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“Há apenas um momento 

 em que podes chegar a tempo. 

Se não estiveres lá, 

Estarás sempre adiantado ou atrasado.” 

 Johan Cruyff 
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 Resumo 

 Este estágio foi realizado no Futebol Clube de Penafiel, na equipa de 

Iniciados (Sub-15), na época 2017/2018, que participou no Campeonato 

Nacional da categoria e surge no âmbito do Mestrado em Ciências do Desporto, 

com Especialização em Jogos Desportivos Coletivos, na Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, através da realização de relatório de estágio.  

 Este relatório tem como objetivo o registo dos dados considerados mais 

importantes, no processo de treino e no contexto competitivo em que a equipa 

está inserida, mas também fazer uma revisão de alguma literatura importante 

para ser guião destes processos. 

 Ao longo da época foram realizadas um total de 139 sessões de treino, 

distribuídas por 37 microciclos. Em relação ao contexto competitivo, foram 

efetuados 25 jogos oficiais, com um total de 3 vitórias, 6 empates e 16 derrotas.  

 Em relação ao processo de treino, o tempo real de treino foi de 11558 

minutos, sendo que o tempo de prática foi de 8879 minutos, que correspondeu 

a 77% do tempo real. Nos Métodos de Treino, os mais utilizado foram os 

Exercícios Específicos de Preparação com um total de 6327 minutos, que 

corresponde a 71% do tempo total. A Organização Ofensiva foi o momento do 

jogo mais trabalhado ao longo da época com 5301 minutos, seguida pela 

Organização Defensiva com 4310 minutos. A Escala mais utilizada foi a Coletiva 

com um total de 3777 minutos. A dimensão macrotática teve uma relevância de 

60% no tempo de treino, ficando a dimensão microtática com os restantes 40%. 

 No contexto competitivo, durante a 1ª fase a equipa teve apenas 1 vitória 

e 1 empate em 11 jogos. Na Fase de Manutenção, a equipa teve 2 vitórias e 5 

empates nos 14 jogos realizados. 

 Para finalizar, referir que este ano de estágio, melhorou substancialmente 

a forma de ver o jogo de futebol, em muito contribuindo os conhecimentos das 

pessoas com quem tive oportunidade de trabalhar e também a exigência e rigor 

impostos pelo clube e pelo contexto competitivo. 

 Palavras-Chave: Futebol; Treino de Jovens; Métodos de Treino. 
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 Abstract 

 This internship was held in the Futebol Clube Penafiel’s Under-15 team, in 

the season 2017/2018, who participated in the National Championship of the 

category and arises under the Master's Degree in Sports Sciences, with 

Specialization in Collective Sports Games, at the University of Trás-os-Montes 

and Alto Douro, through the accomplishment of an internship report. 

 This report aims to record the data considered most important in the 

training process and in the competitive context in which the team is inserted, but 

also to review some important literature to guide these processes. 

 Throughout the season a total of 139 training sessions were carried out, 

distributed by 37 microcycles. In relation to the competitive context, 25 official 

matches were made, with a total of 3 wins, 6 draws and 16 losses. 

 Regarding the training process, the real training time was 11558 minutes, 

and the practice time was 8879 minutes, which corresponded to 77% of the real 

time. In the Training Methods, the most used were the Specific Preparation 

Exercises with a total of 6327 minutes, which corresponds to 71% of the total 

time. The Offensive Organization was the moment of game most worked 

throughout the season with 5301 minutes, followed by the Defensive 

Organization with 4310 minutes. The most used Scale was Collective with a total 

of 3777 minutes. The macrotatic dimension had a relevance of 60% in the training 

time, being the microtatic dimension with the remaining 40%. 

 In the competitive context, during the First phase the team had only 1 win 

and 1 draw in 11 games. In the Maintenance Phase, the team had 2 wins and 5 

draws in all 14 games. 

 Finally, I would like to mention that this year of internship has substantially 

improved our view of the football game, greatly contributing to the knowledge of 

the people with who I have had the opportunity to work, as well as the demands 

and rigor imposed by the club and the competitive context. 

  

 Keywords: Football; Youth Training; Training Methods. 
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1. Introdução 

 A elaboração deste documento tem como objetivo a obtenção do título de 

Mestre em Ciências do Desporto com Especialização em Jogos Desportivos 

Coletivos, na modalidade Futebol e consequentemente o Grau II de Treinador 

de Futebol. Para isto, foi necessário realizar um estágio, com a duração de uma 

época desportiva, neste caso 2017/2018, como treinador de um clube de futebol. 

O clube escolhido foi o Futebol Clube de Penafiel onde desempenhei as funções 

de treinador-adjunto da equipa de Sub-15 que competiu no Campeonato 

Nacional de Iniciados e também as funções de Treinador Principal na equipa de 

Sub-10 B (Sub-9) que competiu no Campeonato de Benjamins Sub-10 da AF 

Porto. No entanto, este relatório centrar-se-á mais na equipa de Sub-15, apesar 

de algumas considerações serem válidas para ambas. 

 Este estágio teve como entidade formadora a Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douto e como já foi referido, a entidade de acolhimento foi o 

Futebol Clube de Penafiel. O coordenador de estágio e orientador deste 

documento, que foi o responsável pela ligação entre a entidade formadora e a 

entidade de acolhimento foi o Professor Víctor Maçãs, enquanto o tutor de 

estágio escolhido e que foi o responsável pelo meu acompanhamento ao longo 

da época, foi o Hélder Sousa, treinador dos Sub-17 do Futebol Clube de Penafiel. 

 A escolha do local do estágio teve alguns fatores fundamentais. Em 

primeiro lugar, o facto de o Futebol Clube de Penafiel ser um clube com algum 

estatuto no panorama nacional, quer a nível profissional, competindo atualmente 

na Liga Ledman, mas também a nível da formação, com presenças assíduas nos 

Campeonatos Nacionais. Outro dos fatores, foi a proximidade do clube com a 

minha área de residência, sendo o clube um dos maiores da região onde habito. 

Apesar disso, o que tornou este desafio mais aliciante foi o facto de integrar a 

equipa técnica de uma equipa que participa no Campeonato Nacional, mas 

também pela oportunidade de poder liderar uma equipa de futebol de 7. Por 

partes, a oportunidade de integrar uma equipa técnica que compete no 

Campeonato Nacional permite que este estágio seja muito proveitoso na 

aquisição de conhecimentos, quer no processo de treino, onde estarei envolvido, 

mas também nos aspetos de liderança de um grupo de jovens adolescentes, que 

se encontram numa fase sensível de crescimento. Por outro lado, a oportunidade 
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de liderar uma equipa de futebol de 7, permite que possa continuar o meu 

crescimento, tendo a oportunidade de liderar uma equipa, aplicando as minhas 

ideias e podendo mostrar o meu trabalho enquanto treinador. 

 Competir no Campeonato Nacional significa que o nível será muito 

elevado e por isso a adversidade será muito grande, sendo que ao longo da 

época será necessário arranjar diferentes soluções de forma a que possamos 

ser competitivos e consigamos atingir os objetivos propostos pelo clube. Esta 

exigência é importantíssima para que se possa todos os dias ir com motivação 

para o treino e para o jogo e para que a aprendizagem e o crescimento como 

treinador seja diário. 

 Este relatório será um importante instrumento de análise e reflexão da 

forma como correu a época, a nível pessoal e a nível da equipa. O documento 

apresenta a seguinte estrutura:  

 1. Introdução;  

 2. Análise do Contexto de Intervenção, onde colocarei todos os dados 

relativos ao clube, à equipa de estágio e à competição;  

 3. Definição de Objetivos, onde estarão todos os objetivos pessoais e 

da equipa para esta época desportiva;  

 4. Fundamento Metodológicos, que é a revisão bibliográfica efetuada 

sobre alguns temas importantes, como o treinador, o jogador, o treino e o jogo;  

 5. Organização do Processo de Treino, que inclui toda a programação, 

periodização e planeamento do processo de treino.;  

 6. Controlo e Avaliação do Processo de Treino, onde estarão todos os 

dados recolhidos ao longo da época, como por exemplo, minutos de jogo e de 

treino dos jogadores, métodos de treino utlizados e onde serão avaliados todos 

esses parâmetros.  

 7. Conclusões e Reflexões Finais, em que será feita toda a reflexão da 

época desportiva e do estágio;  

 8. Referências Bibliográficas.  
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2. Análise do Contexto de Intervenção 

 Neste tópico, será feita uma análise detalhada do contexto em que estarei 

inserido durante o estágio. Esta análise torna-se fundamental para conhecer 

melhor o clube e o seu historial, mas também para conhecer as condições de 

trabalho, no que refere a recursos materiais e recursos humanos.  Além destes 

aspetos, será feita uma caracterização global da competição em que estamos 

inseridos (Campeonato Nacional de Iniciados – Sub-15). Por último, será feita 

uma análise dos jogadores que constituem o plantel, com identificação de 

algumas lacunas que o plantel possa apresentar. 

2.1. Caracterização do Clube  

 Historial 

 No dia 8 de fevereiro de 1951, após dois anos de ausência de um clube 

desportivo que representasse a cidade, surge o FC Penafiel, que adotou um 

equipamento com as mesmas cores (preto e vermelho) do antigo Sport Clube de 

Penafiel e que se mantêm até hoje. 

 Anteriormente ao seu surgimento já tinham sido criados outros clubes na 

cidade, mas que acabaram por desaparecer, foram eles, o Sport Club de Penafiel 

e a União Desportiva Penafidelense.  

 O Sport Club de Penafiel foi a primeira formação a surgir, a 17 de abril de 

1923. Dez anos depois, em 1933, surge a União Desportiva Penafidelense. Em 

1943, os dois clubes fundiram-se dando origem ao Club Desportivo de Penafiel.  

 O Club Desportivo de Penafiel somente existiu durante 6 anos, até 1949, 

uma vez que acabou por nunca reunir o total consenso e o apoio da massa 

associativa proveniente do Sport Club de Penafiel e da União Desportiva 

Penafidelense. 

 A primeira subida do clube foi em 1955, subindo à 2ª divisão distrital. Após 

quatro anos de vida, o clube tinha assim, o seu primeiro título. Em 1957, o F.C. 

Penafiel subiu à 1ª divisão distrital e em 1958 à 3ª divisão nacional. Em apenas 

sete anos, o clube conseguia chegar à 3ª divisão nacional. Em 1965, após 

algumas descidas e subidas consegue a subida à 2ª divisão nacional. Durante 

quinze anos o F.C. Penafiel esteve na 2ª divisão Zona Norte e em 1980 acaba 

por conseguir a primeira subida à 1ª divisão nacional, numa altura em que o 



4 
 

clube levava 20.000 pessoas ao estádio. Até 1992, Penafiel viveu grandes dias 

de futebol com 10 presenças na 1ª divisão. Ente 1992 e 2004, o F.C. Penafiel 

esteve a disputar a Liga de Honra, tendo neste ano conseguido novamente a 

subida ao escalão maior do futebol nacional, num jogo decisivo em casa frente 

ao Leixões num estádio cheio, mas muito longe dos 20.000 mil adeptos da 

década de 80. Permaneceu dois anos na 1ª divisão, e logo de seguida mais dois 

anos na Liga Vitalis, mas em 2007/2008 não aguentou uma época francamente 

má e desceu para a 2ªB. 

 Em 2014/2015, o clube voltou a subir para o principal escalão português 

de futebol, após uma grande temporada na segunda divisão, ficando em terceiro 

lugar no campeonato. No ano seguinte, o clube não conseguiu garantir a 

manutenção e desceu para a Segunda Liga na época 2015/2016, onde se 

encontra atualmente. 

 A melhor posição alcançada pela equipa de Penafiel no Campeonato 

Nacional foi o 10º lugar, que ocorreu nas temporadas de 1980/1981 e 1987/1988.  

 Uma das características do clube tem sido, nos últimos anos, a vertente 

de formação de jovens futebolistas, o que tem originado que anualmente 

apresente cerca de 450 a 500 jovens nos seus escalões de futebol juvenil. Um 

dos momentos mais altos da formação do clube foi a conquista da 2ª Divisão 

Nacional de Juniores, conquistado na época de 2011/2012, o primeiro título 

nacional do clube. 

 Modelo de Gestão 

 Atualmente o clube é gerido por uma SDUQ, cujo presidente é António 

Gaspar Dias. O futebol de formação pertence ao Clube e é presidido por José 

Reis. Tem ainda como Coordenador Técnico o Tiago Sousa, que substituiu 

durante a época o Bruno Sousa, que rumou a outro clube. 

 De seguida, é apresentado um quadro com os cargos diretivos ocupados 

neste momento no clube: 
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 Instalações  

  O estádio do clube, pertencente à autarquia local, foi construído a 21 de 

janeiro de 1934, inicialmente, com um nome diferente do utilizado atualmente. O 

estádio tem o nome de Estádio Municipal 25 de Abril e é utilizado pela equipa 

profissional que compete atualmente na Liga Ledman (2ª Liga).  

 O clube conta ainda com um campo de treinos (relvado natural) e um 

campo sintético, este último destinado à formação e para a equipa B de futebol. 

Estes dois campos situam-se nas traseiras do estádio. Para além destes, as 

equipas de formação utilizam ainda o Campo das Lages (Fut-7) e o Campo do 

Parque da Cidade (Fut-11). 

 

Tabela 1 – Orgãos Sociais do Futebol Clube de Penafiel 
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2.2. Caracterização das Condições de Trabalho 

 Em termos de recursos humanos, como já referido anteriormente, toda a 

Formação do clube é presidida pelo Sr. José Reis. Para além disso, existe um 

Diretor Técnico que é responsável por todas as decisões técnicas, em relação 

aos treinadores, jogadores, processo de treino, modelo de jogo, etc... No início 

da época o Diretor Técnico era o Bruno Sousa, entretanto substituído pelo Tiago 

Sousa. Para além destes, existe um diretor para cada escalão. No nosso caso, 

o diretor escolhido foi o Sr. José Mendes. 

 Em relação às equipas técnicas, no futebol de 11, todas elas são 

compostas por um treinador principal, dois treinadores-adjuntos e um treinador 

de guarda-redes. No caso da nossa equipa, o Pedro Monteiro é o treinador 

principal, eu e o Henrique Ferreira os treinadores-adjuntos, estando o treino de 

guarda-redes entregue ao António Barbosa. 

 Os nossos treinos são maioritariamente realizados no Campo Sintético do 

clube, sendo que, uma vez por semana treinamos no Campo do Parque da 

Cidade. Em grande parte das sessões temos apenas ½ campo disponível, salvo 

raras exceções, pois como são várias equipas a treinar dos vários escalões 

acabamos sempre por ter de dividir o campo com essas equipas. Isto é um fator 

limitador pois, na maior parte das sessões o espaço acaba por ser curto para o 

que pretendemos trabalhar, principalmente porque não há espaço para treinar 

outras situações com os jogadores que estão fora do exercício. 

 Em termos de recursos materiais, temos cerca de 10 bolas, 10 coletes, 

30/40 sinalizadores e 10 mini-balizas. Para o contexto competitivo em que 

estamos inseridos o material acaba por ser algo limitado, sendo que quando 

treinamos no Parque da Cidade, temos apenas uma baliza e os sinalizadores. 

   

 

 

 

 

 



7 
 

2.3. Caracterização da Competição 

 O Campeonato Nacional de Iniciados – Sub-15, organizado pela 

Federação Portuguesa de Futebol, na época 2017/18, encontra-se dividido em 

6 séries (A, B, C, D, E e F), num total de 60 clubes (12 em cada série). A equipa 

do Futebol Clube de Penafiel ficou inserida na série B. 

 Este Campeonato é dividido em 3 fases, sendo que a 1ª fase se joga a 

uma volta e os primeiros 4 classificados de cada série apuram-se para a 2ª fase. 

As restantes 8 equipas vão disputar a Fase de Manutenção, sendo que os pontos 

são reduzidos a metade no final da 1ª fase. Nesta fase, jogada a duas voltas, 

descem de divisão os 3 últimos classificados.  

 Na 2ª fase, os 24 clubes apurados, são divididos em 3 séries (Norte, 

Centro e Sul), sendo apurados para a Fase Final, os primeiros classificados e 

dois melhores 2ºs. O pior 2º e o melhor 3º disputam um play-off com o vencedor 

dos Açores e da Madeira para definir o último clube a integrar a Fase Final. 

 Na Fase Final, os 6 clubes jogam entre si, a duas voltas e o 1º classificado 

sagra-se Campeão Nacional. 

 A nossa equipa encontra-se integrada na Série B e tem como adversários 

o FC Porto, Rio Ave FC, CD Feirense, FC Paços de Ferreira, Boavista FC, 

Dragon Force, SC Espinho, SC Coimbrões, UD Oliveirense, SC Freamunde e 

Leixões SC. 

 O regulamento da competição pode ser consultado no site da Federação 

Portuguesa de Futebol. 

 De seguida, é apresentado quadro competitivo da 1ª Fase e também da 

Fase de Manutenção, para onde fomos posteriormente relegados. 

 Na Fase de Manutenção os nossos adversários foram o FC Paços de 

Ferreira, o Boavista FC, o SC Espinho, o SC Coimbrões, o Freamunde SC, o 

Leixões SC e o UD Oliveirense. 
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 Quadro Competitivo 

 De seguida é apresentado o Quadro Competitivo da Série B do 

Campeonato Nacional de Iniciados na época 2017/2018. 

 1ª Fase 

  

 Fase de Manutenção 

 De seguida é apresentado o quadro competitivo da Fase de Manutenção. 

 

 

 Nesta Fase de Manutenção, as equipas iniciaram com metade dos pontos 

obtidos na 1ª Fase, sendo disputada a duas voltas e tendo, por isso, um total de 

14 jogos. No final desta fase, descem aos campeonatos distritais, os três últimos 

classificados de cada uma das 6 séries. 

Tabela 2 - Combinação de Jogos 1ª Fase 

Tabela 3 - Combinação de Jogos - Fase de Manutenção 

Figura 1 - Equipas da 1ª Fase 

Figura 2 - Equipas da Fase de 
Manutenção 
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2.4. Caracterização dos Jogadores  

 Numa fase inicial, para além dos jogadores que já estavam no clube, 

tivemos vários jogadores a treinar à experiência, que estavam referenciados. 

Durantes as duas primeiras semanas treinamos sempre com mais de 30 

jogadores. No entanto, depois de observados os jogadores à experiência, 

tivemos de definir o plantel e iniciamos a época com 27 jogadores (3 guarda-

redes). Destes 27 jogadores, 19 transitaram da época passada, sendo que 8 

eram novos no clube. Com o decorrer da época, alguns jogadores optaram por 

deixar o clube, reduzindo assim o plantel. Para colmatar estas saídas, apenas 

entrou um jogador e acabamos por promover um jogador sub-14 que integrou a 

equipa durante algumas semanas.  

 Enquadrando o plantel em termos competitivos, todos os jogadores que 

já estavam no clube, na época passada, participaram na 1ª Divisão do 

Campeonato Distrital de Sub-15, tendo acabado por ser despromovidos à 2ª 

Divisão Distrital. Os jogadores que são novos no clube, vêm maioritariamente de 

clubes que competiam na 2ª Divisão Distrital. Para além destas condicionantes, 

os jogadores que tinham competido já no Campeonato Nacional acabaram por 

sair para outros clubes. Além disso, a equipa apresentava um défice em termos 

físicos e de agressividade em relação às outras equipas do campeonato, mas 

principalmente denotava uma enorme falta de confiança, fruto da má época 

realizada no ano anterior.   

 Outra das condicionantes apresentadas, foi a falta de cultura de treino por 

parte dos jogadores, bem como as diversas lacunas na compreensão dos 

princípios de jogo. Os jogadores revelavam pouca intensidade nos exercícios de 

treino, sendo necessário sempre muito feedback para que o exercício atingisse 

a intensidade exigida. Relativamente à compreensão dos princípios de jogo, os 

jogadores tinham muita dificuldade em compreender alguns princípios simples 

que já deveriam estar adquiridos nesta faixa etária, como por exemplo a 

cobertura defensiva, que foi um dos principais focos a trabalhar durante a pré-

epoca. 

 A tabela seguinte, mostra-nos alguns dados dos jogadores que fizeram 

parte do plantel ao longo da época. De referir que os jogadores marcados com 

(*) foram os que saíram do clube com o decorrer da época. 
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 Assim, terminamos a época com um total de 24 jogadores, sendo que três 

deles pertenciam à equipa de sub-14 e, sempre que não eram convocados, 

competiam nessa equipa.  

 Para terminar, salientar que a equipa tem uma média de altura de 

aproximadamente 170 cm e de peso de aproximadamente 56 kg. Este é um dado 

importante, pois comparando com a média de alturas de outros concorrentes 

diretos, facilmente percebemos o défice físico da equipa em relação aos 

concorrentes diretos, com destaque para o Coimbrões que apresentava uma 

média de alturas de aproximadamente 180 cm, que acaba por fazer a diferença, 

principalmente nos esquemas táticos. 

 

Jogador Escalão Data de Nascimento Posição Clube Anterior

Jogador 1* Sub -15 16/09/2003 GR FC Penafiel

Jogador 2 Sub -15 11/03/2003 GR FC Penafiel

Jogador 3 Sub-14 16/04/2004 GR ISC Sobreirense

Jogador 4 Sub -15 16/07/2003 DD FC Penafiel

Jogador 5 Sub -15 04/03/2003 DE FC Penafiel

Jogador 6 Sub -15 31/08/2003 DD FC Penafiel

Jogador 7 Sub -15 29/04/2003 DC/MC FC Penafiel

Jogador 8 Sub -15 26/01/2003 DC FC Penafiel

Jogador 9 Sub -15 23/08/2003 DC FC Penafiel

Jogador 10 Sub -15 25/10/2003 MC FC Penafiel

Jogador 11 * Sub -15 05/09/2003 MC FC Penafiel

Jogador 12 Sub -15 21/09/2003 ME/MC FC Penafiel

Jogador 13 Sub -15 23/08/2003 ME/MC FC Penafiel

Jogador 14 Sub -15 16/01/2003 MC Calçada

Jogador 15 Sub -15 02/03/2003 ME/AV FC Penafiel

Jogador 16 * Sub -15 28/08/2003 MD FC Penafiel

Jogador 17 Sub -15 30/12/2003 MD/AV FC Penafiel

Jogador 18 * Sub -15 27/07/2003 DD/MD FC Penafiel

Jogador 19 Sub -15 09/07/2003 MD Barrosas

Jogador 20 Sub -15 30/03/2003 MD/AV FC Penafiel

Jogador 21 Sub -15 03/06/2003 AV FC Penafiel

Jogador 22 Sub -15 11/05/2003 AV/MC FC Alpendorada

Jogador 23 * Sub -15 16/02/2003 AV FC Lixa

Jogador 24 Sub -15 03/02/2003 MD/AV Calçada

Jogador 25 Sub -15 12/03/2003 AV Amarante FC

Jogador 26 Sub-14 26/01/2004 DE FC Penafiel

Jogador 27 Sub -15 18/09/2003 MC FC Vizela

Jogador 28 Sub-15 18/01/2003 DC Tuías

Jogador 29 Sub-14 28/02/2004 ME FC Penafiel

Tabela 4 - Dados dos jogadores que constituíram o plantel 
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3. Definição de Objetivos 

 A definição de objetivos é uma parte fundamental da época desportiva. É 

importante que se criem metas que se pretendem atingir ao longo do ano, para 

que o trabalho desenvolvido tenha sempre uma finalidade. Estes objetivos 

devem ser, fundamentalmente, realistas, coerentes e calculáveis. Podem ser 

estabelecidos objetivos individuais ou coletivos, de curto ou longo prazo. O 

importante é que esses objetivos sejam motivadores e desafiantes para todos os 

intervenientes.  

 Neste caso, acabei por criar objetivos para mim próprio neste estágio, mas 

também foram criados objetivos para a equipa, em conjunto com a equipa 

técnica. De seguida apresento esses objetivos, que serão divididos em curto, 

médio e longo prazo. 

a) Curto Prazo 

• Conhecer o staff do clube e as suas instalações;  

• Conhecer a restante equipa técnica e discutir algumas ideias;  

• Definir Modelo de Jogo base e alternativo, ideias e dinâmicas de 

jogo juntamente com os restantes elementos da equipa técnica;  

• Conhecer os jogadores, com recolha dos dados pessoais e 

observação dos mesmos no treino;  

• Definir o plantel final o mais rápido possível de forma a preparar a 

equipa para o início da competição;  

• Perceber quais as principais lacunas da equipa e definir planos de 

ação para as colmatar;  

• Efetuar o registo diário dos dados de treino e de competição;  

b) Médio Prazo 

• Fazer um mínimo de 12 pontos na 1ª Fase do Campeonato;  

• Dar minutos de jogo a todos os jogadores na 1ª Fase do 

Campeonato, de forma a que possam mostrar o seu valor em 

contexto competitivo;  



12 
 

• Reformular objetivos para equipa, tendo em conta a classificação 

no final da 1ª Fase;  

• Reformular alguns subprincípios do Modelo de Jogo em função do 

contexto competitivo em que estamos inseridos e das 

características dos jogadores que temos à disposição;  

• Observar e analisar a nossa equipa de forma a podermos corrigir 

os erros cometidos;  

• Tendo em conta os resultados da 1ª fase, terminar a 1ª volta da 

Fase de Manutenção com 13 pontos;  

c) Longo Prazo 

• Alcançar a manutenção no Campeonato Nacional de Sub-15;  

• Estar presente em todas as sessões de treino e jogos oficiais e de 

preparação;  

• Terminar a época com todos os jogadores a terem no mínimo 25% 

dos minutos totais de jogo;  

• Terminar a época com média superior a 1 golo marcado por jogo;  

• Terminar a época com média inferior a 1,5 golos sofridos por jogo;  

• Conseguir a evolução dos jogadores, de forma a que, no mínimo 

3 jogadores integrem o plantel de Sub-17 na temporada 

2018/2019;  

• Elaborar e entregar o dossier de treinador dentro dos prazos 

previstos; 

• Cumprir os prazos de entrega do Relatório de Estágio. 
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4. Fundamentos Metodológicos  

 Tal como refere Reilly (1996), o futebol é considerado a modalidade 

desportiva mais popular à escala mundial. 

 Este facto, leva a que haja um crescente interesse por parte das pessoas 

em querer fazer parte desta modalidade. Isto é comprovado por (Garganta, 

Oliveira, Barreira, Brito & Rebelo, 2013) que referem que o Futebol tem vindo a 

suscitar uma crescente adesão de praticantes e de espectadores disseminados 

por todo o mundo, bem como um número cada vez mais expressivo de 

treinadores, árbitros, dirigentes e outros agentes desportivos. Tal facto vem 

correspondendo a uma significativa visibilidade deste jogo desportivo, o que 

justifica uma acrescida responsabilidade no que respeita ao imperativo de o 

Futebol se constituir como exemplo de boas práticas e de progresso do ser 

humano e das sociedades. 

 Mas então o que é o Futebol? E o que o distingue das outras modalidades 

desportivas? 

 Segundo Garganta (1997), o Futebol é um Jogo Desportivo Coletivo (JDC) 

que ocorre num contexto de elevada variabilidade, imprevisibilidade e 

aleatoriedade, no qual as equipas em confronto disputando objetivos comuns, 

lutam por gerir em proveito próprio, o tempo e o espaço, realizando em cada 

momento ações reversíveis de sinal contrário (ataque-defesa) alicerçadas em 

relações de oposição – cooperação. 

 Para Júlio & Araújo (2005), o Futebol é predominantemente um jogo de 

julgamentos e de tomadas de decisão decorrentes de uma dinâmica relacional 

coletiva, num contexto de cooperação e oposição, onde este processo de 

tomadas de decisão consiste na resolução em ação de vários problemas que 

ocorrem simultaneamente durante as partidas. 

 O jogo de Futebol diferencia-se dos outros jogos desportivos coletivos 

pela reduzida quantidade de ataques que terminam em golo: 1% segundo Dufour 

(1992) citado por Garganta (1997). 

 Na medida em que as ações de jogo se realizam num contexto 

permanentemente variável (Pawels & Vanhille, 1985), de oposição e 
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cooperação, o fator estratégico-tático assume uma importância capital 

(Gréhaigne, 1989; Deleplace, 1994; Mombaerts, 1996) cit. por (Garganta, 1997). 

 Esta imprevisibilidade e aleatoriedade do jogo faz com que o equilíbrio 

seja maior e principalmente, com que haja muitas formas de se ter sucesso. Isso 

leva a que o futebol esteja em constante evolução, pois estão sempre a aparecer 

novas ideias e novas formas de entender o jogo, levando a que muitos 

treinadores que já tiveram sucesso no passado, atualmente se deixem 

ultrapassar por outros. Por isso, é muito importante que se continue a estudar o 

jogo e principalmente que se tenha a capacidade de inovar. Para isso, é 

fundamental que se conheça a lógica interna do jogo e que se olhe para o futebol 

como um objeto de estudo. Garganta (2001) e Almeida (2014) referem que não 

sendo o futebol uma ciência, poderá beneficiar muito dela, nomeadamente no 

que se refere ao processo de organização do jogo e do treino. 

 Tal como referido anteriormente, Garganta (1997) defende que longo da 

sua existência, o Futebol tem sido ensinado, treinado e investigado à luz de 

diferentes perspetivas, as quais subentendem distintas "focagens" e conceções 

dissemelhantes a propósito do conteúdo do jogo e das características do ensino-

treino. 

 Oliveira (2004) indica que o futebol foi sofrendo algumas evoluções e 

alterações que foram determinantes na forma de encarar o jogo, ao nível dos 

conhecimentos específicos que o suportam e dos processos de ensino e de 

treino que o promovem. 

 A lógica interna do jogo é o produto da interação contínua entre as 

principais convenções do regulamento e a evolução das soluções práticas 

encontradas pelos jogadores, decorrentes das suas habilidades táticas, técnicas 

e físicas (Deleplace, 1979 cit. por Garganta,1997). 

 Para Teodorescu (1984), a relação da lógica didática com a lógica interna 

do jogo, é uma das tarefas mais importantes e mais complexas que se colocam 

ao nível dos JDC, pelo que a análise do jogo se deve processar a partir da 

estreita relação entre o conteúdo do jogo e a estrutura da atividade, expressos 

na performance individual e coletiva. 
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 Garganta (1997) diz que o Futebol possui uma estrutura formal (terreno 

de jogo, bola, regulamento, companheiros, adversários) e uma estrutura 

funcional, que decorre das ações de jogo enquanto resultado da interação entre 

os companheiros duma mesma equipa em torno da bola, no sentido de 

conseguirem vencer a oposição dos adversários e atingir os objetivos propostos. 

 Uma das preocupações centrais do treinador passa por desenvolver o 

processo de treino a partir de planeamentos e de programações fortemente 

influenciados por modelos: de jogo, de jogador, de treino e de preparação 

(Queiroz, 1986). 

 Assim, nos subtópicos seguintes vou abordar mais profundamente alguns 

temas que considero importantes, que são: o Treinador, o Jogador, o Treino e 

o Jogo. 

4.1. O Treinador 

 Atualmente, o papel do treinador dentro do clube vai além do seu trabalho 

no campo, ou seja, no treino. Para além, de ser o responsável por todo o 

processo de treino, o treinador é ainda responsável por gerir toda a sua equipa 

técnica e todo o seu plantel. Isto leva a que, quando surgem contrariedades, as 

responsabilidades, normalmente recaiam no treinador, que normalmente, é o 

primeiro a ser demitido. Com este aumento das responsabilidades, o treinador 

cada vez mais terá de saber adaptar-se ao contexto em que está inserido, pois 

esse será um fator fundamental para o sucesso. Para além disso, exige-se que 

o treinador de futebol seja especializado nas mais variadas áreas para que 

consiga gerir todo este processo.  

 Garganta (2001) e Maçãs (2006) vão ao encontro disso, referindo que o 

Futebol vai clamando por uma crescente especialização em diferentes funções 

e tarefas (do jogador ao treinador e ao árbitro, do fisioterapeuta ao médico, do 

chefe de departamento ao presidente do clube) pelo que exige, cada vez mais, 

dos seus intervenientes, competências e conhecimentos em quantidade e 

qualidade adequados. 

 Maçãs (2006) cita Pires (2005) referindo que esta atividade cada vez mais 

se integra em cenários macro de compreensão da realidade, sem os quais não 

é possível agir com eficiência e eficácia, como é possível perceber das palavras 



16 
 

dos mais diversos treinadores desportivos (…) no domínio do treino desportivo, 

sentem que o seu estádio de evolução de conhecimentos os obriga a olhar para 

o desporto através de um paradigma mais amplo, de maneira a melhor 

compreenderem os contextos e os quadros teóricos que envolvem a dinâmica 

da competição”. 

 Jacquet (2003) citado por Freitas (2014) refere que “o homem mais 

importante num clube é o treinador, é que decide, orienta, planeia e desenvolve 

um projeto”. 

 Maçãs (2006, p.29-30) indica que as competências atribuídas ao cargo de 

treinador, de acordo com a CNP-94 (grupo base 3.4.7.5 – atletas, desportistas e 

trabalhadores similares; 3.4.7.5.20 - treinador desportivo) são relativas ao 

“ensino das técnicas e das regras de uma determinada modalidade desportiva e 

prepara os jogadores individualmente e/ou em equipas para provas de 

competição em que têm de participar; explica e demonstra as técnicas da 

modalidade desportiva e observa as repetições feitas pelos jogadores e corrige-

os; organiza treinos para reforçar a aprendizagem das regras e técnicas 

específicas da modalidade; desenvolver a resistência e capacidades físicas 

individuais e estruturar os esquemas táticos da equipa; procura desenvolver nos 

desportistas o sentido de responsabilidade pelo cumprimento das regras da 

modalidade e de disciplina; estuda os sistemas táticos de atletas e equipas 

adversárias, elabora planos de atuação adequados para os suplantar e dá 

respetivas orientações aos jogadores; aconselha-os sobre as regras de vida, 

higiene e de saúde a seguir, para manterem as condições físicas e psíquicas 

adequadas, a fim de obterem o rendimento máximo nas competições; 

acompanha-los nas provas ou encontros, dando-lhes indicações 

complementares sobre as modificações táticas e comportamentos individuais a 

adotar, face aos comportamentos e características dos adversários. Por vezes é 

incumbido de ministrar preparação física adequada à modalidade”. 

 Para além disso, o aspeto comunicacional torna-se cada vez mais 

fundamental para o treinador. Com o crescimento das redes sociais e do 

mediatismo que é dado ao futebol, o treinador é visto como um exemplo e é 

necessário que este saiba comunicar para “dentro” e para “fora”. Isto é, que 
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tenha a capacidade de filtrar a informação que passa para a comunicação social 

e a que passa para os jogadores no seio do grupo. 

 Nesta linha de pensamento, Martens (1999) citado por Freitas (2014) diz 

que treinar é essencialmente um processo de comunicação, que implica saber 

comunicar e interagir com os atletas. Tal como Costa (2006) que refere que o 

treinador comunica com os praticantes de formas muito diversas e que deve 

mostrar alguma “preocupação” pelas questões particulares de cada um, mas ao 

mesmo tempo ter presente uma conduta de isenção, igualdade e justiça no 

tratamento dos atletas. 

 Mas afinal quais são as características que um treinador de referência 

deverá ter? 

 Bompa (2005) refere que um treinador de referência deverá ter as 

seguintes características: Caráter firme; Capacidade de motivar; Excelente 

professor; Psicólogo permanente; Alto nível educacional e informacional; Líder e 

organizado; Habilidades intelectuais elevadas. 

 Para Barreto (1998) o treinador deve ser um técnico especialista na sua 

modalidade, possuir um conhecimento profundo da mesma, em todas as suas 

principais dimensões (histórica, cultural, estrutural, metodológica, relacional, 

técnica, tática  e estratégica) e ter a capacidade de análise, quer do treino quer 

da competição, permitindo-lhe descobrir os aspetos primordiais que possibilitem 

aprender, aperfeiçoar e consolidar tanto o rendimento individual como o 

rendimento coletivo. 

 No entanto, é diferente ser treinador de uma equipa profissional ou ser 

treinador de jovens, pois no primeiro caso, o principal foco é o rendimento, ou 

seja, o resultado. No caso do treinador de jovens, o objetivo é a formação de 

jogadores e pessoas, tendo em conta as várias fases de desenvolvimento do 

jogador, tal como Leal & Quinta (2001) referem que é necessário transformar a 

formação de jogadores num processo ajustado e com objetivos adequados às 

diferentes fases do desenvolvimento do jovem jogador. 

 Com isto, torna-se claro que treinar jovens não é o mesmo que treinar 

adultos. Para treinar jovens, para além da motivação, é necessário conseguir 

estabelecer uma relação com os mesmos e conhecer os métodos e meios mais 

adequados para o seu desenvolvimento. (Pacheco, 2001). 
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 O mesmo autor, defende ainda que o treinador de formação não pode 

continuar a ser o ex-praticante ou o praticante em final de carreira, que sem 

formação específica é convidado para treinar os jovens, como recompensa de 

muitos anos de dedicação ao clube, e que se limita a aplicar experiência de 

antigo atleta e a organizar e dirigir sessões de treino.  

 Losa (2007) citado por Moita (2008) refere ainda existem muitos 

treinadores que, por ambição ou falta de conhecimento e até mesmo confusão, 

aplicam nas crianças um planeamento desportivo concebido para adultos. 

 Desta forma, tal como defende Stratton (2004), os treinadores, para os 

escalões de formação, devem ter maior conhecimento acerca do 

desenvolvimento da criança e experiência no treino de jovens, referindo que 

estes têm mais hipóteses de ajudar os jovens em formação a atingir o seu 

potencial. Para além disso, é também necessário que os treinadores estejam 

dispostos a aprender e aperfeiçoar-se no decorrer da sua vida, uma vez que 

treinar e fazer treinar é uma tarefa difícil e complexa para a qual é preciso estar 

preparado (Ruiz, 1998, cit. por Pacheco, 2001). 

 Outro dos problemas atuais no futebol de formação é a procura do 

treinador em ganhar a todo o custo, abdicando de aspetos fundamentais para o 

crescimento da criança, em troca de uma vitória no final do jogo. Muitas vezes 

assistimos, a crianças que não tocam na bola durante o jogo, porque a ideia do 

treinador está moldada para o resultado e não para o desenvolvimento da 

criança no jogo. Na minha opinião, é fundamental que os treinadores procurem 

ensinar e desenvolver as crianças na sua relação com bola, procurando que haja 

qualidade de jogo, desenvolvendo as capacidades motoras e intelectuais, 

sempre numa perspetiva de evolução e formação do jogador. Pacheco (2001) 

resume muito bem este tema, referindo que na formação o importante é aprender 

e que existe tempo para se ganhar finais e troféus. 

 Os clubes também têm um papel fundamental no que se refere ao 

processo de formação, escolhendo treinadores que potenciem ao máximo os 

jogadores. Para isso, é necessário que seja definido um modelo de formação e 

que este seja apresentado aos treinadores, de forma a uniformizar todo o 

processo de formação. Leal & Quinta (2001) defendem que os clubes devem 

procurar treinadores identificados com o clube e com o processo de formação do 

mesmo, partilhando a mesma conceção de jogo, de treino e de jogador, 
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visualizando a formação de uma conceção uniformizada. Segundo eles, esta 

realidade permite um trabalho mais organizado e planeado por parte dos 

treinadores e dos próprios clubes, ajudando no processo de formação. Estes 

autores defendem ainda que é necessário que os clubes criem formação para 

os treinadores. 

4.2. O Jogador 

 Atualmente assiste-se a uma valorização enorme do jogador de futebol, 

com estes a proporcionarem transferências milionárias e a receberem salários 

enormes. A responsabilidade de um jogador de futebol, hoje em dia, não passa 

apenas por jogar futebol, pois eles são vistos como exemplos para muitas 

crianças e jovens e assim a sua responsabilidade aumenta.  

 Por outro lado, os clubes com menor capacidade financeira, que não 

conseguem competir com os clubes mais ricos para a contratação dos melhores 

jogadores, são obrigados a fazer uma grande aposta na formação de jovens, que 

são potenciados para chegarem à equipa profissional e muitas das vezes 

acabam por serem esses jovens a render valores elevados de dinheiro. Santos 

(2012) defende que com o instalar e acentuar da crise económica mundial, os 

clubes têm sentido a necessidade de formar os seus próprios jogadores, 

preparando-os para a carreira enquanto seniores nos respetivos clubes. 

Pacheco (2001) refere mesmo que a aposta séria na formação, tem vindo a 

ganhar destaque no panorama da modalidade, evidenciando ser um caminho a 

explorar, de forma a garantir uma posição de destaque no contexto do futebol 

mundial. 

 No entanto, e num mundo cada vez mais consumido pelas tecnologias, 

as crianças começam a perder o interesse pelo futebol jogado. Se no passado, 

as ruas se enchiam de crianças com vontade de jogar futebol, hoje em dia é 

muito raro se verificar isso. Chegamos assim, ao futebol de rua, que durante 

vários anos foi fundamental para o desenvolvimento de jovens jogadores e que 

atualmente tende a desaparecer. 

 Segundo Lobo (2007) citado por Moita (2008) os melhores jogadores do 

mundo, não vêm das academias de futebol com relvados fantásticos, mas sim 

dos bairros de lata com campos irregulares. Garganta (2006) e Moita (2008) 
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referem que hoje em dia, devido ao progresso das cidades, da diminuição de 

espaços e do tempo disponível, é complicado encontrar espaços nos quais se 

possa jogar livremente, tendo-se verificado uma diminuição da prática do Futebol 

de Rua. 

 O holandês Rinus Michels (2001), considerado pela FIFA o treinador do 

século XX, refere que o futebol de rua é o modo de aprendizagem mais natural 

que se conhece. Pode constatar-se que é jogado sempre de forma competitiva, 

normalmente em grupos reduzidos e em pequenos espaços. Raramente se vê 

as crianças e os jovens praticarem habilidades técnicas ou lances táticos 

isolados. Garganta (2006) e Moita (2008) defendem ainda que apesar de ser 

verdade que a crescente especialização faz com que não se possa esperar que 

este tipo de prática espontânea resolva, por si só e de forma satisfatória, as 

questões da aprendizagem, o futebol de rua pode ser um bom ponto de partida 

para eleger algumas referências para ensinar e treinar. 

 Como referido anteriormente, o futebol de rua tende a desaparecer, e 

cada vez mais, é substituído pelas Academias de Futebol. No entanto, nem 

sempre estas academias funcionam corretamente e é importante que se faça 

uma reflexão sobre isso, de forma a não prejudicar o desenvolvimento do 

jogador. Um dos principais erros do futebol de formação em Portugal, é formatar 

as crianças para uma determinada forma de jogar, retirando-lhes a liberdade 

para pensar e executar à sua maneira. Roxbourgh (2005, cit por Moita,2008) 

refere que jogar livremente deve fazer parte do desenvolvimento do jovem. 

 Outro dos problemas, que é necessário refletir, é que o modelo de treino 

de uma equipa de jovens, não pode ser igual ao modelo de treino das equipas 

seniores, pois os jogadores encontram-se em patamares diferentes do seu 

desenvolvimento e os objetivos são diferentes. Pacheco (2001) defende que no 

futebol de formação, o jovem é o centro de toda a atividade, devendo o jogo ser 

adaptado às suas características. 

 De acordo com este autor, é então fundamental perceber que o futebol de 

formação é uma escola de jogadores de futebol e que, assim como, a escola 

tradicional pretende dar uma formação cultural e académica aos cidadãos para 

que mais tarde possam vir a ser integrados na vida ativa, a escola de futebol 
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pretende dar uma formação adequada aos jovens futebolistas, para que mais 

tarde possa vir a integrar as suas equipas seniores. 

 Garganta (1986) e Moita (2008) referem que um atleta passa por várias 

etapas antes de alcançar os mais elevados níveis de desempenho desportivo, 

sendo que, para isso acontecer, é imperativo racionalizar e organizar esse 

percurso desde o início da formação até aos mais altos níveis de desempenho. 

 Torna-se então fundamental que o treinador de formação tenha 

conhecimento das etapas de crescimento do jogador, tal como Stratton (2004) 

refere, é necessário que haja um bom conhecimento da forma como os jovens 

desenvolvem as suas capacidades e as suas características, desde crianças até 

adultos, do ponto de vista do crescimento, da maturação e do desenvolvimento 

físico e psicológico, de forma a existir um acompanhamento adequado para que 

os futebolistas atinjam um rendimento elevado. 

 O autor referido anteriormente defende que existem dois períodos de 

crescimento rápido, durante a infância e a puberdade. O crescimento do cérebro 

e do sistema nervoso ocorre principalmente nos 7 primeiros anos de vida, 

abrandando por volta dos 12-13 anos. Em relação ao peso e à altura, os valores 

mantêm-se em conformidade com os dados da população normal até ao final da 

adolescência. A partir deste período, o peso aumenta mais que a altura, existindo 

um maior desenvolvimento da massa muscular. Em relação às fibras 

musculares, não existem grandes diferenças no que diz respeito à sua 

distribuição quando comparamos crianças com adultos. No entanto, o tamanho 

das fibras musculares está dependente do trabalho realizado pelo músculo 

durante o crescimento, aumentando com a idade. Por isso, este autor defende 

que os treinadores devem prestar atenção à capacidade de gerar potência, uma 

vez que esta capacidade é significativamente afetada nas crianças devido ao 

seu crescimento e desenvolvimento. 

 No que se refere à faixa etária onde estou inserido, ou seja, jovens com 

14/15 anos, Garganta (1986) defende que o objetivo é o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos pressupostos para a prática desportiva, bem como, a 

introdução de elementos que condicionam de forma direta, o rendimento. O 

mesmo autor, refere que as capacidades a desenvolver predominantemente 
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nesta faixa etária, são a resistência aeróbia, a flexibilidade geral, velocidade 

(reação, deslocamento e execução) e a força resistente e veloz. 

 O modelo LTAD (Long-Term Athlete Development) foi proposto por 

Stafford (2005), baseando-se nos trabalhos de Balyi, e engloba as seguintes 

etapas: 1) fundamental 2) aprender a treinar 3) treinar para treinar 4) treinar 

para competir 5) treinar para ganhar e 6) retenção. É um modelo que não 

consagra somente etapas de formação do jovem atleta, mas para toda a vida. 

Os seus intentos primam por maximizar o potencial individual de cada atleta, 

como também, e para a maioria que não atinge níveis de elite, promover os 

benefícios de um envolvimento de longa duração no desporto. 

  

 

  

  

  

  

 

 

 Como é possível observar na Figura 1, para jovens do sexo masculino, o 

escalão sub-15 corresponde à etapa Treinar para Treinar, ou seja, do 

desenvolvimento da condição física e consolidação das habilidades desportivas 

específicas. 

 Segundo Stafford (2005), a etapa “treinar para treinar” sucede nos 

rapazes entre os 12 e os 16 anos e nas raparigas entre os 11 e os 15 anos. O 

autor alega que esta etapa cobre um período peculiarmente sensível para o 

desenvolvimento físico e de habilidades técnicas e táticas. Para além disso, esta 

pode ser considerada a principal fase para o desenvolvimento da condição física, 

nomeadamente da resistência aeróbia e da força, sendo o Pico de Velocidade 

em Altura (PVA) um ponto de referência a tomar sempre em consideração. Nos 

Figura 3 - Modelo LTAD (Stafford, 2005) 
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JDC, é nesta etapa que o conteúdo do treino se centra no desenvolvimento e 

consolidação de ações técnicas ou habilidades específicas de um desporto, 

constituindo também a etapa inicial de preparação tática, naturalmente, em 

níveis básicos e intermédios. Stafford (2005) admite que esta etapa possa durar 

entre três a cinco anos, ocorrendo um aumento progressivo do treino específico 

em relação ao treino geral e da importância relativa da competição no processo 

de formação da criança/jovem (rácio treino-competição de 60:40). 

 Especialmente nos JDC, o desenvolvimento da tomada de decisão 

inerente ao ato tático, ou seja, à resolução dos problemas situacionais do jogo, 

não pode ser deixado ao acaso. Pelo contrário, deve ser uma parte integrante e 

permanente de todo o processo de formação do jovem, sendo a parcela do treino 

da tática, no tempo total de treino, determinada pela importância relativa desta 

componente na estrutura de rendimento do jogo. Importa ainda ressalvar que 

todos os programas de treino, competição e recuperação devem ser delineados 

em função do desenvolvimento individual e não, como é comum, relativamente 

à idade cronológica dos atletas (Stafford, 2005). 

 Pacheco (2001) e Wein (2004) ergueram alguns pilares progressivos para 

a formação de jogadores, introduzindo as formas de jogo privilegiadas, distintas 

quando em contraste. Pacheco define 5 grandes etapas no ensino do jogo de 

futebol: construção do jogo 3x3 (6-7 anos), construção do jogo 5x5 (7-8 anos), 

construção do jogo 7x7 (8-10 anos), construção do jogo 9x9 (10-12 anos) e 

construção do jogo 11x11 (+12 anos).  

 No treino com crianças e jovens é necessário ter em atenção as janelas 

de treinabilidade que surgem em diferentes momentos ao longo do processo de 

maturação (Neves, 2010 cit. por Ferreira, 2013).  Também Balyi (2005) refere 

que se as janelas de treinabilidade forem devidamente exploradas, o efeito do 

treino será ótimo. 

 Atualmente, os clubes já estabelecem um Modelo de Jogador, definindo 

as características que pretendem que os jogadores adquiram ao longo do 

processo de formação, para facilitar a chegada dos mesmo ao futebol 

profissional. Leal e Quinta (2001) referem que não havendo uma definição clara, 

por parte do clube, do tipo de jogador que pretende formar, vão sendo excluídos 
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ao longo de todo o processo de formação jogadores cujo perfil não se adapta ao 

modelo de jogo de cada treinador em cada escalão, já que um bom jogador para 

um treinador, pode não o ser para outro. Estes autores acrescentam que os 

clubes deverão formar, acima de tudo, um jogador específico que se quer 

inteligente e autónomo e possuído de cultura tática evoluída. 

 Podemos então afirmar que o objetivo passa por formar “um jogador 

inteligente, capaz de agir por ele próprio, utilizando os seus conhecimentos e as 

suas experiências”. (Bayer, 1994 cit. por Moita, 2008). 

 Na atualidade, os clubes com maior dimensão têm também 

departamentos de scouting, que permitem identificar jogadores em idade baixas 

com potencial para integrar o clube, tal como Williams & Reilly (2000) referem 

que a deteção de talentos em idades cada vez mais precoces tem vindo a ser 

uma das preocupações dos clubes, de forma a garantirem que estes recebam 

treino especializado de modo a promover o seu desenvolvimento. Como é 

previsível, nestas idades, não é possível prever se estes jogadores vão ter no 

sucesso no futuro, no entanto, são identificadas algumas características que 

permitem distingui-los dos outros. Mas então como podemos identificar um 

talento? 

 Sobral (1994) defende que enquanto o talento manifesta uma elevada 

aptidão específica para uma forma particular de atividade, o dotado apresenta 

capacidades de âmbito mais geral, associadas ao que podemos designar como 

uma habilidade generalizada para realizar tarefas de natureza físico-motora. 

 Então na tentativa de identificar jogadores com talento Williams & Reilly 

(2000) utilizaram 4 fatores de avaliação dos jogadores: físico, fisiológico, 

psicológico e fatores cognitivos, para conseguirem detetar os jovens talentosos 

no futebol. Por sua vez Kannekens et al. (2011) citado por Santos (2016), noutra 

linha de pensamento e na tentativa de descobrirem um instrumento que 

permitisse a deteção de talentos, partiram da premissa que em elites as 

diferenças entre jogadores parecem estar menos relacionadas com as 

caraterísticas físicas e fisiológicas e mais com os “skills” técnicos, a motivação e 

a tática individual, isto é, com “skills” táticos. 
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 Apesar destas abordagens, como foi referido anteriormente, a deteção de 

um talento, não significa que o jogador vá ter sucesso no futuro, pois tudo isso 

depende de outros fatores externos, como a vida social, as oportunidades que 

lhe são dadas, as lesões que possa sofrer e também fatores motivacionais. 

 No Futebol Clube Penafiel, não existindo um departamento de scouting 

que permita detetar estes jovens, os treinadores ficam responsáveis por, ao 

longo da época, referenciarem jogadores de clubes da região que possam 

interessar ao clube. O objetivo passa por ter os jovens mais talentosos da região 

do Vale do Sousa, para que se possam desenvolver no clube. Apesar disso, 

também existem outros clubes de dimensão na zona, que acabam por dificultar 

esta tarefa. 

4.3. O Treino 

 O treino consiste na preparação, quer individual, quer coletiva, com o 

objetivo de melhorar a performance e de corrigir os erros que vão aparecendo 

quer no treino, quer no jogo. O objetivo é preparar a equipa para todos os 

cenários que possam acontecer no jogo. O treinador é o responsável por 

elaborar, planear e aplicar todo o processo de treino. Este processo de treino 

terá obrigatoriamente de estar ligado ao modelo de jogo, pois não faz qualquer 

sentido a equipa treinar uma coisa que não vai aplicar no jogo.  

 Treino é todo o processo que visa desenvolver as capacidades de trabalho 

do organismo provocando modificações progressivas fisiológicas e funcionais 

que caraterizam um indivíduo treinado quando em confronto com um indivíduo 

não treinado. A finalidade é atingir-se o máximo de rendimento e sob um regime 

de economia, de esforço e de resistência à fadiga, atingindo um resultado pré-

estabelecido de acordo com uma previsão anterior (Lima et al., 1977 cit. por 

Santos, 2016). 

 Segundo Ramos (2009), o treino deverá perseguir os objetivos de 

desenvolvimento das capacidades dos jogadores, utilizando formas cuja 

natureza contenham os restantes elementos do jogo e sob uma atmosfera o mais 

próximo possível da que impera na atividade competitiva, sendo que o objetivo 

central do treino é a melhoria do rendimento desportivo que se expressa em 
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competição, logo os fatores que interessa melhorar são os que influenciam a 

capacidade competitiva dos praticantes. 

 No mesmo sentido, Castelo & Matos (2013) referem que 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 

 Então, o treinador deverá ter um conhecimento aprofundado dos 

conceitos e metodologias, no que se refere ao Exercício de Treino, à Sessão de 

Treino e ao Microciclo de Treino. 

 Exercício de Treino 

 O exercício é aspeto fundamental do treino. O treinador deve escolher 

exercícios adequados ao seu Modelo de Jogo, de forma a que, os jogadores 

obtenham rendimento no jogo. Queiroz (1986), refere que, o principal meio de 

preparação dos jogadores e das equipas é o exercício, e que um dos aspetos 

mais importantes no treino é escolher, de uma forma criteriosa, aqueles que são 

os mais efetivos e eficazes para se atingir o maior rendimento da equipa. 

 Segundo Castelo (1996), os exercícios são a estrutura de base de todo o 

processo responsável pela elevação, manutenção e redução do rendimento dos 

jogadores e das equipas. Logo, o exercício de treino é o elemento central, isto é, 

a estrutura base do processo de treino, sendo concebida e aplicada para elevar 

o rendimento, como meio de realização de tarefas e para aprender, aperfeiçoar 

ou desenvolver a direção dos praticantes para o objetivo válido (Ramos, 2003). 

 Castelo & Matos (2013) definem o exercício de treino como um ato motor 

sistematicamente repetido cuja essência assenta na realização de movimentos 

de diferentes segmentos do corpo, executados simultaneamente ou 

sucessivamente, coordenados e organizados numa estrutura segundo um 

determinado objetivo a atingir. Cada movimento e o exercício, no seu conjunto, 
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devem ter, entre outras especificidades: direção, amplitude, velocidade, duração, 

ritmo e tempo de duração. 

 O exercício de treino pode ser manipulado através dos fatores estruturais. 

Castelo & Matos (2013) referem que a dinâmica da adaptação funcional do 

jogador ou da equipa, é suportada pela dinâmica das componentes estruturais 

do exercício e, em último caso, pelo processo global de treino e competição. 

Assim, é através do manuseamento eficaz destas componentes estruturais do 

exercício de treino, que se poderão controlar os níveis de adaptação do jogador 

ao jogo de futebol ou ao modelo de jogo que se procura implantar e, por 

consequência, os seus níveis de rendimento desportivo. 

 Iremos então desenvolver os fatores que estruturam o exercício de treino 

dividindo-os em dois níveis de análise: as componentes e as condicionantes. 

 As componentes estruturais referem-se ao volume, intensidade, 

densidade e frequência do exercício.  

 De acordo com Castelo & Matos (2013), os exercícios específicos de 

preparação geral e os exercícios de preparação específica, estabelecem 

diferentes situações contextualizadas de ataque e defesa, pela manipulação das 

condicionantes estruturais. É através desta manipulação, que se possibilita um 

desenho diferenciado dos exercícios, que consubstanciam cenários, mais ou 

menos próximos da lógica interna do jogo ou, do modelo de jogo que se procura 

implantar. Isto só é possível através da utilização apropriada das diferentes 

condições que derivam dos constrangimentos estruturais relativamente ao 

espaço, tempo, número, regulamento, à tático-técnica e aos instrumentos 

utilizados, e que estão sempre presentes, mas em diferentes proporcionalidades, 

nos exercícios de treino de caráter específico. 

 O exercício pode também ser classificado quanto à forma. A forma do 

exercício de treino é definida pela organização, que se estabelece a partir dos 

elementos considerados no seu conteúdo. Assume especial relevância e 

complexidade no treino de futebol, em que é necessário trabalhar com elevado 

número de jogadores. Estes deverão cumprir o objetivo e os detalhes 

determinados pelo conteúdo do exercício, respeitando-se com igual rigor e 

exigência os aspetos relacionados com as componentes e as condicionantes. 
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Assim, segundo Castelo & Matos (2013), evidencia exercícios de carácter: 

individual, grupal, setorial e em equipa. 

 É, ainda, necessário taxinomizar o exercício de treino, tal como refere 

Almeida (2014) “surge então a necessidade de criar uma taxonomia (forma de 

classificação) que consagre a variabilidade dos métodos de treino para o futebol, 

de uma forma percetível e operacional, sabendo que a imutabilidade e 

convicções rigorosas e definitivas acerca desta matéria, não são, nem nunca 

serão fatos consumados por toda a comunidade de profissionais desta área. 

Construir uma classificação metodológica universal, parece assim, ser uma 

tarefa que tem tanto de utilidade como de complexidade”.  

 Castelo & Matos (2013) referem que taxinomizar significa classificar os 

exercícios de treino segundo o seu conteúdo específico. Todo o exercício de 

treino quando aplicado deve ser dirigido a todo um potencial desenvolvido, 

acumulado e disponível. 

  Segundo Queiroz (1986), muitos autores adotam como critério 

fundamental para a seleção e/ou organização dos exercícios, a análise do seu 

conteúdo, deduzindo, a partir do tipo e número de elementos técnicos, táticos e 

físicos nele incluídos, o grau de significância existente entre o exercício e os 

efeitos desejados, caraterizando posteriormente as condições globais de 

execução do exercício. Para outros, tendo em vista um determinado objetivo, é 

a caraterização da estrutura da atividade proposta que fundamenta a seleção 

e/ou a organização de um exercício.  

 No entanto, cada treinador deverá ajustar a sua classificação de 

exercícios (taxonomia) à sua “filosofia” de treino, mas tendo sempre em mente 

que um mesmo exercício poderá perseguir diferentes objetivos (Caldeira, 2013). 

 Queiroz (1986) desenvolveu uma proposta metodológica no domínio 

específico do treino de futebol, onde considerou os seguintes tipos de exercícios: 

 Os exercícios fundamentais - todas as formas de jogo que incluem a 

finalização como estrutura elementar fundamental, ou seja, todos os exercícios 

em que, qualquer que seja a forma, a estrutura e a organização da atividade, a 

finalização representa a meta fundamental a atingir.  

 1. Forma Fundamental I – Ataque sem oposição sobre uma baliza.  

 2. Forma Fundamental II - Ataque contra a defesa sobre uma baliza.  
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 3. Forma Fundamental III - Ataque contra a defesa sobre duas balizas.  

 Os exercícios complementares - são todos aqueles em que, qualquer 

que seja a forma ou estrutura organizadora da atividade, não incluem como 

estrutura base fundamental a finalização.  

 1. Formas Integradas – Incluem elementos de dois ou mais fatores de 

preparação.  

 2. Formas Separadas – Incluem elementos de um só fator de preparação 

e desenvolvem-se fora das condições de jogo. 

 Para Castelo & Matos (2003), os diferentes meios de ensino/treino devem 

ser classificados pelas suas caraterísticas lógicas relativamente às estruturas do 

jogo de futebol e não a partir de certas capacidades fisiológicas particulares que 

possam no futuro desempenhar um papel impulsionador ou potenciador das 

respostas motoras específicas dos jogadores. Assim, apresentou a proposta 

formal da sua taxonomia, definindo dois tipos de meios de ensino/treino do jogo: 

  
 Os de preparação geral - que são suportados pelo desenvolvimento das 

capacidades condicionais e são todos os exercícios que não utilizam a bola como 

meio de decisão mental e ação motora.  

 Os de preparação específica - que são suportados pelo desenvolvimento 

de fatores de ordem técnica e tática manipulando-se as condicionantes 

estruturais da modalidade. Estes podem ser de dois tipos:  

 1. Exercícios específicos de preparação geral - têm por objetivo 

desenvolver o conteúdo específico do futebol através de uma relação primordial 

do jogador com a bola, sendo este o elemento determinante da sua ação 

conjuntamente com um reduzido número de companheiros e adversários, não 

envolvendo a concretização do objetivo fundamental do jogo, o golo.  

 2. Exercícios específicos de preparação - potenciam as relações entre 

o jogador e os objetivos do jogo e devem ser construídos de maneira a que os 

jogadores sintam que estes derivam verdadeiramente da lógica estrutural da 

modalidade, isto é, exercícios onde haja sempre atenção ao objetivo do jogo, o 

golo, sendo que este só é possível através da finalização.  
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 Os exercícios Específicos de Preparação Geral são subdivididos em 

quatro categorias: Descontextualizados/Aperfeiçoamento Técnico, Manutenção 

da Posse de Bola, Circuito e Lúdico-Recreativos. 

 Os exercícios Específicos de Preparação são subdivididos em sete 

categorias: Metaespecializados, Concretização do Objetivo de Jogo, 

Padronizados, Treino de Setores, Competitivos, Situações Fixas de Jogo e 

Treino Específico de Guarda-Redes. 

 A aplicação de qualquer exercício de treino deve estar ajustada às 

capacidades momentâneas do jogador ou da equipa e não à classificação que 

podemos estabelecer relativamente aos conteúdos destes. (Castelo & Matos, 

2013) 

 Sessão de Treino 

 Segundo Bompa (2002) a sessão de treino será a principal ferramenta a 

ser utilizada pelo treinador, no sentido de moldar a equipa à “sua imagem”, uma 

vez que será o espaço primordial para o desenvolvimento do seu trabalho, que 

será refletido em situações de competição. 

 De acordo com Castelo & Matos (2013) as sessões de treino são 

constituídas por um conjunto de exercícios, devidamente sistematizados e 

coordenados, por forma, a constituírem um processo metodológico unitário e 

global. Com efeito, os exercícios de treino devem permitir a unidade das 

atividades dos jogadores ou da equipa, evitando que a sessão não seja 

desvirtualizada em relação ao seu tema e objetivos a atingir. 

 As sessões de treino podem ser classificadas de acordo com o objetivo 

que pretendem atingir (Castelo & Matos, 2013):  

 1. De conhecimento: têm como objetivo conhecer o estado de 

preparação, assim como alguns aspetos dos jogadores e da equipa. 

 2. De aprendizagem ou aquisição: têm como objetivo a assimilação por 

parte dos jogadores de atitudes estratégicas e comportamentos motores 

essenciais para o desenrolar eficaz do modelo de jogo adotado.  

 3. De desenvolvimento ou aperfeiçoamento: têm como objetivo a 

evolução da prestação dos jogadores e da equipa mais alargada, persistente e 

eficaz no tempo, na direção do modelo de jogo adotado.  
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 4. De manutenção: têm como objetivo a estabilidade das ações motoras 

específicas de respostas às situações do jogo. 

 5. De superação: caracterizam-se por uma constante procura de 

rendimento máximo e dos níveis de prontidão perante as situações de jogo, 

tendo como objetivo estimular os processos de adaptação do organismo ao 

modelo de jogo adotado. 

 Microciclo de Treino 

 Segundo Castelo & Matos (2013), o microciclo de treino é constituído por 

um conjunto de sessões de treino repartidas por diferentes dias, destinadas a 

abordar na sua globalidade o desenvolvimento do modelo de jogo e, os aspetos 

que derivam da observação e análise da competição. Neste sentido, nem todas 

as sessões de treino de um microciclo são da mesma natureza, estas variam de 

acordo com temas e conteúdos de aprendizagem, de aperfeiçoamento, de 

desenvolvimento, de controlo, de experimentação, etc.  

 O microciclo é composto por fatores temporais, metodológicos e 

estratégico-táticos. 

 Fatores temporais  

 A duração de um microciclo pode variar entre 3 ou 4 dias e também pode 

ir além dos 10 dias. No entanto, a duração mais frequente dos microciclos é de 

sete dias (trabalho semanal). De uma forma geral, a estrutura e duração do 

microciclo é em função do quadro competitivo em que a equipa está inserida. 

 Fatores Metodológicos  

 O objetivo fundamental na construção dos microciclos é a elevação do 

nível de rendimento dos jogadores ou da equipa. Para isso, a construção dos 

microciclos deve obedecer a dois parâmetros metodológicos essenciais, 

contraditórios e complementares: Alterar com regularidade o conteúdo dos 

exercícios que compõem a sessão de treino; Manter constantes os conteúdos 

dos exercícios ou das sessões de treino. 

 Fatores Estratégico-Táticos:  

 A preparação da equipa para a competição passa pela elaboração de um 

plano estratégico-tático. A elaboração deste plano passa pelas seguintes 
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vertentes: Orientação geral do jogo coletivo; Adaptação dos métodos de jogo da 

equipa em função das particularidades da expressão tática adversária; 

Planeamento ações táticas diferentes por forma a surpreender o adversário; 

Constituição da equipa; Distribuição das missões táticas; Reunião de 

reconhecimento do adversário. 

 Concluímos então que o modelo de treino deve ser o mais aproximado 

possível do que se pretende para o jogo. Castelo & Matos (2013) referem que 

quanto maior o grau de congruência do modelo de treino, por intermédio da 

opção por metodologias específicas entre as que estão à disposição do 

treinador, e o modelo de jogo, conceptualizado por este, maiores serão as 

possibilidades para uma superação constante dos jogadores e da equipa. 

 Para isto resulta fundamentalmente que o modelo de jogo seja 

reproduzido de forma sistemática pelo modelo de treino, sendo por este 

representado sempre que possível, e servindo como guião à opção e 

sequenciação pelos diferentes métodos de treino no planeamento das sessões 

e microciclos de treino (Castelo & Matos, 2013).   

 Para concluir, no Futebol é frequente dizer-se que conforme se quer jogar, 

assim se deve treinar, o que sugere uma relação de interdependência e 

reciprocidade entre a preparação e a competição. Tal relação é consubstanciada 

por um dos princípios do treino, o princípio da especificidade, que preconiza que 

sejam treinados os aspetos que se prendem diretamente como o jogo (estrutura 

de movimento estrutura da carga, natureza das tarefas, etc.) no sentido de 

viabilizar a maior transferência possível das aquisições operadas no treino para 

o contexto específico do jogo (Garganta, 1997). 

4.4. O Jogo 

 O jogo é o espaço competitivo, onde se pretende que sejam reproduzidos 

os comportamentos que são trabalhados durante o microciclo, nas sessões de 

treino. O resultado do jogo é influenciado por diversos fatores que ocorrem ao 

longo do jogo e para os quais os jogadores e treinadores devem estar 

preparados. É necessário que a preparação para o jogo seja muito bem feita, 

mas também que se efetue uma reflexão final, para se tentar identificar os pontos 

positivos e negativos, de forma a que haja sempre um crescimento da equipa ao 

nível do jogo. 
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 Como referido anteriormente, o jogo de futebol é constituído por vários 

momentos. Oliveira (2004) diz-nos que os Momentos do Jogo podem aparecer 

aleatoriamente já que a ordem em que eles se apresentam não é possível de ser 

antecipada. 

 Segundo o mesmo autor, o jogo é composto pelos seguintes momentos: 

a) Organização Ofensiva - este momento é caracterizado como sendo 

os comportamentos que a equipa assume quando tem a posse de bola 

e tendo como objetivo preparar e criar situações ofensivas de forma a 

marcar golo. 

b) Transição Defensiva - Em relação a este momento, é caracterizado 

como sendo os comportamentos que se devem adotar durante os 

segundos que se seguem à perda da posse de bola. Estes segundos 

são de extrema importância uma vez que as duas equipas se 

encontram momentaneamente desorganizadas para as novas funções 

que têm de assumir, assim sendo, ambas tentarão aproveitar a 

desorganização da equipa adversária. 

c) Organização Defensiva - Este momento é caracterizado como sendo 

os comportamentos assumidos pela equipa quando não tem posse de 

bola com o objetivo de se organizar de maneira a impedir que a equipa 

adversária prepare e crie situações para marcar golo ou que marque 

golo. 
d) Transição Ofensiva - Este momento é caracterizado como sendo os 

comportamentos que se devem adotar durante os segundos que se 

seguem à recuperação da bola. Estes segundos são de extrema 

importância, uma vez que, tal como na transição defensiva, as duas 

equipas encontram-se momentaneamente desorganizadas para as 

novas funções que têm de assumir, assim sendo, ambas tentarão 

aproveitar a desorganização da equipa adversária para proveito 

próprio. 

 Podemos considerar ainda, um 5º momento do jogo, que são os 

Esquemas Táticos Ofensivos e Defensivos e que cada vez mais assumem um 

papel preponderante no resultado do jogo. 
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 Os momentos de organização ofensiva e defensiva são ainda compostos 

por diferentes fases ou etapas. De acordo com Maçãs, Couto & Conceição 

(2011) as fases do jogo representam as etapas percorridas no desenvolvimento 

do ataque ou defesa, desde o seu início até à sua completa consumação. 

 Queiroz (1983) classifica as fases do jogo de acordo com o processo 

ofensivo ou defensivo em três fases:  

 Ofensivo:  

 Fase III: Construção das ações ofensivas;  

 Fase II: Criar situações de finalização;  

 Fase I: Finalização.  

 Defensivo:  

 Fase I: Impedir a finalização.  

 Fase II: Anular situações de finalização;  

 Fase III: Impedir a construção das ações ofensivas;  

 Já Castelo (2013) refere que as etapas do ataque são: i) Construção do 

processo ofensivo; ii) Criação de situações de finalização; iii) Finalização. 

Quanto às etapas da defesa são definidas como: i) Equilíbrio defensivo; ii) 

Recuperação defensiva; iii) Defesa Propriamente Dita.  

 Depois de conhecidos os momentos do jogo e as suas fases e etapas, 

importa também ter conhecimento dos métodos de jogo, isto é, como 

pretendemos que a equipa se comporte nesses momentos. Segundo Maçãs & 

Brito (2000), os métodos de jogo são um conjunto de ações individuais e 

coletivas, adotadas para imprimir ao jogo da equipa, coerência na movimentação 

e impor ao adversário as soluções e o ritmo de jogo mais conveniente, no 

processo ofensivo ou defensivo.  

 Castelo (1996) classifica os métodos de jogo da seguinte forma: 

a) Ofensivos: Ataque organizado; Ataque rápido; Contra-Ataque. 

b) Defensivos: Defesa à zona; Defesa Individual; Defesa Mista; Defesa 

Zona Pressionante. 

 O ataque organizado é um método de jogo ofensivo que se manifesta 

cada vez que após a recuperação da posse de bola, não é possível utilizar um 

eventual desequilíbrio defensivo da equipa adversária.  
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 Este método de jogo caracteriza-se por uma elevada elaboração na fase 

de construção do processo ofensivo. A equipa desenvolve o seu processo 

ofensivo num bloco homogéneo e compacto e as atitudes/comportamentos da 

equipa são orientados no sentido de jogar pelo seguro (manter a posse de bola).  

 O contra-ataque é um método de jogo ofensivo que se manifesta sempre 

que após a recuperação da posse de bola, se utiliza o momentâneo desequilíbrio 

defensivo adversário, resultante da ação ofensiva que este realizava.  

 Este método de jogo caracteriza-se por uma circulação rápida da bola, em 

profundidade, por um mínimo número de passes e de jogadores, pela 

movimentação rápida dos jogadores, rápida transição defesa/ataque, criar 

dificuldades na organização defensiva adversária e rápida ocupação e utilização 

dos espaços dados pela equipa adversária. 

 A defesa individual é um método de jogo defensivo que se caracteriza 

pela “lei do um contra um”, onde a capacidade física é fundamental e que se 

assenta uma igualdade permanente. Há um constante predomínio do princípio 

específico defensivo (contenção) e um elevado grau de responsabilidade 

individual.  

 A defesa zona é um método de jogo defensivo que se caracteriza pela lei 

do “todos contra um”, em que um jogador é responsável por uma determinada 

zona do campo, intervindo quando aí penetra a bola ou o adversário. Há uma 

entreajuda permanente, bem como, a utilização da chamada defesa em linha 

para aproveitar a lei do fora-de-jogo.  

 A defesa mista é outro método de jogo defensivo e expressa-se pela 

síntese do método à zona e individual. Assim, cada jogador evolui na sua zona 

e marca o adversário de posse de bola até: este se desfazer da bola; um 

companheiro assumir as suas funções. 

 A defesa zona pressionante ou pressing caracteriza-se por uma 

marcação rigorosa e agressiva ao portador da bola, deslocamento dos jogadores 

para zonas próximas da bola, condução do ataque adversário para zonas que 

facilitem a recuperação da posse de bola e por um elevado espírito de equipa, 

coordenação e solidariedade. 

 Para além disto, para se conhecer o jogo é necessário que se definam os 

princípios de jogo. “Para jogar corretamente é necessário compreender, para 
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compreender é necessário saber, para compreender e saber é necessário definir 

princípios do jogo.” (Teissie, 1970 cit. por Castelo, 1996) 

 Queiroz (1983) define os princípios de jogo como: 

 Princípios fundamentais: 

a) Recusar a inferioridade numérica; 

b) Evitar a igualdade numérica; 

c) Criar superioridade numérica. 

 Princípios Específicos: 

a) Ofensivos (penetração, cobertura ofensiva, mobilidade e espaço) 

b) Defensivos (contenção, cobertura defensiva, equilíbrio e 

concentração) 

 Depois de conhecidos todos estes conceitos abordados anteriormente, 

estamos preparados para definir o modelo de jogo da equipa. Oliveira (2003) 

define modelo de jogo como uma ideia/conjetura de jogo constituída por 

princípios, subprincípios, etc., representativos dos diferentes momentos/fases do 

jogo, que se articulam entre si, manifestando uma organização funcional própria, 

ou seja, uma identidade. Refere ainda que o modelo de jogo adotado deverá 

evidenciar e potenciar o melhor das características dos jogadores e da equipa, 

fazendo desaparecer as deficiências e incapacidades que têm. 

 Segundo Queiroz (1986), a definição de uma conceção de jogo (modelo 

de jogo), deve assentar na análise dos modelos de jogo mais representativos de 

um nível superior de rendimento na modalidade, com o objetivo de quantificar e 

qualificar a efetividade das ações de jogo do ataque e defesa e caraterizar, em 

todos os seus domínios, as exigências de esforço colocadas aos jogadores em 

jogo.  

 Na mesma linha de pensamento, Pinto & Garganta (1996) afirmam, que o 

modelo de jogo, para ter sucesso, deve ser construído a partir da observação e 

caraterização do jogo das equipas mais representativas da modalidade, tendo 

desta forma em conta o modelo de jogo mais evoluído e acrescentam ainda que 

se deve ter em consideração as caraterísticas morfo-funcionais e sócio-culturais 



37 
 

dos nossos atletas, bem como um outro aspeto importante do jogo, as condições 

climatéricas predominantes. 

 Para a definição do modelo de jogo, é fundamental conhecer as ideias do 

clube, bem como todos os jogadores que vamos ter à disposição, tal como 

referem tanto Castelo (1996) como Oliveira (2003) dizem que é essencial para o 

treinador conhecer os jogadores, pois a concetualização de um modelo de jogo 

para a equipa será o primeiro passo para a formação do plantel para a nova 

época desportiva, através da definição do número de jogadores que formam o 

grupo e as bases de escolhas dos jogadores. Caso não se possa escolher os 

jogadores que formam o grupo (por diversas razões), ter um aprofundado 

conhecimento dos jogadores que formam o plantel permite-lhe fazer adaptações 

ao modelo de jogo, por forma a construir uma equipa melhor e a atingir os 

objetivos pretendidos.  

 Por isso, podemos referir que o modelo de jogo não é definitivo, ou seja, 

ao longo da época, o treinador tem a necessidade de fazer adaptações no 

mesmo. Castelo (1996) defende que o modelo de jogo não é fixo, vai-se 

progressivamente construindo, desconstruindo e reconstruindo, sendo este um 

aspeto fundamental deste tema. Oliveira (2003) refere que o modelo se assume 

sempre como uma conjetura que está permanentemente aberto aos acrescentos 

individuais e coletivos, nunca sendo um dado adquirível, desta forma, o modelo 

final é sempre inatingível, pois está sempre em reconstrução e em constante 

evolução. 

 O modelo de jogo depende essencialmente das ideias de jogo do 

treinador, pois é ele o responsável por criar o modelo, no entanto, deve ter 

sempre em atenção que o objetivo passa por potenciar ao máximo as 

capacidades dos jogadores. Oliveira (2003) refere que a ideia de jogo do 

treinador é um aspeto determinante na organização de uma equipa de futebol, 

logo, se o treinador souber claramente como quer que a equipa jogue e quais os 

comportamentos que deseja dos seus jogadores, o processo de treino e de jogo 

será mais facilmente estruturado, organizado, realizado e controlado. O mesmo 

autor defende que o modelo de jogo adotado deverá evidenciar e potenciar o 

melhor das caraterísticas e das capacidades dos jogadores, e, desta forma, da 

equipa, fazendo desaparecer as deficiências e incapacidades que têm, 
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potenciando as qualidades, mas assumindo sempre uma postura de procura 

permanente de evolução individual e coletiva. 

 No caso do futebol de formação, é importante que os clubes criem um 

modelo de jogo comum a todos os escalões de forma a uniformizar todo este 

processo, principalmente ao nível dos princípios de jogo. Na minha opinião, o 

treinador deve seguir essa linha orientadora, mas sem nunca retirar a liberdade 

aos seus jogadores de forma a não os “castrar”. Ou seja, os princípios do modelo 

de formação devem ser seguidos, mas deverá o treinador efetuar as alterações 

necessárias de acordo com as características dos jogadores. Leal & Quinta 

(2001) defendem que não é coerente que cada treinador dos diferentes escalões 

de formação trabalhe de forma autónoma e simplesmente de acordo com as 

suas convicções, não havendo uma uniformização relativamente ao modelo de 

jogo e de treino. 

 Almeida (2014) refere ainda que o modelo de jogo será tanto mais rico 

quanto mais possibilitar aos jogadores acrescentarem a sua própria criatividade 

e talento sem, no entanto, adulterar as premissas do próprio modelo. 

 Modelo de Jogo FC Penafiel Sub-15 2017/2018  

 O Modelo de Jogo, pretende fazer com que os atletas sejam capazes de 

compreender o que é o futebol de qualidade (saber o que é jogar mal e bem), de 

serem organizados e assim saber o que fazer em campo, porque o fazem, que 

funções devem assumir, quais os princípios que modelam o jogo da equipa e 

apresentar padrões e rotinas tácitas evoluídas baseados no conhecimento 

específico do jogo.  

 A equipa/atletas têm de jogar para ganhar, através de uma atitude 

competitiva agressiva, sem qualquer tipo de inibição seja qual for o adversário 

que enfrenta. Os seus atletas têm de gostar de ter a bola, serem criativos e 

imaginativos, com uma cultura tácita elevada, assim como apresentar sempre 

um espírito de equipa (sempre mais importante que a individualidade). 
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 Estrutura base – Posicionamentos gerais 

 Sistema Tático – 1x4x4x2 

 Posicionamento ofensivo 

 Princípios gerais:  

 - Saída curta por um dos centrais com o pivô defensivo (6) 

a encaixar para dar solução e cobertura para a condução de bola 

do central;  

 - Laterais ofensivos, principalmente o esquerdo;  

 - Médio centro (8) a procurar sempre espaços no meio do 

bloco defensivo do adversário para ligação de jogo;  

 - Ala direito a jogar mais aberto e profundo e o médio ala 

esquerdo a procurar mais jogo interior;  

 - Avançado do lado esquerdo (9) mais profundo e o outro 

(10) a procurar jogo entrelinhas ou diagonais no corredor;  

 - Avançado (9) é a referência de profundidade, sempre 

disponível para jogar de costas e procurar apoio dos médios (11 e 8);  

 Posicionamento defensivo 

 Princípios Gerais 

 - Compactação entre os setores mantendo o bloco 

compacto;  

 - Aumentar os índices de pressão nos corredores laterais, 

muita agressividade neste momento e a equipa a bascular e 

juntar linhas;  

 - Evitar que a bola entre no corredor central 

(principalmente entre linhas)  

 - Flutuação rápida para o lado da bola, com coberturas 

defensivas (basculação);  

 - Equipa agressiva sobre o espaço e adversário, a marcar 

perto.  

 - Equipa solidária (todos defendem);  

Figura 4 - Estrutura base - 
Organização Ofensiva 

Figura 5 - Estrutura Base - 
Organização Defensiva 
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 Organização Ofensiva  

 A equipa deve se organizar em 1-4-4-2 no momento ofensivo, 

aproveitando a largura e profundidade para a movimentação dos seus elementos 

e criação de espaços tanto em jogo interior como em jogo exterior.  

 Laterais ofensivos que providenciem largura e profundidade a fim de criar 

superioridade numérica nos corredores laterais, quer seja por fora como por 

dentro 

 Médio ala esquerdo a procurar muito jogo interior, enquanto o médio ala 

direito procura mais a largura.  

 Médio centro (8) a dar sempre solução de passe dentro do bloco da equipa 

adversária para variação do centro de jogo e ligação do jogo ofensivo;  

 Pivô defensivo (6) tem que ser sempre uma linha de passe segura e 

providenciar o equilíbrio defensivo.  

 Segundo avançado (10) a procurar muito jogo entrelinhas e ruturas nos 

corredores, muita mobilidade;  

 Avançado (9) deve ser a referência de profundidade, sempre disponível 

para jogar de costas e procurar apoio dos médios (11 e 8);  

 Transição Defensiva  

 No momento da perda da posse de bola a equipa deve ser agressiva e 

pressionante (pressão coletiva sobre o portador da bola) com o objetivo principal 

de impedir a progressão da equipa adversária e tentar recuperar a posse de bola 

o mais rapidamente possível.  

 Ao mesmo tempo que deve começar a juntar linhas (tanto em largura com 

em profundidade) para retirar espaço à equipa adversária.  

 Deve-se organizar defensivamente o mais rápido possível.  

 Não deve recuar em demasia no terreno, aproximando linhas sem descer 

muito o bloco.  

 Organização Defensiva  

 No momento defensivo a equipa deve adotar um posicionamento 1-4-1-3-

2, com os médios alas (7 e 11) a virem fechar por dentro juntamente com o médio 
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centro (8), o pivô defensivo (6) deve posicionar-se entre a linha defensiva e a 

linha média, sendo cobertura à linha média e gerindo o espaço entre linhas.  

  A equipa deve se manter junta e compacta para retirar espaços à equipa 

adversária no corredor central e entre linhas e fazer a basculação em função da 

posição da bola (equipa sempre junta).  

 Evitar que a bola entre no corredor central e orientar a equipa adversária 

para jogar a bola nos corredores laterais (principalmente para o corredor 

esquerdo) onde a nossa pressão será mais efetiva e eficiente uma vez que a 

equipa adversária apenas pode jogar na frente ou colocar a bola fora.  

 O avançado (9) tem neste momento a função de evitar que a equipa 

adversária consiga rodar a bola no defesa central, cortando as linhas de passe 

dos laterais ou médios com os defesas centrais.  

 O Guarda-Redes (1) deve estar ligeiramente adiantado para acorrer a 

qualquer bola se seja enviada para as costas da defesa.  

 Defesa à zona tendo como pontos de referência a bola e a defesa da 

baliza na zona central.  

 A equipa deve ser muito agressiva, estar concentrada na ocupação dos 

seus espaços e os jogadores responsáveis na execução das suas funções 

dentro do modelo de jogo.  

 Transição Ofensiva  

 No momento em que a equipa recupera a bola deve em primeiro lugar 

tentar a transição rápida com o avançado (9) a fazer a leitura se deve dar 

profundidade/largura ou apoio. Os médios alas e segundo avançado devem 

procurar movimento de profundidade.  

 Caso não dê para transição rápida devemos manter a posse de bola e 

entrar em organização ofensiva.  

 O jogador que recupera a bola tem que a tentar tirar da zona de pressão 

com a ajuda das coberturas ofensivas dos colegas e da abertura da equipa na 

largura e comprimento do terreno de jogo.  

 Em anexo, seguem algumas situações mais específicas do nosso modelo 

de jogo. 
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5. Organização do Processo de Treino 

 A organização do processo de treino é fundamental para que haja uma 

boa planificação da época desportiva. O treinador deve ter ideia daquilo que 

pretende da equipa e do modelo de jogo que vai adotar, para que possa planear 

toda a época de acordo com as suas ideias. A planificação é feita através de 

macrociclos, mesociclos e microciclos, que mesmo que não sejam totalmente 

cumpridos à risca, são elementos muito importantes para a orientação do 

treinador. Nesta organização do processo, podemos considerar três pontos 

fundamentais: o planeamento, a programação e a periodização. 

 Castelo (1998) refere que o planeamento é definido como um processo 

que analisa, define e sistematiza as diferentes operações inerentes à construção 

e desenvolvimento dos praticantes ou das equipas. Organiza-as em função das 

finalidades, objetivos e previsões (a curta, média, ou longa distância), 

escolhendo-se as decisões que visem o máximo de eficácia e funcionalidade da 

mesma. O mesmo autor refere que se distinguem-se geralmente três níveis de 

planeamento: o planeamento conceptual, o planeamento estratégico, e o 

planeamento tático. 

 No que se refere à periodização, esta baseia-se na divisão da época em 

períodos. Bompa (2002) refere que esta assume-se como sendo um dos 

conceitos mais importantes para a otimização do processo de treino e do 

planeamento, derivando o termo do conceito de período, sendo este uma divisão 

do tempo em segmentos mais pequenos, proporcionando uma gestão mais 

facilitada do mesmo. Garganta (1993) acrescenta que o conceito de periodização 

indica uma divisão da época em períodos ou ciclos de treino, assumindo cada 

um destes uma estrutura diferenciada em função da sua duração, das 

características do quadro competitivo, da adaptação dos jogadores aos 

estímulos a que são sujeitos e aos princípios do treino desportivo. 

 De acordo com Matvéiev (1991), em cada época desportiva existem três 

períodos: o período preparatório, onde se pretende que os jogadores adquiram 

adaptações fisiológicas e funcionais para poderem atingir os níveis pretendidos 

aquando das situações de competição; o período competitivo, no qual é 

pretendido que os jogadores e a equipa apresentem níveis de rendimento 
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elevados em situações de competição; e o período de transição, em que os 

níveis de forma desportiva irão sendo reduzidos. 

 Para Castelo (1996), a Programação consubstancia-se no 

estabelecimento e construção de planos de intervenção, que visam direcionar o 

trabalho do treinador, objetivando uma mais rápida adaptação da equipa e dos 

jogadores ao modelo organizativo do jogo que se pretende para a equipa. O 

mesmo autor, sugere ainda que, o treinador ao estabelecer um programa de 

trabalho na direção do modelo de jogo a ser atingido, irá direcionar a sua 

intervenção ao maior número de fatores que condicionam o rendimento 

desportivo da equipa e irá selecionar os meios mais adequados e necessários 

para que a organização que se pretende atingir possa ser alcançável. 

 Começamos por estabelecer um plano de ação que nos pudesse orientar 

com alguns tópicos importantes que seriam fundamentais para o sucesso ao 

longo da época.  

 Plano de Ação:  

 1. Definir o plantel e fechar o grupo;  

 2. Criar rotinas de treino e trabalho para dessa forma melhor rentabilizar 

o pouco tempo de treino;  

 3. Aumentar a confiança da equipa para que os jogadores queiram ter bola 

e se sintam mais confiantes e capazes no processo ofensivo;  

 4. Providenciar contextos de treino para desenvolver os princípios 

específicos de jogo (principalmente os princípios defensivos) que já deviam ter 

sido assimilados há muito tempo.  

 5. Aumentar os índices de agressividade da equipa;  

 6. Desenvolver o modelo de jogo do clube;  

 7. Tornar a equipa mais competitiva e inteligente na gestão dos momentos 

e contextos de jogo.  

 8. Adaptar constantemente o modelo de jogo em relação aos 

constrangimentos do plantel e da competição em si.  

 9. Manter a coerência no processo de treino, seleção de jogadores e 

ideias de jogo.  
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 Para além disto e depois de identificarmos as maiores dificuldades que os 

jogares apresentavam, optamos por definir alguns conteúdos de treino que 

pretendíamos que fossem melhorados, de acordo com os momentos do jogo: 

Organização Defensiva (linha defensiva, identificação das zonas de pressão, 

posicionamento da equipa, para além de princípios defensivos básicos com a 

cobertura defensiva e o equilíbrio); Transição Ofensiva (retirar bola da zona de 

pressão, referência para o ataque rápido, identificar os momentos de ataque 

rápido e de gerir posse de bola); Organização Ofensiva ( Fase de construção, 

Dinâmicas dos Médios Centro e dos Corredores Laterais, “Quebras” e “Ruturas” 

dos Avançados e Finalização); Transição Defensiva (Reação rápida à perda 

bola). Para além destes, optamos por conteúdos que promovessem 

agressividade e intensidade à equipa em todos os momentos do jogo. 

 Outro aspeto fundamental, é a escolha do método de treino adequado 

para cada exercício, tendo em conta o seu objetivo e o que pretendemos que 

seja adquirido pelos jogadores. 

 Posto isto, outro aspeto fundamental é dividir a época em períodos, para 

que faça um melhor controlo e que se atinja um melhor rendimento nesses curtos 

períodos. 

 Assim, optamos por dividir a época em Mesociclos, ou seja, períodos de 

aproximadamente um mês, em que definimos para cada um deles, um quadro 

com o calendário de todas as sessões de treino e de jogos durante esse período. 

Cada Mesociclo é composto por quatro ou cinco Microciclos, dependendo do 

mês em questão. Cada Microciclo tem duração de uma semana. Para cada 

Microciclo foi elaborada uma tabela com todos os dados referentes às sessões 

de treino e respetivos objetivos 

 Na figura seguinte, está representado o exemplo de cronograma de um 

mesociclo que utilizamos ao longo da época. 
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 Como podemos observar, este cronograma apresenta todas as sessões 

de treino, com o respetivo horário, os jogos que efetuamos e também os dias de 

folga. 

 A partir daqui são planeados os microciclos, que têm a duração de 7 dias, 

normalmente iniciam à segunda-feira (dia pós-jogo) e terminam ao domingo (dia 

de jogo). O nosso microciclo tem normalmente quatro sessões de treino, com 

folgas à terça-feira e ao sábado. O jogo realiza-se normalmente ao domingo de 

manhã. Nos jogos em casa, todos os jogadores convocados terão de estar no 

local indicado 1h15 antes do início do jogo, sendo que todos os não convocados 

são obrigados a assistir ao jogo. Nos jogos fora, mediante o local onde se realiza, 

procuramos estar no campo adversário 1h15 antes do início do jogo. 

 A figura seguinte, mostra um exemplo de um microciclo, com os dados 

referentes às sessões de treino. 

 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

01/ago 02/ago 03/ago 04/ago 05/ago 06/ago

FOLGA
Treino 7

20h15

Treino 8

18h30

Treino 9

19h00

Treino 10

9h30
FOLGA

07/ago 08/ago 09/ago 10/ago 11/ago 12/ago 13/ago

FOLGA
Treino 11

18h30

Jogo Treino

FC Porto S14 [C]

3-1

FOLGA

Jogo Treino

Mitaka [C]

0-2

Jogo Treino

AC. Santarém [C]

0-1

Jogo Treino

Vizela [C]

4-2

14/ago 15/ago 16/ago 17/ago 18/ago 19/ago 20/ago

FOLGA
Treino 12

18h30

Treino 13

18h30

Torneio Lousada

Freamunde 1-0

Paredes 3-0

Mitaka 1-0

Torneio Lousada

Lousada 1-0

Mitaka 2-1

Jogo Treino

Avanca [F]

2-1

Jogo Treino

Leixões [F]

2-1

21/ago 22/ago 23/ago 24/ago 25/ago 26/ago 27/ago

Treino 14

10h30
FOLGA

Treino 15

18h15

Treino 16

18h15

Treino 17

18h15
FOLGA

Jornada 1

FC Porto [C]

1-7

28/ago 29/ago 30/ago 31/ago

Treino 18

19h30
FOLGA

Treino 19

18h15

Treino 20

18h15

AGOSTO 2017

Figura 6 - Exemplo de Cronograma de um Mesociclo 
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 Como podemos observar neste microciclo, a segunda-feira (dia pós-jogo) 

é, normalmente, o dia de recuperação para os jogadores que fizeram mais 

minutos. Normalmente são feitos exercícios de complexidade reduzida, exigindo 

mais fisicamente dos jogadores que não jogaram, sendo que os jogadores que 

jogaram normalmente são apoios ou fazem exercícios mais lúdicos.  

 A terça-feira é o dia de descanso.  

 Na quarta-feira, o regime do treino é a força. Neste caso, o aquecimento 

será um exercício em espaço reduzido, que promova o trabalho de força nos 

jogadores. Na parte principal, normalmente são trabalhadas situações mais 

específicas, como por exemplo, o trabalho da linha defensiva, ou seja, mais a 

nível setorial e intersectorial. No final do treino, os jogadores fazem ainda alguns 

exercícios de CORE. 

 A quinta-feira, é o dia da resistência. Neste dia, o aquecimento é em 

espaços maiores, com exercícios mais prolongados. Na parte principal, 

trabalhamos situações macro, ou seja, situações a nível coletivo. Em muitos 

casos, acabamos por fazer jogo contra os sub-16 ou sub-14  

 Na sexta-feira, trabalhamos em regime de velocidade. Promovemos, 

normalmente, um aquecimento com velocidade e situações de finalização. Neste 

09/out 10/out 11/out 12/out 13/out 14/out 15/out

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

Hora 19h30 19h30 19h30 19h30

Local Parque Cidade Penafiel - Formação Penafiel - Formação Penafiel - Formação

Espaço 1/2 Campo 1/2 Campo Campo Inteiro 1/2 Campo

Volume Planeado 75 75 90 75

Volume Real 78 92 85 82

Regime Resistência Força Resistência Velocidade

Temas Dominantes GERAL OD OO OD/OO

Treino nº 42 43 44 45

Atletas

Objetivos do Treino

 - Recuperação ativa

 - Preparação gera l  

para  os  menos  

uti l i zados

 - Trabalho de l inha 

defens iva

 - Basculação 

defens iva  e variação 

do centro de jogo

 - Trans ições

 - OO - desmarcação 

e passe de rutura  

em profundidade

- Modelo de jogo

 - Velocidade e 

fina l ização

- Marcar perto e 

agress ividade def.

- OD e OO

 - Esquemas  táticos

MICROCICLO 12

Dia

Jornada 8

Freamunde

[F]

2-0

Campeonato Nacional de Iniciados

FOLGAFOLGA

Figura 7 - Exemplo de um Microciclo 
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dia, afinamos também a estratégia para o jogo, focando no que achamos ser 

mais importante. Na parte final, trabalhamos também os esquemas táticos.  

 No sábado, é outro dia de descanso.  

 No domingo, é o dia de jogo, onde esperamos ver refletido tudo que foi 

trabalhado ao longo do microciclo. 

 Unidade de Treino  

 Depois de definido o microciclo de treino, é importante fazer o 

planeamento de cada unidade de treino, de acordo, com os objetivos do 

microciclo. 

 Na figura seguinte, está representado o exemplo de um Plano de Treino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta organização do processo de treino, torna-se fundamental para que o 

trabalho decorra dentro da normalidade e é importante para que se consiga tirar 

o máximo rendimento do jogo coletivo e do crescimento individual dos jogadores. 

Figura 8 - Exemplo de um Plano de Treino 
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6. Controlo e Avaliação do Processo de Treino 

 O controlo e avaliação do processo de treino, é um aspeto fundamental 

para o treinador, pois permite fazer a reflexão e tirar conclusões de todo o 

processo. Com o decorrer da época, a equipa acaba por ter momentos melhores 

e outros piores e este controlo torna-se fundamental para que se possam corrigir 

erros que se estão a cometer, permitindo fazer alguns ajustes com o objetivo de 

melhorar o rendimento da equipa. Na nossa equipa, efetuamos o controlo 

essencialmente, através da recolha de indicadores de treino e de competição, 

que foram analisados em tabelas mensais e totais. Para além disso, filmamos 

todos os jogos e posteriormente fizemos a análise dos pontos positivos e 

negativos, de forma a corrigir no treino o que estava a correr menos bem no jogo. 

 Assim, no treino, optamos por fazer o controlo do tempo planeado, 

tempo real e tempo de prática. O tempo planeado é o tempo que o treinador, 

ao elaborar a sessão de treino, pensa que ela vai durar, normalmente variou 

entre 75-90 minutos. O tempo real é a duração da sessão de treino desde o seu 

início até ao final, contando todas as transições e tempos de pausa. O tempo de 

prática é o tempo que os jogadores passam a praticar, ou seja, a executar os 

exercícios, sem contar as pausas e transições de exercícios. Esta análise 

permitiu-nos perceber se o treino estava a ser rentável em termos de tempo, isto 

é, se estamos a perder demasiado tempo nas transições de exercício e na sua 

explicação, ou se estamos a prolongar em demasia a sessão de treino. 

 Para além disso, fizemos também o controlo individual de minutos de 

treino por cada jogador. Este controlo foi feito com tabelas mensais, para 

posteriormente ser analisado tempo total de treino de cada um dos jogadores. 

Isto permite, essencialmente observar os jogadores que faltaram mais vezes e 

principalmente, os que passaram mais tempo lesionados. 

 Ainda no processo de treino, efetuamos o registo semanal dos métodos 

de treino utilizados, do tema/fase do jogo, da escala e dimensão dos exercícios. 

Com estes dados, foi feita uma reflexão final, para percebermos se foi o 

adequado à equipa em que trabalhamos e em que aspetos podemos melhorar 

daqui para a frente. 



49 
 

 Nos indicadores de competição, será apresentada a tabela classificativa 

da 1ª e 2ª fase, com o número de jogos, vitórias, derrotas, empates, golos 

marcados e sofridos. Fizemos também o controlo dos golos marcados de cada 

jogador. Para além disso, fizemos o controlo de minutos de jogo de cada jogador, 

analisando quais os jogadores que foram mais utilizados e os que foram menos 

e perceber quais os motivos e a influência deles na equipa. 

6.1.  Indicadores de Treino 

 Como referido anteriormente, o processo de treino é fundamental para 

desenvolver o jogo coletivo da equipa e para potenciar ao máximo os jogadores. 

Sendo assim, torna-se importante fazer a análise deste processo, de forma a 

que este seja rentável. Ao longo da época, sempre nos preocupamos em fazer 

essa reflexão, de forma a que o processo fosse melhorando ao longo da época. 

Como não tivemos oportunidade de filmar os treinos, no final de cada sessão 

tivemos sempre a preocupação de fazer uma reunião informal para percebermos 

os aspetos a melhorar para os treinos seguintes. Para além disso, definimos 

alguns aspetos que seria importante controlar em termos de tempo treino, 

ficando eu responsável por essa tarefa. 

 Um dos aspetos que achamos fundamental foi a comparação do tempo 

planeado para as sessões de treino com o tempo real e o tempo de prática. Esta 

comparação permite perceber se o tempo de treino está a ser rentável, 

principalmente na comparação entre o treino de prática e tempo real. 

 A tabela seguinte mostra o total de tempo de treino planeado, real e de 

prática ao longo da época. 

  

 

 

 

 

 

 

Tempo Planeado 11185

Tempo Real 11558

Tempo Prática 8879

Tempos de Treino

Tabela 5 - Tempo de treino planeado, real e de prática (minuto) 
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 Ao longo da época tivemos um total de 139 sessões de treino, perfazendo 

um tempo real total de 11558 minutos de treino. Como é possível observar na 

tabela anterior, o tempo real superou o tempo planeado, isto significa que muitas 

das vezes prolongamos o treino mais do que o tempo suposto. Isto deve-se 

fundamentalmente às dificuldades que os jogadores apresentaram ao longo da 

época e da preocupação que tivemos para que eles fossem competitivos. É, 

também, possível verificar que o tempo de prática foi de 8879 minutos, um 

número bastante positivo, que corresponde a aproximadamente 77% do tempo 

real de treino. Isto demonstra a nossa preocupação em planear e organizar o 

treino de forma a que se perdesse o menor tempo possível em transições e 

explicações de exercícios. Apesar da dificuldade inicial em conseguir que os 

jogadores acompanhassem este ritmo, ao longo da época foi melhorando e os 

jogadores perceberam que tinham de trabalhar sempre no limite. 

 Ainda no que se refere ao processo de treino, também efetuamos o 

controlo dos métodos de treino, utilizando a terminologia proposta por Castelo 

(2013). Na tabela seguinte, estão representados os tempos por mesociclo e 

totais gastos em cada método de treino. 

Mesociclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

Exercícios de Preparação Geral 105 36 38 88 67 152 140 177 51 854

EPG Força 31 15 33 33 16 30 20 22 7 207

EPG Resistencia 0 0 0 10 10 30 40 20 0 110

EPG Flexbilidade 12 9 5 8 0 0 0 0 0 34

EPG Velocidade 16 7 0 10 7 5 7 19 5 76

EPG Coordenação/Mobilização articular 46 5 0 27 34 87 73 116 39 427

Exercícios Especificos de Preparação Geral 249 212 217 308 198 235 189 146 12 1766

EEPG AP/Descontextualizado 56 25 38 118 94 48 29 102 0 510

EEPG MPBola Ered 140 101 121 79 27 90 78 22 12 670

EEPG MPBola Ereg 15 0 20 47 26 44 22 0 0 174

EEPG MPBola Secundados MJ 0 44 0 16 26 0 22 0 0 108

EEPG Circuitos/Estações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EEPG Lúdico Recreativos 38 42 38 48 25 53 38 22 0 304

Exercícios Especificos de Treino de Jogo 901 683 758 979 607 746 640 786 227 6327

EETJogo Bolas Paradas 74 62 30 104 52 0 0 29 12 363

EETJogo Concretização/Finalização 44 69 106 137 61 39 107 77 33 673

EETJogo Padronizados 50 0 0 0 14 36 18 0 0 118

EETJogo Treino Setores 289 227 176 234 125 202 185 153 53 1644

EETJogo Metaespecializados 0 23 0 12 0 0 0 0 0 35

EETJogo Competitivos 444 302 446 492 355 469 330 527 129 3494

Tabela 6 - Tempo Total de cada Método de Treino 



51 
 

 Analisando a tabela anterior, facilmente verificamos que os Exercícios 

Específicos de Preparação foram, por larga margem, os mais utilizados ao longo 

da época com 6327 minutos de prática destes exercícios. Seguidamente, 

aparecem os Exercícios Específicos de Preparação Geral com um total de 1766 

minutos de prática e para terminar os Exercícios de Preparação Geral com um 

total de 854 minutos de prática. Se analisarmos a percentagem facilmente 

percebemos a diferença, com os Exercícios de Específicos de Preparação a 

terem um peso de aproximadamente 71 %, deixando os Exercícios Específicos 

de Preparação Geral com 19% e os Exercícios de Preparação Geral com apenas 

10%, como verificamos no Gráfico seguinte. 

 Esta diferença de valores, deve-se, essencialmente ao contexto 

competitivo em que nos encontramos, onde era fundamental que os jogadores 

tivessem conhecimento do jogo, trabalhando essas situações específicas de 

jogo e também porque o escalão de iniciados é o ideal para iniciar esta 

abordagem tática ao jogo. Estes exercícios são os mais próximos do jogo e 

permitem criar contextos que permitem que os jogadores transfiram estes 

conhecimentos adquiridos para o jogo. 

 Em trabalhos semelhantes a este, trabalhando com o escalão de Sub-14 

(um ano mais novo), Velho (2018) apresentou também diferenças significativas 

nestes dados, com um valor de 58% de Exercícios Específicos de Preparação 

de Jogo, 27% de Exercícios Específicos de Preparação Geral e apenas 15% de 

Gráfico 1 - Valores Percentuais de Métodos de Treino 
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Exercícios de Preparação Geral. Apesar desta diferença significativa e sendo a 

competição a mesma, apresentou uma percentagem menor de Exercícios 

Específicos de Preparação e maior percentagem de Exercícios Específicos de 

Preparação Geral comparativamente com o meu trabalho.  

 Também Nascimento (2018), neste caso no escalão de Sub-15 e também 

na mesma competição apresentou diferenças significativas a este nível com 

valores de 62% de Exercícios Específicos de Preparação e apenas 38% de 

Exercícios de Preparação Geral. 

 Também foi feita uma análise individual de cada um dos métodos de 

treino, isto é, perceber, dentro de cada categoria de exercícios, quais foram os 

mais utilizados. 

 Nos Exercícios de Preparação Geral, que tiveram um valor pouco 

representativo, os exercícios mais utilizados foram os de mobilização 

articular/coordenação com cerca de 50% do total, seguidos pelos exercícios de 

força (normalmente trabalho de CORE) e pelos de resistência (normalmente 

corrida contínua). Estes exercícios serviram apenas para aquecimento ou como 

complemento do treino, para melhorar a condição física dos jogadores e 

acompanhar o seu crescimento. 

 Nos Exercícios Específicos de Preparação Geral, podemos observar que 

os de manutenção de posse de bola foram os mais utilizados, nomeadamente 

em espaço reduzido. Isto deve-se fundamentalmente ao facto destes exercícios 

em espaço reduzido promoverem maior intensidade nos jogadores, intensidade 

essa que é fundamental nos jogos do Campeonato Nacional e também pela falta 

de confiança que os jogadores em ter a bola, que também é promovida por estes 

exercícios. 

 O gráfico seguinte, mostra os valores percentuais de cada um destes 

Exercícios Específicos de Preparação Geral. 
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 Como podemos verificar, os exercícios de manutenção de posse de bola 

tiveram um peso de 54%, sendo seguidos pelos exercícios descontextualizados 

com 29% e pelos lúdico-recreativos com 17%. Os exercícios 

descontextualizados utilizados foram, essencialmente, de passe e receção, 

devido à dificuldade enorme e anormal que os jogadores apresentavam neste 

capítulo. Os lúdico-recreativos foram utilizados apenas em treinos de 

recuperação e com o objetivo de promover alguma boa disposição no grupo, 

apesar os resultados não serem os melhores. 

 Neste aspeto, Velho (2018) também registou uma maior percentagem de 

exercícios de Manutenção de Posse de bola (57%), seguido pelos exercícios 

Descontextualizados (27%). Podemos então verificar que houve uma grande 

semelhança na percentagem dos Exercícios Específicos de Preparação Geral 

nos dois trabalhos.  

 Por outro lado, Nascimento (2018) não apresentou dados tão 

semelhantes, com apenas 44% de Exercícios de Manutenção de Posse de Bola 

e 43% de Exercícios Descontextualizados, havendo um grande equilíbrio entres 

estes. 

 Por último, nos Exercícios Específicos de Preparação, que foram os que 

tiveram mais peso no processo de treino, podemos verificar que os mais 

utilizados foram os Exercícios de Treino Competitivo, com um total de 3494 

Gráfico 2 – Valores Percentuais dos Exercícios Específicos de Preparação Geral 
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minutos de prática. Estes exercícios referem-se principalmente a situações de 

jogo formal ou próximas. Promovemos várias vezes estas situações de jogo em 

espaço um pouco mais reduzido devido à intensidade e competitividade que 

promovem nos jogadores, mas também porque estes saem também 

beneficiados técnica e taticamente. Clemente et al. (2014) referem que um dos 

principais benefícios dos jogos reduzidos é que replicam exigências físicas, 

fisiológicas, técnicas e táticas do jogo formal competitivo. O facto de o espaço 

ser reduzido vai permitir ainda que os jogadores toquem mais vezes na bola, 

promovendo também o aumento da confiança. 

 No gráfico seguinte, estão os valores percentuais de utilização de cada 

um dos Exercícios Específicos de Preparação. 

 No gráfico anterior, podemos observar o peso que os exercícios de treino 

competitivo tiveram no processo de treino, correspondendo a 55% do tempo de 

prática dos exercícios específicos de preparação. Estes valores devem-se ao 

facto de muitas vezes optarmos pelo jogo formal, para experimentar o nosso 

modelo de jogo, quer fosse contra os sub-16 (onde encontramos mais 

adversidade) ou contra os sub-14 (em que tínhamos mais posse de bola), mas 

também, quando tínhamos campo inteiro, optarmos por situações de jogo para 

trabalharmos alguns aspetos fundamentais para a preparação do jogo. 

Gráfico 3 - Valores Percentuais de Exercícios Específicos de Preparação 
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 Depois do treino competitivo, aparece o treino de setores com 1644 

minutos de prática, que corresponde a 26% do tempo de exercícios específicos 

de preparação. Estes exercícios foram promovidos para trabalhar a nossa 

organização defensiva e ofensiva nas várias fases do jogo e conferem uma 

abordagem mais tática por parte dos jogadores. Como os jogadores 

apresentavam, em certos momentos, alguma falta de conhecimento do jogo, 

optamos numa fase inicial por promover este tipo de exercícios. No entanto, 

apesar da riqueza tática, não promovem a intensidade desejada, daí que a partir 

de uma fase da época optássemos mais por exercícios competitivos.  

 Com um peso bem menor, aparecem os exercícios de concretização do 

objetivo de jogo / finalização, com 11% (673 minutos) e as situações fixas de 

jogo com 6% (363 minutos). Isto justifica-se pelo facto de serem situações mais 

específicas do jogo, apesar da importância que representam. Outro dos aspetos 

das bolas paradas, é que no treino, os jogadores tinham sucesso, no entanto no 

jogo acabaram por ter sempre muitas dificuldades, devido ao défice de 

agressividade defensiva em relação a outras equipas.  

 Neste campo, Velho (2018) apresenta dados algo diferentes e mais 

equilibrados com uma percentagem de 28% de Exercícios Metaespecializados, 

algo que não foi utilizado no nosso caso, 23% de Exercícios Competitivos e 19% 

de Exercícios de Treino de Setores.  

 Por outro lado, Nascimento (2018) apresenta valores semelhantes de 

Exercícios Competitivos, com 51%, mas seguido pelos Exercícios de 

Concretização/Finalização com 18%. 

 Em relação aos métodos de treino, podemos então concluir que utilizamos 

em maior escala os Exercícios Específicos de Preparação, sendo que destes, os 

Exercícios Competitivos foram os mais solicitados, como já justificamos 

anteriormente. Apesar disso, também utilizamos Exercícios Específicos de 

Preparação Geral, nomeadamente Manutenção de Posse de Bola e 

Descontextualizados, que foram bastante importantes para o desenvolvimento 

técnico e físico dos jogadores e para o aumento da confiança. Os exercícios de 

Preparação Geral, serviram essencialmente para aquecimentos e trabalhos 

complementares de força e resistência. Estes valores foram ao encontro de 
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alguma literatura encontrada, com trabalhos em faixas etárias semelhantes e a 

participar na mesma competição.  

 Outro dos temas analisados, foi o tema/momento do jogo que estava a 

ser trabalhado no exercício. Como referido anteriormente, os momentos do jogo 

são cinco e referem-se à: Organização Ofensiva; Transição Defensiva; 

Organização Defensiva; Transição Ofensiva; Esquemas Táticos Ofensivos e 

Defensivos. 

 Na tabela seguinte, é possível observar o tempo de prática em que 

trabalhamos cada um destes momentos em cada um dos mesociclos e o total 

final da época. 

 Como é possível observar na tabela anterior, a organização ofensiva e a 

organização defensiva foram os momentos do jogo mais trabalhados no 

processo de treino, com uma ligeira vantagem para a organização ofensiva com 

um total de 5301 minutos contra os 4310 da organização defensiva. Estes 

valores acabam por ser normais, pois estes são os momentos mais abrangentes 

do jogo e onde se pretende que a equipa esteja organizada. Os momentos de 

transição, apesar de serem bastante importantes, estão reduzidos aos segundos 

seguintes à recuperação ou à perda da posse de bola, daí que tenham um peso 

menor no processo de treino, como é facilmente observável, tendo a transição 

defensiva um total de 658 minutos de treino e a transição ofensiva um total de 

722 minutos. As bolas paradas / esquemas táticos tiveram um peso ainda menor 

com pouco mais de 400 minutos de treino. 

 De salientar ainda o facto de a organização ofensiva superar a 

organização defensiva, apesar de todas as dificuldades que tivemos ao longo da 

época. Apesar da preocupação com a correção dos erros defensivos, sempre 

Mesociclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

Organização Ofensiva 410 649 685 852 481 778 582 716 148 5301

Transição Defensiva 69 0 91 135 94 182 62 25 0 658

Organização Defensiva 370 471 524 649 415 646 446 614 175 4310

Transição Ofensiva 111 75 91 99 80 182 59 25 0 722

BP Ofensiva 65 62 30 164 52 0 0 29 12 414

BP Defensiva 74 62 30 164 52 0 0 29 12 423

Tabela 7 - Minutos de utilização de Temas/Momentos do Jogo 
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tivemos a preocupação de ter uma abordagem positiva ao jogo, apesar de não 

praticarmos um futebol muito apoiado com muita posse de bola, optamos sempre 

por tentar assumir o jogo e criar dinâmicas ofensivas que pudessem criar 

dificuldades ao adversário e os jogadores acabaram por apresentar muita 

evolução na confiança em ter a bola. Os erros defensivos, também foram sendo 

corrigidos ao longo da época e organização defensiva também foi sendo 

melhorada, apesar de muitas vezes alguns erros individuais decidirem 

negativamente o resultado do jogo. 

 Continuando com os dados relativos ao processo de treino, fizemos ainda 

a análise da escala e dimensão dos exercícios utilizados. Como já foi referido, a 

escala divide os exercícios em: Individual, Grupal, Setorial e Coletivo / Em 

equipa. Quanto à dimensão, pode ser Microtática ou Macrotática. 

 A tabela seguinte, apresenta os tempos de prática de exercícios em cada 

escala por mesociclo e o total de final da época. 

 

 Analisando a tabela anterior, constatamos que a escala mais utilizada foi 

a Coletiva, ou seja, passamos mais tempo de prática em exercícios em que a 

equipa se organizava coletivamente, num total de 3777 minutos, correspondente 

a 44% do tempo total. De seguida, aparece a escala grupal com 2536 minutos 

(29%), a setorial com 1396 minutos (16%) e por último a individual com 906 

minutos (11%). Estes números são justificáveis, pelo facto, de procurarmos dar 

ênfase à perceção do jogo coletivo por parte dos jogadores. Em muitas ocasiões, 

apesar de estar a trabalhar a ligação entre setores, utilizamos a escala coletiva, 

isto é, dispúnhamos toda a equipa por setores para trabalhar a ligação entre eles. 

A escala grupal aparece de seguida, pela preocupação que tivemos em dar 

Mesociclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

Individual 75 49 38 114 87 152 151 189 51 906

Grupal 210 204 390 446 311 293 328 280 74 2536

Setorial (Intra e Inter) 266 150 113 254 137 193 185 72 26 1396

Equipa (Coletiva) 420 511 471 561 343 455 315 568 133 3777

Tabela 8 - Minutos de Treino por Escala 
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intensidade e agressividade à equipa, através de manutenção de posse de bola 

em espaço reduzido ou em torneios em espaço reduzido e em que a escala era 

grupal. Os exercícios de escala individual aparecem com menor tempo, pois só 

foram utilizados para aquecimento e para trabalho complementar de força e 

resistência. 

 Por último analisamos a dimensão do exercício, com o gráfico seguinte a 

mostrar as diferenças percentuais de tempo de treino em exercícios microtáticos 

e macrotáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como indica o gráfico, o tempo de exercícios de dimensão macrotática e 

microtática não foi muito diferente, havendo maior tempo em exercícios 

macrotáticos com um total de 60% contra os 40% dos exercícios microtáticos. 

Isto leva-nos a concluir que, apesar da nossa preocupação com a organização 

coletiva da equipa, também houve uma preocupação no crescimento individual 

dos jogadores, com a aquisição de princípios de jogo mais básicos que ainda 

não tinham sido bem compreendidos pelos jogadores. Este trabalho microtático, 

ou seja, de situações mais específicas permitiu que os jogadores crescessem a 

nível individual para que pudessem depois, a nível coletivo, tomar as melhores 

decisões. E como já foi referido anteriormente, no escalão de iniciados, ainda é 

muito importante para os jogadores, a consolidação das habilidades técnicas e 

aquisição das noções táticas básicas e intermédias, sendo por isso, importante 

este trabalho através de situações micro.  

Gráfico 4 - Valores Percentuais de Tempo de Exercício por Dimensão 
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 Para terminar a análise do processo de treino, efetuamos o controlo de 

minutos de treino de cada jogador. É de salientar que os jogadores foram, 

maioritariamente, assíduos e pontuais, por isso, as maiores diferenças nos 

tempos de cada um, foram relacionados com problemas físicos, que afetaram 

alguns jogadores importantes. Para além destes, houve jogadores que 

desistiram ao longo da época e que estão assinalados com “*” na tabela 

seguinte, referente aos tempos de treino dos jogadores. 

  

 Na tabela anterior, aparecem os dados referentes aos minutos de treino 

por cada mesociclo, o total de final da época, bem como a percentagem tempo 

de tempo de treino de cada jogador. Como podemos observar, temos vários 

jogadores com valores acima dos 11000 minutos de treino, que corresponde a 

valores acima dos 95% de tempo de treino. Destaque para o Jogador 6 que 

esteve presente em todos os minutos de treino ao longo da época. Como é 

natural, os jogadores que desistiram ao longo da época são os que têm valores 

mais baixos, assim como, os jogadores sub-14 que treinaram várias vezes na 

equipa de sub-14. Neste capítulo, é de salientar o Jogador 27, que foi um jogador 

Mesociclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL %

Jogador 1* 1048 1268 1346 0 0 0 0 0 0 3662 31,66%

Jogador 2 1718 1268 1346 1814 1122 1307 1014 1461 359 11409 98,63%

Jogador 3 (S14) 1718 1268 286 1478 946 1307 1173 1461 359 9996 86,41%

Jogador 4 1543 1268 1346 1814 1122 1221 1173 1461 359 11307 97,74%

Jogador 5 1550 904 1346 1814 1060 1307 1014 1461 359 10815 93,49%

Jogador 6 1718 1268 1346 1814 1122 1307 1173 1461 359 11568 100,00%

Jogador 7 1718 1268 1346 1814 1122 1307 1173 1461 0 11209 96,90%

Jogador 8 1708 1268 1346 1814 1122 1224 1007 1461 359 11309 97,76%

Jogador 9 1488 591 0 0 0 0 323 919 0 3321 28,71%

Jogador 10 1718 1268 1346 1814 1122 1307 611 1461 359 11006 95,14%

Jogador 11 * 1550 1154 0 0 0 0 0 0 0 2704 23,37%

Jogador 12 1622 1268 1346 1814 1122 1307 1173 1461 359 11472 99,17%

Jogador 13 1718 1268 1346 1729 1122 1307 1173 1461 359 11483 99,27%

Jogador 14 1718 1205 1346 1814 1122 1230 1173 1461 359 11428 98,79%

Jogador 15 1503 845 788 1814 1122 846 1173 1461 359 9911 85,68%

Jogador 16 * 1718 1268 1346 1814 643 0 0 0 0 6789 58,69%

Jogador 17 1580 1268 1346 1814 1122 1221 1173 959 359 10842 93,72%

Jogador 18 * 1718 1268 1346 917 0 0 0 0 0 5249 45,38%

Jogador 19 1456 1268 1346 1814 1122 1226 1173 1461 359 11225 97,03%

Jogador 20 1718 1268 1346 1814 1039 1307 759 1461 359 11071 95,70%

Jogador 21 1718 1268 1346 1814 1122 1307 1096 838 359 10868 93,95%

Jogador 22 1718 1268 1346 1814 1122 1307 1092 1461 359 11487 99,30%

Jogador 23 * 1656 654 1311 1648 0 0 0 0 0 5269 45,55%

Jogador 24 1622 981 1280 1648 1122 1225 1173 1296 359 10706 92,55%

Jogador 25 1363 1268 1346 1734 1060 1307 1173 1461 359 11071 95,70%

Jogador 26 (S14) 1718 1268 1103 1468 643 826 336 1308 359 9029 78,05%

Jogador 27 335 614 1017 1804 1122 1307 677 516 359 7751 67,00%

Jogador 28 0 0 1346 1814 1122 1307 1173 1461 359 8582 74,19%

Jogador 29 (S14) 0 0 0 0 0 264 505 93 359 1221 10,55%

Tabela 9  - Minutos de Treino dos Jogadores por Mesociclo e Total (com valores percentuais) 
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muito importante no jogo da equipa, mas que devido às lesões que teve ao longo 

da época, apresenta um registo abaixo do normal, com valores inferiores aos 

8000 minutos de treino, ou seja, abaixo dos 75%. O jogador 9 também teve uma 

lesão muito grave, no início da época e acabou por ter uma longa paragem 

regressando apenas, nos últimos mesociclos e a treinar condicionado, tendo 

apenas 3321 minutos de treino, correspondendo a apenas 28% do tempo total 

de treino. Dos 29 jogadores que fizeram parte do plantel, 17 apresentam valores 

acima dos 90% de tempo de treino, que acaba por ser positivo e demonstra o 

espírito de compromisso dos jogadores. 

6.2. Indicadores de Competição 

 Os indicadores de competição referem-se aos dados dos jogos que 

tivemos ao longo da época. Esta análise foi feita apenas nos jogos oficiais do 

Campeonato Nacional de Iniciados. Ao longo da época tivemos 25 jogos oficiais, 

divididos pela 1ª Fase e pela Fase de Manutenção. Nestes jogos, tivemos 

apenas 3 vitórias, 6 empates e 16 derrotas, um registo que consideramos 

negativo e que culminou com a descida de divisão, falhando assim, o principal 

objetivo da época, que passava pela manutenção no Campeonato Nacional. 

 Neste tópico, analisamos os resultados dos jogos e tabela classificativa 

de cada uma das fases, assim como, os golos marcados e sofridos. Foi feita 

também uma análise individual dos jogadores, com os minutos de jogo e os golos 

marcados. 

 Começando pela 1ª fase, começaremos por mostrar os resultados, a 

tabela classificativa e alguns dados estatísticos dados pelo site zerozero.pt. 

Figura 9 - Resultados dos Jogos da 1ª Fase do Campeonato Nacional (zerozero.pt) 
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 Podemos constatar que a equipa teve uma 1ª fase muito complicada, com 

muitas dificuldades de adaptação a este campeonato que resultou em 6 derrotas 

consecutivas, apesar de serem, maioritariamente contra adversários de valia 

superior. Depois de dois resultados positivos, onde conquistamos os únicos 

pontos desta fase, tivemos dois jogos em casa em deveríamos ter conquistado 

pontos contra adversários diretos, mas que terminaram com derrotas 

penalizadoras. 

 A tabela seguinte, refere-se à classificação da 1ª Fase do campeonato. 

  

 Terminamos esta 1ª fase no 12º e último lugar, com apenas 4 pontos 

conquistados em 11 jogos, fruto de uma vitória e um empate. Apesar disso, 

marcamos golo em praticamente todos os jogos, terminando com 11 golos 

marcados, mas com um registo muito negativo de 34 golos sofridos. De referir 

ainda que os 4 primeiros classificados transitam para a 2ª fase, enquanto os 

restantes transitam para a Fase de Manutenção, iniciando esta com metade dos 

pontos conquistados na 1ª Fase. Apesar do registo negativo, a equipa partiu para 

a Fase de Manutenção na luta pelos objetivos, sendo que o atraso pontual para 

os adversários diretos ainda não era muito significativo. 

Tabela 10 - Tabela classificativa da 1ª Fase do Campeonato (zerozero.pt) 
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 De seguida são apresentados alguns dados estatísticos da 1ª Fase do 

campeonato, retirados site zerozero.pt. 

 Estes dados permitem perceber melhor o referido anteriormente. De 

destacar que perdemos 82 % dos jogos desta fase, com uma série de 6 derrotas 

consecutivas. O destaque mais positivo acaba por ser o facto de marcarmos 

golos em 82 % dos jogos, com uma média de 1 golo por jogo. O registo de 3,09 

golos sofridos por jogo é extremamente negativo e justifica-se pelos erros 

individuais e falta de agressividade defensiva da equipa, principalmente nos 

primeiros jogos do campeonato. 

 Passando para a Fase de Manutenção, que já foi jogada a duas voltas, 

contra adversários diretos na luta pela manutenção, onde foram disputados 14 

jogos. 

Figura 10 - Dados estatísticos da 1ª Fase do Campeonato Nacional (zerozero.pt) 

Figura 11 - Resultados Jogos da Fase de Manutenção do Campeonato Nacional (zerozero.pt) 
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 Iniciamos muito bem esta Fase de Manutenção, com apenas duas 

derrotas na 1ª volta, conquistando duas vitórias importantes contra Oliveirense e 

Boavista. No entanto, na 2ª volta, conseguimos apenas dois empates e 

perdemos contra os adversários diretos (Leixões e Freamunde), em dois jogos 

que se vieram a revelar decisivos para o desfecho do campeonato. De referir, 

como demonstram os resultados que os jogos foram bem mais equilibrados e 

conseguimos disputar praticamente em todos o resultado até ao fim, nem sempre 

com o melhor desfecho. 

 Seguidamente está apresentada a tabela classificativa da Fase de 

Manutenção. 

 

 Apesar dos resultados serem melhores, acabamos por não conseguir o 

objetivo da manutenção, terminando esta fase no 7º lugar com 13 pontos (2 dos 

quais transitaram da fase anterior), fruto das 2 vitórias e 5 empates, nos 14 jogos 

realizados. O registo defensivo melhorou substancialmente com 22 golos 

sofridos, no entanto, o registo de golos marcados deixou muito a desejar com 

apenas 14 golos marcados. 

 De seguinte, são apresentados então alguns dados estatísticos que, 

comparando com a 1ª Fase, nos permitem perceber a evolução da equipa, 

apesar de nesta Fase os adversários serem os adversários diretos na luta pela 

manutenção. 

 

Tabela 11 - Tabela Classificativa da Fase de Manutenção do Campeonato Nacional (zerozero.pt) 
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 Neste registo, podemos observar que a percentagem de derrotas baixou 

para 50% e a de vitórias subiu para 14%. Continuamos com uma média de 1 

golo marcado por jogo, que acaba por ser negativo e reduzimos a média de golos 

sofridos para 1,57 golos por jogo. De referir que a percentagem de jogos em que 

sofremos golo baixou para 79 %, mas também baixou a percentagem de jogos 

em que marcamos para 57%. De destacar ainda que não vencemos nenhum dos 

últimos 7 jogos, onde conseguimos fazer apenas dois pontos, que acabou por 

ser decisivo para a descida de divisão. 

 Concluímos então a época com um total de 25 jogos realizados, em que 

conseguimos apenas 3 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Marcamos 25 golos 

que equivale a uma média de 1 golo marcado por jogo e sofremos 56, uma média 

superior a 2 golos por jogo. Estes valores fazem com que os objetivos de uma 

média superior a um golo marcado por jogo e inferior a 1,5 golos sofridos não 

fossem cumpridos. Durante o campeonato tivemos ainda 17 cartões amarelos e 

2 vermelhos. 

 Em relação aos dados individuais dos jogadores, efetuamos o controlo de 

golos marcados e os minutos de jogo de cada um. O melhor marcador da equipa 

foi o Jogador 25 com 10 golos em 24 jogos realizados. Tendo em conta que, 7 

destes golos foram marcados na 1ª Fase, o registo da Fase de Manutenção não 

foi de encontro aos objetivos propostos ao jogador. O segundo melhor marcador 

foi o Jogador 24 com 4 golos marcados. O Jogador 8 e o Jogador 21 terminaram 

a época com 2 golos marcados. E por último, os Jogadores 7, 12, 15,19 e 27 

terminaram com 1 golo marcado. 

Figura 12 - Dados estatísticos da Fase de Manutenção do Campeonato Nacional (zerozero.pt) 
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 De seguida, são apresentados os minutos de jogo oficial de cada jogador. 

Este é um dado que merece uma reflexão profunda, pois é um tema sensível 

para os jogadores, principalmente para os menos utilizados e é importante que 

este acompanhamento seja feito ao longo da época. 

 Na tabela seguinte, aparecem os minutos de jogo de cada jogador em 

cada mesociclo, o total de final da época, assim como, os valores percentuais de 

tempo de jogo de cada jogador. 

  

 O primeiro dado que salta logo à vista com a análise da tabela é que todos 

os jogadores tiveram tempo de jogo. Apesar disso, nem todos os jogadores 

tiveram o tempo de jogo desejado e que seria importante para o seu crescimento. 

Na 1ª Fase do Campeonato, optamos por dar oportunidades a todos os 

jogadores de mostrar o seu valor em contexto de jogo. No entanto, as dinâmicas 

da equipa estavam a ser prejudicadas por isso mesmo, até porque de um jogo 

para o outro efetuávamos algumas alterações que prejudicaram claramente o 

rendimento da equipa. Após uma reflexão e havendo alguns jogadores que não 

conseguiam mostrar capacidade para competir num campeonato com esta 

Mesociclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL %

Jogador 1* 0 70 70 0 0 0 0 0 0 140 8,00%

Jogador 2 70 210 210 210 210 210 140 210 0 1470 84,00%

Jogador 3 (S14) 70 0 0 0 0 0 0 0 70 140 8,00%

Jogador 4 0 70 265 175 0 0 0 70 70 650 37,14%

Jogador 5 125 0 280 210 210 205 140 198 0 1368 78,17%

Jogador 6 84 210 0 35 210 210 140 192 70 1151 65,77%

Jogador 7 70 252 280 210 140 175 35 0 0 1162 66,40%

Jogador 8 140 280 280 210 210 210 140 210 0 1680 96,00%

Jogador 9 70 140 0 0 0 0 0 0 0 210 12,00%

Jogador 10 15 28 161 52 2 35 0 0 70 363 20,74%

Jogador 11 * 70 51 0 0 0 0 0 0 0 121 6,91%

Jogador 12 128 157 140 140 80 183 136 143 20 1127 64,40%

Jogador 13 35 46 45 0 10 5 4 0 35 180 10,29%

Jogador 14 140 280 245 89 35 20 92 210 0 1111 63,49%

Jogador 15 128 140 70 210 208 137 117 210 46 1266 72,34%

Jogador 16 * 21 35 52 0 0 0 0 0 0 108 6,17%

Jogador 17 12 32 93 24 0 0 0 9 35 205 11,71%

Jogador 18 * 35 89 5 0 0 0 0 0 0 129 7,37%

Jogador 19 0 105 203 11 59 58 58 76 0 570 32,57%

Jogador 20 12 24 25 0 0 0 0 9 35 105 6,00%

Jogador 21 35 88 51 39 91 5 45 105 35 494 28,23%

Jogador 22 35 178 35 76 105 168 13 210 35 855 48,86%

Jogador 23 * 35 0 80 0 0 0 0 0 0 115 6,57%

Jogador 24 70 105 105 106 151 59 105 131 35 867 49,54%

Jogador 25 140 210 280 210 189 210 95 132 0 1466 83,77%

Jogador 26 (S14) 0 280 0 0 0 0 0 0 70 350 20,00%

Jogador 27 0 0 105 116 200 210 140 55 50 876 50,06%

Jogador 28 0 0 0 187 200 210 140 140 70 947 54,11%

Jogador 29 (S14) 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 1,37%

Tabela 12 - Minutos de Jogo por Jogador em cada Mesociclo e Total final com valores percentuais 
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exigência, optamos por apostar nos jogadores que nos ofereciam mais garantias, 

havendo uma clara melhoria do jogo coletivo da equipa e dos resultados. Após 

esta decisão, alguns jogadores acabaram por sair do clube para terem mais 

oportunidades de competir, enquanto outros ficaram no clube e lutaram pela 

oportunidade de jogar, que foi surgindo sempre que se justificava.  

 Analisando a tabela, podemos destacar o Jogador 2, o Jogador 5, o 

Jogador 8 e o Jogador 25 com um registo superior a 75% de tempo de jogo, 

sendo que o jogador 8 apenas falhou um jogo, tem um registo de 1680 minutos 

de jogo, correspondente a 96% do tempo total. Pela negativa, e excluindo os 

jogadores sub-14 e os jogadores que saíram do clube no decorrer da época, 

destaque para o Jogador 9 (este por lesão grave, 210 minutos), o Jogador 10 

(363 minutos), o Jogador 13 (180 minutos), o Jogador 17 (205 minutos) e o 

Jogador 20 (105 minutos) que não atingiram os 25% do tempo total de jogo, não 

ultrapassando os 400 minutos de tempo de jogo e não atingindo assim um dos 

nossos objetivos que era que todos os jogadores tivessem, no mínimo, 25% do 

tempo total de jogo. 

 Como referido anteriormente, alguns dos jogadores não tiveram os 

minutos de jogo que até nós próprios pretendíamos, no entanto, o objetivo do 

clube passava pela Manutenção no Campeonato Nacional e tivemos de optar 

pelos jogadores que davam mais garantias para lutar pelos objetivos. Apesar 

disso, sempre estivemos dispostos a dar oportunidades a esses jogadores, 

havendo sempre uma coerência nas escolhas e acabaram por jogar sempre os 

jogadores que apresentavam melhor rendimento no treino, não havendo lugares 

cativos no onze inicial, nem nos dezoito convocados. 
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7. Reflexões Finais 

 Terminada a época, é importante fazer uma reflexão de todo este 

processo de estágio, que naturalmente, teve aspetos positivos e negativos, e vou 

tentar abordá-los, com uma visão global da época desportiva, onde destacarei 

alguns pontos que me parecem fundamentais. 

 Em primeiro lugar, a nível pessoal, este ano de estágio foi uma 

experiência extremamente positiva, que me possibilitou a primeira experiência 

no futebol de 11, logo num nível extremamente exigente, competindo no 

Campeonato Nacional.  

 Apesar de ser treinador adjunto, sinto que acabei por ter ao longo do ano 

bastante intervenção no processo de treino, graças à acessibilidade do treinador 

principal que sempre se preocupou em transmitir o máximo de conhecimentos 

possíveis e sempre procurou a minha opinião sobre o processo de treino e a 

gestão da equipa. As minhas tarefas acabaram por passar por estar envolvido 

no planeamento do processo de treino, com sugestões de exercícios que 

posteriormente eram discutidos com toda a equipa técnica. Para além disso, 

fiquei responsável pelo controlo de tempos de treino, no que se refere aos 

tempos real e de prática, bem como dos métodos de treino, escala e tema dos 

exercícios. Para além disso, ainda estive presente no banco em todos os jogos, 

que também foi importante para a aprendizagem ao nível da gestão do jogo. 

 Na relação com entidades envolvidas no estágio, creio que a relação 

pudesse ser mais próxima, no entanto, acaba por ser satisfatória, com o tutor e 

o orientador de estágio a mostrarem-se sempre disponíveis para ajudar quando 

solicitados.  

 A relação com o grupo de trabalho, creio que foi muito positiva. Apesar 

das dificuldades iniciais, com um grupo muito grande e com algumas situações 

menos positivas, ao longo do ano creio que o grupo acreditou no trabalho da 

equipa técnica e sentiu que tudo foi feito para potenciar o crescimento deles 

como jogadores e acima de tudo como homens. Quanto ao restante staff do 

clube, a relação sempre foi cordial e de proximidade, com grande parte das 

pessoas a contribuir para a minha integração no clube, com o Presidente e os 

Coordenadores sempre prestáveis. 
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 No entanto, nem todos os aspetos foram positivos, principalmente ao nível 

dos resultados, com o falhanço no principal objetivo da época que era a 

manutenção.  

 Desde o início da época que sabíamos que ia ser um ano extremamente 

difícil, pois a equipa apresentava défice de confiança e agressividade em relação 

a grande parte dos nossos adversários. Para além disso, ainda tínhamos 

algumas lacunas em algumas posições, com a mais evidente a ser a falta de um 

defesa central, que tentamos contratar, mas que acabamos por não conseguir. 

Para além disso, o calendário ditou que defrontássemos os adversários mais 

fortes nas primeiras jornadas que contribuiu para que a equipa fosse perdendo 

a confiança.  

 No entanto, apesar destas dificuldades, conseguimos que ao longo do 

campeonato, fossem aprendendo mais sobre o jogo e se adaptassem ao 

contexto do Campeonato Nacional e os resultados começaram a surgir.  

 A dada altura, e com duas vitórias consecutivas já durante a Fase de 

Manutenção acreditamos que era possível cumprir o objetivo. Nessa altura, 

algumas paragens no campeonato (duas a três semanas consecutivas) e 

algumas lesões fundamentais fizeram com que a equipa não conseguisse vencer 

os adversários diretos, ficando um sabor amargo, pois acreditamos que 

poderíamos ter feito melhor e o objetivo da manutenção era concretizável face à 

organização e qualidade que apresentamos em alguns jogos em que pecamos 

no capítulo da finalização e nos erros defensivos.  

 Apesar destes aspetos, terminamos a época com a sensação de que a 

equipa cresceu imenso, nomeadamente em alguns princípios básicos de jogo 

que ainda não estavam totalmente adquiridos. Apesar da descida de divisão, 

participamos ainda em alguns torneios, terminando em 1º Lugar no Torneio 

Internacional de Lousada e em 3º Lugar no Torneio Internacional de Artix em 

França. 

 Em relação ao contexto competitivo, creio que foi fundamental para o 

crescimento e evolução da equipa. O facto de encontrarmos equipas 

extremamente competitivas, algumas com qualidade acima da média, outras 

com um futebol com menos qualidade, mas com outros argumentos em termos 
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físicos, fez com que os jogadores percebessem que todos os jogos iriam ser 

disputados até ao final e sempre com grande intensidade. O aspeto mais 

negativo acabou por ser o facto de alguns jogadores terem muito poucos minutos 

de jogo, que acaba por afetar o seu crescimento, notando-se grande diferença 

de evolução nos jogadores que tiveram mais minutos de jogo comparativamente 

com estes. 

 Em relação às condições de trabalho é de referir que não foram as ideais. 

Inicialmente, devido às obras de remodelação do campo, tivemos de “andar com 

a casa às costas”, treinando sempre no campo do Parque da Cidade, que ainda 

não tinha balneários. Para além disso, os jogos em casa realizaram-se em casa 

emprestada. Para além de tudo isso, ao longo do ano tivemos apenas meio 

campo para treinar, salvo raras exceções, para além de que os recursos 

materiais sempre foram muito limitados, com poucas bolas e em algumas 

sessões de treino com falta de sinalizadores e coletes. Isto acabou por ser um 

fator limitador, principalmente numa fase inicial em que o plantel era mais 

extenso e o espaço era muito reduzido. No entanto, apesar destas limitações, 

sempre mantivemos o foco no nosso trabalho e tivemos de nos adaptar ao 

contexto em estávamos inseridos. 

 Outro aspeto negativo, foi a troca de coordenador durante a época, que 

acabou por criar alguma indefinição no clube, que naturalmente afetou todas 

equipas do futebol de formação. Esse problema acabou por ser resolvido, no 

entanto o acompanhamento por parte do Coordenador deixou de ser tão efetivo, 

pois acumulava essas funções com as de treinador e acabava por ter o tempo 

algo limitado para poder dar o feedback necessário aos treinadores, que podem 

contribuir para a melhoria do processo. 

 Falando um pouco do processo de treino, sentimos algumas dificuldades 

iniciais em colocar os jogadores a treinar da forma que achávamos mais 

conveniente para a competição em que estivemos inseridos. Muitas vezes fomos 

demasiado exigentes com os jogadores, mas ao longo do tempo fomos 

percebendo que se tratava de jovens, ainda com algumas limitações e que o 

objetivo seria que essas limitações fossem superadas para que pudéssemos ser 

competitivos no jogo.  
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 Como referido anteriormente, nunca tivemos uma postura “resultadista”, 

mas sim de procura constante de evolução e de potenciar as características dos 

jogadores, procurando sempre assumir o jogo. Ao longo do ano, afinamos o 

nosso processo ofensivo e defensivo e chegamos à parte final da época com os 

jogadores a demonstrarem um conhecimento mais alargado daquilo que é o jogo 

de futebol, apesar das lacunas técnicas que alguns continuaram a apresentar. 

 Para finalizar, é de referir que este estágio foi fundamental para a minha 

aprendizagem ao nível do planeamento e execução do processo de treino, de 

gestão de um grupo de trabalho, bem como da conceção e modificação de um 

modelo de jogo em função dos jogadores que temos à disposição. Os resultados 

não foram os melhores, mas creio que o trabalho foi feito e contribuímos para a 

evolução dos jogadores, que deve ser o principal objetivo ao nível do futebol de 

formação. Temos a noção de que erramos várias vezes, mas que também fomos 

aprendendo com esses erros ao longo do ano e que foi uma época de 

aprendizagem também para nós, equipa técnica. 

 O conhecimento do treinador sobre o processo de treino e sobre o jogo 

em si, é fundamental para permitir a evolução dos jovens jogadores, pois estes 

precisam de ser orientados de forma a que consigam ultrapassar os obstáculos 

que o jogo de futebol apresenta. Creio que neste aspeto, sempre tentamos 

transmitir o máximo de conhecimento aos jogadores, não de forma a formatá-

los, mas de forma a que estes estejam preparados para resolver as várias 

situações que ocorrem durante um jogo de futebol. 

 Este estágio, deixa-me muito melhor preparado para enfrentar o mercado 

de trabalho nesta área do treino de futebol, sendo assim, o culminar de uma 

caminhada académica em que os conhecimentos adquiridos valeram por todos 

os esforços efetuados. 
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9. Anexos 

 Modelo de Jogo – Algumas situações específicas 

  

 

 

 

 

 

 

O avançado (10) deve impedir que o 

defesa central consiga conduzir bola 

ou bater na frente, convidando-o a 

jogar no lateral esquerdo. 

 

 

 

 

Quando a bola entra no lateral 

esquerdo é o nosso indicador de 

pressão, temos que manter um bom 

controlo da profundidade para o 

caso de eles tentarem bater na 

frente e marcar perto os principais 

jogadores que podem ser linha de 

passe.  

O ala esquerdo fecha bem por 

dentro para dar superioridade / 

igualdade numérica no meio campo 

 

 

 

 

Figura 13 - Posicionamento da nossa zona de pressão 

Figura 14 - Posicionamento com bola no DC esq. 
adversário 

Figura 15  - Posicionamento com bola no lateral 
esquerdo adversário 
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Quando a bola entra no central do lado 

direito, marcamos perto o lateral direito e 

controlamos a profundidade. 

 

 

 

Numa saída a 3 dividimos o espaço da 

seguinte forma para convidar a jogar num 

dos centrais. 

 

 

 

 

Fechamos bem o espaço interior e 

convidamos o defesa central a jogar no 6. 

 

 

 

 

 

PRESSÃO!  

 

 

 

 

Figura 16 - Posicionamento com bola no DC direito 

adversário 

Figura 17 - Posicionamento com saída a três do 
adversário 

Figura 18 - Saída da três do adversário com bola 

no DC 

Figura 19 - Saída a três com MD de costas 
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 Algumas situações específicas – Org. Ofensiva 

 

Saída curta num dos centrais com o 

pivô a fazer a linha de 3. 

 

 

 

Ligações de jogo possíveis para o 

central do lado esquerdo (destro) 

 

 

 

 

Ligação de jogo para o central do lado 

direito quando conduz para fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Saída curta 

Figura 21 - Bola no DC do lado esquerdo 

Figura 22 - Bola no DC lado direito (1) 
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Ligação de jogo para o central do lado 

direito quando conduz para dentro. 

 

 

 

É importante conseguirmos dinâmicas 

que permitam a bola entrar na zona 

sombreada a azul para depois 

acelerarmos o jogo com várias soluções 

de profundidade e largura.  

Nesse momento o médio centro (8) 

deve estar disponível para receber a 

bola do jogador que se encontra entre 

linhas e que provavelmente estará de 

costas para o jogo.  

 

 

 

O preenchimento das zonas de finalização 

em situação de cruzamento, bem como os 

equilíbrios defensivos sempre muito 

importantes no nosso modelo de jogo. 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Bola no DC lado direito (2) 

Figura 24 - Explorar espaço entre-linhas 

Figura 25 - Preenchimento das zonas de finalização 


