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Resumo 
 
 

O presente documento representa o relatório de estágio tendo em vista a atribuição do grau de 

mestre em Ciências do Desporto com especialização em Jogos Desportivos Coletivos. O estágio 

foi realizado na equipa de sub-17 do Futebol Clube Paços de Ferreira, na época desportiva de 

2017-2018 numa equipa que disputou o Campeonato Nacional de Juvenis. 

Desde a definição da equipa técnica, destacaram-se imediatamente dois grandes objetivos a 

serem cumpridos. Sendo que a nível da formação de jogadores o grande objetivo seria a sua 

preparação nesta etapa fundamental das suas jovens carreiras de forma a terem qualidades para 

ingressarem a equipa de juniores no ano seguinte. A nível desportivo, seria garantir a 

manutenção no campeonato nacional de juvenis. 

A presença no processo de treino e de competição ao longo da época desportiva, permitiu-nos 

uma recolha e análise de dados relativa ao trabalho quer foi realizado durante essa mesma 

época. O processo de treino contou com um total de 136 unidades, sendo 26 treinos no período 

pré-competitivo, 102 no período competitivo e 8 treinos no período transitório. Em 90 sessões 

de treino contabilizadas, obtivemos 6858 minutos de tempo real de exercício, ao invés dos 7650 

minutos planeados para essas sessões. Os métodos de treino mais utilizados foram os métodos 

específicos de preparação com uma percentagem de 68% onde se destacam os exercícios 

competitivos, seguido dos métodos específicos de preparação geral com 27% onde se 

destacaram exercícios de manutenção de posse de bola, e por fim, os exercícios de preparação 

geral com apenas 5% de utilização. No treino específico de guarda-redes, os métodos de treino 

mais utilizados foram os remates sobre baliza com 55% de utilização, sendo que os restantes 

métodos, tiveram uma percentagem de utilização muito próxima um dos outros. A nível 

competitivo combinando as duas fases do campeonato, disputou-se um total de 25 jogos 

oficiais, dos quais 9 foram vitórias, 6 empates e 10 derrotas.  

Em suma, é importante referir que este estágio foi fundamental para a nossa aprendizagem 

enquanto treinadores de futebol, quer a nível do planeamento, execução do processo de treino, 

gestão do grupo de trabalho e preparação no dia de jogo. Dependendo do contexto em que se 

está inserido, é importante existir uma boa adaptação por parte dos treinadores de forma a 

encarar as dificuldades e desafios com sucesso ao longo da época desportiva. 

 

Palavras-chave: futebol, jogo, treino 
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Abstract  
 

The present document represents a final report in order to achieve the master’s degree in Sports 

Science with specialization in Team Sports. This internship was carried out at Futebol Clube 

Paços de Ferreira’s Under-17 team in 2017-2018 season within a football training context and 

in a team that played in the Portuguese National Championship. 

Since the definition of the technical team, two main objectives have been immediately 

highlighted. Being that at the level of the formation of players the great objective would be its 

preparation in this fundamental stage of its young careers in order to have qualities to join the 

equipment of juniors the following year. At the sporting level, it would guarantee the 

maintenance in the national championship of juveniles. 

The presence in the process of training and competition throughout the sporting season allowed 

us for a collection and analysis of data regarding the work that was performed during the same 

period. The training process had a total of 136 units, 26 of which were in the pre-competitive 

period, 102 in the competitive period and 8 in the transitional period. In 90 training sessions 

counted, 6858 minutes of real-time exercise were obtained, instead of the 7650 minutes planned 

for these sessions. The most used training methods were the specific preparation methods with 

a percentage of 68% where the competitive exercises stand out, followed by the specific 

methods of general preparation with 27% where exercises of maintenance of possession of ball 

were highlighted, and finally, the general preparation exercises with only 5% of use. In the 

specific training of goalkeepers, the most used training methods were the goal shots with 55% 

of use, and the remaining methods had a percentage of use very close to each other. At the 

competitive level combining the two phases, a total of 25 official matches were disputed, of 

which 9 were victories, 6 ties and 10 defeats. 

In short, it is important to note that this stage was fundamental to our learning as a football 

goalkeeper coach, both in terms of planning, running the training process, working group 

management and game day preparation. Depending on the context in which it is inserted, it is 

important to have a good adaptation by the coaches in order to face difficulties and challenges 

successfully throughout the sporting season. 

 

Keywords: football, game, training 
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1 Introdução 
 
 
Este estágio realizado na época desportiva de 2017/2018 tem em vista a obtenção do grau de 

Mestre em Ciências do Desporto com especialização em Jogos Desportivos Coletivos (futebol), 

assim como a obtenção do Grau II de Treinador de Futebol. A entidade formadora é a 

Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. Já a entidade de acolhimento de 

estágio será o Futebol Clube Paços de Ferreira. No que diz respeito ao Coordenador de Estágio, 

este será o Professor Dr. Victor Maçãs, que possui o nível IV de treinador de futebol, e como 

tutor de estágio terei o treinador de Grau II Rui Vieira que faz parte da equipa técnica de sub-

17 do Futebol Clube Paços de Ferreira, assim como da coordenação da formação do clube. 

 

São vários os motivos que me levaram à escolha desta instituição desportiva para realizar o 

estágio curricular, mas o principal foi o convite realizado por parte do clube para assumir o 

treino de guarda-redes numa equipa de campeonato nacional. Pela competitividade e por 

estarmos a falar nível mais alto do futebol nacional para jogadores desta idade, achei que seria 

o local adequado para a realização deste estágio. Para além disso, o Futebol Clube Paços de 

Ferreira tem crescido de forma expressiva na sua formação a nível nacional. Atualmente 

encontra-se com equipas em todos os campeonatos nacionais, o que eleva o patamar do clube e 

da exigência de trabalho que nele se pede. Portanto achei que o estágio a ser realizado neste 

clube será a oportunidade ideal para desenvolver um bom trabalho e continuar nesta caminhada 

de treinador. 

Por outro lado, abracei o desafio como forma de experienciar outros níveis competitivos que 

não tinha experienciado antes como treinador. Daí achar que será um passo muito importante 

nesta ainda jovem carreira, pelas experiências vividas, aquisição de conhecimentos sobre jogo 

e tudo o que circula ao seu redor, e também pelo facto de ser uma época desportiva onde fomos 

bastante ambiciosos no que toca à classificação da equipa. 

 

Estando escolhido o local de estágio, foi necessário obter um conhecimento do contexto do 

clube e da equipa. Este deve ser um dos primeiros passos a ser dado pelo treinador de forma a 

conhecer bem o clube, assim como as condições de trabalho e os seus objetivos para a época 

desportiva. Normalmente os clubes devem ter sempre um documento para contextualizar o 

treinador e também dar a perceber o que o próprio clube pretende do treinador e da sua equipa. 

Uma vez que na época anterior já pertencia aos quadros do clube, estou inteiramente dentro do 

processo que está a ser realizado e consciente daquilo que se pretende continuar a fazer. 
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Relativamente aos objetivos a que me proponho para este estágio, passaram essencialmente por 

obter ainda mais conhecimentos desde que adquiri o Grau I de Treinador, adaptar o meu modelo 

de jogo ao do treinador principal da equipa, pois deve ser consensual de forma a obtermos 

sucesso e este tem toda a tomada de decisão. Aprofundar ainda mais pequenas questões sobre 

o treino e como conseguir tirar o melhor de cada jogador, sabendo que cada um tem a sua 

personalidade e daí, existirem motivações e ambições diferentes para cada jogador que constitui 

uma equipa de futebol. 

 

Algo que também foi bastante pertinente nesta época desportiva foi a forma de lidar com os 

jogadores. Estando estes numa fase “complicada” da adolescência onde tentam impor-se 

perante que tem o comando, pretendo observar se será algo difícil ou não de lidar. Também por 

ser um ano fulcral no processo de formação para estes jogadores, já será notório perceber 

aqueles que tem possibilidades de continuar a sua carreira de futebolistas e os que não possuem 

tais capacidades. 

 

Este relatório de estágio estará estruturado da seguinte forma: análise do contexto de 

intervenção, organização e fundamentação do processo de treino, execução do processo de 

treino, avaliação e controlo do processo, e por fim as reflexões finais. Nestes tópicos iremos 

abordar a história do clube assim como o contexto onde se encontra, o campeonato onde a 

equipa está inserida e quais os objetivos definidos para a época desportiva. Também será 

abordado tudo o que envolveu o treino e o jogo assim como informações sobre o jogador e o 

treinador.  
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2 Análise Do Contexto de Intervenção 
 

Neste capítulo estão explicadas ao pormenor a história do clube, modelo de gestão e as suas 

instalações, assim como a caracterização da equipa onde estive inserido. 

História do Clube 

 

A origem do Futebol Clube Paços de Ferreira deu-se a 5 de Abril de 1950 - Futebol Clube 

Vasco da Gama, coletividade que está na génese do atual FCPF, designação que o Clube passou 

a utilizar no começo da temporada 1961/62. O primeiro título nacional conseguido foi o da 3ª 

Divisão, a 14 de Julho de 1974, quando os pacenses invadiram o Estádio Municipal de Leiria e 

deram o impulso decisivo para a vitória (2-1) sobre o Estrela de Portalegre. 

 

A 15 de Março de 1981, os sócios decidiram mudar as cores oficiais do equipamento que o 

clube utilizava, que passaram a ser as do concelho - amarelo e verde, mas o sonho há tanto 

perseguido da subida à 1ª Divisão Nacional apenas se tornou realidade no final da época 

1990/91, quando de forma surpreendente o Futebol Clube Paços de Ferreira se tornou no 1º 

Campeão do estreante campeonato nacional da Divisão de Honra. 

 

A partir do ano 2000 deu-se a maior evolução do clube, desde a presença na final da Taça de 

Portugal de 2009, a final da Taça da Liga de 2011, a presença na Liga Europa de 2009/2010 e 

o Play-off de acesso à Champions League de 2013. O clube também acabou por conseguir a 

sua melhor classificação de sempre na 1ºDivisão portuguesa de futebol na época 2012/2013, 

terminando o campeonato na terceira posição logo atrás de Porto e Benfica. 

 

No que toca à formação, o Futebol Clube Paços de Ferreira tem tido prestações notáveis nos 

últimos anos, estando neste momento em todos os campeonatos nacionais possíveis e com boas 

prestações no que toca às qualificações, sendo que ainda não conseguiu afirmar-se com outros 

clubes mais poderosos, daí não conseguir marcar por muitas vezes a sua presença nas fases 

finais de campeonatos nacionais. 
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• Modelo de Gestão 
 

A sociedade responsável pela gestão do futebol profissional é a SDUQ e é liderada por Rui 

Seabra. Paulo Meneses é o presidente do clube e o presidente da Assembleia Geral do clube é 

Fernando Sequeira. 

 

No que toca à Formação toda a gestão do futebol passa por José Adelino Pinto, que ocupa o 

cargo de Presidente da Secção da Formação de futebol. 

 

• Instalações  
 

O complexo desportivo do FCPF conta com 4 campos de futebol diferentes. O estádio da equipa 

sénior com relva natural e capacidade para cerca de 9000 espectadores e 2 campos de treinos 

da equipa sénior, também em relva natural. 

Para a formação o complexo dispõe de um campo com relvado sintético, que é o principal 

terreno de treinos e o único terreno de jogo.  Um dos campos relvados é usado pela formação, 

mas apenas pelos escalões mais baixo até aos sub-12. 

     Figura 1 – Vista aérea do Complexo Desportivo do FCPF
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• Caracterização dos Jogadores 
 

A equipa onde estive inserido foi a de sub-17, que é composta por 25 atletas nascidos em 

2001/2002 e com idades entre os 15 e os 17 anos. Como se tratam de adolescentes que já estão 

a entrar nas últimas etapas de formação, o clube tenta ter alguns cuidados relativamente ao 

estado físico e mental do jogador. Para isso o departamento clínico teve a responsabilidade de 

no início da pré-época fazer algumas avaliações aos jogadores, nomeadamente altura e peso. 

Aqui foi possível observar que nenhum jogador tinha excesso de peso relevante, assim como 

um peso demasiado baixo.  

Quanto a psicólogo e nutricionista, o clube também dispões destes técnicos sendo que o 

psicólogo não tenha tido qualquer contacto com os jogadores. O clube opta por não realizar 

qualquer tipo de testes de avaliação física dos jogadores.  

 

Pelo que foi observado durante o estágio, posso afirmar que todos os atletas encontram-se bem 

fisicamente. No aspeto mental nota-se que são jogadores focados no trabalho. Ainda assim, por 

vezes, são mais desafiadores à autoridade dos treinadores (como por exemplo quando é para 

arrumar o material), algo já antecipado pela equipa técnica devido à idade onde se encontram e 

também ao historial da própria equipa.  

 

No início de cada época os jogadores são submetidos a exames de saúde, nomeadamente, 

eletrocardiograma e raio x. Assim sabemos que todos os atletas que estão inseridos na equipa e 

no clube, têm saúde e condições para poderem praticar futebol. 
 

• Caracterização da Competição 
 

A competição onde a equipa de sub-17 do Futebol Clube Paços de Ferreira está inserida 

caracteriza-se por ser bastante competitiva e rápida. Os adversários possuem todos qualidade 

visto que é ponto mais alto a nível nacional deste escalão, e a competição (na sua 1ªfase) só 

possui uma volta. Desta forma é um campeonato muito rápido onde as equipas não podem 

cometer muitos erros se querem ser bem sucedidas. As três primeiras classificadas irão disputar 

a 2ªfase e garantem automaticamente a manutenção, enquanto os quartos melhores classificados 

disputarão um playoff para tentarem ocupar uma vaga na 2ªfase. As restantes irão disputar a 

manutenção entre si num campeonato realizado também ele a duas voltas.
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• Adversários 
 

Os adversários vão variando conforme as fases em que a equipa se encontra. Na primeira fase 

debatemo-nos com adversários com qualidade em que a equipa com a localização geográfica 

mais próxima foi o Penafiel, e a mais afastada o Bragança. Na 1ªfase os adversários foram o 

Palmeiras, Braga, Vitória, Moreirense, Vizela, Vianense, Bragança, Penafiel, Rio Ave, Gil 

Vicente e Abambres.  

Uma vez que ficamos classificados em primeiro lugar e garantimos o acesso à segunda fase, 

tivemos como adversários posteriormente o Braga, Porto, Rio Ave, Académica, Anadia, Vitória 

e Boavista. 

 

Este campeonato caracteriza-se por ser bastante rápido. Na primeira fase só se joga uma volta, 

ou seja, são apenas 11 jogos. Já na segunda fase jogam-se duas voltas, mas são menos equipas 

existindo um total de 14 jornadas. 

Este campeonato caracteriza-se por ser muito competitivo e o mais elevado deste escalão a nível 

nacional, algo que é muito positivo para os nossos atletas de forma a evoluírem jogando sempre 

com os melhores.  

 

Outro aspeto que se destaca no campeonato, principalmente na primeira fase, é que muitos dos 

adversários após conseguirem marcar um golo e estarem em vantagem, limitam-se a defender 

o resultado e muitas vezes alteram o seu sistema tático de forma a recuarem linhas e defenderem 

com mais jogadores de forma a tentarem garantir a vitória que acaba por ter elevada importância 

derivado aos poucos jogos que caracterizam esta fase. 

 

• Caracterização das Condições de Trabalho 
 

A nível de condições de trabalho estas não são as melhores tendo em conta o clube e a prova 

onde estamos inseridos. Não é comum que uma equipa com vários campos de treino seja 

obrigada a treinar apenas em meio campo, o que limita muito o trabalho dos treinadores, e ao 

mesmo tempo impede que os jogadores ganhem dinâmicas e referências que só conseguem em 

campo inteiro. Por isso em vários momentos da época sentimos muitas dificuldades dos 

jogadores em certos momentos do jogo por não estarem habituados a treinar nas dimensões de 

jogo. 
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Recursos Humanos 

 

Relativamente à equipa de sub-17 do FCPF existe um número de pessoas que ajudam a garantir 

todo um conjunto de processos de forma a que o treino e o jogo decorram com toda a 

normalidade possível. Assim, o Coordenador do Futebol de Formação do Clube Orlando 

Teixeira assistia aos treinos com bastante regularidade e  ajudava a equipa técnica e jogadores 

sobre todos os tipos de problemas ou situações que pudessem acontecer; a equipa possuía como 

diretor o Hélder Ferreira que substituiu a meio da época desportiva o Sr. Joaquim Pereira; a 

pessoa encarregue de estar presente nos treinos e nos jogos para assistir os jogadores, tratar 

lesões antes do treino era o Fisioterapeuta Jaime Coutinho; o roupeiro Sr. Alberto tinha a função 

de disponibilizar os equipamentos para os jogadores antes dos treinos e competição; e por fim 

a pessoa encarregue da manutenção do terreno e do material desportiva era o Sr. Albino.  

 

Recursos Materiais 

 

A equipa dispõe de 18 bolas, coletes, sinalizadores, cones. Maior parte das vezes estes são os 

materiais utilizados nas sessões de treino ao longo da época desportiva, salvo exceções onde se 

possam utilizar exercícios mais lúdicos ou diferentes que requerem materiais mais específicos. 

Para além deste material a equipa treina no campo de treinos sintéticos em apenas meio campo, 

algo que acaba por dificultar muito o trabalho dos treinadores e também o rendimento dos 

jogadores.  

 

Pela parte dos treinadores acaba por ser difícil trabalhar diferentes ações de jogo e 

comportamentos num espaço tão reduzido, da mesma forma que para os jogadores é algo 

limitativo do seu desempenho pois não treinam num espaço de jogo e acabam por não adquirir 

todas as referências que o terreno de competição lhes exige. Para além de o espaço limitar 

situações de trabalho de profundidade e até de largura em jogo. 

 

Outros departamentos  

 

Naturalmente que para o funcionamento correto de um clube, este tem de possuir outros tipos 

de departamentos que não estão necessariamente diretamente ligados aos treinadores e aos 

jogadores, pelo menos no que toca ao treino e ao jogo. Desta forma o clube possui como 

responsável do Departamento financeira o Sr. José Barbosa, como responsável pelo 
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Departamento Jurídico o Sr. Álvaro Martins. O responsável pelo Departamento Clínico é o 

Enfermeiro Ricardo Neves, e por fim, o responsável pelo departamento de futebol de formação 

é o Sr. José Pinto. 

 

Objetivos 

De seguida estarão apresentados os objetivos para a época desportiva de 2017/2018 da equipa 

de sub-17 do FCPF. Neste tópico estão dispostos alguns objetivos do clube, da equipa técnica, 

e também alguns objetivos pessoais. 

 

• Definição de objetivos para o grupo de trabalho 

 

Para esta época desportivo grande objetivo proposto por parte do clube era a manutenção no 

campeonato nacional de Juniores B de forma tranquila, visto que no ano anterior, a equipa tinha 

assegurado a manutenção apenas nas últimas jornadas da fase de manutenção. A médio prazo, 

a equipa técnica definiu com os jogadores que iria trabalhar-se para garantir um lugar nos 4 

primeiros classificados de forma a garantir automaticamente a manutenção e a inclusão da 

equipa na 2ªfase do campeonato nacional. Algo que nunca tinha acontecido no escalão de 

juvenis do Futebol Clube Paços de Ferreira. 

 

A nível de formação individual e coletiva dos jogadores, os objetivos passaram por incutir nos 

jogadores uma elevada cultura de comportamentos técnicos e táticos sobre o jogo, assim como 

uma união forte entre a equipa. Uma vez que no plantel não existia um jogador que de destaque 

entre os restantes, esta união seria muito importante dentro de campo de forma a haver uma 

maior entreajuda e disponibilidade no jogo para conseguir superar os adversários. Através do 

cumprimento destes objetivos os jogadores estarão mais próximos de representar o plantel de 

juniores da próxima época desportiva e assim, continuar este processo de formação com a. 

ambição de chegarem ao plantel sénior. 

 

Como objetivos pessoais pretendi que os guarda-redes fossem convocados para estágios da 

seleção nacional de sub-16 e de sub-17 e posteriormente, conseguirem respetivamente a sua 

primeira internacionalização. Como ambos possuíam muita capacidade, esse foi o principal 

objetivo a concretizar. Felizmente, devido ao esforço e dedicação incansável dos atletas, tal 

realizou-se sendo que ambos foram convocados para estágios, e um deles foi convocado e 

ingressou o lote de jogadores a disputarem o Campeonato da Europa de sub-17.  
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Outro objetivo passava por serem chamados a treinar com a equipa sénior do clube. Tal acabou 

por acontecer recorrentemente apenas com um dos guarda-redes, devido à sua boa prestação no 

campeonato nacional de juvenis. 

 

3 Fundamentação e Organização do Processo de Treino 
 

No capítulo de fundamentação e Organização do Processo de Treino, estará apresentada toda a 

informação pertinente sobre o treinador, o jogador, o treino, o jogo e sobre a observação e 

análise do jogo. 

 
3.1 O treinador  

 

A definição do conceito de treinador é algo que tem vindo a ser muito debatido nos últimos 

anos quer pela comunidade desportiva, quer pela comunidade desportiva mais ligada à ciência. 

Este conceito não apresenta uma definição universal, pois várias são as formas de descrever 

qual o seu significado e as funções que este realiza. Tal também se deve à constante evolução 

do desporto e das suas diferentes modalidades.  

Treinador é um técnico especializado na modalidade desportiva em que exerce a sua ação.” 

(Castelo, Barreto, Alves, Mil-Homens, Carvalho & Vieira, 1996). 

Falando do futebol mais especificamente, o treinador tem a função de condução e preparação 

de todo o processo de treino de uma equipa com o intuito desta obter os melhores resultados 

possíveis em competição.  

O treino é um processo bastante complexo constituído por várias dinâmicas e variabilidades 

que se encontram em constante interação. Para o treinador de futebol, qualquer que seja a sua 

intervenção, torna-se imperioso “ter um modelo, determinados princípios, (...) 

independentemente de ser utilizado este ou aquele jogador” (Oliveira, B., Amieiro, N., Resende, 

N. & Barreto, R. 2006 em entrevista a Mourinho). 

Sendo o treino um processo tão complexo, o treinador possui uma enorme responsabilidade na 

preparação e operacionalização deste processo, possivelmente mais ainda quando se está a falar 

de crianças e jovens. 

 

Nas idades mais precoces onde os atletas ainda estão a iniciar o seu percurso no futebol, o papel 

do treinador deve ser realizado ainda de forma mais sensível e cuidadoso uma vez que é nesta 
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fase que as crianças e os jovens adquirem as suas bases para o seu futuro desportivo. Para 

Garganta (2004), “importa saber e conhecer o trabalho realizado nas idades mais baixas de 

formação, visto esta ser a base do futuro, na medida em que os primeiros contactos que são 

proporcionados às crianças e aos jovens que pretendem aprender e treinar futebol podem 

revelar-se decisivos para o sucesso e continuidade na atividade desportiva que elegeram”. 

 

Lima (2000) refere que o “treinador deve ter o conhecimento do que ensina, isto é, conhecer e 

dominar os aspetos fundamentais da sua modalidade, saber transmitir os conhecimentos da 

modalidade e motivar os seus atletas para que estes o adquiram e apliquem com entusiasmo, 

interesse e eficácia. O treinador deve saber aplicar as técnicas e consecutivos processos 

adequados no treino, iniciando os jovens na. Modalidade e preparando as equipas para a 

competição”. 

 

Um dos primeiros passos e um dos mais importantes é que o treinador perceba o contexto onde 

está inserido o clube e a equipa que tem ao seu dispor. A partir deste momento é que o treinador 

deve começar a traçar os objetivos, modelos de treino, modelos de jogo, regras de 

funcionamento, etc. 

 

No caso do FCPF o clube considera que o treinador de formação deve sempre defender os 

interesses do clube acima de qualquer jogador, agente desportivo, ou outro tipo de pessoa. 

Assim sendo este tem o dever de dar todo o seu contributo para a formação dos atletas com uma 

base sólida naquilo que é o aperfeiçoamento das componentes técnicas, táticas, físicas e 

mentais.  

Assim como ter a capacidade de conhecer, dominar e aplicar o modelo de jogo acordado entre 

si e o clube e fazer com que os seus atletas o adotem e apliquem com a maior eficácia possível. 

Também existe a preocupação na formação pessoal do jogador, daí o clube preocupar-se e estar 

atento à responsabilidade do atleta (nomeadamente na pontualidade e assiduidade) assim como 

no seu desempenho escolar fazendo assim um pedido periódico aos atletas das sunas notas 

escolares. 

 

• Estrutura e funções da equipa técnica 

 

A equipa técnica da equipa de sub-17 do FCPF é formada por cinco elementos sendo eles o 

treinador principal, dois treinadores adjuntos (com as funções de ajudar a preparar os exercícios 
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do treino no terreno e a ficarem com os jogadores que estão de fora do exercício principal e 

assim realizarem exercícios descontextualizados ou de preparação geral; funções de 

observações e correções no treino/jogo), um treinador estagiário que tem a função de ajudar no 

que o treinador principal solicita assim como filmar os jogos realizados, e por fim, um treinador 

de guarda-redes. 

 

Felizmente com a evolução do futebol, cada vez mais o trabalho dos treinadores adjuntos e 

treinador de guarda-redes têm sido valorizados e constituem uma elevada importância naquilo 

que é o processo de treino de uma equipa, quer no seu planeamento, quer na sua realização.  

A nível científico existe ainda muito pouca infirmação sobre o papel e a importância destes 

técnicos naquilo que é a equipa de futebol, ainda assim o seu reconhecimento tem vindo a 

crescer e cada vez mais existe uma procura maior para treinadores ocuparem estes cargos. 

 

Deste modo, nos sub-17 do FCPF, a equipa técnica está, toda ela, envolvida de forma muito 

ativa em todo o processo de treino. Quer seja no seu planeamento do treino e na sua conceção, 

nas opções tomadas para definir uma convocatória para jogo e outro tipo de questões sobre a 

equipa, existe sempre um grande diálogo aberto entre os técnicos que a constituem. Após este 

diálogo naturalmente que a decisão final é sempre a do treinador principal, uma vez que quer 

pelos aspetos mais positivos ou negativos, é este que dá sempre a cara perante o grupo e o 

exterior. Tudo isto torna a relação entre os treinadores muito saudável pois todos se sentem 

úteis, valorizados, ativos e influentes em todo o processo. 

 

Desta forma, um dos treinadores adjuntos ficava sempre encarregue de efetuar uma ativação 

geral no início do treino, e muitas vezes, um pequeno exercício de receção e passe. Enquanto 

isso o outro treinador adjunto ajudava o treinador principal na montagem dos exercícios em 

campo, uma vez que não existia a possibilidade de os montar com mais antecedência por 

estarem os iniciados a treinar. Durante os exercícios de treino, os treinadores adjuntos davam 

feedback aos jogadores e também corrigiam comportamentos que pudessem estar errados, 

ficando normalmente a observar uma equipa, enquanto que o treinador principal observaria a 

outra, daí terem um papel ativo no treino. Sempre que existiam jogadores que não eram 

utilizados no exercício principal, um dos treinadores adjunto realizaria sempre exercícios com 

estes jogadores, quer descontextualizados, quer de preparação geral. 
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O treinador de guarda-redes tinha como função realizar o treino específico de guarda-redes até 

estes serem reintegrados no treino com a restante equipa. O papel deste técnico não fica por 

aqui, uma vez que uma das suas tarefas mais importantes são os feedbacks, correções e as 

sugestões que este fornece enquanto o guarda-redes está a treinar com a restante equipa pois é 

neste momento que aplica tudo o que trabalha no treino específico de guarda-redes. 

Para além do conhecimento da equipa que iria trabalhar connosco, o treinador principal 

explicou-me também quais os restantes departamentos existentes no clube, sendo estes os 

seguintes:  

Departamento Médico – Este departamento é composto por fisioterapeutas e enfermeiros que 

acompanham as equipas nos jogos, tendo também o acompanhamento do medico do clube. 

Diariamente estão dois fisioterapeutas no clube para assistir os jogadores dos escalões de 

formação.  

Nutricionista – O clube dispõe de uma nutricionista, que acompanha os atletas em que são 

detetadas necessidades a nível de perca de peso ou aumento de massa muscular. 

Direção – Cada equipa tem dois diretores técnicos, sendo todos os diretores liderados pelo órgão 

máximo da formação nomeadamente o presidente da formação do clube José Pinto. 

Coordenador Técnico – O coordenador encontra-se hierarquicamente acima dos treinadores e 

é este que faz a ligação com a direção. O coordenador apenas assiste os treinadores no que for 

necessário sem nunca ter intervenção direta no processo de treino, mas estando sempre dentro 

desse mesmo processo. 

3.2  O Jogador  

 

A formação de jogadores está vinculada às práticas diárias a partir de uma perspetiva sistémica 

(visualização do todo e suas partes interligadas). Esse ambiente com uma cultura organizacional 

particular deve promover a discussão de valores, o comprometimento e a responsabilidade, bem 

como a capacidade de interagir de forma eficaz com treinadores, colegas, familiares e outros 

indivíduos pertencentes ao contexto (Côté, 2009). 
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Relativamente à formação de jogadores de futebol existem várias opiniões e estudos científicos 

sobre como esta deve proceder. Visto que cada treinador tem a sua forma de refletir sobre o 

processo, estas opiniões nunca chegam a ser consensuais. 

Um dos grandes problemas que existia e existe (embora cada vez menos) na formação é o facto 

de alguns treinadores planearem, programarem e estruturarem todos os seus treinos para 

equipas de formação como se o estivessem a fazer para equipas séniores de futebol profissional. 

O treinador deve ter uma sensibilidade grande de forma a criar uma relação saudável entre o 

seu treino e a idade que o jogador/criança se encontra de forma a que este tenha uma boa 

evolução desportiva.  

 

Horst Wein (2000) desenvolveu um modelo de desenvolvimento de crianças/jovens jogadores 

com o objetivo de potenciar a sua formação no futebol. O autor defende que existem 5 etapas 

de iniciação no futebol que consistem no 3x3, 4x4, 7x7, 8x8 e o jogo formal 11x11. 

Segundo o autor para crianças entre os 5 e os 7 anos, não devem existir regras na competição, 

isto é, deixar as crianças com complete liberdade a jogar de forma a adquirirem habilidades 

motoras. Dos 8 aos 9 anos (traquinas e benjamins) o treino deve consistir na continuação do 

desenvolvimento motor com jogos simplificados de 2x2. O autor refere também que aqui deve 

ser iniciado o treino específico de guarda-redes. A partir dos 10 anos de idade surge então o 

primeiro nível de iniciação com as situações de 3x3 ou 4x4 nos treinos, onde as crianças já se 

encontram numa fase importante do desenvolvimento motor. 

A partir dos 14 anos, Horst Wein considera que os treinadores devem incluir os jogos reduzidos 

de 8x8 nos seus treinos, uma vez que deve ser nesta idade que se inicia o 11x11 em competição. 

Dos 15 aos 17 anos já se dá a fase de especialização onde os jogadores devem realizar todo um 

conjunto de situações de treino pedidas pelo treinador, seja elas a pressão, estratégias coletivas, 

etc. 

Por fim acima dos 17 anos de idade chega a fase de consolidação onde os jogadores já devem 

dominar aspetos do jogo e motores de forma a prepararem-se para atingir o patamar sénior. 

No FCPF pretendem-se jogadores com um espírito de superação contínuo sempre com uma 

dedicação diária ao futebol, que criem um bom ambiente no grupo de trabalho ajudando a 

projetar um maior esforço coletivo e entreajuda. Também que consigam competir sobre pressão 

com elevados níveis de desempenho; que acreditem nos objetivos coletivos como forma de 

atingir o sucesso individual; que consigam manter a humildade, respeitando colegas, 

treinadores, elementos da estrutura do clube, adversários e público; atletas que não arranjam 
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desculpas para o insucesso e o erro; e por fim, jogadores com muito sentido de responsabilidade 

e autodisciplinados. 

 

Relativamente ao treino específico de guarda-redes, Voser (2010) realizou uma proposta de 

formação especifica destes atletas como indica a tabela abaixo: 

 

 
Tabela 1 – Proposta de formação de guarda-redes (Voser et al. 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui consegue-se perceber que há a necessidade de fazer uma adaptação ao futebol português 

pois as idades e as etapas diferem. Ainda assim os conteúdos propostos são muito interessantes, 

assim como as suas percentagens de treino nas diferentes idades. 

 

No FCPF existe um documento com algumas normas semelhantes a estas, no que diz respeito 

aos treinos específicos de guarda-redes onde tem uma proposta ainda mais detalhada sobre o 

treino específico de guarda-redes na formação. Sendo que a partir dos 17 anos, o treino já pode 

ser equiparado ao de um guarda-redes de escalão sénior. 

De seguida estará disposta essa proposta de Vigil (2008) que detalha nos diferentes escalões 

etários da formação dos guarda-redes, quais são as maiores preocupações que se deve ter a nível 

físico, técnico, tático e psicológico. 
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Tabela 2 – Proposta etapas treino 
guarda-redes FCPF por Vigil 
(2008). 
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3.3  O treino  

 

O treino é um dos aspetos mais importantes, se não o mais importante, para o sucesso das várias 

modalidades existentes no mundo do desporto. O futebol não é diferente neste aspeto e é o 

treino e o elevado número de repetições de exercícios realizados em função do modelo de jogo 

pretendido pela equipa técnica, que vai levar a equipa a realizar os comportamentos e ações 

pretendidas num jogo. 

 

Como refere Garganta (2008), o treino consiste na implementação de uma forma de jogar com 

referência a conceitos e princípios. 

 

Como se costuma dizer muitas vezes no mundo do futebol “tu jogas da mesma forma que 

treinas”. E esta ideia não poderia estar mais correta uma vez que é através dos treinos que se 

adota um conjunto de competências coletivas e individuais, táticas e técnicas, físicas e mentais, 

que farão aparecer os resultados ou não em competição. 

Proença (1998) refere que sem repetição não há melhoria, não há aprendizagem, não há 

consolidação, uma vez que a repetição nunca é exatamente igual. Por outro lado, há quem 

defenda que a repetição tem sucesso se esta for eficaz. Muitas vezes repete-se um exercício ou 

uma situação várias vezes, mas os comportamentos não são os desejados, isto é, não existe uma 

eficácia no exercício. Podendo assim sabotar o processo e anular o efeito pretendido no 

processo. 

O sucesso obtido em treino e em competição, está em relação direta com a eficácia do próprio 

exercício (Castelo, 2009).  

Resumindo o treino tem de estar em sintonia com o modelo de jogo pretendido pelo clube e a 

equipa técnica de forma a existir uma coesão naquilo que é pretendido para a equipa numa 

época desportiva. 

• Modelo de Treino 

De forma a que uma equipa consiga obter sucesso é fundamental que se treine da mesma forma 

como se estivesse numa competição, isto é, devem-se recriar cenários semelhantes aos que 

acontecem em jogo de forma a que os jogadores estejam preparados e com respostas válidas 

para superarem determinados obstáculos que possam ocorrer num situação de competição. De 
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acordo com Castelo (2009), o modelo de jogo conceptualizado necessita de um modelo de 

treino lógico e coerente que o operacionalize. 

Assim a coordenação do Futebol Clube Paços de Ferreira não impõe aos treinadores das equipas 

da sua formação um modelo de treino tipo, mas defende a existência um modelo de treino 

coerente com o modelo de jogo que o treinador define para a sua equipa. O clube exige que se 

tente aproximar ao máximo o treino da competição, de forma a manter os seus atletas com o 

maior nível de preparação possível. Para tal é importante que exista uma boa dinâmica nos 

métodos de treino utilizados e que a preparação física seja realizada em situações de jogo e não 

de forma mais isolada. Outro ponto importante é tentar manter ao longo da época desportiva 

alguma imprevisibilidade nas condicionantes dos exercícios assim como nas suas variáveis de 

forma a proporcionar continuamente situações inesperadas aos jogadores tais como as que os 

adversários podem oferecer numa situação de jogo. 

• Métodos de Treino  

Segundo Castelo (2002), o treino é um meio que surge como um dos mais importantes da 

atividade do treinador desportivo e, por isso, deve-se ter por ele um respeito, reflexão e um 

estudo de acordo com a sua importância não só no âmbito da atividade profissional do treinador, 

mas também no âmbito do processo de formação/desenvolvimento dos praticantes ou das 

equipas. 

 

Os exercícios do treino, são imprescindíveis para um treinador, e são aquilo que poderá trazer 

sucesso ou não à equipa. Desta forma, grande parte desse sucesso está associado ao treinador e 

aos seus treinos. 

 

Segundo Castelo (2006) existem 3 grandes grupos de métodos de treino: os Exercícios de 

Preparação Geral, os Exercício Específicos de Preparação Geral e os Exercícios Específicos de 

Preparação. 

Neste escalão, como já foi referido anteriormente, os principais objetivos são uma boa formação 

dos jogadores e prepará-los para um futuro mais competitivo. Assim nos treinos usámos 

também estes três grandes métodos. 

 

Exercícios de preparação geral: são todos os exercícios que não incluem a utilização da bola 

como centro de decisão mental e ação motora do jogador. Estes métodos requerem a 
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mobilização de um conjunto de capacidades condicionais de suporte, pois, cada resposta motora 

requer diferentes níveis de exigência de força, de velocidade, de resistência e de flexibilidade. 

 

Exercícios Específicos de Preparação Geral: São todos os métodos realizados em contextos 

situacionais “básicos”, relativamente às condições objetivas em que se realiza a competição do 

jogo de futebol. Têm por objetivo desenvolver o conteúdo específico do jogo, através de uma 

relação primordial do jogador com a bola. Existem 4 tipos de exercícios, nomeadamente os 

descontextualizados, circuitos, lúdico- recreativos e de manutenção de posse de bola. 

 

Exercícios Específicos de Preparação para jogo: São construídos a partir da lógica estrutural do 

jogo de futebol, tendo sempre em atenção o seu objetivo, isto é, o golo, que só é possível de ser 

conseguido através da finalização (remate). Podem ser exercícios padronizados, de setores, 

metaespecializados, finalização, situações fixas e competitivos. 

 

Relativamente à minha área de intervenção, que foi o treino de guarda-redes, existe ainda pouca 

informação ou estudos relativamente àquilo que são os métodos de treino específico de guarda-

redes. 

Como já referi anteriormente, é uma posição muito específica no futebol que requer um treino 

mais específico, diferenciando-se assim dos restantes jogadores que formam uma equipa de 

futebol.  

 

Após várias conversas e treinos realizados ao longo de 2 épocas desportivas com os treinadores 

de guarda-redes António Ferreira (atualmente no Shakhtar Donetsk) e o Ricardo Matos 

(atualmente no Dalian Yifang) que são treinadores com muito sucesso e competências, e acima 

de tudo trabalharam durante muito tempo com a formação de clubes onde passaram inclusive 

o FCPF, definimos no clube um modelo de treino de guarda-redes que consistia nos seguintes 

métodos de treino: trabalho sobre baliza, situação de 1x1, cruzamentos e bolas paradas, jogo de 

pés e bolas em profundidade. 

 

Trabalho sobre baliza são todos os exercícios direcionados ao guarda-redes quando este tem de 

defender a baliza, ou seja, evitar que a bola entre na baliza. Assim são todos os remates que se 

efetuam à baliza. Estes exercícios também são muito importantes de forma a trabalhar de forma 

mais rela as diferentes técnicas de bloqueio (agarre) dos guarda-redes, assim como as técnicas 

de quedas. 
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Situação de 1x1 tal como o nome indica são exercícios que tentam recriar diferentes situações 

de jogo onde um adversário surge isolado para o guarda-redes. Estes exercícios são muito 

importantes, pois simulam situações recorrentes de um jogo e permitem ao guarda-redes 

aprimorar a sua capacidade de esperar (contenção) e impedir que o adversário finalize com 

maior facilidade. Também é necessário para treinar as diferentes formas de “manchas”. 

 

Cruzamentos e bolas paradas são todos os exercícios que trabalhem um deslocamento, 

posicionamento de apoios, posicionamento de baliza em função de uma bola que pode ser 

proveniente de um pontapé de canto ou de uma bola parada. São exercícios imprescindíveis 

uma vez que muitas vezes decidem jogos e devem ser realizados com regularidade de forma a 

permitir que o guarda-redes se sinta confortável nestas situações em jogo assim como seja mais 

eficaz na sua resolução. 

 

Jogo de pés são exercícios que estimulam o jogo de pés por parte dos guarda-redes. Estes 

exercícios devem estar sempre articulados com o modelo de jogo do treinador de equipa de 

forma a que os guarda-redes consigam colocar a bola nas referências pretendidas pelo treinador. 

 

Bolas em profundidade são exercícios que tentam simular uma situação de jogo em que a bola 

é colocada nas costas da defesa e o guarda-redes deve sair para intercetar a bola ou não. Estes 

exercícios podem servir para executar ações treinadas nos exercícios referidos anteriormente, 

tais como o jogo de pés e a mancha dos exercícios de situação 1x1.  Nestes exercícios pretende-

se que o guarda-redes tenha a capacidade de fazer uma boa leitura do lance e rapidamente 

perceber se pode sair da baliza para intercetar a bola (se achar que chega primeiro que o 

adversário) ou se deve esperar e aos poucos ganhar a sua posição que rapidamente se transforma 

num 1x1 (caso o adversário alcance a bola e o guarda-redes não saia da baliza). 

 

Todos estes métodos podem ser trabalhados sobre diferentes regimes e podem ser progressivos 

desde situações muito analíticas até situação real de jogo. O importante é que o treinador 

perceba bem quais os exercícios que pode realizar no treino tendo em conta o escalão dos seus 

atletas. 
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• Observação, Controlo e Análise do Treino 

 

O controlo e a avaliação no treino é algo muito importante naquilo que é o trabalho de um 

treinador e da sua restante equipa técnica. Sendo que o treino é o principal momento para 

desenvolver na equipa um determinado estilo de jogo com diferentes comportamentos, é 

importante que o treinador realize algumas avaliações sobre o desempenho dos seus atletas de 

forma a perceber quais os que estão a ter maior rendimento para competição. Também pode 

ajudar no sentido de perceber os níveis de intensidade a que os jogadores estão a executar 

durante exercícios no treino. 

 

Segundo Balsom (2000), a avaliação e controlo do treino de futebol permite assegurar, durante 

a realização de jogos específicos, que os jogadores estão a exercitar-se acima da intensidade 

fixada e ajudam a determinar e a controlar a intensidade do treino em situações de jogo. 

 

A avaliação de atletas pode ser realizada a vários níveis e com diferentes objetivos (Alves, 

2001): 

- a nível do resultado desportivo (comparando o rendimento desportivo atual com o 

passado, controlando assim a sua evolução ou não; assim como a comparação do 

rendimento desportivo de um atleta com o de outros atletas). 

- a nível de deteção de talentos (realizando testes e medições que permitam identificar 

capacidades específicas para a prática de determinada modalidade. 

- A nível do processo de treino (avaliando as adaptações produzidas pelo treino, e 

avaliando o processo de treino especificamente). 

 

No caso dos juvenis do FCPF, a avaliação realizada em treino baseava-se numa competição 

semanal entre todos os atletas que constituíam a equipa. Uma vez por semana realizava-se um 

torneio entre três equipas, normalmente no primeiro treino da semana, e os jogadores que 

constituíam a equipa vencedora recebiam mais pontos que os restantes. No final de cada mês 

existia um “castigo” para os últimos 5 classificados. 

 

3.4  O Jogo 

O jogo é o momento onde é testado todo o trabalho realizado semana após semana. Neste ponto 

estará apresentado o modelo de jogo, assim como o sistema tático e os princípios de jogo 

utilizados pela equipa de sub-17 do FCPF. 
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Modelo de Jogo 

 

O modelo de jogo é a idealização feita pelo treinador da forma específica de jogar para uma 

determinada equipa em função do contexto em que está inserido, nomeadamente o clube, os 

jogadores e a competição. A construção de um modelo de jogo tem como objetivo criar e 

estabelecer os diferentes e variados passos que devem ser dados com vista a realizar as ideias 

de jogo que se pretende incutir numa equipa. Castelo (2010), defende que um modelo de jogo 

não é algo fixo, uma vez que tem tendência e até pertinência para evoluir com o passar do 

tempo. Isto significa que o treinador assim que chega a um clube e se enquadra no seu contexto, 

pode perfeitamente criar um certo modelo de jogo, e à medida que a época desportiva vai 

desenrolando-se, este pode criar diferentes dinâmicas nesse mesmo modelo.  

 

Cada equipa apresenta características especificas, referenciadas aos denominados Modelos de 

Jogo, sendo também um confronto de sistemas de jogo. É ainda um confronto entre os jogadores 

de ambas as equipas que agem constantemente com a finalidade de alcançarem os seus 

objetivos pessoais e coletivos durante todo o jogo (Garganta, 1997).  

Quanto maior for o grau de correspondência entre os modelos utilizados e a forma especifica 

de jogar da equipa, melhores e mais eficazes serão os seus efeitos” (Queiroz, 1986).  

Este conjunto de comportamentos deve estar em sintonia com a cultura do clube, caso contrário 

muito dificilmente o treinador terá sucesso. O treinador não deve olhar apenas para a sua 

filosofia sobre o que é o jogo e a forma de jogar que deseja da sua equipa, mas deve adaptar-se 

sempre à cultura de jogo que o clube tem e pretende ter. 

 

Um clube como o FCPF com ambições de tornar a sua formação cada vez mais forte e sólida 

naquilo que são os campeonatos nacionais, desejando alcançar a segunda fase desta prova, faz 

com que o treinador tenha de se adaptar a esta realidade. Assim, a forma idealizada de se jogar 

foi de manter sempre mais tempo a posse de bola controlada do que o adversário com uma 

dinâmica grande entre passos e deslocamentos por parte dos jogadores de forma a terem sempre 

linhas de passe e a fluírem o jogo. Gerindo e assumindo o ritmo de jogo e não permitindo que 

o adversário consiga criar muitas situações de perigo na nossa baliza. 

 

O modelo de jogo assenta nos comportamentos pretendidos para os diferentes momentos do 

jogo. A sua contextualização começa com a abordagem dos quatros momentos do jogo: o 
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momento de organização ofensiva que caracteriza-se pelos comportamentos da equipa quando 

tem a posse da bola com o objetivo de preparar e criar situações de golo; o momento de 

organização defensiva que se caracteriza pelos comportamentos que a equipa quando não tem 

a posse de bola, procurando estar organizada impedindo que o adversário crie situações de 

perigo ou golo; o momentos de transição ataque-defesa que caracteriza-se pelos 

comportamentos que a equipa deve assumir segundos após a perda da posse de bola; o momento 

de transição defesa-ataque que caracteriza-se pelos comportamentos que a equipa tem durante 

os segundos imediatos após a conquista da posse de bola. Existe ainda quem defenda um quinto 

momento como Jorge Jesus, que são as bolas paradas. Aí são os comportamentos que a equipa 

adota numa situação de defesa ou de ataque proveniente de bolas paradas. 

 

- Sistema Tático e Princípios de Jogo  

 

Bangsbo & Peitersen (2003) referem que o sistema tático de 1x4x3x3, como possui três 

atacantes, é um sistema de natureza mais ofensiva onde o meio-campo assume uma postura 

mais ofensiva ou defensiva, de acordo com a utilização de um ou dois médios defensivos. Os 

mesmos autores referem também que o método de jogo ofensivo de ataque posicional é 

caracterizado por uma paciente fase de construção, mantendo assim a posse de bola pela linha 

defensiva, com muitos passes entre o setor defensivo e médio durante as tentativas de criar 

espaço no setor ofensivo para conseguir criar situações de golo. 

Nos sub-17 do FCPF adotamos como sistema tático o 1x4x3x3 constituído por 1 guarda-redes, 

4 defesas, 3 médios (2 médios defensivos e 1 mais avançado) e 3 avançados (2 extremos e 1 

avançado centro). 

 

 

 

Organização Ofensiva 

 

A equipa de sub-17 adotou como método de jogo ofensivo um jogo mais posicional com base 

num elevando número de passes entre jogadores. A sua construção inicia-se pelo guarda-redes 

ou qualquer elemento da linha defensiva e tem como objetivo conseguir progredir no terreno 

de jogo, sempre de forma segura e controlada, de forma a criar situações de golo próximo da 

área adversária. Para tal, é fundamental que os jogadores mais próximos das linhas laterais 

tenham a capacidade de dar o máximo de largura e profundidade possível. Mesmo sendo este 



 23 

o principal método, a equipa nunca descartou um ataque rápido ou contra-ataque, de forma a 

aproveitar uma possível desorganização ou desequilíbrio da equipa adversária. 

 

1ª Fase de Construção Ofensiva  

 

Na 1ª fase de construção a equipa procura sair a jogar de forma curta e segura, normalmente 

através do guarda-redes ou dos defesas centrais fazendo a bola chegar aos corredores e variando 

o flanco rapidamente de forma a obrigar a equipa adversária a estar em constante reajustamento, 

criando assim espaços que se possam aproveitar para a equipa se projetar no ataque. Para tal a 

coordenação entre os laterais e os extremos é muito importante que esteja bem definida, de 

forma a dar largura ao jogo, e ao mesmo tempo, ter alguém num jogo mais interior. Uma das 

variantes adotadas é que se o lateral está a dar largura junto à linha lateral, o extremo deve dar 

linha de passe mais por dentro, oferecendo assim a linha ao defesa lateral. Se o lateral está mais 

por dentro então o extremo deve abrir bem na linha de forma a dar largura ao jogo. Esta 

dinâmica entre estes 2 jogadores deve ser bem fluída para dar sucesso ao jogo ofensivo da 

equipa. No que toca aos médios, o posicionamento dos jogadores mantem-se embora com uma 

maior mobilidade destes jogadores de forma a solicitarem um jogo mais interior (atraindo o 

adversário para o corredor central do terreno) e desta forma criando espaços nos corredores 

laterais para podermos explorar. 

 

Outra forma que foi definida para a saída, sendo esta mais comum em jogo corrido, é a chamada 

saída a 3 que consiste em ter três jogadores bem abertos oferecendo largura (os dois centrais e 

um médio defensivo), projetando assim os laterais que estarão em largura e profundidade de 

forma a tentar desmantelar a organização defensiva adversária. Os médios mantêm-se por 

dentro e tentam executar várias movimentações para garantirem uma linha de passe segura no 

corredor central de forma a atrair o adversário para posteriormente abrir espaços nos corredores 

laterais.  
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Figura 2 – Construção a 3 

 

2ª Fase da construção Ofensiva 

 

Sendo que nesta fase o posicionamento da equipa já deve estar em “campo grande”, isto é, com 

os laterais ou extremos bem abertos na linha a dar largura, estes jogadores conseguem 

facilmente criar combinações de forma a criar situações com cruzamentos com origem a 

possíveis finalizações. Se o jogo estiver mais propício a situações de jogar “por dentro” (jogo 

interior), a equipa mantem essa largura de forma a criar os espaços no centro do terreno e assim 

progredir até uma finalização, ou se o adversário fechar no centro do terreno, voltamos a ter a 

opção da largura fornecido pelos extremos e o envolvimento dos laterais. 

O avançado deve dar sempre profundidade ao jogo ofensivo da equipa, fazendo recuar a linha 

defensiva adversária, procurando assim atacar as zonas de finalização caso surja um 

cruzamento. Se jogo estiver a fluir para o corredor central, o avançado pode tentar sempre as 

desmarcações de forma a isolar-se ou então jogar em apoio frontal com os médios. 

 

 

Finalização  

 

A finalização muitas das vezes é o culminar de todo um processo coletivo realizado por parte 

da equipa, que encerra com a ação individual de tentar fazer golo. Esta ação individual pode 

surge através de um drible, velocidade, remate, finta, etc. Caso a finalização surja através de 

uma situação de cruzamento, os jogadores devem ocupar as respetivas zonas de finalização. 
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Não devem estar nas zonas e esperar que a bola chegue, mas sim atacar essas zonas de forma 

agressiva como meio de obterem maior probabilidade de sucesso perante o adversário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – zonas de finalização 

 

Organização Defensiva  

 

Para a organização defensiva ficou definido que a equipa de sub-17 iria adotar como grande 

princípio a defesa à zona pressionante com o objetivo de conduzir o adversário para zonas do 

terreno onde a equipa esteja mais protegida defensivamente e com maiores possibilidades de 

recuperar a bola (quer seja por ser numa zona com maior vantagem espacial ou numérica). 

Normalmente este espaço são os corredores laterais. 

 

 

 

Início da pressão 

 

Dependendo do adversário e do momento do jogo em que por vezes o ritmo é mais baixo ou 

mais elevado, a equipa de sub-17 do FCPF realiza uma pressão média ou alta. Caso seja a 

pressão média (maioritariamente utilizada num momento de jogo em que a equipa está mais 

cansada ou por ter um adversário de qualidade superior) deixa-se que o adversário realize passes 

entre centrais e laterais sem condicionar muito a sua ação, mas sempre prontos para que se a 

bola entrar nos jogadores de meio campo ou nos jogadores mais avançados, a pressão seja 
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realizada de imediata e de forma intensa. Caso seja a pressão alta a ser realizada que é a mais 

comum nesta equipa, tenta-se ao máximo evitar que o adversário tenha sucesso na sua 1ª fase 

de construção com o objetivo de roubar a bola de forma e assim voltar a assumir o controlo e 

ritmo do jogo.  

A pressão inicia-se normalmente pelo jogador mais avançado no terreno que define qual o lado 

a pressionar e a partir desse momento que a linha defensiva e a linha média sobem no terreno 

de forma compacta de forma a encurtar os espaços intersectoriais para impedir que o adversário 

jogue entre as linhas da equipa, e impedir que o adversário realize passes longos para tentar 

explorar as costas da linha defensiva.  

Para a equipa estar preparada para realizar uma pressão forte é necessário ter ima boa 

organização posicional que é definida por três referências: posição da bola em relação à nossa 

baliza; posicionamento da nossa equipa; posicionamento da equipa adversária. Outro aspeto 

muito importante que antecede a pressão são os indicadores dos momentos de pressão, que 

consistem em ações do jogo que fazem perceber aos jogadores que é o momento de iniciar a 

pressão. Os indicadores do momento de pressão definidos são: quando a equipa adversário se 

encontra a jogar no meio da estrutura da equipa; quando o adversário tem bola e esta entra em 

zonas de pressão estrategicamente definidas; quando o adversário realiza um passe errado; 

quando o adversário realiza passes de trajetória aérea; quando o adversário está de costas para 

o jogo; quando o adversário se encontra sem linhas de passe em apoio; quando o adversário 

executa mal uma receção de bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Pressão coletiva 

 

 



 27 

Organização defensiva no setor ofensivo 

 

O avançado tem como tarefa pressionar o defesa central com bola direcionando o ataque 

adversário para o corredor lateral, condicionando sempre a linha de passe entre defesa lateral e 

defesa central. Caso a situação o permita, o avançado poderá tentar intercetar o passe do defesa 

lateral e o pivô defensivo. Com a bola na nossa zona defensiva, o avançado funciona como 

referência adiantada do lado da bola. 

 
Figura 5- Pressão avançado e avançado impede passe  
 

 

 

Organização defensiva setor intermédio 

 

No setor intermédio utilizamos como sub-princípio os comportamentos médio-ala do lado da 

bola. Este tem como referência posicional uma linha de 4 jogadores no setor intermédio, 

formada pelos 2 médios centro e pelo extremo do lado contrário; pressiona o lateral adversário 

quando este tem posse de bola procurando direcionar o seu jogo para a linha lateral, fechando 

o espaço interior e condicionando possíveis linhas de passe para o interior da nossa estrutura; 

deve ser muito agressivo nas suas ações; deverá procurar que seja acompanhado pelo interior e 

pelo lateral no seu movimento, caso contrário deverá optar por uma ação mais de contenção. 

Outro sub-princípio é o comportamento médio-ala do lado contrário à bola. Este tem como 

referência posicional uma linha de 4 jogadores no setor intermédio, formada por 2 extremos e 

pelos 2 médios centro; fecha o espaço interior, tendo por referência a linha do médio centro do 
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lado contrário; não permite passes entre o médio centro do lado contrário da bola e a posição 

que ocupa. 

 

 

 
Figura 6 – pressão do médio do lado da bola e do médio contrário da bola 

  

O último sub-princípio é o comportamento do médio centro do lado da bola. Este possui como 

referência posicional uma linha de 4 jogadores no setor intermédio, formada pelos 2 médios 

centro e pelos 2 médios Ala (extremos); realiza a cobertura ao extremo sempre que este sai em 

pressão ao lateral adversário; impede a entrada de passes adversários entre si e o extremo; 

capacidade de reajustar o posicionamento quando o pivô ofensivo está no lado da bola em 

cobertura ao extremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7– médio centro do lado da bola 
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Organização defensiva setor defensivo 

 

No setor defensivo a equipa de sub-17 do FCPF utilizou como sub-princípio o comportamento 

do lateral do lado da bola e o comportamento do lateral do lado contrário à bola. No Lat do lado 

da bola, este jogador tem a função de encurtar o espaço ao portador da bola; procurar direcionar 

o jogo do adversário para a linha lateral; tenta impedir que o adversário realize um passe para 

o corredor central. 

Já o lateral do lado contrário à posição da bola posiciona-se na linha defensiva definida pelo 

central do lado da bola; fecha o espaço interior; controla o espaço nas costas do central do lado 

contrário à bola; impede a entrada de passe entre si e o central mais próximo. 

 

 

 

Figura 8 – lateral lado da bola e do lado contrário da bola 

 

 

Os subprincípios relativos aos defesas centrais estrão divididos entre o comportamento do 

central do lado da bola e do central do lado contrário da bola. Sendo que no primeiro princípio 

o jogador em causa deve realizar cobertura ao lateral; impedir passes entre si e o Lat do lado da 

bola; o seu posicionamento deve definir a linha defensiva.  

O DC do lado contrário da bola posiciona-se na linha defensiva definida pelo DC mais próximo 

da bola; impede a entrada de passes entre os centrais; controla a situação de fora do jogo; 

procura estar mais subido de forma a controlar eventuais projeções verticais do adversário. 
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Figura 9 – central lado da bola e do lado contrário da bola 
 

Transição ataque-defesa (defensiva) 

 

Na equipa de sub-17 do FCPF. Ficou definido desde logo que o princípio principal após a perda 

da bola seria a execução de uma imediata pressão ao portador da bola e ao espaço circundante, 

com o objetivo de tentar recuperar imediatamente a posse de bola ou condicionar (contenção) 

o ataque adversário permitindo-nos entrar em Organização Defensiva. Para tal seria necessário 

fechar as linhas da equipa; existir uma mudança rápida de atitude dos jogadores do momento 

ofensivo para o momento defensivo; impedir situações de contra-ataque por parte do adversário 

(se necessário com recurso à falta); evitar fazer faltas em situações onde o adversário se 

encontra com dificuldades; obrigar o adversário a jogar para o exterior da nossa estrutura e por 

fim preparar a equipa para o momento defensivo equilibrando imediatamente a estrutura da 

equipa. 
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Figura 10 – reação à perda 

 

Transição defesa-ataque (ofensiva) 

 

Na transição defesa-ataque ou ofensiva os comportamentos que pedimos à equipa foram de 

evitar ao máximo a perda imediata da posse de bola após a recuperação, com o objetivo de 

aproveitar a desorganização adversária de forma a criar situações de finalização e manter a 

posse de bola de forma a entrar em Organização Ofensiva.  

Para tal é muito importante conseguir retirar a bola da zona de pressão, sendo que a equipa deve 

abrir rapidamente em largura e profundidade de modo a facilitar este processo. Possuindo uma 

tomada de decisão agressiva ou em segurança é outra das soluções fornecidas aos jogadores da 

equipa de sub-17. A tomada de decisão agressiva consiste em aproveitar a desorganização 

adversária e baseia-se numa transição em profundidade quando a recuperação é realizada no 

terço defensivo. A transição em segurança caracteriza-se por manter a posse de bola de forma 

a entrar em Organização Ofensiva para depois impor a dinâmica de jogo pretendida. 
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Figura 11 – Tirar bola da pressão e transição agressiva 

 

 

 

3.5 Observação e Análise do Jogo 

 

Para Vázquez (2012), a observação e análise do jogo é sem dúvida um complemento para a 

tarefa do treinador, facilitando o conhecimento mais aprofundado da própria equipa e da equipa 

adversária, e promovendo a obtenção de informação valiosa para mostrar uma maior coerência 

e especificidade no momento de desenhar planos de jogo e de treino, que explorem ao máximo 

as condições dos jogadores, tendo também como referência a forma de jogar de cada adversário. 
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Assim é importante que se invista numa análise que tenha intervenção no jogo, potenciando 

assim a otimização dos processos de treino e de competição (Gama et al., 2017). 

A observação, análise e interpretação do jogo diz respeito a todo o processo de recolha e 

tratamento da informação acerca de ações e comportamentos, coletivos e individuais, da própria 

equipa, e/ou dos adversários e a posterior prescrição/modelação do treino e Apresentação da 

informação. No entanto, antes de uma observação ser realizada é necessário ter em conta um 

conjunto de fatores que influenciam a qualidade da observação, dando resposta a questões como 

o quê e a quem observar, como observar, quando observar, porquê observar, para quê observar, 

e em que condições observar (Sanchez, 2015).  

Na equipa de sub-17 do FCPF optou-se por realizar uma análise cuidado por parte dos 

treinadores sobre o adversário seguinte em competição, assim como a prestação dos jogadores 

da própria equipa. Inicialmente esta análise era visualizada em conjunto com os atletas, onde 

apresentavam-se excertos do jogo da nossa equipa com aspetos positivos e aspetos a melhorar 

de forma a que os jogadores percebessem de forma ainda mais claro qual o modelo de jogo a 

adotar e como melhorá-lo. Posteriormente eram passadas no vídeo algumas características 

sobre a forma de jogar do próximo adversário (caso tivéssemos acesso), assim como alguns 

comportamentos padrão que os poderiam caracterizar. Este tipo de análise era bastante 

importante pois fazia com que os atletas já tivessem algum conhecimento sobre o adversário 

que iriam defrontar e daí perceberem durante a semana de trabalho o porquê de pedirmos 

algumas ações mais específicas em função do adversário seguinte. Infelizmente este tipo de 

análise deixou de ser feito com os atletas e restringiu-se apenas aos elementos da equipa técnica, 

devido ao constante atraso dos transportes do clube que transportavam os jogadores até ao 

estádio em dia de treino. Desta forma, os elementos da equipa técnica mantinham a dinâmica 

de observar o desempenho dos seus atletas no jogo passado e assim proceder à sua correção 

durante o microciclo e no que toca ao adversário, era falado no balneário de forma breve, os 

aspetos mais pertinentes para os atletas conhecerem sobre a equipa com quem iriam competir 

no fim de semana seguinte. 

 

3.6 Planificação, Programação e Periodização do Processo de Treino  

 

O Planeamento do treino em futebol para a obtenção do máximo rendimento competitivo dos 

jogadores, deve ser fundamentado em princípios científicos (Carravetta et al. 2001). Minãno 

Espín (2002) considera que na planificação devem-se ordenar os objetivos e respetivas tarefas 

para os alcançar. 
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Para Castelo (1996), a planificação é um processo que analisa, define e sistematiza as diferentes 

operações inerentes à construção e desenvolvimento dos atletas ou das equipas. 

Segundo Bangsbo e Peitersen (2003), o treinador de futebol deve refletir sobre os objetivos a 

atingir, partindo sempre da sua conceção de jogo e conhecimento prévio das características dos 

jogadores à sua disposição antes de começar a época desportiva. 

Castelo (2009), refere que a planificação consiste num método que analisa, define e sistematiza 

as diferentes operações inerentes à construção e desenvolvimento de uma equipa de futebol. 

Por outras palavras a planificação é a elaboração de um plano para realizar um conjunto de 

tarefas. Para tal acontecer é necessário determinar um conjunto de objetivos e definir os 

conteúdos e as estratégias para os conseguir alcançar. 

 

Segundo Gomes (2002), na realização da programação do treino deveremos sempre questionar 

sobre o que é necessário realizar, em termos práticos e como podemos solucionar as tarefas. 

A programação é a determinação dos conteúdos, das estratégias de ação e da forma de 

estruturação de todo o processo operacional que engloba o treino e o jogo. É a definição de um 

conjunto de planos de ação, num contexto real e específico de intervenção, a executar pelo 

treinador, passando das ideias à prática. 

 

A periodização, parte integrante da planificação (Bompa, 1990), pressupões a definição de uma 

limitação temporal e coerente, que permita ao treinador criar e estruturar o treino de forma 

objetiva, não descartando o momento da preparação desportiva. 

Desta forma a periodização é um aspeto particular da planificação e da programação do treino, 

uma vez que diz respeito aos aspetos de organização dos objetivos práticos, teóricos e dinâmica 

de treino, tendo sempre em vista a evolução e as características da equipa (Garganta, 1993). 

 

Relativamente à equipa de sub-17 do FCPF, dividiu-se a sua programação em 3 momentos 

sendo eles: o período pré-competitivo (entre Julho e Agosto com uma duração de 

aproximadamente 5 semanas), o período competitivo que decorreu desde Agosto até Junho 

(com a duração de sensivelmente 10 meses). Pelo meio ocorreu ainda um período transitório 

muito curto no final de Dezembro e início de Janeiro que serviu para corrigir alguns erros mais 

comuns no modelo de jogo da equipa. Este último período decorreu entre o final da 1ªfase e o 

início da 2ªfase do campeonato nacional de juvenis que demorou cerca de 2 semanas. 
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4. Avaliação e Controlo do Processo  
 

No final da época desportiva foi possível retirar algumas conclusões positivas e negativas sobre 

o que foi a performance e a influência dos jogadores. Estes aspetos podem estar divididos em 

aspetos individuais (jogadores e o seu tempo de jogo; golos marcados; assistências; faltas ao 

treino) e aspetos coletivos (equipa e classificação; prestação ao longo da época desportiva). 

 

Dados de utilização na competição  

 
 

Como os dados evidenciam, existem três jogadores que claramente se destacam em relação aos 

restantes a nível de minutos em jogos oficiais durante a época desportiva, sendo eles o jogador 

5, o 16 e o 11. O jogador 5 (defesa central) foi o jogador que mais minutos obteve na equipa 

com um total de 1919 minutos, logo de seguida o jogador 16 com 1787 minutos, e por fim o 

jogador 11 com 1683 minutos. Pode-se afirmar que ao longo da época foram estes 3 jogadores 

os pilares da equipa, até porque como a tabela confirma, foram os jogadores com o maior 

número de titularidades da equipa. 

Nota que o Guarda-redes 1 provavelmente teria sido incluído nesta lista, uma vez que foi dos 

jogadores com mais tempo jogado na 1ªfase, mas acabou por ser vendido para o Vitória Sport 

Clube. 
 

Na seguinte tabela estão representados alguns dados sobre os atletas em competição (1ª e 2ªfase 

do campeonato nacional de juniores B): 
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Tabela 3 – Utilização em competição 

 

 

 Jogador Tempo de 
jogo 

Nº de Jogos 
como titular 

Golos Assistências 

Guarda-
redes 

1 1337 16 -14 0 

 2 664 9 -11 0 
Defesas 3 1224 16 1 1 

 4 1461 17 2 2 

 5 1919 24 1 1 

 6 1420 18 2 0 

 7 0 0 0 0 

 8 678 8 1 0 

 9 654 9 0 0 

 10 1313 16 0 0 

Médios 11 1683 23 4 0 

 12 519 6 1 0 

 13 980 14 0 0 

 14 14 0 0 0 

 15 970 8 0 0 

 16 1787 25 1 5 

 17 15 0 0 0 

 18 0 0 0 0 

Avançados 19 1438 18 4 0 

 20 668 7 2 0 

 21 712 10 2 0 

 22 1122 14 2 2 

 23 337 5 0 0 

 24 97 0 1 0 

 25 1042 12 2 0 

Total 25 +/- 2200 25 -25/26 11 
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No seguinte gráfico estão representados os minutos de jogos oficiais de cada atleta. 

 

 
Gráfico 1 – minutos dos jogadores  
 
 
Como facilmente se percebe nos gráficos 1 e 2 acima representados, existiram 11 atletas com 

uma percentagem de utilização em jogos oficiais superior a 50%. Esse onze seria composto 

pelo jogador 1 (guarda-redes), como defesas teria os jogadores 3,4,5 6 e 9. Os médios seriam 

compostos pelos jogadores 11 e 16, e finalmente, os avançados pelo jogadores 15, 18 e 21. 

Através desta breve análise é possível observar que existiram 5 defesas no onze com maior 

percentagem de utilização em jogos oficiais, o que é curioso, mas que facilmente pode ser 

explicado pela capacidade do jogador 4 para além de lateral direito, também ter realizado vários 

jogos a extremo. 
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Gráfico 2 - % de utilização de jogadores 
 
 
  

Por outro lado, também consegue-se perceber quais foram os jogadores menos utilizados como 

foram o caso do jogador 20 (devido ao atraso da sua inscrição por parte da UEFA), o 11 e 19 

ambos por opção do treinador, embora sempre foram fundamentais para o grupo de trabalho 

revelando sempre muito esforço e dedicação. Existem ainda dois jogadores não estão inseridos 

neste gráfico uma vez que realizaram apenas 15 minutos cada um devido a lesões graves 

sofridas antes de começar a competição, o que os obrigou a estarem de fora dos treinos durante 

quase toda a época desportiva. 

Neste gráfico também é percetível que existiram sete jogadores com médias de utilização em 

jogos oficiais, acima dos 50%, o que pode demonstrar que foram jogadores influentes naquilo 

que era o jogo da equipa. 
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Gráfico 3 – golos marcados e sofridos 
 

 

Nos gráficos 3 e 4 acima apresentados, estão representados os golos marcados e sofridos, assim 

como as assistências pra golo em jogos oficiais. Ao longo de 25 jogos oficiais disputados a 

equipa marcou 26 golos e sofreu 25. Dividindo por fases, a equipa na 1ªfase sofreu apenas 4 

golos em 11 jogos disputados, acabando por marcar 18 golos. Analisado assim a primeira fase 

foi muito positiva, pois sofremos poucos golos e acabamos por marcar não muitos, mas uma 

quantidade positiva, o que permitiu com que ficássemos em 1º lugar. Já na segunda fase a 

equipa sofreu 11 golos e marcou apenas 8 golos. Esta grande diferença entre a primeira e 

segunda fase deve-se à exigência da segunda fase onde se defrontaram equipas de grande 

qualidade e mais fortes que a equipa de sub-17 do FCPF. 
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Gráfico 4 – assistências para golo 
 
 
 
No que toca às assistências para golo existiu apenas um total de 11 assistências, o que significa 

que os restantes 15 golos marcados surgiram de ações individuais ou bolas paradas marcadas 

de forma direta. 

Os melhores marcadores da equipa ao longo da época desportiva foram o JP e o Bastos que 

marcaram 4 golos cada um (sendo que o jogador 10 marcou 2 de grande penalidade). Já o 

jogador com maior número de assistências para golo foi o jogador 14 com 5 passes para golo 

efetuados. 
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Gráfico 5 – Descrição de golos sofridos 
 
Dos 25 golos sofridos ao longo da época desportiva, 3 foram de grande penalidade, 3 de bola 

parada, 15 através de situações de remates ou recargas, e 3 em situação de 1x1 com o guarda-

redes. Estes indicadores são interessantes uma vez que demonstram que a equipa sempre foi 

sólida nas bolas paradas defensivas (sendo que 2 dos 3 golos sofridos foram com a bola a 

desviar na barreira e a entrar na baliza), e dificilmente deixava que o adversário aparecesse cara 

a cara com o guarda-redes. A maior parte dos golos sofridos surgiam por remates ou recargas 

o que indica que a nossa pressão no portador da bola acabou por falhar em certos momentos, 

ou que a proteção ao guarda-redes, não foi forte o suficiente fazendo com que o adversário 

alcançasse a bola primeiro. 

 

Análise da Competição (Campeonato Nacional de Juniores B 2017/2018) 

 

1ªFase 

 
Na primeira fase a equipa de sub-17 do FCPF estava inserida na série A, e tinha um total de 11 jogos a 
realizar. Tinha como adversários o Palmeiras FC, SC Braga, Vitória SC, Moreirense FC, Abambres SC, 
Gil Vicente FC, Rio Ave FC, FC Vizela, Vianense, Penafiel e o Bragança. 
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Figura 12 - classificação 1ªfase 
 
 
Após 11 jogos a equipa alcançou o marco histórico do clube no escalão (nunca antes realizado) de 
apurar-se para a 2ªfase e logo em primeiro lugar. A equipa conseguiu assim, 8 vitórias e 3 empates, 
sendo que os empates foram todos em casa frente ao Palmeiras, Penafiel e ao Rio Ave. 
A equipa conseguiu assim ter a melhor defesa da prova com 4 golos sofridos, mas esteve longe de ter o 

melhor ataque que foi o Braga com 44 golos marcados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Jogos 1ªFase 
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2ªFase 
 
Estando o grande objetivo concluído por parte do clube que era a manutenção, o grupo de 

trabalha tinha a ambição de tentar fazer algo mais, sendo que a experiência para muitos dos 

atletas de jogar num nível competitivo tão alto como o da segunda fase, já era algo bastante 

satisfatória e uma experiência enorme para a evolução dos atletas. A segunda fase não foi tão 

boa quanto a primeira não só ao nível de resultados, mas também ao nível das exibições. Notou-

se que os jogadores estavam sempre ansiosos e só nos últimos 6 jogos realizaram exibições 

muito boas, mas mesmo assim não conseguiram vencer as partidas.  

Como adversários defrontámos o FC Porto, Académica, Anadia, Boavista, Vitória SC, SC 

Braga e o Rio Ave FC. 

 

 
 
Figura 14 – classificação 2ªFase 
 
 
 
 
Como adversários defrontámos o FC Porto, Académica, Anadia, Boavista, Vitória SC, SC 

Braga e o Rio Ave FC. 

Assim, em 14 jogos disputados, a equipa obteve 1 vitória, 3 empates e 10 derrotas, acabando 

por ficar em último lugar da prova. Aqui o saldo da relação entre golos marcados e sofridos foi 

muito negativo, uma vez que a equipa sofreu 21 golos e marcou apenas 8. 
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Figura 15 – Jogos 2ªFase 
 
 
 
 
 
Análise aos Métodos e Controlo de Treino Utilizados 
 
De seguida estará disposta uma análise relativamente aos treinos realizados ao longo da época 

desportiva, em função do número de treinos em período pré-competitivo, competitivo e de 

transição; em função do tempo real dos treinos versus o tempo planeado; e por fim uma 

percentagem da utilização dos próprios métodos de treino utilizando a taxonomia proposta por 

Jorge Castelo. Os tempos reais de treino são referentes a 90 treinos dos 136 totais da época 
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desportiva, estes valores não estão 100% verdadeiros, mas estrão próximos do valor real, o que 

dá para fornecer uma ideia aos elementos da equipa técnica as diferenças entre o planeado e a 

prática no terreno. Algo que seria também interessante de fazer seria fazer a distinção entre o 

tempo real e o tempo planeado no treino de guarda-redes, visto ter sido a minha principal 

função, mas por uma questão de impossibilidade pois era o único a acompanhar este processo, 

tal foi impossível de se realizar. 

 

 
 
Gráfico 6 - % de nº de treinos 
 

Ao longo da época desportiva até terminarem as competições oficiais houveram 136 treinos 

para a equipa de sub-17 do FCPF, que se iniciaram a 10 de Julho de 2017 e terminaram a 26 de 

Abril de 2018.  

Como se pode observar no gráfico abaixo, no período pré-competitivo realizaram-se 26 treinos, 

enquanto que no período competitivo houve um total de 102 treinos realizados. Pelo meio 

existiu ainda o período transitório da 1ª para a 2ªfase que consistiu em 8 treinos. Assim 75% 

dos treinos realizaram-se no período competitivo, 19% no período pré-competitivo e apenas 

6% no período transitório. 
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Tabela 4 – Número de treinos e tempo de treinos por jogador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jogador Nº Treinos Minutos de 
Treino 

Guarda-
redes 

1 81 6075 

 2 119 8925 
Defesas 3 123 9225 

 4 111 8325 

 5 112 8400 

 6 120 9000 

 7 109 8175 

 8 119 8925 

 9 120 9000 
 10 116 8700 

Médios 11 118 8850 

 12 105 7875 

 13 123 9225 

 14 93 6975 

 15 114 8550 

 16 122 9150 

 17 80 6000 

 18 42 3150 

Avançados 19 121 9075 

 20 92 6900 

 21 110 8250 

 22 123 9225 

 23 120 9000 

 24 117 8775 

 25 117 9775 
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A tabela acima exposta, revela o número de treinos que cada jogador realizou e os minutos 

totais de treinos realizados desde a pré-época até ao término das competições oficiais.  

 

Relativamente ao número e tempo de treino podemos observar que os jogadores 3,13 e 22 foram 

os que obtiveram um maior número com 123 treinos realizados e cerca de 9225 minutos de 

prática. Algo curioso é que cada um destes jogadores pertence a uma posição que fica em 

setores diferentes do terreno de jogo, existindo assim um defesa, um médio e um avançado. Já 

os guarda-redes não conseguiram estar nos jogadores com maior número e tempo de treinos 

devido aos estágios das seleções nacionais de sub-16 e sub-17, e porque o guarda-redes nº1, 

acabou por ser vendido para outro clube em Janeiro. 

Já os jogadores com menor número de treinos e tempo de treinos foram os jogadores 1, 17 e 

18. O jogador número 1 já foi referido anteriormente o motivo destes números mais reduzidos, 

já o jogador 17 apenas realizou 80 treinos com um total de 6000 minutos, devido a constantes 

lesões, o que fez com que este jogador estivesse muito tempo em tratamento e recuperação com 

os fisioterapeutas e enfermeiros do clube. Já o jogador 18 realizou 42 treinos e 3150 minutos, 

uma vez que pediu para sair do clube visto que não estava a ser opção para os jogos.  

Nota que faltas de atraso não chegaram a existir devido ao horário do treino (20:15h) não 

coincidir com o horário escolar, e porque a maior parte dos atletas deslocava-se para o campo 

de treinos na carrinha de clube, o que fazia com que os treinadores esperassem caso existissem 

atrasos, uma vez que desta forma não tinham jogadores para iniciar o treino. 

De seguida estarão realçados alguns jogadores e respetivos motivos dos seus valores: 

Jogador 1 – apenas realizou 81 trenos, pois foi convocado a vários estágios da seleção nacional 

de sub-17, e mais tarde foi vendido a um outro clube; 

Jogador 15 – realizou 93 treinos devido a uma lesão que deixou durante algumas semanas no 

departamento médico do clube; 

Jogador 17 – realizou 80 treinos devido a constantes paragens por diversas lesões; 

Jogador 18 – realizou 42 treinos uma vez que optou por sair do clube por não ser opção para 

jogo; 

Jogador 20 – realizou 92 treinos devido a uma paragem forçada por lesão que levou algumas 

semanas a recuperar. 
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Gráfico 7 – minutos reais vs planeados de treino 
 
 

Relativamente à questão do tempo real e do tempo planeado, sabe-se que existe sempre uma 

diferença entre estes devido à grande imprevisibilidade que pode ser o processo de treino (como 

por exemplo fazer mais paragens para correções de erros), ou por fatores externos ao treino em 

si. Como referi em cima foi feita a contagem do tempo real em 90 treinos da equipa de sub-17 

do FCPF e constatou-se que os valores são muito afastados daquilo que era o tempo planeado 

para as sessões. O grande fator desta grande diferença, deve-se ao facto dos atletas chegarem 

depois da hora do treino devido a constantes atrasos por parte dos transportes do clube. Estes 

chegavam sempre (sem exceção) atrasados e o treino que estaria planeado para inicias às 20:15h 

iniciava, muitas vezes, próximo das 20:30h. Isto fazia com que o treino tivesse menos paragens 

possíveis de forma a que os jogadores aproveitassem o treino para ter o maior tempo possível 

de prática de futebol. 

Como o gráfico seguinte refere, num total de 90 treinos o planeado seriam 7650 minutos de 

atividade. Na realidade, os atletas tiveram apenas 6858 minutos de treino.  
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Gráfico 8 - Utilização dos métodos de treino 
 
 

Como se pode observar no gráfico acima representado os exercícios específicos de preparação 

foram os que mais predominaram nos treinos, seguidos dos exercícios específicos de preparação 

geral e, por fim, os exercícios de preparação geral foram os menos usados. 

 

 
Gráfico 9 – Exercícios Específicos de Preparação Geral 
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Relativamente aos Exercícios Específicos de Preparação Geral, vemos facilmente que os 

métodos m ais utilizados foram. Os exercícios de manutenção da posse de bola, sendo utlizados, 

maioritariamente, numa fase de aquecimento ou inicial das sessões de treno. Com uma 

percentagem alta, temos também os exercícios em circuito, muitas das vezes usados em 

exercícios de finalização. Por fim, os menos utilizados foram os exercícios lúdico-recreativos, 

uma vez que o tempo de treino era escasso, optou-se por dar uma importância menor a este tipo 

de exercícios. 
 

 
 
Gráfico 10 – Exercícios Específicos de Preparação 
 
 
 
 
Relativamente aos métodos de treino utilizados é possível constatar que o método mais utilizado 

foi o competitivo. Sabendo que estes métodos são em tudo semelhantes à essência do que é a 

competição do jogo de futebol (Castelo, 2009), assim como, o facto do planeamento dos treinos 

ter sido realizado sob uma forma específica de jogar, a sua utilização é expectável e 

imprescindível. Sendo o segundo método mais utilizado o de exercícios de manutenção da 

posse de bola, revela que existiu a preocupação da equipa jogar em posse como foi referido no 

modelo de jogo adotado. Para isso estes exercícios são muito importantes pois estimulam uma 

dinâmica muito grande, mesmo em espaços mais reduzidos e sobre pressão, o que leva a que 

os jogadores executem melhor e mais rápido em jogo. Outro foco que se pretendeu dar nos 
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treinos foi a inclusão de mais exercícios de finalização de forma a tentar melhorar esse último 

momento que nos faltava em jogo, daí ser o terceiro método mais utilizado. 

 

Como métodos menos utilizados estão presentes no gráfico acima os lúdico-recreativos e os 

meta especializados. Estes dois métodos foram muito pouco realizados em treino dando-se 

maior ênfase ao jogo e exercícios corridos semelhantes ao jogo, devido à falta de tempo e 

espaço para os realizar. Desta forma, o treinador acabou por abdicar destes dois métodos.  

Devido ao pouco espaço existente nos treinos, uma vez que no período competitivo a equipa 

treinou sempre em apenas meio-campo, nitidamente que optou-se por realizar muito mais jogo 

e competição e abdicou-se mais de métodos de treino como os metaespecializados e os lúdico-

recreativos e os treinos em circuito. Conhecendo o treinador líder do processo, tenho a certeza 

que se as condições de trabalho fossem melhores (nomeadamente o tempo e espaço de treino), 

este optaria por uma distribuição mais equilibrada nos métodos usados em treino, mas 

mantendo a predominância nos exercícios competitivos. 

 

Como se refere muitos vezes “joga-se futebol jogando”, e foi um pouco este o lema a seguir 

perante as condições de trabalho existentes, dai existir uma predominância em exercícios mais 

parecidos com o jogo e uma utilização muito reduzida dos restantes métodos de treino. 

Sendo que a equipa sempre teve muita dificuldade com a eficácia nos jogos, também 

procuramos realizar mais exercícios com finalização de forma a tentar alterar essa situação. O 

que realizamos muitas vezes para além de métodos de finalização, eram métodos competitivos 

em que a zona de finalização era condicionada apenas a atacantes, atacantes com superioridade 

numérica, ou até atacantes em desvantagem numérica. Tudo isto de forma a tentar recriar de 

uma forma mais realista diferentes situações que pudessem surgir em competição de forma a 

melhorar a eficácia da equipa e conseguir um maior número de golos marcados. 

 

Outro aspeto relevante foram os métodos de situações fixas, que eram quase sempre trabalhados 

na sexta-feira ou no último treino antes de jogo (normalmente nos últimos 15 minutos de 

treino). Mesmo sendo uma parte muito pequena do microciclo, estes poucos minutos revelaram-

se muito importantes, pois muitos dos golos marcados pela equipa surgiram de bola parada. 

Para isto exigíamos aos jogadores concentração máxima e que não facilitassem. Nestes métodos 

optámos muitas vezes por variar o tipo de cruzamento nos pontapés de canto, ataque à bola, e 

posicionamento ofensivo da equipa, consoante o adversário que iríamos defrontar. Daí existir 

sempre alguma falta de conhecimento por parte do adversário sobre como iríamos atacar nestas 
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situações, assim como existir uma grande variedade de opções e imprevisibilidade para 

tentarmos marcar golo. 

 

 
Gráfico 11 – Percentagem de exercícios específicos no treino de guarda-redes 

 

Como se pode observar no gráfico acima, no treino específico de guarda-redes existe uma 

grande diferença entre o trabalho sobre baliza e os restantes exercícios (que estão com uma 

percentagem de utilização muito próxima uns dos outros). Esta grande diferença baseia-se 

essencialmente no trabalho contínuo da principal função de um guarda-redes, que é defender a 

sua baliza. Claro que nestes exercícios podem estar integradas várias técnicas (quer de bloqueio 

da bola, deslocamento, posição base consoante a distância da bola, etc.), mas esta é a grande 

essência do guarda-redes no jogo de futebol e é aquilo que mais o distingue dos restantes 

jogadores. 

 

Atualmente, com a natural evolução do futebol, já se exigem mais comportamentos ao GR, 

nomeadamente que seja uma solução ativa no processo de construção de jogo da equipa, no 

anulamento da profundidade assumindo um posicionamento “subido” no terreno de jogo, que 

seja forte no jogo aéreo. Todas estas ações são também trabalhadas em treino, sempre em 

sintonia com aquilo que é o modelo de jogo definido pelo treinador da equipa. 

O treinador de guarda-redes deve ajustar sempre o seu modelo de guarda-redes consoante as 

ideias do treinador principal da equipa. O seu treino claramente que também deve sempre 
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depender desta relação. Tendo como o exemplo um treinador, que no seu modelo de jogo exija 

que a sua linha defensiva jogue muito recuada, neste caso o treinador de guarda-redes não deve 

incluir nos seus treinos de forma tão regular os exercícios de bola em profundidade. Embora o 

deva fazer, esta é uma ação que provavelmente não irá acontecer em jogo devido ao 

posicionamento que o treinador pede à sua linha defensiva. Daí o trabalho realizado pelo 

treinador de guarda-redes necessitar de estar muito bem articulado com aquilo que é o modelo 

de jogo da equipa, sendo que naturalmente, os exercícios de trabalho sobre baliza sejam sempre 

os que são utilizados em maior número. 

 

Os exercícios de 1x1 e bola em profundidade também eles foram muitas vezes trabalhados, 

embora a sua percentagem não pareça tão relevante. Isto deve-se ao facto de terem sido 

realizados de forma uniforme muitas dessas vezes. Ou seja, o exercício podia partir de uma 

situação em que o guarda-redes tinha de anular a profundidade do adversário e caso não fosse 

possível, passava a uma situação de 1x1. 

Já exercícios que solicitavam jogo de pés por parte dos guarda-redes (receções de bola, passes 

curtos, médios e longos, alívios) eram muitas vezes realizados em conjunto com os jogadores 

da equipa, daí não estar tão presente no treino específico de guarda-redes. Neste espaço apenas 

realizávamos mais as técnicas de receção e passe com os apoios devidamente orientados, assim 

como as técnicas de “reposição de bola em “side volley”. 

Já os cruzamentos foram os exercícios menos utilizados (mesmo sendo realizados em todos os 

microciclos), uma vez que o tempo não era muito e como ambos os guarda-redes eram muito 

fortes e dominavam no jogo aéreo, optou-se por trabalhar de forma menos intensiva este tipo 

de situações. 

 

Após o treino específico, os guarda-redes ingressavam no treino com a restante equipa. Nesta 

fase o feedback e correção de comportamentos e ações é fundamental uma vez que é aqui que 

colocam em ação aquilo que foi trabalhado anteriormente no treino específico de guarda-redes. 

A maioria das vezes eram necessários os 2 guarda-redes, mas sempre que apenas era preciso 

um, o outro ficava comigo a fazer ou trabalho de reforço muscular, ou trabalho de 

aperfeiçoamento de técnicas específicas de guarda-redes. 
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5. Reflexões finais e Propostas Futuras 
 

 

Após uma época desportiva de muito trabalho é o momento de realizar uma reflexão sobre tudo 

o que se passou nestes meses de estágio na equipa de sub-17 do Futebol Clube Paços de Ferreira. 

 

Olhando para trás foi uma experiência muito boa a que vivi nesta época. Foi um ano onde 

vivenciei um campeonato que me era desconhecido enquanto treinador, um ano de muita 

aprendizagem, e acima de tudo, um ano onde aproveitei ao máximo a liberdade que o clube me 

forneceu e apliquei ao máximo os meus conhecimentos sobre o treino específico de guarda-

redes. 

 

A equipa técnica foi formidável assim com o ambiente vivido dentro dela. Sendo esta composta 

por elementos de uma faixa etário próxima, facilitou no processo de comunicação e até de 

amizade que se criou. O facto de sermos unidos pesou muito naquilo que foi uma época 

histórica e bem-sucedida para este escalão do clube. 

 

Relativamente aos objetivos, os mais importantes foram alcançados. Sendo que o principal seria 

a manutenção na divisão e um secundário o apuramento para a 2ªfase, conseguimos realizar os 

dois garantindo a primeira classificação na 1ªfase. Na 2ªfase a nível de resultados não correu 

tão bem, mas sei que para os jogadores e os treinadores foi uma experiência de crescimento 

muito boa a de competir com equipas de nível igual e superior à que representamos. Acima de 

tudo foi um ano de muita evolução para os nossos jogadores, o que aba por nos deixar satisfeitos 

enquanto treinadores. 

O objetivo pessoal que tinha para os meus guarda-redes foi também esse alcançado. Ambos 

conseguiram ser convocados para estágios da seleção nacional de sub-16 e sub-17, sendo que 

um deles conseguiu a sua primeira internacionalização e mais tarde foi convocado para o 

Campeonato da Europa de Sub-17. Outro momento a assinalar foi a chamada constante do 

guarda-redes titular da equipa de sub-17 à equipa sénior do FCPF, o que é motivador para os 

atletas e mesmo para mim enquanto reinador que faz com que exista ainda uma maior exigência 

e responsabilidade. 

 

Naquilo que foi o treino consegui colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo 

dos anos que treinei guarda-redes e também conhecimento adquirido em congressos e conversas 
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com treinadores de referência mundial. Todos eles me fazem ver que no treino de guarda-redes 

é muito importante o detalhe, e que devemos ser o mais simplistas possíveis naquilo que é o 

treino, fazendo com que se assemelhe ao máximo a situações de jogo reais. Neste capítulo sem 

dúvida alguma que a técnica e a capacidade motora (principalmente velocidade e coordenação), 

são as bases do treino, pois pode-se trabalhar de tudo um pouco, mas elas vão estar sempre 

presentes no treino e definirão na maior parte das vezes o sucesso ou insucesso do guarda-redes. 

Um dos grandes problemas na atualidade desta área tão específica, deve-se ao facto de ainda 

haver muito pouca informação no que toca à sistematização ou classificação dos exercícios de 

treino. Ainda hoje cada treinador ou cada clube sistematiza os exercícios de acordo com os seus 

próprios métodos, algo que deve mudar no futuro para que esta área específica continue a 

evoluir e utilize-se uma linguagem mais uniforme entre treinadores. 

 

Relativamente à equipa, foi muito informativo observar como os treinos eram planeados e 

realizados e perceber ainda mais sobre a complexidade que existe no jogo de futebol. A atenção 

aos detalhes esteve sempre presente, mesmo não tendo sido fácil com todos os problemas de 

falta de tempo para treinar que sofríamos diariamente.  

Neste capítulo aprendi muito sobre como gerir uma equipa e mantê-la unida de forma a obter 

os melhores resultados possíveis, pois foi essa união dentro de campo que permitiu com que 

vencêssemos a primeira fase. 

 

Quanto aos jogadores, mesmo estando a atravessar uma idade “problemática” onde tentam 

mexer com a voz de comando, estes tiveram um comportamento exemplar com os treinadores. 

Existiram momentos da época onde o rendimento coletivo foi mais baixo, mas ainda assim 

tentavam executar sempre o que os treinadores pediam sem nunca faltarem ao respeito. Os 

únicos problemas que tiveram foram com a direção, que acabou por ser nessa fase onde as 

exibições foram mais fracas. Ainda assim, considero que o comportamento dos jogadores 

perante tantas adversidades e na idade em que se encontram foi muito positivo. 

 

Como já referi várias vezes ao longo deste relatório de estágio, sendo a minha função diferente 

da maioria dos treinadores que irão realizar algo semelhante no futuro, deparei-me com algumas 

dificuldades no que tocou ao controlo e avaliação do processo de treino. Isto porque, sendo 

treinador de guarda-redes e não tendo nenhum ajudante ou adjunto neste trabalho específico, 

era difícil contabilizar tempos reais versus tempos planeados, quer do meu trabalho específico, 

quer dos restantes jogadores que se encontravam a treinar ao mesmo tempo. Daí uma sugestão 
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minha para quem realizar no futuro um documento destes, é que peça a um estagiário, se 

possível, que fique responsável por este tipo de registos para que o foco dos treinadores esteja 

totalmente direcionado para o treino e os seus atletas. 

Outra das dificuldades foi a de ter de orientar um treino num espaço tão reduzido. A maior parte 

das vezes tinha a grande área como espaço de treino de guarda-redes, mas por vezes, o treinador 

pedia algum desse espaço para realizar exercícios com os jogadores. Isto dificultou muito o 

trabalho, mas por outro lado, ajudou-me a crescer ainda mais enquanto treinador e levou a que 

a minha reflexão sobre todo o processo de treino fosse maior e com maior qualidade. Isto porque 

levou a que o planeamento fosse muito mais pensado que numa situação onde estivesse mais 

confortável e ajudou-me a ser mais criativo e eficaz nos exercícios que criava para o treino 

específico de guarda-redes. 

 

No futuro pretendo continuar a exercer a função de treinador de guarda-redes e aos poucos 

tentar melhorar e aprender sempre quer com os guarda-redes quer com os treinadores que 

conheço ou vou falando nos diferentes congressos. Sei que nesta área específica, assim como 

em muitas outras, não existem técnicas mais corretas ou mais erradas, acredito vivamente que 

tudo pode ser correto desde que esteja em sintonia com o modelo jogo e de guarda-redes 

definido pelo treinador da equipa e pelo treinador de guarda-redes. Algo que é muito importante 

nesta área é a constante partilha de ideias e conhecimento com outros treinadores, uma vez que 

existe ainda muito pouca informação de qualidade sobre o treino de guarda-redes, daí o diálogo, 

formações e congressos poderem ser muito enriquecedores daquilo que é o nosso treino, 

capacidade de liderança e interação entre o que pretendemos do nosso atleta enquanto 

treinadores de GR e o que o treinador da equipa pretende do GR. 
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7. Anexos 
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