhantes ao real, foi também 

preferencial para o desenvolvimento da ideia de jogo da equipa, no sentido de os atletas 

estarem próximos às condições que iam encontrar no jogo. A competitividade era um dos 

objetivos, como forma de aumentar a intensidade do treino e também como forma de 

avaliação sempre que um atleta externo estava presente na sessão. No período transitório foi 

mais vezes solicitada a escolha deste tipo de exercícios, com a realização do torneio interno 

17%
955	min

28%
1548	min

4%
233	min

19%
1050	min

23%
1316	min

9%
500	min

Exercícios Específicos de Jogo

Finalização Metaespecializados Padronizados Setores Competitivos Esquemas	Táticos



	 63	

e várias sessões de treino com jogos de treino com o tempo regulamentar do escalão etário 

em causa, nomeadamente para ser realizada uma avaliação em contexto de jogo formal dos 

atletas à experiência. 

Os exercícios de finalização e metaespecializados também foram bastante solicitados no 

planeamento das sessões, em que existiu uma grande variedade nos exercícios de 

finalização, com múltiplas funcionalidades do mesmo, englobando processos táticos, técnicos 

e físicos. Relativamente aos métodos metaespecializados foram desenvolvidos no sentido de 

especializar determinadas funções por posição, nomeadamente em exercícios com divisão 

de tarefas por setor e consequente posição específica no terreno de jogo. 

No sentido contrário, apenas com 233 minutos de treino, estão os métodos padronizados, 

em que a sua utilização foi predominante no período preparatório, na introdução aos atletas 

de movimentações base menos complexas, com posterior relevância na forma de jogar 

pretendida. 

 

 

4.3. Análise aos temas de treino   
	

Para conceber um planeamento adaptável às características do plantel é necessário 

referir alguns dados de vital importância no início da presente temporada: 

O modelo de jogo da formação do SC Braga é semelhante para todos os escalões, desde 

a equipa de U19 até à equipa U14, com a finalidade de todos os jogadores estarem 

familiarizados com as ideias de jogo no momento de troca de escalão. É responsabilidade do 

treinador adaptar essas ideias às características dos jogadores e ao longo da época, de forma 

gradual, aumentar o grau de complexidade das ideias de jogo do clube transmitidas para o 

plantel.  

É também importante de salientar que se trata do primeiro ano que a grande parte dos 

atletas do plantel iniciam a prática de futebol de 11, aliando-se ao facto que 9 dos 23 atletas 

que o compõem chegaram no início da temporada, sendo o seu conhecimento tático pouco 

desenvolvido.  

Para além da análise efetuada aos métodos de treino utilizados durante toda a época 

desportiva foi também efetuada uma análise posterior, através do somatório dos minutos de 

treino, aos temas utilizados em todas as sessões de treino durante os três períodos da época 

desportiva – preparatório, competitivo e transitório. 

Os temas de treino foram repartidos em três vertentes, de acordo com o trabalho 

específico de cada categoria desenvolvido nas sessões de treino da equipa:  



	 64	

• Ataque, englobando todas as Ações Técnico-Táticas Ofensivas pretendidas e 

utilizadas no nosso modelo de treino (Ações individuais Ofensivas, Organização 

Ofensiva, Estruturação do Jogo Ofensivo, Esquemas Táticos Ofensivos e 

Transições Defesa – Ataque); 

• Defesa, englobando as Ações Técnico-Táticas Defensivas utilizadas nas 

unidades de treino (Ações individuais Defensivas, Organização Defensiva, 

Estruturação do Jogo Defensivo, Esquemas Táticos Defensivos e Transições 

Ataque – Defesa); 

• Preparação Complementar, englobando ações específicas relacionadas com o 

trabalho físico desenvolvido durante a época (Mobilidade articular, Coordenação 

Motora, Flexibilidade, Velocidade e Força); 

O gráfico 6 apresenta o tempo total em minutos e por percentagem das três vertentes acima 

referenciadas em toda a época: 

 
Gráfico 6 – Divisão do Tempo Total de Treino nos 3 principais Temas 

 

Como é possível observar através do gráfico acima, as preocupações com as ações 

técnico-táticas ofensivas dominaram o trabalho desenvolvido na totalidade da época, com 

62% do tempo total de treino, que se contabilizaram 7 935 minutos. No sentido inverso, as 

ações técnico-táticas defensivas ocuparam apenas 19% do tempo total de treino, 

contabilizando-se 2 378 minutos. A preparação complementar também teve uma fração 

importante do trabalho desenvolvido em treino, com 19% do tempo total de treino, acumulando 

2 413 minutos. 
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Posteriormente, foi efetuada uma análise pormenorizada a cada um dos três temas acima 

referenciados. 

As ações técnico-táticas ofensivas foram divididas em cinco “sub-temas”, as ações 

individuais ofensivas, a organização ofensiva, a estruturação do jogo ofensivo, esquemas 

táticos ofensivos e transições defesa – ataque. No gráfico 7 foi efetuada a contabilização do 

tempo total em treino em minutos de cada um dos “sub-temas” acima mencionados: 

 
Gráfico 7 – Percentagem e Tempo Total de Treino das Ações Técnico-Táticas Ofensivas 

	
Através do gráfico podemos verificar que as Ações Individuais, a Organização Ofensiva e 

a Estruturação do Jogo Ofensivo foram os temas predominantes (91%) no trabalho 

desenvolvido ao nível das ações técnico-táticas ofensivas.  

Visto o método ofensivo ser o ataque posicional, as ações técnico-táticas individuais (28%, 

com cerca de 2 232 min), principalmente as ações de passe, receção e remate foram muito 

solicitadas aos atletas durante o jogo, sendo que também foram bastante desenvolvidas, alvos 

de muita variedade, frequentemente retiradas do contexto competitivo em que se optou por 

desenvolver estes gestos técnicos isolados, para provocar um grande número de repetições.  

No período competitivo, e face à forma negativa como decorreu a 1.ª fase do Campeonato 

Nacional, o planeamento das sessões de treino foi modificado, em que houve um trabalho 

muito mais abrangente em várias ações técnico-táticas e a complexidade foi aumentando de 

forma gradual. O foco em desenvolver a organização ofensiva foi notório, com especificidade 

em cada um dos sub-momentos, contabilizando-se cerca de 20% de todo o trabalho 
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desenvolvido nas sessões de treino no período competitivo (1942 minutos no total de 2426 

minutos de OO): 

• 1.º Sub-momento – saídas do guarda-redes, 361 minutos 

• 2.º Sub-momento – criação de espaços, 451 minutos  

• 3.º Sub-momento – entrada nos espaços, 484 minutos 

• 4.º Sub-momento – ocupação das zonas de finalização, 646 minutos 

O trabalho desenvolvido em treino sobre este momento do jogo foi efetuado do mais 

simples para o mais complexo, em que inicialmente se tentou aprimorar as zonas de saídas 

pelo guarda-redes, de forma segura, continuando a construção do jogo para os setores mais 

avançados. À medida que os processos requeridos pela coordenação ficavam consolidados, 

o grau de complexidade nestes sub-momentos também aumentava, tentando formas de 

contrariar a organização defensiva dos adversários, variando o jogo interior e exterior. O 

desenvolvimento do 4.º sub-momento da organização ofensiva nunca foi descartado, 

mantendo-se muito trabalhado em praticamente todos os microciclos, em que se proporcionou 

grande número de diferentes estímulos aos atletas. 

Cerca de 32% (2 568 min) do tempo total de treino das ações técnico-táticas ofensivas foi 

atribuído à Estruturação do Jogo Ofensivo. Este sub-tema foi bastante diversificado durante 

toda a época, com bastante trabalho a nível setorial, intersectorial e coletivo, maioritariamente 

de forma estruturada no terreno de jogo. Este tema foca-se na forma como o clube pretende 

que os atletas atuem dentro de campo sem a busca imediata da baliza adversária, 

possibilitando a estes, muito tempo em contacto com a bola, efetuando ligações, 

estabelecendo rotinas, entre os membros da equipa, com principal objetivo de os jogadores 

entenderem como sendo um meio para atingir o fim (baliza adversária). 

Os esquemas táticos ofensivos contabilizaram cerca de 541 minutos de treino (7%), 

repartidos por livres diretos, livres indiretos, cantos ofensivos, lançamentos de linha lateral e 

marcação de grandes penalidades, frequentemente desenvolvidos com maior especificidade 

na última sessão de treinos de cada microciclo. O maior foco foi atribuído aos pontapés de 

canto, contabilizando cerca de 311 minutos, com três opções diferentes de marcar, consoante 

o estudo sobre o adversário. 

Apenas com 2% e 168 minutos de trabalho específico efetuado encontram-se as 

transições ofensivas, o momento de jogo com menos grau de complexidade atribuído, 

preferindo-se dar pequenos feedback’s durante exercícios / jogos em situação coletiva. 
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As ações técnico-táticas defensivas foram divididas igualmente em cinco “sub-temas”, as 

ações individuais defensivas, a organização defensiva, a estruturação do jogo defensivo, 

esquemas táticos defensivos e transições ataque – defesa. No gráfico 8 foi efetuada a 

contabilização do tempo total em treino em minutos de cada uma das ações técnico-táticas 

defensivas: 

 
Gráfico 8 - Percentagem e Tempo Total de Treino das Ações Técnico-Táticas Defensivas 

	
As ações técnico-táticas defensivas foram muito pouco desenvolvidas comparativamente 

às ofensivas, algo estabelecido pela coordenação do clube. 

O principal foco prendeu-se na Estruturação do Jogo Defensivo (36% com 868 minutos) e 

na Organização Defensiva, sempre dividida por sub-momentos (29% com 681 minutos). 

Relativamente à organização defensiva, o sub-momento da linha defensiva foi o mais 

desenvolvido durante toda a época (367 minutos de 681), com preocupações em vários 

detalhes importantes, como a orientação dos apoios dos elementos da defesa, relação de 

pressão e respetivas coberturas entre eles, controlo da profundidade para a equipa adversária 

e ataque à bola. Os sub-momentos “Condicionar a entrada” e “Organizados para Pressionar” 

foram introduzidos no decorrer da temporada, usualmente como forma de contrariar um ponto 

do jogo forte dos adversários, mais utilizados na fase de Manutenção, em que os erros podiam 

ser cruciais. 

Na estruturação do jogo defensivo, a relação pressão/cobertura foi a mais visada, em que 

quase todos os microciclos da temporada contabilizaram tempo de treino neste tema e todos 

os atletas efetuaram desde o período preparatório. Os restantes temas foram 
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maioritariamente efetuados com divisão de setores do jogo, em trabalho setorial e 

intersectorial.   

As transições defensivas também foram bastantes vezes requisitadas, raramente de 

forma coletiva, mas sim de forma grupal ou individual, no sentido de obter uma rápida reação 

à perda da posse da bola. 

Os esquemas táticos defensivos, cantos e livres indiretos, foram desenvolvidos 

normalmente para tentar condicionar um ponto forte de algum adversário. 

Relativamente às ações individuais defensivas contabilizaram apenas 163 minutos 

desenvolvidos, com pouca importância atribuída a este tema, procurando-se direcionar os 

feedback’s predominantes neste tema para os atletas em questão durante exercícios com 

diferente especificidade.  
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5. Dados da competição   

5.1. Indicadores coletivos de competição 
	

Concluída a temporada desportiva, é possível retirar algumas conclusões a partir dos 

indicadores retirados das sessões de treino que podem ajudar a explicar a evolução da equipa 

em competição e dos respetivos jogadores. 

Tendo em conta os objetivos delineados no início da temporada, a nossa equipa teve 

um percurso negativo na 1.ª fase, terminando no 11.º lugar da classificação com 1 vitória, 1 

empate e 9 derrotas, somando apenas 4 pontos no total.  

 

• 1.ª Fase 
Classificação Final da 1.ª Fase 

 Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas 
Golos 

Marcados 
Golos 

Sofridos 
Diferença 

Golos 
Pontos 

1 Vitória SC 11 10 1 0 33 4 29 31 

2 SC Braga (sub-15) 11 8 3 0 37 4 33 27 

3 Famalicão 11 8 2 1 32 5 27 26 

4 Moreirense 11 7 1 3 24 10 14 22 

5 Rio Ave 11 6 3 2 29 6 23 21 

6 Gil Vicente 11 5 2 4 16 18 -2 17 

7 Esposende 11 4 1 6 17 23 -6 13 

8 Vianense 11 3 2 6 8 15 -7 11 

9 Cachão 11 1 4 6 6 34 -28 7 

10 Limianos 11 1 2 8 7 27 -20 5 

11 
Palmeiras (SCB 

sub-14) 
11 1 1 9 10 25 -15 4 

12 Bragança 11 0 2 9 5 53 -48 2 

 

Vários foram os jogos em que os erros se pagaram caros nesta competição, pois a 

nossa equipa veio a demonstrar uma excelente qualidade de jogo frente à maioria das equipas 

nesta fase, sendo que os erros frente a essas equipas, a este nível, comprometeram a maior 

parte dos pontos que deveríamos ter conquistado, acabando apenas com uma vitória em 11 

jogos. A escassez na criação de oportunidades de golo derivada da pouca profundidade 

conseguida no último terço do campo, onde os atletas das equipas geralmente mais evoluídos 

fisicamente, era o ponto mais preocupante, em que apenas conseguimos introduzir a bola na 

baliza por 10 vezes em 11 jogos, concedendo 25 golos aos adversários, uma das “piores 

defesas” da série. 
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Jogos da 1.ª Fase 
Jornada Adversário Resultado Data Hora 

1 Cachão (f) 1-2 27/08/16 16:00 

2 Famalicão (c) 1-2 04/09/16 11:00 

3 Bragança (f) 3-0 11/09/16 11:00 

4 Vianense (c) 0-0 18/09/16 11:00 

5 Esposende (c) 0-2 25/09/16 11:00 

6 Moreirense (f) 0-4 1/10/16 11:00 

7 Gil Vicente (c) 1-3 9/10/16 11:00 

8 Limianos (f) 1-2 16/10/16 11:00 

9 Rio Ave (c) 0-4 23/10/16 11:00 

10 SC Braga U15 (f) 2-4 30/10/16 11:00 

11 Vitória (c) 0-2 13/11/16 11:00 

 

O objetivo para a 2.ª fase seria alcançar a manutenção no Campeonato Nacional o 

mais rapidamente possível, para que o SC Braga conseguisse manter duas “equipas” no 

Campeonato Nacional para a próxima época desportiva.  

 
 

• Fase de Manutenção  
 

Após muitas derrotas na 1.ª fase e cometendo várias vezes os mesmos erros, que 

custaram pontos importantes, a equipa deu uma reviravolta com a entrada de “reforços” 

internos, procurando ajudar a nossa equipa com a conquista de várias vitórias.  

 

Classificação Final da Fase de Manutenção 
 

Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas 
Golos 

Marcados 

Golos 
Sofridos 

Diferença 
Golos 

Pontos 

1 Rio Ave 14 12 1 1 71 8 63 48 

2 Gil Vicente 14 7 4 3 29 20 9 34 

3 Esposende 14 7 3 4 28 26 2 31 

4 Palmeiras (SCB) 14 8 2 4 33 17 16 28 

5 Vianense 14 5 2 7 17 27 -10 23 

6 Cachão 14 4 3 7 22 34 -12 19 

7 Limianos 14 2 4 8 15 37 -22 13 

8 Bragança 14 1 1 12 7 53 -46 5 

 

Na classificação final da 2.ª fase, o desempenho da nossa equipa melhorou bastante, 

em que efetuamos 26 dos 28 pontos totais da época (após a divisão de pontos no final da 1.ª 

fase, terminando no 4.º lugar da classificação entre 8 equipas.  
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Também nesta fase existiu uma diferença significativa na quantidade de golos 

marcados (33 em 14 golos) e sofridos (17 em 14 jogos), em que nos tornamos no 2.º melhor 

ataque e na 2.ª melhor defesa desta série, apenas atrás do Rio Ave, equipa com argumentos 

para disputar a 2.ª fase do Campeonato Nacional. 

 
Jogos Fase de Manutenção 

Jornada Adversário Resultado Data Hora 

1 Vianense (c) 5-1 27/11/16 11:00 

2 Rio Ave (f) 0-5 04/12/16 11:00 

3 Gil Vicente (c) 1-1 11/12/16 11:00 

4 Esposende (f) 1-2 18/12/16 11:00 

5 Limianos (f) 2-1 08/01/17 11:00 

6 Cachão (c) 1-1 15/01/17 11:00 

7 Bragança (f) 3-0 22/01/17 11:00 

8 Vianense (f) 2-0 12/02/17 11:00 

9 Rio Ave (c) 0-1 18/02/17 10:00 

10 Gil Vicente (f) 1-2 05/03/17 11:00 

11 Esposende (c) 2-0 11/03/17 11:00 

12 Limianos (c) 5-0 19/03/17 11:00 

13 Cachão (f) 4-3 09/04/17 11:00 

14 Bragança (c) 6-0 15/04/17 11:00 

 

	
É necessário realçar um grande crescimento desta equipa ao longo da época, onde 

demonstramos poderio e superioridade em jogos frente a equipas a lutar pelo mesmo objetivo 

e por objetivos superiores, com uma redução no número de erros ao longo de toda esta 2.ª 

fase, nomeadamente após uma fase inicial com escassos pontos alcançados. 
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5.2. Indicadores individuais da competição 
 

Nos indicadores individuais da competição estão contabilizados os minutos (gráfico 9), 

respetiva percentagem de utilização (gráfico 10) e somatório de golos efetuados (gráfico 11) 

de cada atleta na competição. 

 
Gráfico 9 – Tempo Total em Competição por Atleta 

 

Após visualizar o gráfico 9 com o tempo total de cada atleta em competição, percebe-

se que 4 jogadores foram a base da equipa, com mais de 1500 minutos de utilização, 

representando acima de 80% do tempo total de jogo. Esses jogadores foram o Diogo Marques 

(DC) com 1660 minutos jogados, o Nuno Teixeira (DC) com 1605 minutos jogados, o André 

Ferreira (LD) com 1478 minutos jogados, e o João Martins (MI) com 1663 minutos jogados. 

Ainda assim, não se pode deixar de salientar a percentagem de presença em jogos 

oficiais, como é o caso do Gonçalo Matos com 1395 minutos, do Mateus Santos com 1296 

minutos e do José Pereira com 1125 minutos, todos com mais de 60% de utilização em jogos 

oficiais. 
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Gráfico 10 – Percentagem Tempo de Competição por Atleta 

 

Observando-se o gráfico 10 com as percentagens relativas ao tempo de em 

competição por atleta, os 4 jogadores acima referidos, com maior percentagem de utilização, 

representando acima de 80% do tempo total de jogo foram o Diogo Marques, com 95% do 

tempo de jogo oficial, o Nuno Teixeira (DC) com 92% do tempo de jogo oficial, o André Ferreira 

(LD) com 84% do tempo de jogo oficial e o João Martins (MI) com 95% do tempo oficial. 

No sentido inverso, temos o caso do Tomás, do Francisco e do Diogo Moreira com 

uma percentagem de utilização inferior a 10% na 1ª Fase, pelo que foram dispensados. Uma 

especial referência à percentagem de utilização do Dinis Faria (11%) a maior parte da época 

desportiva ausente devido a lesão, tratando-se de jogador com enorme potencial e o atleta 

mais novo (nascido em 2004) do plantel. 
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Gráfico 11 – Golos na Competição por Atleta 

 

O João Martins foi o melhor marcador da equipa nos jogos oficiais, com 11 golos (26% 

dos golos da equipa), aspeto que merece referência, pois trata-se de um jogador que efetuou 

a maior parte dos jogos como médio-interior. 

Um grande realce deve ser feito à prestação do Yan Said que apenas efetuou 280 

minutos, contabilizando 5 golos, cerca de 12% dos golos da equipa na competição oficial, em 

apenas 4 jogos, sendo um grande impulsionador na viragem para resultados positivos, quer 

em jogo quer nas sessões de treino, oferendo um aumento significativo da qualidade 

individual. 
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6. Reflexões Finais 
	

Terminada esta temporada, chega a hora de efetuar uma reflexão sobre todo percurso, 

todo o ano, toda a época, todo o estágio curricular na equipa de sub-14 do Sporting Clube de 

Braga. 

Este foi, sem dúvida, um dos anos mais marcantes para mim em termos pessoais e 

em termos profissionais. Cheguei ao SC Braga com muitas expetativas, ansioso por estar “por 

dentro” de um dos clubes com maior rótulo nacional. Tencionava crescer como pessoa, como 

treinador e ao mesmo tempo impor, aos poucos, a minha posição dentro da equipa técnica. 

Contudo, o meu maior interesse com a realização deste estágio era a aprendizagem, sem 

matérias específicas, coletando tudo o que achava pertinente para utilizar no futuro, e guardar 

na minha “base de dados”, desde uma nova metodologia a ações de liderança, programação 

e planificação do processo de treino, postura próxima do ideal nas sessões de treino e na 

competição, ou seja, um pouco de tudo. Fui alvo de muita informação inicial, novas 

metodologias, novos conceitos, tudo que espero levar na bagagem para o meu processo 

futuro. 

Mas nem tudo se avizinhava fácil. Desde o inicio da temporada, vários obstáculos 

obrigavam a um “stress” diário, nomeadamente devido à distância percorrida diariamente, 

aliando-se à escassez e incompatibilidade de horários de transportes, tendo em consideração 

o horário de início das unidades de treinos no período preparatório. 

Com o decorrer da época desportiva, as dificuldades foram sendo ultrapassadas, 

contribuindo para isso a boa relação interpessoal estabelecida com a equipa técnica, bem 

como os atletas. O conhecimento do modelo de jogo e modelo de treino do SCB era cada vez 

mais aprofundado, estando sempre com vontade de intervir corretamente e com mais 

frequência nas sessões de treino. 

No entanto, os índices motivacionais nunca foram elevados, tendo em atenção as 

tarefas que executei, acrescentando-se a necessidade de desempenhar outras, que não se 

relacionavam com os principais objetivos do estágio curricular, tais como, realizar sessões de 

treino como jogador de campo e arbitragem de inúmeros jogos amigáveis (até em situação 

de treino conjunto), nunca obtive um papel interventivo nessas mesmas sessões, sendo visto 

como “o estagiário” e não como mais um elemento de trabalho. 

A forma como a competição decorreu, nomeadamente na 1ª fase do Campeonato 

Nacional, com a obtenção de escassos 4 pontos em 11 jogos, obrigou a uma mudança de 

atitude por parte de todos os elementos do grupo de trabalho. Essa mudança de atitude levou 

a uma união complementar de todo o grupo, tendo realizado uma 2ª fase do Campeonato 
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mais ajustada ao real valor da equipa, com a obtenção de 26 pontos em 14 jogos, uma 

mudança significa em relação à 1ª fase, tendo em conta que os adversários foram os mesmos, 

óbvio sinal de evolução. A alteração na forma de operacionalizar as sessões de treino 

contribuiu de forma significativa para tal mudança, em que todos os elementos da equipa 

técnica tinham funções previamente estabelecidas e estudadas. Outro fator de vital 

importância no desempenho em treino prende-se com a dispensa de dois atletas vulgarmente 

apelidados de “desestabilizadores do balneário”, o Tomás e o Diogo Moreira. Ambos não 

apresentavam um comportamento digno de um atleta de um clube como o SC Braga, entre 

inúmeros atrasos aos transportes do clube, até mesmo serem desrespeitadores para os 

próprios colegas e treinadores. Esta dispensa e a substituição por atletas mais desenvolvidos 

com um comportamento exemplar em treino e fora dele, assimilando-se maior qualidade 

individual (Wilson, Joel e Gonçalo) permitiu uma melhoria notável na forma como as próprias 

unidades de treino decorriam.  

Após a conclusão da temporada, é importante efetuar uma comparação entre os 

acontecimentos na competição e os processos desenvolvidos nas unidades de treino. Já foi 

mencionado que nove atletas do plantel eram novos elementos do SC Braga e, o primeiro ano 

de prática de futebol de 11 da maior parte deles, aliando-se à enorme qualidade técnico-tática 

de cada um dos jogadores. Desta forma, penso que as unidades de treino deviam ter sido 

adaptadas de melhor forma ao plantel visto tratar-se de uma equipa de formação e quer o 

modelo de jogo quer o modelo de treino deverem ser dinâmicos e variáveis, sem copiar 

literalmente as normas das outras equipas de formação do clube, não descartando, contudo, 

os princípios básicos do modelo de jogo do mesmo. A falta de adaptação ao plantel foi 

evidente, nomeadamente no período preparatório, onde o volume de treino era muito elevado 

e os jogadores eram sobrecarregados de novas informações, a maior parte dela como 

instrução antes, durante e após os exercícios efetuados. O largo tempo em treino de passe e 

receção (demasiadas vezes de forma descontextualizada), de ocupação de zonas de 

finalização, na minha ética, devia ter sido melhor distribuído por outras categorias, uma vez 

que a equipa não realizou exercícios específicos com foco na Organização Defensiva no 

coletivo, com exceção do foco na linha defensiva, neste período. No entanto, considero que 

a maior deficiência na planificação das unidades de treino prende-se com a falta de tempo 

desenvolvido nos momentos de Transições Ofensivas e Defensivas, nomeadamente do ponto 

de vista coletivo, uma vez que apenas foi procurado, de forma regular, a transição ataque-

defesa em espaços mais reduzidos e nunca de forma estruturada.  

A equipa sofreu melhorias, no comportamento em campo e consequentemente nos 

resultados, a partir da altura em que a complexidade do trabalho sobre a organização ofensiva 

aumentou e a especificidade do trabalho defensivo, do ponto de vista coletivo, foi mais vezes 
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abordada, uma vez que a mensagem dos treinadores era transmitida à equipa de forma cada 

vez mais fluida. 

Considero positiva a relação com o tutor do estágio e treinador principal da equipa sub-

14 do SCB, César Silva, que sempre me impôs profissionalismo e rigor nas tarefas 

desempenhadas, obrigando-me sempre a superar os objetivos traçados em prol da equipa. 

Relativamente à minha evolução, considero que os melhores conhecimentos 

adquiridos foram a nível da programação e planificação de todo o processo de todo o processo 

de treino, em que todos os detalhes foram esmiuçados, com o intuito de reduzir ou anular 

dúvidas e deficiências existentes nas várias áreas adjacentes ao treino. 

 Pelo que experienciei até ao momento no Futebol, a minha avaliação a este ano de 

estágio é satisfatória, sendo que a “balança” fica equilibrada com pontos positivos e negativos. 

Se aprofundei tópicos importantes como o planeamento, programação e planificação e 

basicamente em tudo aliado ao futebol, com profissionalismo e rigor em todas as tarefas, a 

falta de intervenção nos treinos e jogos constituiu o menos positivo de todo o processo nesta 

fase precoce da minha carreira, onde considero essencial o desenvolvimento de componentes 

sociais com jogadores e colegas treinadores durante os treinos e a competição. 

Após este ano de formação, considero-me mais do que apto para iniciar a minha 

atividade profissional, contudo, reconheço que nesta área propriamente dita ainda existe 

muito conhecimento para adquirir e o mundo do futebol está em constante evolução, longe de 

existirem fórmulas mágicas para o sucesso.  
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8. Anexos 
	
	
Plano Individual de Estágio 
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Exemplo da planificação mensal da equipa sub-14 
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Minutos de Treino por atleta 
 

  NOME Período 
Preparatório 

Período 
Competitivo 

Período 
Transitório TOTAL % 

presença 

G
U

AR
D

A-
R

ED
ES

 
1 Nuno André Costa 1149 5387 735 7271 76% 

2 Gonçalo Dias * 3594 938 4532 47% 

3 Ricardo Almeida  1212 2775 * 3987 41% 

4 Francisco Oliveira 1028 5877 973 7878 82% 

D
EF

ES
AS

 

5 Gonçalo Ferreira 1231 7274 973 9478 99% 

6 Noé Ribeiro 1073 6706 895 8674 90% 

7 Diogo Marques 1231 6508 895 8634 90% 

8 Guilherme Botelho 1231 5630 895 7756 81% 

9 Diogo Moreira 667 3972 * 4639 48% 

10 Nuno Teixeira 1082 6509 895 8486 88% 

11 José Pereira 1231 6117 895 8243 86% 

12 Rodrigo Peixoto 1231 7241 973 9445 98% 

M
ÉD

IO
S 

13 Rodrigo Pilar 1166 5711 895 7772 81% 

14 Mateus Santos 1079 6402 895 8376 87% 

15 André Ferreira 1231 6490 895 8616 90% 

16 Dinis Faria 596 2182 0 2778 29% 

17 Gonçalo Matos 880 6303 895 8078 84% 

18 João Martins 1231 5995 895 8121 84% 

19 João Salgueiro 1231 6862 973 9066 94% 

AV
AN

Ç
AD

O
S 

20 Marco Veloso 880 6718 914 8512 88% 

21 Tomás Duarte 1104 3725 * 4829 50% 

22 Francisco Silva 1231 3483 * 4714 49% 

23 Rúben Rocha 1231 6594 589 8414 87% 

24 Rodrigo Gomes 1169 6385 895 8449 88% 

25 Rodrigo Macedo 1231 6838 973 9042 94% 

26 Wilson Alves * 4479 973 5452 57% 

27 Joel Carvalho * 3902 895 4797 50% 

28 Yan Said * 764 * 764 8% 

29 Bernardo Couto * 420 * 420 4% 
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Tempo Total dos Temas de Treino  
 

TEMPO DE TEMAS DE TREINO (MINUTOS) 
PERÍODO Preparatório Competitivo Transitório TOTAL 

A
TA

Q
U

E 

A
çõ

es
 T

éc
ni

co
-T

át
ic

as
 O

fe
ns

iv
as

 

Ações Individuais 

Cabeceamento 10 161 12 183 

Passe 153 627 101 881 

Receção 110 236 64 410 

Condução 22 78 0 100 

Remate 30 310 14 354 

Relação c/ bola 0 257 16 273 

Dribles/Fintas 0 31 0 31 

Organização 
Ofensiva 

Saídas do GR 74 361 0 435 

Criação de Espaços 26 451 34 511 

Entrada nos espaços 32 484 67 583 
Ocupação das Zonas de 

Finalização 183 646 68 897 

Estruturação Jogo 
Ofensivo 

Espaço reduzido 66 368 95 529 

Setorial 14 90 0 104 

Intersetorial 46 627 0 673 

Coletivo 167 346 0 513 

Formal 0 313 436 749 

Esquemas Táticos 

Cantos 65 246 0 311 

Livres Indiretos 9 55 0 64 

Lançamentos Linha Lateral 22 40 0 62 

Livres Diretos 20 41 0 61 

Grandes Penalidades 10 33 0 43 

Transições Defesa-
Ataque 

Grupal 20 12 0 32 

Coletiva 23 113 0 136 

D
EF

ES
A

 

A
çõ

es
 T

éc
ni

co
-T

át
ic

as
 D

ef
en

si
va

s 

Ações Individuais 
Marcação 56 41 0 97 

Desarme 10 56 0 66 

Organização 
Defensiva 

Condicionar entrada no espaço 0 148 0 148 

Organizados para pressionar 0 166 0 166 

Linha Defensiva 110 257 0 367 

Estruturação Jogo 
Defensivo 

Relação Pressão/Cobertura 64 296 12 372 

Setorial 50 102 0 152 

Intersetorial 22 238 0 260 

Coletivo 17 67 0 84 

Esquemas Táticos 
Cantos 53 200 0 253 

Livres Indiretos 0 33 0 33 

Transições Ataque-
Defesa 

Grupal 44 313 12 357 

Coletiva 23 0 0 23 

PR
EP

A
R

A
Ç

Ã
O

 
C

O
M

PL
EM

EN
TA

R
 Mobilidade segmentar e articular 187 554 96 837 

Coordenação Motora 0 710 42 752 
Flexibilidade 52 101 6 159 

Velocidade 

Ações Individuais 26 97 34 157 

Deslocamento 8 55 0 63 

De reação 13 54 6 73 
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Resistente 5 44 0 49 

Força 

Ações Individuais 16 65 12 93 

Reforço Muscular 8 31 0 39 

Resistente 0 41 0 41 

 
 
 
 
 
 
Indicadores Individuais dos atletas na competição 
 

 

 

INICIADOS B U14 - 2016/2017 

TEMPO DE JOGO (Min) GOLOS CARTÕES 

Pa
rti

cu
la

re
s 

O
fic

ia
is

 

%
 T

em
po

 O
fic

ia
l 

TO
TA

L 

Pa
rti

cu
la

re
s 

O
fic

ia
is

 

%
 G

ol
os

 (O
fic

ia
is

) 

TO
TA

L 

Pa
rti

cu
la

re
s 

O
fic

ia
is

 

Referência Nome A V A V 

G
ua

rd
a 

R
ed

es
 1 Nuno André Costa 375 490 28% 865 -11 -20 48% -31 0 0 0 0 

2 Gonçalo Dias 190 700 40% 890 -4 -11 26% -15 0 0 0 0 

3 Ricardo Almeida  225 340 19% 565 -5 -6 14% -11 0 0 0 1 

4 Francisco Oliveira 470 220 13% 690 -14 -5 12% -19 0 0 0 0 

D
E

FE
S

A
S

 

5 Gonçalo Ferreira 585 227 13% 812 1 0 0% 1 0 0 0 0 

6 Noé Ribeiro 561 400 23% 961 1 2 5% 3 0 0 0 0 

7 Diogo Marques 788 1660 95% 2448 2 0 0% 2 0 0 3 0 

8 Guilherme Botelho 653 243 14% 896 1 0 0% 1 0 0 2 1 

9 Diogo Moreira 145 133 8% 278 1 0 0% 1 0 0 1 0 

10 Nuno Teixeira 873 1605 92% 2478 2 1 2% 3 0 0 1 0 

11 José Pereira 537 1125 64% 1662 1 0 0% 1 0 0 0 0 

12 Rodrigo Peixoto 635 315 18% 950 0 0 0% 0 0 0 0 0 

M
É

D
IO

S
 

13 Rodrigo Pilar 712 1028 59% 1740 1 1 2% 2 0 0 1 0 

14 Mateus Santos 515 1296 74% 1811 2 2 5% 4 0 0 0 0 

15 André Ferreira 747 1478 84% 2225 2 0 0% 2 0 0 5 1 

16 Dinis Faria 101 192 11% 293 1 0 0% 1 0 0 0 0 

17 Gonçalo Matos 582 1395 80% 1977 5 5 12% 10 0 0 1 0 

18 João Martins 692 1663 95% 2355 5 11 26% 16 0 0 2 0 

19 João Salgueiro 640 455 26% 1095 3 3 7% 6 0 0 0 0 

A
V

A
N

Ç
A

D
O

S
 

20 Marco Veloso 692 379 22% 1071 4 0 0% 4 0 0 0 0 

21 Tomás Duarte 301 20 1% 321 2 0 0% 2 0 0 0 0 

22 Francisco Silva 240 0 0% 240 1 0 0% 1 0 0 0 0 

23 Rúben Rocha 547 344 20% 891 4 0 0% 4 0 0 0 0 

24 Rodrigo Gomes 616 670 38% 1286 6 2 5% 8 0 0 0 0 

25 Rodrigo Macedo 663 789 45% 1452 5 2 5% 7 0 0 2 0 

26 Wilson Alves 355 795 45% 1150 3 3 7% 6 0 0 1 0 

27 Joel Carvalho 320 798 46% 1118 5 5 12% 10 0 0 0 0 

28 Yan Said 0 280 16% 280 0 5 12% 5 0 0 1 0 

29 Bernardo Couto 0 210 12% 210 0 1 2% 1 0 0 1 0 
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Exemplo de uma ficha de avaliação de treinador 
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Exemplo de uma convocatória para a seleção distrital 
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Cartaz da “Pinguim Cup” 
 

 
	


