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“Os meus primeiros jogos tiveram lugar no prestigiado estádio da rua 

Rubens Arredo: “balizas” feitas com sapatos velhos, 

Em cada uma das extremidades…as linhas laterais 

eram mais ou menos onde as casas começavam de cada lado. 

Mas para mim era como se fosse o Maracanã.” (FONSECA 2006, p32 ci: PELÉ) 
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RESUMO 

 Este documento consiste no relatório da prática profissional, desenvolvida na Academia 

de Futebol de Angola, mais concretamente na equipa de iniciados, integrado no Mestrado 

em Ciências do Desporto com especialização em Jogos Desportivo Coletivos pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro. 

 O relatório inicia com a análise do contexto onde decorreu a atividade profissional, isto é 

caracterização, trabalho desenvolvido, características do local da prática, condições de 

trabalho e por fim os objetivos propostos para a época desportiva. 

 Terminado o enquadramento da instituição, é desenvolvida a organização e 

fundamentação do processo de treino onde são mencionados diferentes autores, que inclui 

as temáticas que suportam a prática profissional e que refletem alguns dos pensamentos 

existentes no treinador.  

 Baseadas na prática profissional com a descrição do planeamento, programação, 

condução e avaliação do processo de treino e competição. Desenvolvido como treinador 

principal da equipa de iniciados “B” da Academia de Futebol de Angola.  

 Todo este processo decorreu ao longo de uma época desportiva que reuniu indicadores 

de treino e competição avaliados. Pois em termos de treino foram realizadas 148 unidades 

de treino correspondente a 9 mesociclos e 38 microciclos, equivalente a 11.226 minutos de 

treino. Com adoção no processo de treino de exercícios tendo em conta os métodos de 

treino segundo Jorge Castelo.  

 No que diz respeito à competição foram realizados 18 jogos na prova oficial da 

categoria referente a 11 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Como também a participação na 

corrente época em torneio internacionais, culminando com conquista de um troféu. 

 Na parte final são descritas as reflexões, onde é evidente o crescimento da equipa ao 

nível individual e coletivo. Bem como, a experiência positiva vivida, no desenvolvimento 

deste trabalho ao longo da época desportiva. Permitindo uma evolução pessoal e 

profissional, que possibilitou um enriquecimento futuro enquanto treinador, pelas 

experiências e conhecimentos obtidos num contexto distinto. 

Palavras-Chave: Futebol; Formação, AFA, Equipa, Modelo de Jogo, Treino. 
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ABSTRACT 
 

 This document consists of the the professional practice report, developed in the 

Academia de Futebol de Angola, more specifically theam in the under -15, integrated in the 

Masters in Sports Sciences with specialization in Collective Sport Games by the 

Universidade of Trás-os-Montes and Alto Douro. 

 The report begins with the analysis of the context in which the professional activity tokk 

place, that is characterization, work developed, characteristics of the place of pratice, 

working conditions and finally the objectives proposed for the sporting season.  

 After completing the institution`s framework, the organization and foundation of the 

training process are developed, where diferent authors are mentioned, which includes the 

themes that support the professional practice and which reflect some of the thoughts that 

exist in the coach. 

 Based on the professional practice with the description of the planning, programming, 

conduction and evaluation of the process of training and competition. Developed as head 

coach of the second team under - 15 of the Academia de Futebol de Angola. 

 All this process took place during a sporting season that gathered indicators of training 

and competition evaluated. In terms of training, 148 training units were performed 

corresponding to 9 mesocycles and 38 microcycles, equivalent to 11,226 minutes of training. 

With adoption in the process of training exercises taking into account the training methods 

according to Jorge Castelo. 

 Regarding the competition, there were 18 matches in the official competition of the 

category referring to 11 wins, 5 losses and 2 draws. As well as participation in the current 

season in international tournament, culminating in winning a trophy . 

 In the final part the reflections are described, where it is evident the growth of the team 

at the individual and collective level. As well, the positive experience lived, in the 

development of this work throughout the sporting season. Allowing a personal and 

professional evolution, which enabled a future enrichment as a coach, through the 

experiences and knowledge obtained in a different context. 

 

KeyWords: Football, Formation, AFA, Theam, Game Model, Traning. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A génese ou conceção de uma ideia em qualquer área profissional, mas mais 

concretamente no futebol deve ter em conta o seu enquadramento. Como defende Castelo 

(2004) o treinador deve conhecer, compreender e assimilar a história, a tradição e a cultura 

da instituição. Uma vez que, segundo o mesmo autor uma equipa de futebol é um conjunto 

de representações, valores, finalidades e objetivos. 

Nesta ideia está inserida o processo de formação de um jogador de futebol um percurso 

longo, progressivamente mais específico, complexo e exigente. Como refere Pacheco 

“Assim como a escola tradicional pretende dar uma formação académica aos cidadãos para 

que mais tarde possam vir a ser integrados na vida ativa, a escola de Futebol pretende dar 

uma formação adequada aos jovens futebolistas, para que mais tarde possam vir a integrar 

as suas equipas seniores.” (Pacheco, 2001, p 19).  

Porém para sustentabilidade do processo de formação desportiva é determinante o 

investimento na formação de quadros técnicos. Uma vez que, sem formação estruturada e 

pensada deixa ao acaso o aparecimento de melhores treinadores, dirigentes e árbitros e 

consequentemente de melhores jogadores (Coelho, 2000). 

Sustentada ainda mais pela investigação, análise evolução que o treino e a competição 

vão atingindo. Uma vez que a sociedade é cada vez mais complexa e os atletas são mais 

bem preparados e empenhados. Colocando mais e melhores dúvidas, sendo também novos 

os desafios que os treinadores de hoje têm que enfrentar Castelo, J. & Matos (2013) 

Pois à contínua ligação entre a prática e a teoria, permite atingir um estado superior de 

compreensão da realidade do jogo, sendo assim possível proceder-se a uma síntese, ou 

seja, a uma generalização e sistematização dos seus elementos fundamentais Castelo, J. & 

Matos (2013). 

A escolha pela realização do relatório da atividade profissional deveu-se à possibilidade 

de desenvolvê-la num país diferente, numa cultura diferente com exigências e experiências 

imprevisíveis. Para além de permitir ter um contacto mais próximo e operacional com a 

realidade diária de um clube, representando vivências práticas que só a prática pode 

proporcionar.  

Em função dos protocolos criados entre a UTAD e instituições desportivas o relatório foi 

realizado na Academia de Futebol de Angola (AFA), na equipa de futebol de Iniciados B na 

época 2017. 
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Os objetivos deste relatório são: descrever, fundamentar e refletir sobre a atividade 

profissional desenvolvida ao longo da época desportiva.  

De acordo com o regulamento deste relatório, este documento está estruturado 

respeitando pontos essenciais. 

Inicialmente uma análise ao contexto de intervenção que reúne a descrição global da 

caracterização do património, dos meios, valências e recursos existentes na instituição, bem 

como algumas estratégias para preparação e desenvolvimento da época desportiva. 

De seguida, a definição de objetivos com o delinear, definir e estabelecer as metas a 

serem atingidas pela equipa técnica nos seus diferentes âmbitos e áreas de intervenção. 

Um ponto importante deste trabalho é a organização e fundamentação do treino que 

reúne os conhecimentos expressos na literatura que servem de suporte ao processo de 

treino e competição, pelo qual os jogadores foram direcionados. Como também expressão 

ideias, noções e conceitos que o treinador acha importante para o contexto, organização e 

dinamização da atividade. 

Agrupando também a organização do processo de treino e competição de todos os 

procedimentos, ações e comportamentos relativos ao planeamento, periodização e 

programação definida pela equipa técnica para a época desportiva. 

Nos últimos capítulos são apresentados a execução e o controlo e avaliação do processo 

de treino e competição. No primeiro são descritos os registos efetuados ao longa da época 

desportiva fruto do trabalho concretizado com a equipa e os jogadores. No segundo, os 

dados e registos recolhidos anteriormente são analisados e estudados para uma perceção 

da evolução individual e coletivos em ambos os processos no decorrer da época. 

Finalizando o relatório com as reflexões finais inerentes a concretização da prática e que 

sintetiza todas as conclusões resultantes do desenvolvido ao longo de toda a época.  
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2. ANÁLISE DO CONTEXTO DE INTERVENÇÃO 

2.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

Academia de Futebol de Angola (AFA) é uma instituição localizada geograficamente no 

continente africano, mais concretamente em Angola. 

Angola situa-se na costa atlântica a Sul da África Ocidental, fazendo fronteira com os 

seguintes países: Namíbia, República Democrática do Congo e Zâmbia. 

É caracterizado por ter um clima em geral quente, com características tropicais existindo 

apenas duas estações do ano o Cacimbo e o Verão. 

A Academia de Futebol de Angola encontra-se sediada na província de Luanda, a maior 

cidade do país, e que por sua vez, dá nome à capital de Angola.   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A Academia de Futebol de Angola (AFA) é um Centro de Formação Profissional de 

Desporto, sediada na provincial de Luanda, município de Belas, inaugurada no dia 30 de 

Agosto de 2013, pelo então Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, 

por sua vez, patrono da instituição. 

A academia é um projeto impar em Angola e diariamente tem preocupações desportivas 

e sociais, visa a formação e desenvolvimento do jovem futebolista angolano. 

O lema da instituição passa pela aposta na excelência, na educação e no rigor 

desportivo, com o objetivo de criar riqueza futebolística para o desporto nacional e para o 

país. 

Imagem 1- Localização Geográfica 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nam%C3%ADbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_do_Congo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A2mbia
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A AFA guia-se pelos seguintes princípios fundamentais ao seu contexto: educação, 

inspiração, valor, excelência, rigor, acompanhamento especializado, qualidade, 

profissionalismo e segurança. 

Estes princípios regem a sua atuação e reflete a sua ambição. 

Como o seu próprio nome indica a academia é exclusiva da modalidade de Futebol, 

compreendendo duas vertentes: uma com caracter competitivo, onde se encontram os 

escalões de formação de Juniores, Juvenis A, Juvenis B, Iniciados A, Iniciados B, Infantis A, 

Infantis B e Grupo de Desenvolvimento.  

Tendo a outra um caracter não competitivo, onde se inclui a escola de futebol que agrupa 

diferentes turmas de aprendizagem com faixas etárias entre os 5 e os 18 anos. 

Relativamente, ao palmarés da instituição apesar da recente atividade desportiva, o 

principal escalão de infantis foi campeão provincial em 2015 e vice-campeão provincial em 

2016 e 2017.  

Este escalão tem obtido ótimas prestações em diversos torneios internacionais: 

Tabela 1-Participação em Torneios Internacionais 

Torneios Internacionais 

GO CUP 2016, BRASIL Quartos-Final (Fase de Ouro) 

MUNDIALITO 2016, ALGARVE (PORTUGAL) Vencedor (Fase de Prata) 

AROUSA Cup 2016, CORUNHA (ESPANHA) 5º Classificado 

AROUSA Cup 2017, CORUNHA (ESPANHA) 5º Classificado 

 

No que diz respeito aos escalões de Juvenis B, Juvenis A e Juniores, todas as equipas 

se qualificaram na fase regular dos campeonatos provinciais, para as fases finais das 

respetivas categorias. Disputando assim o Campeonato Nacional de Angola das suas 

categorias, onde os Juvenis “B” foram vice-campeões nacionais, os Juvenis “A” eliminados 

nos quartos-de-final. 
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2.2.1. Organograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagem 2- Organograma Institucional 
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2.2.2. Instalações 
 

Ao nível das instalações desportivas a Academia de Futebol de Angola reúne um 

complexo desportivo com excelentes condições. Estas são divididas em diferentes zonas, 

sendo constituído pôr: o Estádio da Glória com um campo de futebol de 11 com relva 

sintética, com capacidade para 2.600 lugares sentados. Anexado ao estádio encontram-se 1 

campo de futebol de 11 de relva sintética com uma bancada amovível com 

aproximadamente 500 lugares, 1 campo de relva natural, um meio campo de futebol de 11 e 

1 campo de futebol de praia.  

As sessões de treino das equipas de formação (caracter de competição) realizam-se 

maioritariamente no estádio e no campo de relva natural, ficando o campo de relva sintética 

ao dispor das escolinhas de futebol (caracter não competitivo). 

As restantes instalações dividem-se em três espaços: espaço de apoio à logística, 

espaço de apoio aos serviços administrativos e espaço de apoio aos atletas e técnicos. 

Quanto ao espaço de apoio à logística reúne nove balneários, todos eles equipados com 

cacifos para os atletas. A arrecadação de roupa, onde os jogadores antes dos treinos e 

jogos se dirigem, sendo-lhes entregue o equipamento de treino (t-shirt, calções, meias e 

caneleiras). A rouparia que trata diariamente da higiene e reorganização dos equipamentos 

e por último a arrecadação de material para treino. 

No espaço de apoio aos serviços administrativos, dispõe-se de uma secretária de 

atendimento ao público em geral, a sala de receção, a sala de troféus, a sala de reuniões, o 

gabinete de recursos humanos, o gabinete de recursos financeiros, o gabinete da direção 

geral, o gabinete dos conselheiros da Academia, o gabinete de assistência jurídica e a área 

vip para receção de convidados para assistir a jogos. 

No que diz respeito ao apoio de atletas e treinadores, as instalações albergam: a área 

técnica (sala dos treinadores), o gabinete de metodologia, o gabinete do diretor técnico, o 

gabinete de supervisão, o ginásio, um balneário com sauna e jacuzzi, o anfiteatro, a sala de 

scouting e audiovisual, a sala de apoio administrativo à formação, o posto médico, o 

gabinete psicossocial e educacional, o refeitório com a respetiva cozinha e a sala de 

explicações que é utilizada pelos atletas no apoio escolar. 

Existe ainda outros espaços tais como wc`s exteriores de apoio ao público visitante, salas 

de arrumos e de máquinas concedendo a assistência necessária ao funcionamento e 

gerência diária da academia. 
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2.2.3. Caracterização das Condições de Trabalho 

A Academia de Futebol de Angola disponibiliza de uma forma geral boas condições de 

trabalho, a toda sua estrutura de futebol e consequentemente aos seus treinadores. 

A estrutura técnica da academia é constituída aproximadamente por 18 técnicos, entre 

treinadores principais, adjuntos, preparadores físicos e treinadores de guarda-redes. 

No que respeita ao escalão de iniciados B, este encontra-se sobre a minha 

responsabilidade como treinador principal do escalão.  

A equipa técnica é constituída ainda por um treinador adjunto, um treinador de guarda-

redes, um auxiliar de campo e um team manager.  

O auxiliar de campo tem a função de apoiar a equipa técnica na colocação e recolha do 

material no campo, e toda logística ao longo da sessão de treino. O team manager é 

responsável pela dinâmica e acompanhamento do plantel antes do treino e após o treino, 

bem como solucionar problemas diários e filtrar toda a informação importante e relevante 

para o treinador. 

Relativamente, às condições usufruídas pelos jogadores, onde se incluem os iniciados B. 

Para o treino e o jogo são disponibilizados chuteiras e equipamento (t-shirt, camisola e 

caneleiras) que são entregues e recolhidos diariamente. Tendo ainda ao seu dispor 

alimentação (pequeno-almoço e almoço) apoio escolar (após o treino), apoio médico, 

frequência à escola com a qual a academia tem protocolo, e transporte diário de casa para 

academia e da academia para casa. O transporte é utilizado também para o dia dos jogos 

com três autocarros de 30 lugares assegurarem toda a dinâmica diária. 

Quanto ao material para o treino os iniciados B têm ao seu dispor quinze bolas, podendo 

serem disponibilizadas um maior número se necessário, três conjuntos de coletes, 

sinalizadores, cones, estacas, colchões, barreiras, arcos, bolas medicinais, escadas de 

coordenação. Sendo este material partilhado com outros escalões mas com número 

suficiente para não condicionar o trabalho.  

Para a concretização das sessões de treino, o escalão ao longo do seu microciclo tem 

todo o campo à sua disposição uma vez, partilhando meio campo nos restantes três dias. 

Ainda no campo dispomos de duas balizas de futebol de 7 e quatro balizas reduzias para o 

treino. 
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Em colaboração com quadro técnico encontra-se o departamento de scouting e 

audiovisual constituído por dois colaboradores que filmam e tratam as imagens das sessões 

de treino e jogos. 

No que se concerne ao apoio médico esta área é composta por três médicos e três 

enfermeiros, marcando presença nas unidades de treino, um médico e um enfermeiro. 

Sendo, disponibilizado para acompanhamento da equipa em dia de jogo “fora”, um 

enfermeiro e uma ambulância. 

Uma área importante de referir é área psicossocial e educacional que trabalha em 

articulação com o treinador sendo constituída por dois psicólogos, três professores e um 

assistente social. 

Nas questões logísticas de transporte e alimentação as mesmas são da responsabilidade 

do coordenador adjunto, que juntamente com um dos elementos dos serviços 

administrativos coordena as rotas de transporte e a dinâmica do refeitório.  

Por último, os assuntos administrativos, tais como inscrições de atletas, documentação, 

sorteios, fichas de jogo é da responsabilidade dos secretários administrativos, constituído 

por quatro pessoas. Contudo, o treinador adjunto de iniciados “B” acumula a função de 

diretor no dia jogo. 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO 

Na época de 2017, a AFA no escalão de iniciados Sub-15 disputa o Campeonato 

Provincial de Luanda, organizado pela Associação Provincial de Futebol. 

A associação provincial na época de 2017 adotou, um novo modelo de competição 

disputado em duas fases: Fase Municipal (1º Fase) e Fase Final do Campeonato Provincial. 

Na primeira fase (Fase Municipal) os clubes participantes são divididos geograficamente 

e por municípios (Luanda; Cazenga e Kilamba Kiaxi; Viana e Cacuaco). O município de 

Luanda face ao maior número de equipas é repartida em duas séries (A e B), nos restantes 

municípios existe apenas uma série.  

As quatro primeiras classificadas de cada série apuram-se para a Fase Final 

Campeonato Provincial por eliminatórias, as restantes equipas finalizam o campeonato. 

Contudo, segundo os regulamentos da competição definidos pela Associação Provincial 

de Luanda, não se podem apurar para a fase final duas equipas da mesma instituição. 
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Os iniciados “B” na primeira fase foram inseridos na série A do município de Luanda, com 

um total de 10 equipas num formato de campeonato regular a duas voltas (casa e fora) o 

que perfaz um total de 18 jornadas.  

A fase municipal do campeonato iniciou-se no dia 3 de junho de 2017 e terminou no dia 

28 de outubro de 2017, com a duração de 5 meses.  

Na tabela seguinte são apresentadas as equipas que competiram na Fase Municipal do 

Campeonato Provincial de Luanda Sub-15, na época de 2017. 

 

                Tabela 2- Equipas Participantes na Fase Municipal. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE LUANDA SUB-15 

FASE MUNICIPAL- SÉRIE A 

 ACADEMIA DE FUTEBOL DE ANGOLA – AFA B 

 PROGRESSO ASSOCIAÇÃO DE SAMBIZANGA 

 CLUBE DESPORTIVO 1º AGOSTO – A 

 ACADEMIA SOCIAL ESCOLA ZANGADO 

 ASTROS LUANDA FUTEBOL CLUBE 

 GRUPO DESPORTIVO SECIL DE LUANDA 

 JADSIL ESCOLA FUTEBOL CLUB 

 CLUBE DE FUTEBOL OS BELENENSES ANGOLA 

 CD HABILIDOSOS 

 ESCOLA DE FUTEBOL DO PRENDA 

 

No decorrer da época a equipa de iniciados B disputou ainda dois Torneios 

Internacionais: o Mundialito, Tarragona e o XIII Torneio Concello de Carballho, ambos em 

Espanha. 

Estes torneios foram disputados no formato de futebol de 7, uma vez que, face aos 

regulamentos de angola os atletas de iniciados “B” no panorama europeu, pertencem ainda 

ao escalão de infantis. 
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2.4. CONHECER OS JOGADORES DO CLUBE 

O plantel de iniciados “B” da AFA iniciou a época desportiva de 2017 com 27 jogadores 

na constituição do seu plantel, dos quais 9 atletas transitaram da época anterior estando 

integrados já no escalão de iniciados “B”, 15 jogadores foram promovidos do escalão de 

infantis e 3 jogadores foram recrutados pelo departamento de scouting. 

O processo de recrutamento e catalogação de novos atletas para a presente época, foi 

efetuado após o término da época anterior 2016. Com a realização de treinos de captação 

para atletas indicados pelos núcleos protocolados pela academia.  

De seguida, é expresso as informações gerais de todo o plantel. 

Tabela 3-Constituição do Plantel 2017 

Atleta Pos. Idade Altura (m) Peso (kg) Pé Dominante 

Artur Santos Gr 13 1,57 45 Direito 

Afonso Dombel Gr 12 1,43 35 Direito 

Sunda Afonso Gr 13 1,43 33 Direito 

Alfredo Ngunza Gr 13 1,57 47 Direito 

Coutinho Pedro Gr 12 1,42 32 Direito 

Alexandre Nbunga DD 12 1,45 39 Direito 

Kano Óscar DD 12 1,52 36 Direito 

Paulo Costa DC 13 1,50 39 Direito 

Reabi Cassama DC 12 1,57 43 Direito 

Nicolau Candido DC 13 1,58 42 Direito 

Domingos Mendes DC 12 1,60 45 Direito 

Agostinnho João DD/DE 12 1,41 30 Direito 

Pedro Miguel DE/MC 12 1,47 36 Direito 

Gelson Vieira DE/AE 13 1,39 33 Esquerdo 

António Lopes MC 12 1,46 36 Direito 

Ageu Correia MC 13 1,45 37 Direito 

Samuel Kiala MC 13 1,41 34 Direito 

Fernando Caluvale MD 12 1,45 34 Direito 

José Mussolé MD 12 1,30 27 Direito 

Daniel Dembo  ME 13 1,52 37 Direito 

António Bango ME 12 1,44 32 Direito 

Daniel Cabanelas AE 13 1,62 45 Esquerdo 

Cláudio Nteco AE 12 1,58 43 Direito 

Emanuel Kiomboloca AD 13 1,45 36 Direito 

António Félix AD 12 1,50 40 Direito 
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Geovani Paxe PL 12 1,58 37 Direito 

Luís Borges PL 12 1,52 43 Direito 

 

Como podemos constatar na tabela anterior a média de idades do plantel é de 12 anos, 

onde 25 jogadores têm dominância direita e 2 jogadores com dominância esquerda, no que 

diz respeito à lateralidade. Quanto à média do peso é de 37,63 kg e relativamente a altura é 

de 1,49 m. 

O plantel apresenta uma heterogeneidade no que se refere à faixa etária. Contudo, o 

nível de qualidade apresentado pelos atletas contraria essa heterogeneidade, ou seja, o 

grupo revela ao nível das ações técnico-táticas individuais e coletivas elementares um 

domínio e conhecimento das mesmas. Porém, na perspetiva da dimensão tática do jogo, é 

necessária uma melhor ocupação racional do terreno de jogo, uma vez que, grande parte 

dos jogadores que constituem o plantel transitam do futebol de 7 para o futebol de 11. 

O aspeto anteriormente mencionado será também importante, uma vez que, a estatura 

física da equipa é baixa como comprova a média, possivelmente face a algumas carências 

alimentares. 

Quanto ao nível psicossocial, o grupo evidência situações de contraste, justificáveis pelo 

nível social e familiar dos atletas. É de referir que os atletas pertencem a um estrato social 

baixo, uma vez que, a AFA tem uma vertente social. 

Ou seja, todos os jogadores revelam grande competitividade, atitude e capacidade de 

trabalho, o que por vezes, condiciona o bom funcionamento das sessões. Existindo a 

necessidade de trabalhar ao nível das relações, regras, valores e comportamentos básicos, 

tendo em conta o perfil de jogador que é pretendido para a academia. 
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2.5. ANÁLISE SWOT 

Com base num sistema simples de análise e de definição estratégica ocupado pela AFA. 

São considerados os diferentes ambientes: interno pelas suas forças e fraquezas e externo 

pelas suas oportunidades e ameaças.  

O quadro seguinte expressa as respetivas análises: 

Tabela 4- Tabela de Análise Swot 

A
N

Á
L
IS

E
 I

N
T

E
R

N
A

 

  

FORÇAS FRAQUEZA 

- Situação económica da instituição; 

- Instalações Desportivas. 

- Formação Desportiva e Social ao dispor 

dos atletas (Apoio Escolar, Alimentação, 

Saúde e Logístico). 

- Proporciona aos atletas a participação 

em competições internacionais. 

- Pouca cultura desportiva evidenciada 

por alguns departamentos. 

- Baixa proatividade de alguns 

recursos humanos. 

- Excesso de burocracia barreiras na 

resolução problemas. 

A
N

Á
L
IS

E
 E

X
T

E
R

N
A

 

    

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Expansão do Projeto para diferentes 

províncias (Projeto impar implementado 

no Pais); 

- Criação de instalações para internato 

dos atletas; 

- Criação protocolos com clubes 

nacionais para colocação de atletas 

finalizada a sua formação desportiva. 

- Organização e comunicação da 

instituição responsável pelos 

campeonatos; 

- Nível organizativo dos campeonatos 

provinciais e nacionais; 

- Dificuldade no acesso à 

documentação pessoal dos atletas; 

 

 

2.6. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

Uma coerente e racional definição de objetivos é essencial na planificação da época 

desportiva, pois permite direcionar todo o processo tornando-o mais eficaz e eficiente.  

A elaboração dos objetivos tem que ter em consideração todos os jogadores, áreas, 

departamentos, instalações, fatores e demais intervenientes que cooperam na prestação 

desportiva da equipa. 

Os objetivos gerais e específicos do estágio encontram-se estabelecidos no plano 

individual de estágio. 
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2.6.1. Objetivos Curto prazo 

a) Criar uma relação de confiança e segurança entre treinador e jogadores. 

b) Incutir um ambiente salutar e de respeito mútuo entre todos os jogadores. 

c) Incrementar e promover o respeito pelas regras, normas e valores definidos para a 

equipa e pela academia, tais como, respeito pelo material e instalações e pontualidade. 

d) Desenvolver hábitos de camaradagem, companheirismos e interajuda em proveito da 

equipa. 

 

2.6.2.  Objetivos Médio prazo 
a) Desenvolver e potenciar as características individuais dos jogadores face ao 

identificado inicialmente.  

b) Desenvolver nos jogadores um conhecimento do jogo, para um plano macrotático 

(transição para o futebol de 11). 

c) Desenvolver, potenciar e identificar jogadores para representação da instituição num 

panorama internacional (Torneios Internacionais). 

 

2.6.3. Objetivos Longo Prazo 
a) Desenvolver e concretizar na equipa um Modelo de jogo com o qual o treinador e 

academia se identifiquem. 

b) Criar condições para que todos os jogadores tenham oportunidade de jogar. 

c) Promover a integração de jogadores no escalão superior (Iniciados A). 

d) Potenciar e identificar jogadores que possam vir no futuro a representar as seleções 

jovens do país, bem como, prestar testes num clube internacional (F. C. Porto clube 

protocolado). 

 

2.7. TIPOS DE OBJETIVOS 
 
2.7.1. Educativos 

a) Fomentar e valorizar o sucesso escolar para criação de hábitos escolares. 

b) Promover o fair-play, ética desportiva e respeito mútuo pelos colegas, adversários e 

diferentes agentes desportivos. 

c) Promover hábitos de vida saudável, tanto alimentar como de higiene pessoal. 

d) Desenvolver o espirito de camaradagem, entreajuda, união, disciplina e 

responsabilidade. 
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2.7.2. Formação Especifica 

 
I. Competitivos 

  
✓ Competir com qualquer adversário de igual para igual, tendo sempre em vista a 

vitória. 
✓ Alcançar na participação dos dois torneios internacionais, a segunda-fase e num dos 

eventos tentar a presença na final. 
✓ Atingir o máximo de pontos nas nove primeiras jornadas, e na segunda volta superar 

os pontos conquistado na primeira volta do campeonato. 
✓ Garantir uma posição entre os quatro primeiros classificados da Fase Municipal. 

 
II. Individuais 

 
✓ Criar e desenvolver em cada jogador um sentido de responsabilidade de 

compromisso nas sessões de treino. 

✓ Desenvolver a capacidade de trabalho individual de uma formar motivante, 

desafiadora e de crescimento/evolução diária. 

✓ Desenvolver uma atitude mental de superação e persistência face a dificuldades 

existentes.  

✓ Desenvolver e aumentar os conhecimentos do jogo quanto as diferentes ações 

técnicas-táticas da modalidade. 

 
III. Coletivos 

 
✓ Fomentar na equipa uma mentalidade de grupo e união, onde prevaleça os 

interesses e objetivos do coletivo. 
✓ Criar uma dinâmica de jogo coletivo que demonstre o conhecimento de jogo e que 

seja o somatório individual. 
✓ Fomentar uma identidade coletiva ao nível competitivo, de qualidade de jogo e de 

reconhecimento da imagem da instituição. 
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3. ORGANIZAÇÃO E FUNDAMENTOS DO TREINO 
 

3.1. O TREINADOR 

O papel de treinador é uma vocação que não se esgota no domínio das habilidades 

específicas da organização, planeamento, condução do treino e das competições (Araújo, 

1994). 

 Damele & Amoretti (2008) referem que o treinador é a figura central de qualquer equipa.  

O treinador tem uma função de enorme complexidade, sendo que a sua influência é 

determinante no desenvolvimento global do atleta (Serpa, 2013).  

Ser treinador implica melhorar as competências, modificar as atitudes e comportamentos 

(Araújo, 2008). Dessa forma, é necessário uma estrutura técnica especializada com 

conhecimento multidisciplinar.  

A estrutura técnica da AFA na sua maioria é constituída por Licenciados em Educação 

Física e/ou Psicologia, tendo todos eles formação especializada no ramo de futebol. É de 

referir que reúnem diferentes nacionalidades. 

Especificamente, o treinador tem a responsabilidade de planear o processo de treino da 

equipa para a competição (Garganta & Gréhaigne, 1999), observar as execuções dos 

jogadores e as dinâmicas da própria equipa, de acordo com as estratégias definidas para 

defrontar os adversários, isto é, analisar e observar o comportamento dos jogadores em 

competição, no jogo. 

Segundo Sarmento, H.,Pereira, A.,Anguera, M.,& Leitão (2014) a operacionalização diária 

do treinador consiste em:  

✓ Preparação: implementar critérios para definir estratégias eficazes de observação de 

jogo e/ou dos exercícios de treino;  

✓ Observação: dos adversários e da própria equipa em competição, seguindo critérios 

pré-definidos;  

✓ Avaliação: analisar e interpretar a informação recolhida com objetivo de criar planos 

de ação que otimizem o rendimento individual e coletivo;  

✓ Intervenção: operacionalização propriamente dita, no microciclo de treino, nas 

sessões de treino, onde adapta e modifica os exercícios às particularidades da competição 

futura.  
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Deste modo, o treinador deverá conhecer a fundo a sua modalidade em todas as 

vertentes, sabendo que a qualquer momento terá de tomar decisões técnicas, táticas, 

logísticas, etc., e assumir as suas respetivas consequências (Garganta, 2004). 

Na função de treinador principal que desempenhei planifiquei, operacionalizei e 

concretizei todas às tarefas inerentes á função desempenhada. Ou seja, nas tomadas de 

decisão no que concerne à equipa e jogadores, na responsabilidade de delegar funções e 

tarefas aos restantes elementos da equipa técnica (treinador adjunto, treinador de guarda-

redes, apoio de campo e team manager), bem como, na articulação com o diretor técnico e 

as demais áreas existentes na organização. 

Realço que é evidente o facto de não haver um estilo único de liderança, que o estilo de 

liderança deve ser adaptado à situação onde ela é exercida e nenhum líder deve-se 

submeter constantemente ao mesmo estilo de liderança (Chiavenato, 1997 cit. por Gomes, 

2009).  

3.1.1. Visão e Filosofia do Treinador/Coordenador 

Tendo em consideração a visão geral da instituição em função do contexto onde está 

inserida, podemos salientar que visa não só o desenvolvimento das capacidades específicas 

(físicas, técnico-táticas e psíquicas) do futebol. Mas visando é um processo globalizante, e 

formativo passando pela criação de hábitos desportivos, a melhoria da saúde, bem como a 

aquisição de um conjunto de valores, como a responsabilidade, a solidariedade e a 

cooperação, que contribuem para a formação integral dos jovens (Pacheco, 2001). 

No entanto, no contexto de captação/recrutamento dos atletas AFA encontra-se presente 

o futebol de rua que proporciona o encontro natural entre a liberdade como parte essencial 

do processo criativo, o prazer como motivador inigualável e a prática, que de um modo 

impensado trabalha sobre a técnica, sobre o carácter, sobre o ofício de jogar (Valdano, 

2008). 

Deste modo e face à evolução do jogo ter passado a ser mais coletivo onde a 

componente tática, juntamente com a técnica, passou a ser determinante na qualidade do 

jogo (Oliveira,2004). 

A filosofia da Academia pretende dar sentido, organização e coerência ao jogo. O tático 

(decisões) e a técnica (ações) são indissociáveis e devem coexistir simultaneamente no 

processo de treino. A melhor ação dever ser acompanhada pela melhor solução. Pois não 

faz sentido, ter o melhor repertório motor a melhor execução se as decisões não são mais 

convenientes (Lage, 2017). 
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Relativamente, ao plantel a direção técnica deu total liberdade para conduzir e orientar 

todo o processo de treino de acordo com as ideias e visões da equipa técnica acerca do 

treino e do jogo. 

Sendo, grande parte do plantel o segundo ano que frequenta a academia, estando já 

adaptado à realidade/contexto e dentro do processo de treino.  

Definindo-se em termos gerais novos desafios para esta temporada: 

• Transição do futebol de 7 para o futebol de 11 competindo contra atletas de uma faixa 

etária superior; 

•  Proporcionar uma qualidade de jogo que demonstre conhecimento e domínio do jogo 

de futebol ao nível das suas dimensões (individual e coletiva) como de processos (ofensivo 

e defensivo); 

• Potenciar/capacitar os jogadores para que seja feita uma seleção de atletas que 

representem a academia em Torneios Internacionais. 

3.1.2. O Jogador 

Treinar jovens não é o mesmo que treinar adultos, pois é necessário ter motivação, e ser 

capaz de estabelecer uma boa relação com os jovens. (Pacheco, 2001). 

Segundo o mesmo autor (2001) no futebol de formação, o jovem é o centro de toda 

atividade, devendo o jogo ser adaptado às suas características. 

É importante também o treinador da formação estar ciente que grandes resultados 

desportivos dificilmente são atingidos a curto prazo, uma vez que, a preparação dos 

jogadores é um processo longo e complexo, onde se torne essencial respeitar diferentes 

etapas de formação para assim atingir os grandes objetivos do treino e da formação. 

(Marques, 1985). 

 

3.1.3. Perfil de jogador 

 

Construir um plantel de formação é diferente de construir um plantel sénior.  

Na formação podem ser utilizadas três formas de “construir” os planteis: através do 

recrutamento de atletas identificados pela estrutura de futebol, a promoção de atletas de 

escalões inferiores e/ou a criação de períodos de captação onde atletas prestam “provas” 

sendo observados pela técnicos da instituição. 
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Na academia existe um departamento scouting que faz a catalogação e recrutamento de 

jogadores, utilizando três formas: 

- A criação de protocolos com diferentes núcleos (equipas dos bairros de Luanda), onde 

são identificados e direcionados para academia os atletas. 

- A criação de olheiros em algumas províncias (Benguela, Huambo, Lubango, Lunda Sul) 

de Angola e poderão integrar a formação na academia (este caso verifica-se mais para 

atletas Juvenis e Juniores); 

- Ou a identificação de atletas na escola de futebol da academia (caracter não 

competitivo) pelos respetivos treinadores, sendo promovidos para a equipa de formação. 

Desta forma, encontra-se definido o perfil de atleta desejado pela academia e em 

concordância com esse perfil, o escalão de iniciados B delineou também o perfil global 

desejado.  

De seguida encontra-se expressa as características globais pretendidas, isto é o perfil 

geral definido pelo treinador: 

▪ Jogadores com domínio dos princípios de jogo ofensivos e defensivos (aspetos micro 

táticos). 

▪ Ambidestros. 

▪ Com um reportório de ações técnico-táticas individuais e coletivas que permita sentir-

se “á vontade” em contexto de jogo real. 

▪ Capacidade de ler e compreender o jogo. 

▪ Agressivo, intenso/dinâmico. 

▪ Com pensamento coletivo em detrimento do individual. 

▪ Persistente e psicologicamente forte. 

▪ Com sentido de responsabilidade dentro e fora do campo (escolar e psicossocial). 

▪ Conhecimento/Noções do jogo ao nível da sua dimensão macro tática. 

(As características individuais dos jogadores podem ser consultadas no anexo) 
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3.2. CONHECER AS ETAPAS DE FORMAÇÃO 

No futebol de formação é fundamental conhecer e definir as diferentes etapas de 

formação. Pois como refere Lage (2017) é importante delinear um modelo que seja 

transversal e evolutivo. Ainda segundo o mesmo autor a aprendizagem deve obedecer a 

uma estratégia global que reúna conteúdos e objetivos adequados aos diferentes escalões 

permitindo uma evolução ao longo de todo o processo de formação. 

As etapas adotadas na AFA são de acordo com o modelo da pirâmide seguinte onde os 

atletas são distribuídos pelas diferentes etapas consoante a faixa etária, podendo em casos 

particulares atletas de uma faixa etário inferior ser enquadrados na etapa seguinte, devido a 

necessitar de um nível de complexidade/exigência maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma ideia essencial para um processo de formação sustentado é a definição de 

conteúdos de trabalho. Encontra-se expresso no quadro seguinte os conteúdos 

fundamentais definidos para o escalão de Iniciados “B” Sub-12/13. (As restantes etapas 

poderão ser consultadas em anexo.) 

 

 

 

Imagem 3- Etapas de Formação Adotadas na AFA. 

* Manual Interno da AFA – Conceptos Fundamentales por Etapas de aprendizaje 
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Tabela 5- Conteúdos Gerais para os Iniciados "B" AFA 

 

Para além, de se conhecer as diferentes etapas é importante dominar os seus conteúdos, 

como refere Wein (2004) o modelo deve estar hierarquicamente e estruturalmente definido 

onde conste nos diferentes níveis de formação os diferentes conteúdos globais, parciais e 

especificas para ser o mais útil possível ao treinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEUDOS GERAIS 

NIVEL TÉCNICO-TÁTICO NIVEL TÁTICO OFENSIVOS NIVEL TÁTICO DEFENSIVO 

 

- Conduzir sem olhar para a 

bola; 

- Sair pelos 2 lados; 

- Passe forte e raso; 

- Passa e desmarca; 

- Receção orientada; 

- Jogar com ambos os pés; 

- Jogar rápido a 1 e 2 toques; 

- Jogar de cabeça; 

- Mudanças de ritmo; 

- Rematar ao primeiro toque; 

- Antes de rematar ganhar o 

espaço; 

- Olhar para baliza antes de 

rematar; 

- Cruzar após superando um 

adversário. 

 

 

- Fazer campo grande; 

- Jogar fácil; 

- Dar soluções ao companheiro; 

- Jogar na cobertura quando de 

costas para a baliza (zona de 

iniciação e criação); 

- Jogar sem bola (criação e 

ocupação de espaços); 

- Orientar-se observando o 

maior situação de jogo possivel; 

- Decidir antes de receber; 

- Transitar rápido defesa-

ataque; 

- Provocar um corredor e libertar 

corredor contrário; 

- Incidir o jogo pelos corredores; 

- Procurar passes em rutura 

entre defesas. 

 

-  Atacar o opositor com bola 

(contenção); 

- Controlar a distancia do 

adversario impedindo a 

progressão; 

- Interceptar a bola; 

- Dissuadir o passador; 

- Defender a baliza; 

- Ajudar o companheiro que 

poder ser ultrapassado 

(cobertura defensiva); 

- Fazer o campo pequeno; 

- Defender em função do bola 

(basculação); 

- Recuperar a posse de bola. 

 

 

Nota: O quadro seguinte foi adaptado do Manual Interno da AFA - Conceptos Fundamentales por 

Etapas de Aprendizaje, traduzido de Espanhol para Português. 
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3.3. CONCEÇÃO E VISÃO DO PROCESSO de TREINO 
 

3.3.1.  Modelo de Treino 

Para Oliveira citado por Azevedo (2011, p.67) “treinar é criar uma forma de jogar e 

consequentemente uma equipa, tendo em consideração as ideias que eu quero que a 

equipa apresente em campo. É conseguir transmitir determinadas ideias à equipa e esta 

entender as ideias e nós, em conjunto, construirmos um jogo em que essas ideias estejam 

permanentemente representadas nesse mesmo jogo”. 

Castelo, J. & Matos (2013) refere ainda que no treino não se deve ser demasiado 

fundamentalista, mas sim flexível. Permitindo a existência de variedade de conteúdos de 

treino, sem, contudo, desvirtuar os princípios e conceção de treino e de jogo do treinador 

Castelo, J. & Matos (2013). 

No processo de treino a estruturação e organização dos exercícios devem procurar 

representar as condições de variabilidade características da estrutura e conteúdo do jogo, 

ou seja, os exercícios devem estar adaptados à realidade dos contextos parciais do jogo 

onde os comportamentos-alvo são habitualmente desenvolvidos (Queiroz, 1986).  

Ainda de acordo com Oliveira (2004), o exercício deve possuir uma configuração 

específica e representativa dos comportamentos, individuais e coletivos, que o treinador 

pretende desenvolver ou consolidar, que guiem os jogadores e a equipa a uma melhoria 

qualitativa e quantitativa do desempenho.  

O modelo de jogo conceptualizado necessita de um modelo de treino congruente e 

específico que o operacionalize. Para tal, há necessidade de se treinar como se estivesse 

em competição, ou seja de selecionar e recriar cenários similares aos que ocorrem na 

competição ao nível das componentes estruturais – volume, intensidade, densidade e 

frequência – e das condicionantes estruturais – regulamento, espaço, tático-técnica, tempo, 

número e instrumentos – assim como estimular o desenvolvimento de atitudes e 

aperfeiçoamento de comportamentos promovidos pela utilização dos diferentes métodos de 

treino (Castelo, 2004). 

Na fase formativa, Lage (2017) destaca que o treino em formação deve ser um 

encadeamento de sessões estruturadas em função de um planeamento, de forma a garantir 

que sejam abordados todos os conteúdos ao longo do tempo e em progressão. Permitindo, 

assim ensinar o jogo potenciando as capacidades nos jogadores para que estes tenham a 

capacidade de jogar. 
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“treinar é colocar uma equipa a jogar à imagem do treinador, ou melhor, à imagem da sua 

ideia de jogo. Para que isso aconteça é fundamental existir uma interação entre as ideias do 

treinador e compreensão por parte dos jogadores” (Azevedo, 2011, p.67) 

3.3.2. Sessões de Treino 

A sessão de treino deve ser construída e planeada servindo de guião no decorrer da 

unidade de treino, permitindo assim orientar e direcionar o treinador no decorrer da sessão.  

De acordo com Castelo (1996), a sessão de treino deverá ter um carácter unitário 

assegurado pelo melhor conteúdo organizado da melhor forma. A sessão deve ser encarada 

como uma única parte, todavia, e em função do ponto de vista da atividade fisiológica do 

organismo dos praticantes, pode-se considerar como tendo quatro partes fundamentais: 

introdução, preparação, parte principal e parte final (Unidade de treino padrão pode ser 

consultada no anexo). 

3.3.3. Microciclo 

Castelo (1996) define microciclo como a unidade mais básica pela qual o treinador 

organiza as sessões de treino. Sendo assim, habitualmente o microciclo é o período 

considerado entre dois jogos oficiais. 

Porém os treinadores cada vez mais procuram uma regularidade com a criação do 

microciclo padrão, após caracterizar a sua equipa e definir o modelo de jogo, procuram 

encontrar um microciclo padrão, tentando evitar grandes modificações neste ao longo da 

época, buscando estabilizar o tipo de treino e os exercícios a utilizar ao longo da semana de 

trabalho. 

Oliveira citado por Silva (2008) refere que o padrão semanal visa preparar o próximo jogo 

tendo em consideração o que se passou no jogo anterior e o que se perspetiva para o jogo 

seguinte. 

3.3.4. Métodos de Treino 

Para Castelo (2014), todos os métodos de treino configuram uma maior ou menor leque 

de possibilidade de resolução por parte dos jogadores e da equipa, inibindo ou amplificando 

partes de um todo que se pretende desenvolver e aperfeiçoar, sendo que somente algumas 

decisões/ações que emergem dos diferentes contextos situacionais propostos são possíveis 

e viáveis de emergir. 

Os métodos de treino que o treinador poderá utilizar no seu quotidiano diário são 

imensos, existindo uma variabilidade enorme de opções, não havendo portanto uma fórmula 
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única e correta de abordar o treino desportivo no jogo de futebol. Existem várias formas de 

jogar e de conseguir resultados, do mesmo modo que existem várias maneiras de treinar 

(Garganta, 2004). 

Relativamente a Oliveira (2004) o processo de treino e a sua respetiva concretização 

apresentam-se como aspetos indispensáveis na elaboração, potenciação e desenvolvimento 

de conhecimentos dos e nos jogadores, o que lhes permitirá um mais fácil e imediato 

reconhecimento do jogo, apreensão, decisão e atuação sobre e durante a competição. 

Para Castelo (1996) é importante a definição das componentes estruturais dos exercícios 

utilizados, no plano fisiológico que agrupa os fatores de: duração, volume, intensidade, 

densidade e frequência. No plano técnico-tático devem ser considerados os fatores de: 

espaço, tempo, número e forma. 

Ainda segundo o mesmo autor os métodos de treino decorrem da lógica do jogo, 

agrupando a seguinte taxonomia:  

 

 

Imagem 4-Organograma de classificação de exercícios (adaptado Castelo, J. & Matos (2013)) 

O método de treino deverá operacionalizar, dentro de determinados limites, as principais 

características do modelo de jogo no que concerne ao sistema tático, tarefas ou missões 

táticas dos jogadores e princípios de jogo, nas diferentes fases, etapas ou momentos do 

jogo (Castelo, 2004). 

Para o efeito dos exercícios ser mais eficiente deverá igualmente haver uma 

sequenciação na sua aplicação, em que os objetivos de um exercício estejam em 
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consonância com o próximo e o anterior, e que as sessões de treino repercutam-se nas 

seguintes Castelo, J. & Matos (2013) 

3.3.5. Controlo e Avaliação do Treino 

O processo de observação e avaliação de treino tem cada vez mais, um papel 

preponderante no futebol. Dessa forma, Ramos (2003) refere que a elaboração de materiais 

técnicos para a sistematização dos procedimentos de observação no desporto tem de ser 

encarado como um contributo positivo, num quadro mais amplo do domínio do treino 

desportivo. 

A essência do processo de treino é a indução de mudanças observáveis nos 

comportamentos, estando o ensino/treino de habilidades dependente de uma análise que 

permita melhorar a performance desportiva (Hughes, 2005). 

A análise e observação da própria equipa, pode-se tornar numa ferramenta 

imprescindível para o trabalho do treinador, de forma a identificar as forças e fragilidades da 

sua equipa (Pacheco,2005). 

Vazquez (2012) reforça a ideia, referindo que a análise e observação da própria equipa 

pretende perceber e comprovar em que medida um conjunto de ações desenvolvidas pelos 

jogadores, vão de encontro ao plano de jogo preparado durante o processo de treino. 

Quanto á avaliação do processo de treino e competição Sarmento et al. (2014) reforçam 

esta ideia, sugerindo que os treinadores portugueses tendem a adaptar o seu processo de 

treino, com modificação dos exercícios ou variantes de exercícios, em função das 

características do adversário. 

Na academia para auxiliar os treinadores para uma melhor observação, análise e controlo 

do processo de treino é realizada a gravação e recolha de praticamente todas as unidades 

de treino pelo departamento scouting. O departamento realiza a seleção e tratamento das 

imagens, disponibilizando as mesmas numa “rede de treinadores” existente onde são 

colocadas à disposição dos treinadores. 

De uma forma geral, o diretor técnico mantem a presença no decorre da unidade de 

treino, e para além das medidas anteriores, o departamento de metodologia de treino solicita 

a realização de relatórios bimensais sobre os conteúdos, tarefas e exercício concretizados 

nas unidades de treino. 

No caso dos iniciados “B” o treinador para uma melhor perceção e análise das unidades 

de treino realiza a visualização de exercícios e unidades de treino, juntamente com o 
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treinador adjunto. Sendo que, por vezes existe um encontro com o diretor técnico para 

observação e discussão de alguns vídeos. 

3.4. MODELO DE JOGO 

A modelação do jogo de futebol visa condicionar e orientar o processo de planeamento e 

programação do treino para a conceção e operacionalização de uma forma de jogar 

específica (Azevedo, 2011). 

O modelo de jogo é uma conjetura do treinador que é constituída por princípios 

comportamentais definidos em diferentes escalas ou níveis de complexidade, para os 

diferentes momentos do jogo (organização ofensiva, organização defensiva, transição 

ataque-defesa e transição defesa-ataque), e que se articulam entre si para criar uma 

identidade coletiva (Oliveira, 2004). Os princípios, subprincípios e subprincípios dos 

subprincípios, articulados entre si e correspondentes a cada momento de jogo, criam uma 

organização funcional própria e caracterizadora da identidade de uma equipa (Azevedo, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliveira (2003) destaca que a ideia de jogo do treinador é um aspeto determinante na 

organização de uma equipa de Futebol. Se o treinador souber exatamente como quer que a 

equipa jogue e quais os comportamentos que deseja para os seus jogadores, tanto no plano 

individual como coletivo, o processo de treino/jogo serão mais facilmente estruturados, 

organizados, realizados e controlados. 

Imagem 5 - Estrutura de Organização de Jogo de uma equipa de Futebol (adaptado Oliveira, 2003) 
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É também importante referir que o modelo de jogo é essencial independentemente da 

etapa/nível de formação em que o treinador se encontra. Pois como salienta Lage (2017) 

independentemente do escalão e da qualidade dos jogadores o modelo de jogo deve estar 

relacionado com uma identidade facilmente identificável.  

Porém, ainda segundo o mesmo autor (2017) no processo de formação o modelo de jogo 

deve ser transversal, onde o conjunto de princípios é de acordo com uma lógica progressiva 

com níveis de organização e complexidade diferentes.  

Desta forma, o modelo de jogo deve preconizar, de forma metódica e sistemática, um 

corpo de ideias acerca de como se pretende que o jogo seja praticado, definindo de modo 

conciso as tarefas e os comportamentos técnico-táticos exigíveis aos jogadores (Queiroz, 

1986). 

Zauli (2002) defende que o papel do treinador, especialmente na formação, é o de 

simplificar as tarefas. Assim refere que a utilização do 4x3x3 será justificável nos escalões 

jovens, na medida em que é mais fácil identificar as funções das diferentes posições em 

campo (defesas, médios, extremos, avançados), permitindo uma distribuição e ocupação 

dos jogadores no terreno de jogo mais racional no 4X3X3 do que no 4x4x2. (Mourinho cit. 

por Oliveira et al., 2006). 

Na definição do modelo de jogo da equipa dos Iniciados “B” da AFA, foram tidos em 

conta todos os elementos de caracterização da instituição, daquilo que é pretendido pelo 

diretor técnico, adaptados ao contexto africano e a conceção de jogo do treinador principal. 

3.4.1. MODELO DE JOGO – INICIADOS “B” AFA 

O sistema de jogo adotado pelos iniciados “B” da AFA durante a época de 2017 foi o 

Gr+4+3+3 com um médio defensivo, enquanto o sistema de jogo alternativo utilizado em 

algumas situações era Gr+4+3+3 com dois médios defensivos. 

I. PROCESSO DEFENSIVO 

O método de jogo assumido é o de zona pressionante. 

Neste processo era transmitido ao coletivo uma preocupação de uma rápida organização 

defensiva após a perda da posse de bola. O adotar comportamentos estruturais e 

cooperantes estabelecendo assim concordância entre as dinâmicas individuais e coletivas. 

Quando a equipa perde a posse de bola deverá “fechar” diminuindo o espaço entre 

jogadores (corredores) e entre linhas (sectores). Não permitindo assim que a equipa 
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adversária circule a bola, na direção da “nossa” baliza, evitando assim a progressão pelo 

corredor central. 

O coletivo deverá movimentar-se em função da bola e da equipa adversária (basculação), 

acabando por condicionar as decisões adversárias. 

O princípio fundamental do processo defensivo transmitido à equipa: “todos defendem”. 

Conduzia ao coletivo ter uma resposta “agressiva” e capacidade de reequilibrar-se/reajustar-

se defensivamente (“reação à perda”) após a equipa adversária conseguir ultrapassar uma 

das zonas definidas para condicionar/pressionar/recuperar bola. 

No processo defensivo foram definidas três zonas de ação:  

➢ Zona Verde – Permitir sair a jogar e organizar defensivamente (1º Fase de 

defensiva);  

➢ Zona Amarela – Condicionar e pressionar para roubar bola (2º Fase de defensiva); 

➢ Zona Vermelha – Evitar e recuperar bola (3º Fase de defensiva); 

Na primeira fase defensiva foram delineados os seguintes subprincípios: atrás da linha da 

bola; organizar para defender; deixar sair a jogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6- Descrição dos comportamentos do Processo Defensivo. 

Organização 

coletiva 

Permitir à equipa adversária sair a jogar, baixando para um bloco médio (Figura 1). 

 

Sector 

avançado 

Quando o defesa-central do lado direito (DC) entrar em posse de bola, o 1º defesa 

(ponta-de-lança) realizada contenção, o ala do lado da bola realiza cobertura (entre o 

portador da bola (DC) e o defesa lateral direito (DLD)); o ala-esquerdo (AE) realiza 

cobertura entre o DCE sem bola e o DLE, estes dois homens formam a 1º linha de 

cobertura (Figura 1). 

Sector 

médio 

A 2º linha de cobertura é formada pelos médios diminuindo espaços formando um 

bloco coeso para os adversários diretos e fechando linhas de passe, não permitindo a 

entrada da bola pelo corredor central (Figura 1). 

Sector 

defensivo 

Os DC marcam a linha defensiva encurta a distância para a linha média, tendo em 

atenção ao defesa central do lado da bola para uma possível tentativa de jogo direto 

para o PL adversário (Figura 1). 

Figura 1: Ilustração Processo Defensivo (1º Fase Defensiva) 
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Sector 

avançado 

Quando DLD entra em posse de bola o AE (ala esquerdo) realiza contenção, o médio 

interior esquerdo (MIE) realiza cobertura juntamente com PL (1º linha de cobertura) 

fechando as linhas de passe para evitar/recusar jogo interior (Figura 1). 

Sector 

médio 

O médio-centro (MC) dá equilíbrio e o MID realiza concentração, evitando que a bola 

entra no corredor central (Zona vermelha); o AD que se encontra do lado contrário ao 

da bola coloca-se a meio da distância entre o DCE e o DLE adversário podendo 

intersectar a bola em caso de variação de jogo pela equipa adversária (Figura 1).  

Sector 

defensivo 

A linha defensiva deve diminuir distância para a linha média, o DLE deve diminuir 

distância para o seu adversário direto, os DC marcarem a linha de defesa, e o DLD 

“fechar” entre o seu colega DC e o AE adversário (Figura 1). 

O DC do lado da bola deve ter em atenção o PL adversário para a possibilidade de 

jogo direto e pressionar e antecipar situações. 

 

Organização 

coletiva 

A figura 1 demonstra uma situação em que a equipa defensivamente permite que o 

adversário circule a bola na zona verde. 

A equipa deve bascular defensivamente a sua estrutura, mantendo a organização 

bloco médio e compacto, adotando as mesmas funções e comportamentos do lado 

contrário (figura 1). 

 

Na segunda fase defensiva foram delineados os seguintes subprincípios: evitar 

progressão; empurrar para zonas de pressão, preparar para recuperar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabela 7- Descrição de comportamentos Processo Defensivo. 

 

Organização 

coletiva 

A equipa adversária entrando no sector médio no corredor lateral (zona amarela) a 

equipa deve condicionar para recuperar a bola, adotando os princípios de cobertura 

defensiva e equilíbrio para permitir ao 1º defesa que faz contenção ser mais 

agressivo. 

 

Sector médio/ 

avançado 

O MIE faz contenção, o MD faz cobertura o MID dá equilíbrio á estrutura, o PL 

condiciona a ação do MD adversário (condiciona a circulação). O AD sem perder 

de vista o movimento do lateral adversário, começa por fechar espaços interiores 

(Bloco compacto) e coopera com o MIE para recuperação da bola (figura 2). 

 

Sector 

defensivo 

O AD posiciona-se entre o corredor central e lateral direito sem perder de vista o 

DLE adversário, com a preocupação de fechar o espaço, para que a bola não 

circule; O DLE diminui distância para o seu adversário direto condicionando para 

que o adversário deixe de ser opção (linha de passe); o DLD fecha por dentro entre 

o adversário direto e o DCD.; Os centrais devem ajustar a profundidade encurtando 

o espaço (figura 2). 

Figura 2: Ilustração Processo Defensivo (2º Fase Defensiva) 
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Organização 

coletiva 

A equipa nesta fase pretende adotar uma postura para pressionar e tentar 

recuperar bola. 

 

Sector médio/ 

avançado 

Nesta zona do campo já interior o MIE tem que ter uma contenção agressiva, com 

MD a realizar cobertura defensiva e o MID a realizar equilíbrio, o AE condiciona a 

movimentação do LD adversário e fecha um pouco por dentro (Figura 2). O PL 

condiciona o MD adversário e o AD baixa para uma “linha média” para acompanhar 

a movimentação do LE adversário, e fechar um pouco por dentro (Figura 2). 

Sector 

defensivo 

Os DC ajustam a profundidade da linha defensiva (Figura 2). 

 

Na terceira fase defensiva foram delineados os seguintes subprincípios: reagir às 

segundas bolas; agressivos e intensos para roubarem a bola; impedir finalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 8 - Descrição de comportamentos no Processo Defensivo 

Organização 

coletiva 

Na zona de finalização adversária a equipa o DLE deve adotar uma postura 

agressiva impedindo a criação de situações de finalização (figura 3). 

 

Sector 

defensivo/ 

médio/ 

avançado 

Os DCs devem manter-se na aérea e o DLD fecha o espaço nas costas dos 

centrais na mesma linha defensiva. Os médios acompanham os deslocamentos 

dos adversários diretos e ficam responsáveis pela entrada da área para as 2º 

bolas. O AE acompanha o movimento do lateral, e o PL e AD afastam no sector 

avançado obrigando a manter a linha defensiva adversária (figura 3). 

 

Ainda dentro do processo defensivo foram definidos dois momentos:  

➢ Momento para (pressionar) recuperação da posse de bola: 

• Quando o adversário se encontra de costas para a baliza que pretende atacar (de 

frente para a “sua” baliza). 

• Quando a bola descreve uma trajetória aérea e o adversário vai entrar em posse de 

bola. 

Figura 3: Ilustração do Processo Defensivo (3º Fase Defensiva) 
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• Quando o adversário entrar em posse de bola/receção de bola, devemos adotar uma 

postura agressiva (reação à perda) de forma a perturbar a ação do adversário (saindo a bola 

do seu espaço motor realiza-se o momento da recuperação da bola). 

• Os comportamentos anteriores de adoção de uma postura agressiva (reação à 

perda) devem ser compreendidos pelo coletivo (equipa comprometida/cooperante) e dessa 

forma respeitar os princípios defensivos, reduzindo (fechar) os espaços, cortando as linhas 

de passe e diminuindo o espaço para o adversário direto. 

➢ Momento para defensivamente progredir em direção á baliza adversária: 

• Quando a bola ou o seu portador ao ser condicionado desloca-se para “trás” em 

direção á baliza da equipa adversária, este comportamento como referido anteriormente 

deverá ser compreendido/adotado por toda a equipa, reduzindo os espaços entre sector 

avançado/ sector médio/ sector defensivo (criar bloco).  

 

II. PROCESSO OFENSIVO 

No processo ofensivo o método de jogo privilegiado é o de ataque organizado. 

No processo ofensivo foi preocupação dar soluções aos jogadores para que estes com 

bola soubessem o que fazer! E como fazer! 

Sendo transmitido ao plantel que quando a equipa entrar em posse de bola todos os 

jogadores deveriam “abrir” criando espaço para desenvolver o processo. 

O treinador transmitiu a importância de circular bola provocando/ fixando adversário, 

procurar constantes linhas de passe no corredor central que permitam a penetração com 

bola ou passes em rutura na organização defensiva adversária para criação de situação de 

finalização. Ou como alternativa circular bola de forma rápida e com poucos toques na bola, 

existindo uma grande mobilidade/troca de funções/ comportamentos principalmente nos 

corredores laterais (2º prioridade) para criar situações de finalização.  

Como no processo anterior foi definido para a organização ofensiva um princípio 

fundamental transmitido à equipa: “todos são opção”. 

No processo defensivo foram definidas três zonas de ação:  

➢ Zona verde – Permitir sair a jogar e organizar defensivamente (1º Fase ofensiva);  

➢ Zona Amarela – Condicionar e pressionar para roubar bola (2º Fase ofensiva); 

➢ Zona Vermelha – Evitar e recuperar bola (3º Fase ofensiva); 

Na primeira fase ofensiva foram delineados os seguintes subprincípios: criar linhas de 

passe em segurança para sair a jogar; jogar em segurança para progredir. 
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Tabela 9 - Descrição dos comportamentos no Processo Ofensivo. 

Organização 

coletiva 

A prioridade da equipa é sair a jogar. 

 

Sector 

defensivo 

O Guarda-redes (GR) em posse de bola procura a largura dos defesas centrais (DC`s) 

para sair a jogar (1º opção) com os laterais da darem amplitude (profundidade e largura). 

O GR em posse de bola ainda poderá sair a jogar com o Médio defensivo (MD) (2º 

opção). Existindo dificuldade em sair pelos DC`s e MD, deve realizar um passe longo 

para o defesa lateral (DL) que se encontra do lado da bola (3º opção). 

 

Sector médio 

Os jogadores do sector médio após a bola entrar na linha defensiva (DC ou DL) o MD 

deve dar linha de passe para que a bola possa variar o centro de jogo se necessário. O 

médio interior (MI) mais afastado da bola posicionar-se permitindo circular bola para o 

corredor contrário e o MI mais próximo da bola colocar-se entre linhas (entre sectores) 

para apoiar o ala (A) do lado da bola em situações de jogo direto (figura 4). 

 

Sector 

avançado 

Os (AL`s) dão o máximo de largura e profundidade realizando desmarcações para a 

necessidade de jogo direto. O Ponta de lança (PL) procura desmarcações em espaços 

interiores para a realização de jogo em profundidade (figura 4). 

 

Na segunda fase ofensiva foram delineados os seguintes subprincípios: criar condições 

para progredir; circular bola para progredir; jogadores com bola e sem bola provocam 

desequilíbrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4: Ilustração do Processo Ofensivo (1º Fase Ofensiva) 

Figura 5: Ilustração do Processo Ofensivo (2º Fase Ofensiva) 
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Tabela 10 - Descrição dos comportamentos do Processo Ofensivo. 

 

Sector 

defensivo 

Os DC`s ajustam a “subida” da linha defensiva dando cobertura ofensiva ao portador 

da bola, o DL do lado da bola envolve-se no processo ofensivo dando máxima 

profundidade, enquanto o DL do lado contrário dá equilíbrio á linha defensiva (linha de 

três) (figura 5). 

 

Sector 

médio 

O MD tem a responsabilidade de dar cobertura ofensiva e equilíbrio defensivo no 

sector médio, permitindo assim variar facilmente o centro de jogo, com circulação de 

bola em passe curto ou longo. Os MI têm a liberdade para exploração de espaços e 

provocar desmarcações em rutura ou combinações (figura 5). 

 

Sector 

avançado 

O AL do lado da bola deve procurar movimentos em apoio no corredor central para 

criar espaço para a envolvência do DL para situações de 2x1. Enquanto o AL do lado 

contrário dá máxima largura para exploração de espaço nas costas dos defesas em 

situação de circulação/variação de jogo. O PL cria contantes movimentos para ser 

linha de passe de referência em jogo direto (figura 5). 

 

Na terceira fase ofensiva foram delineados os seguintes subprincípios: fixar/ atrair/ 

provocar adversários; criar situações favoráveis de finalização, finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 - Descrição de Comportamentos no Processo Ofensivo. 

 

Sector 

defensivo 

DC`s controlam a profundidade da linha defensiva, bem como as bolas longas para 

possíveis transições defesa-ataque do adversário. Os DL`s são responsáveis pelos 

corredores laterais e segundas bolas que possam surgir na sua zona de ação (figura 6). 

 

Sector 

médio 

MI`s devem aparecer em zonas de finalização (á entrada da área e zona do penalti) ou 

provocando desequilíbrios com desmarcações em rutura e desmarcações em apoio. O MD 

dá cobertura e equilíbrio defensivo controlando a separação entre sectores e atento e 

disponível para as segundas bolas (figura 6). 

 

Sector 

avançado 

O AL lado da bola interpreta o momento do jogo e no caso de executar cruzamento (entre 

o GR e linha defensiva adversária) o PL surge ao primeiro poste e o AL do lado contrário 

ao da bola surge ao 2º poste. Devem provocar “arrastar” a linha defensiva adversária para 

criar espaço para os MI`s surgirem a finalizar. Constante mobilidade, rapidez de execução 

e objetividade para procurar finalizar (figura 6). 

 

 

 

 

Figura 6: Ilustração do Processo Ofensivo (3º Fase Ofensiva) 
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III. TRANSIÇÃO ATAQUE-DEFESA 

 

Na transição ataque-defesa é importante segundo Brito e Correia (2016), que já no 

desenvolvimento do processo ofensivo, ter em atenção ao comportamento e 

posicionamentos dos jogadores, pois este vai ditar o sucesso ou não no momento 

subsequente/imediatamente à perda da posse de bola. 

Para o momento de transição ataque-defesa foi delineado o seguinte princípio 

fundamental: mudança de comportamento defensivo que englobava os subprincípios: 

condicionar portador da bola para a equipa organizar; reequilibrar defensivamente; reação à 

perda e necessidade de recorrer à falta. 

Tabela 12 - Descrição dos Comportamentos na Transição Ataque-defesa. 

 

 

 

Organização 

coletiva 

 

---- 

 

Sector 

avançado/ 

médio/ 

defensivo 

Após a perda da bola os jogadores que se encontram perto do portador da bola (1º 

defesa e 2º defesa) deverão rapidamente adotar uma postura defensiva agressiva, 

reduzindo a distância para o 1º atacante adversário, condicionando as opções e 

evitando a progressão em direção à baliza evitando passe longos na direção da 

“nossa” baliza. Permitindo à equipa organizar-se defensivamente. 
Diminuir o espaço existente entre os sectores. 
Após a organização defensiva a equipa de deverá não permitir que equipa 

adversária progrida pelo corredor central, condicionando para os corredores 

laterais ou circulando a bola para trás (em direção à baliza adversária). 
Adotar um comportamento coletivo agressivo e pressionante que permita a 

recuperação da posse de bola. 
A linha defensiva deverá estar em contantes vigilância e comunicação quanto ao 

posicionamento da bola (bola coberta/ bola descoberta). 

Em caso da equipa não ter possibilidade de reorganizar e encontra-se em 

inferioridade numérica o jogador do mais próximo do portador da bola deve recorrer 

á falta para a equipa reorganizar-se. 

 

IV. TRANSIÇÃO DEFESA-ATAQUE 

Segundo Brito e Correia (2016) o processo defensivo e a transição defesa-ataque devem 

estar diretamente ligadas. Pois apesar de serem dois momentos o treinador deve definir os 

comportamentos defensivos e incluir o momento da recuperação da bola, para os jogadores 

tomarem as melhores decisões e opções neste momento. 

Assim sendo, para o momento de transição ataque-defesa foi delineado o seguinte 

princípio: mudança de comportamento ofensivo que agrupa os subprincípios: exploração de 

espaços (passe longo); explorar em progressão (condução) e explorar em equilíbrio (circular 

bola para criar espaços). 
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Tabela 13- Descrição dos Comportamentos na Transição Defesa-Ataque. 

 

Organização 

coletiva 

---- 

Sector 

avançado/ 

médio/ 

defensivo 

Após a recuperação da posse da bola no 1º Fase ofensiva, o portador da bola deverá 

adotar uma postura agressiva com processos rápidos em direção a baliza adversária. 

O jogador que entra em posse de bola procura explorar o espaço livre 

(condução/progressão) explorando o corredor central e atraindo adversário (espaço) 

ou procura largura e profundidade com um passe para o corredor lateral (segurança). 

Existindo superioridade numérica e desequilíbrio da equipa adversária o jogador que 

entra em posse de bola procura explorar espaços em profundidade (passe longo). 

(As estratégias definidas no modelo de jogo para os esquemas táticos, podem ser consultadas em 

anexo). 

 

3.5. OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DO JOGO 

Segundo Ventura (2013) define como principal objetivo da observação e análise de jogo 

obter informação detalhada, e de qualidade, da atividade competitiva da sua equipa e dos 

adversários, com vista ao controlo e operacionalização do processo de treino. 

Garganta (2001) reforça também que o processo de recolha, coleção, tratamento e 

análise dos dados obtidos provenientes da observação do jogo, assume um papel cada vem 

mais importante no processo de otimização do rendimento desportivo de jogadores e 

equipas. 

No futebol atual a observação e análise são fundamentais, pois as equipas técnicas 

esforçam-se para desenvolver um trabalho exaustivo de caracterização das suas equipas e 

adversários, tendo como objetivo controlar e conhecer o maior número possível de variáveis 

que possam influenciar o rendimento desportivo (Caixinha, 2004). 

Uma equipa profissional deve conhecer a forma de jogar das equipas adversárias, 

permitindo ter informações sobre as particularidades do adversário no plano técnico, tático, 

físico e psicológico. (Castelo, 2003). 

Sendo assim, pode afirmar-se que através da observação e análise sistemática, da 

própria equipa e dos adversários, salientam-se factos e comportamentos relevantes que 

contribuem para o rendimento, permitindo ainda identificar e caracterizar as tendências 

evolutivas do jogo, sendo igualmente um instrumento de controlo e avaliação da prestação 

dos jogadores e das equipas (Castelo, 1986; Queiroz, 1986; Claudino, 1993; Maçãs,1997). 

Ao longo da época como foi já mencionado, o departamento de scouting é responsável 

pela gravação e tratamento de imagens. Neste caso faz o registo dos jogos treino e 

campeonato provincial, estando à disposição dos vários treinadores mais uma ferramenta de 

análise, observação e controlo do processo.  
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A observação e análise da competição permitem analisar o rendimento tanto da própria 

equipa como também de comportamentos e processos das equipas adversárias.  

No entanto, para uma melhor noção da prestação e rendimento dos atletas foi 

considerado três situações:  

1) Recolha e observação de dados: realização da gravação todos os jogos efetuados 

em casa e posterior tratamento de imagens. 

2) Tratamento e visualização de vídeos: corte e seleção de imagens e vídeos de 

comportamentos positivos e negativos ao nível coletivo e por vezes individual, consoante a 

incidência pretendida pelo treinador. Sendo apresentadas, analisadas e discutidas por todo 

o plantel, normalmente no 1º treino do microciclo. 

3) Pontuação do Jogo: articulando com uma estratégia de motivação foi eleito todas as 

semanas o “homem-do-jogo” adotando critérios de pontuação definidos pelo treinador que 

reúne valorizava aspetos/comportamentos coletivos e individuais. 

(a estratégia de pontuação do jogo pode ser consultada em anexo). 

 

3.6. PLANIFICAÇÃO DA ÉPOCA DESPORTIVA 

A planificação deverá ser entendida, segundo Castelo (2003), como um método que visa 

analisar, definir e sistematizar as diferentes condicionantes que levam à construção e 

desenvolvimento de um projeto global para uma equipa. 

A eficácia da organização de uma equipa de futebol passa forçosamente por um 

planeamento claro, consciente e coerente das finalidades e objetivos. Que por si só 

estabelecem diferentes relações inerentes à construção e desenvolvimento de uma equipa 

(Castelo, 2003). 

Ainda para o mesmo autor refere que a planificação deve ter uma natureza tendo em 

conta: uma orientação de futuro; considerar o contexto competitivo; a continuidade do 

processo; e ter em consideração planos de transformação da realidade presente.  

Com esta noção da importância de uma eficaz planificação é distinguido segundo Castelo 

(2003) três níveis de planificação: 

1. Planificação Conceptual – visa a idealização por parte do treinador de um modelo de 

jogo, considerando as características e potencialidades dos jogadores, salvaguardando o 

presente mas perspetivando a evolução da forma de jogar da equipa. 

2. Planificação Estratégica – visa a adoção de estratégias eficientes tendo em conta o 

conhecimento tático da sua equipa, das condições onde irá decorrer a competição e das 
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adaptações necessárias ao modelo de base da equipa tendo em consideração dos dois 

aspetos anteriores. 

3. Planificação Tática – visa a concretização das duas planificações anteriores ao longo 

do jogo, tendo em conta um conjunto de fatores que se vão alterando ao durante o jogo.  

A planificação para a presente época foi adotada pois “consiste em fornecer um guia de 

ação na organização com vista a facilitar o alcance dos seus objetivos” (Castelo, p.231, 

2003). 

3.6.1. Periodização e Programação  

O planeamento/ periodização da época desportiva 2017 foi dividida em três períodos: 

período preparatório ou pré-competitivo, período competitivo e período de transição que em 

conjunto se designam de macrociclo. 

Em regra, existem três períodos em cada grande ciclo de treino (anual ou semestral): o 

preparatório, o competitivo e o de transição (Matvéiev, 1991). A existência destes três 

períodos é consensual na literatura, contudo esta evolui respondendo às necessidades e a 

especificidade do futebol. 

A periodização atual direciona-se no sentido de ser mais uniforme nos conteúdos 

abordados ao longo da época, em que desde o primeiro treino da época se começa a 

trabalhar em especificidade (Castelo, J. & Matos, 2013), e de acordo com as características 

da organização de jogo pretendida pelo treinador. 

Tabela 14-Descrição temporal dos períodos do plano anual. 

PLANO ANUAL 

PERIODO TEMPORAL U.T MICROCICLO 

Período Preparatório 27/02/2017 a 26/06/2017 1 a 51 1 a 13 

Período Competitivo 29/06/2017 a 27/10/2017 52 a 138 14 a 35 

Período de Transição 30/10/2017 a 17/11/2017 139 a 148 36 a 38 

 

Na equipa de iniciados “B” da AFA o período preparatório é definido pelo início das 

sessões de treino (27 de Fevereiro de 2017) até ao microciclo que antecede o primeiro jogo 

competitivo (29 de Junho 2017). Ao longo do período competitivo foram trabalhados e 

desenvolvidos os conteúdos de treino até a último jogo do período competitivo. Iniciando-se 

de seguida o período de transição (30 de Outubro de 2017). 
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No período preparatório os primeiros cinco microciclos ficam marcados por um volume de 

treino superior às restantes, com o passar do tempo foi aumentando progressivamente a 

intensidade das mesmas. 

Porém o período preparatório tornou-se um pouco mais extenso do que o normal, uma 

vez que teve a duração de 13 semanas. Inicialmente foram relembrados e trabalhados 

alguns conceitos/princípios de futebol de 7, pois a equipa no final da 5º e 6º semanas de 

treinos realizou dois torneios internacionais no formato de 7.  

Após estas competições a preparação da equipa direcionou-se para a forma de jogar da 

equipa, onde foram trabalhados alguns movimentos padronizados ofensivos, que 

acompanhou a equipa durante a competição. O processo defensivo foi também abordado 

desde o início começando com a prática e exercitação de conteúdos mais simples para os 

mais complexo e num sentido mais posicional para mais dinâmico. 

Neste período que antecedeu o 7º e 13º microciclos foram realizados jogos treino de 

preparação para o período competitivo.  

No período competitivo existiu uma regularidade ao nível do volume e da intensidade de 

treino, sendo também definido um padrão de trabalho e de concretização de exercícios que 

direcionada a equipa/jogadores de encontro ao modelo de jogo pretendido. Tendo em 

consideração a análise do rendimento do jogo anterior, do modelo de jogo e do próximo 

adversário. 

A competição face a sua organização teve algumas paragens em função disso foi 

procedido pequenos ajustamentos ao microciclo padrão. Contudo, não condicionou o 

inicialmente planeado. 

No período de transição houve uma diminuição do volume e da intensidade de treino. Os 

objetivos deste período prenderam-se maioritariamente com a observação e catalogação de 

jogadores e da definição do plantel para a época seguinte. 

+ 

3.6.2. Microciclo Padrão 

No período competitivo a equipa técnica definiu um microciclo padrão correspondente a 4 

sessões de treino e um momento competitivo. A tabela 15 apresenta a predominância do 

trabalho desenvolvido no decorrer do microciclo. Tendo em consideração como salienta 

Castelo (2003) o número de treinos a realizar, a sua duração, a intensidade do esforço dos 

jogadores e também os objetivos fundamentais para cada sessão. Atendendo que o 

programa de preparação considere o tempo disponível entre dois jogos. 
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Traduzindo as informações presentes na tabela 15, apresentamos detalhadamente o que 

se pretende em cada sessão de trabalho. 

1. Segunda-Feira – Análise coletiva do rendimento da equipa no jogo anterior, sempre 

que possível utilizando meios audiovisuais; é realizado trabalho de recuperação com a 

concretização de exercícios com poucos jogadores e em espaços mais reduzidos com uma 

duração mais curta. Há uma grande preocupação para os princípios de jogos. 

2. Terça-Feira - Exercícios procuram ser mais globais com uma preocupação ao nível da 

organização geral da equipa, com espaços de ação maiores, com mais jogadores, com 

maior intensidade e uma duração maior. É aproveitada a disponibilidade do espaço 

regulamentar de jogo neste dia. 

3. Quinta-feira – É igualmente dada uma importância à organização coletiva e à 

simulação de situações tendo em conta as características do próximo adversário. 

4. Sexta-feira - Exercícios focam a velocidade de execução e velocidade de reação, com 

duração reduzida; geralmente treino foca-se também em situações de bola parada, 

finalização e algumas combinações ou automatismos. Sempre que possível o grupo 

desloca-se ao anfiteatro para observação e análise de situações de jogo e treino. 

 

 

 

 

Imagem 6 - Microciclo Padrão da Equipa de Iniciados "B", AFA. 
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3.7. DEFINIÇÃO DOS CONTEUDOS ESPECIFICOS PARA O TREINO 

Os conteúdos de treino abordados no decorrer da época desportiva foram de encontro às 

orientações do manual interno da AFA, mencionadas anteriormente. No entanto, foi 

estabelecido pelo treinador uma correlação/paralelismo com as ações técnico-táticas do 

jogo de futebol. Pois como refere Maçãs & Brito (2000) o jogo carateriza-se pela 

operacionalização de certas ações técnico-táticas opostas, de ataque e de defesa com a 

finalidade de desequilibrar a equipa adversária. Na procura do mesmo objetivo, estruturadas 

num sistema de relações e inter-relações permitindo assim uma dinâmica coerente das 

ações técnico-táticas ao nível ofensivo e defensivo. 

Desta forma, ao longo da época foram abordados as seguintes ações/conteúdos: 

✓ Ações técnico-táticas Individuais do ataque e defesa; 

✓ Ações coletivas elementares do ataque e defesa; 

✓ Princípios de Jogo ofensivos e defensivos 

✓ Ações coletivas complexas/Métodos de jogo ofensivo e defensivo. 

Nas ações técnico-táticas individuais no ataque foram delineados os conteúdos de passe 

e receção, condução de bola, drible, proteção, remate, cabeceamento, cruzamento. Ao nível 

da defesa foi o desarme, antecipação, marcação, interceção e carga.  

Quanto à técnica do guarda-redes a abordagem dos conteúdos foram da 

responsabilidade do departamento de guarda-redes.  

Os conteúdos em relação às ações coletivas elementares de ataque foram: combinações 

táticas, deslocamentos/desmarcações ofensivas, compensações e temporização ofensiva. 

Quanto ao aspeto defensivo neste grupo foi considerado: a dobra, deslocamentos 

defensivos; compensações, temporização, cortinas e marcação/tipos de defesa. 

Os princípios de jogo do ataque e da defesa foram considerados como um grupo de 

conteúdos isolado face à sua importância para a etapa de formação em que os jovens 

futebolistas se encontram. Para além de o seu domínio e conhecimento são fundamentais 

para o jogo, sendo constantemente abordados ao longo da época. 

No ataque os princípios são: penetração, cobertura ofensiva, mobilidade e espaço, na 

defesa foram a contenção, cobertura defensiva, equilíbrio e concentração. 

Relativamente ao grupo das coletivas complexas como o próprio nome indica, foram 

consideradas as ações mais complexas de jogo do ataque e da defesa como: as funções e 

tarefas, os esquemas táticos, circulações táticas e os sistemas táticos. Sendo, abordado 
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ainda neste grupo os diferentes métodos de jogos ao nível ofensivo: ataque organizado, 

ataque rápido, e contra-ataque e o ao nível defensivo: defesa individual, defesa à zona, 

defesa mista e defesa zona pressionante. 

A abordagem destes conteúdos foi transmitida no decorrer da época desportiva com o 

objetivo dos jogadores adquirem um reportório de ações que os torne capaz de solucionar 

as problemáticas do jogo. Criar noções e conhecimentos dos diferentes momentos do jogo 

para assim encontrar uma solução correta e eficiente. Por último, conseguir a conjugação e 

concordância dos dois pontos anteriores com os comportamentos e dinâmicas pretendidas 

pelo treinador.  

 

3.8. EXERCICIOS PADRÃO (DO TREINO Á COMPETIÇÃO)  

Durante a época desportiva, a criação de exercícios de treino tinham como foco 

inicialmente o processo de transição de uma dimensão micro para uma dimensão macro 

mas também com o desenvolvimento inicial de um modelo de jogo da equipa, procurando 

um transfer elevado para a situação de jogo. 

Deste modo é importante elucidar as ferramentas utilizadas na criação e 

operacionalização dos exercícios respeitando um método e por sua vez um modelo de 

treino. 

O sucesso obtido em treino e em competição está associado com a eficácia do próprio 

exercício (Castelo, J. & Matos, 2013).  

Como habitualmente é utilizado na gíria futebolística o “jogo é o espelho do treino e o 

treino é o espelho do jogo” sugerindo a reciprocidade existe entre o treino e o jogo. 

De seguida, são expostos os exercícios regularmente executados ao longo da época, 

inseridos na taxonomia anteriormente proposta por Castelo, J. & Matos (2013) e que 

levaram a equipa de iniciados “B” da AFA de encontro ao que era pretendido pelo treinador. 

3.8.1. Métodos de Preparação Geral (MPG) 

Os métodos de preparação geral (MPG) não incluem a bola regulamentar de jogo como 

elemento central de decisão/ação dos jogadores. Pretende-se, fomentar a preparação 

multilateral dos jogadores, direcionar os processo de recuperação e criar uma base 

funcional sobre a qual se deverá apoiar de forma sustentada outros métodos de treino. Este 

tipo de métodos evidência as capacidades condicionais gerais e especificas: Resistência, 

Força, Velocidade e Flexibilidade. 
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Objetivo: Velocidade Objetivo: Velocidade  

Descrição: Os jogadores saem em 

velocidade e entrando no quadrado devem 

colocar os dois apoios em todos os lados do 

quadrado, de seguida direcionam-se para a 

cor indicada inicialmente pelo treinador 

(verde ou amarelo). 

Descrição: A três jogadores são indicadas uma 

das cores diferentes (azul, verde e vermelho) ao 

sinal do treinador, os jogadores devem sair em 

velocidade, “pegar” nos sinalizadores da cor 

correspondente e colocarem no cone. Termina a 

prova quando colocarem as três cores. 

Tempo: 3 séries de 5 repetições, 1min. de 

descanso entre séries. 

Tempo: 3 séries de 5 repetições, 1min. de 

descanso entre séries. 

Espaço: 15/20m. Espaço: 10m/15m. 

Figura 7 - Exercícios padrão MPG.  

Este exercício foi maioritariamente realizado à quinta ou sexta-feira, de forma a estar 

mais próximo da competição. Justificável pelo facto das contrações rápidas, presentes em 

inúmeras situações no decorrer do jogo. Estimulando conjuntamente travagens, mudanças 

de direção e de ritmo transferindo e contextualizando para a realidade de jogo. 

3.8.2. Métodos Específicos de Preparação Geral (MEPG) 

Estes métodos ao contrário dos anteriores utilizam a bola como centro de decisão/ação 

dos jogadores e da equipa, num contexto espacial, temporal, numérico e instrumental 

adaptado, visando criar conexões relevantes para o jogo. Apesar do objetivo imediato não 

ser a concretização do golo pretende-se uma prática de tarefas que criem condições para 

obtenção do mesmo. 

Existem quatro tipos de MEPG: Aperfeiçoamento das ações especifica de jogo ou 

descontextualizadas; manutenção da posse de bola, organizados em circuito e lúdico-

recreativos. 

 

 



42 
 

a) Métodos de Treino Descontextualizados 

Estes métodos de treinos estão diretamente relacionados com o aperfeiçoamento dos 

gestos técnicos e táticos, suportando uma componente de decisão/motora do jogo, e 

descontextualizada da sua complexidade. 

 

 

 

Objetivo: Desenvolvimento de ações técnico-táticas 

individuais 

Objetivo: Aperfeiçoamento técnico (Passe e receção 

orientada ou condução) 

Descrição: Os jogadores vão realizando ações 

técnico-táticas individuais solicitadas, tais como: 

condução, dribles, proteção de bola, relação com 

bola. 

Descrição: Os jogadores dispostos nos sinalizadores 

executam passe ou condução no sentido da 

numeração da figura e o deslocamento do jogador, no 

mesmo sentido da bola. 

Condicionantes: Número de toques (2 toques), 

Inverter o sentido do passe; 

 Variáveis: Junção dos dois quadrados. 

Tempo: 20`min. Tempo: 15`min. 

Espaço: 15/20m. Espaço: 10/15m 

Figura 8: Exercício Padrão MEPG, Descontextualizado. 

Estes exercícios foram concretizados com alguma regularidade na fase inicial da sessão 

de treino. Potencializando as ações técnicas que são fundamentais nestas etapas para 

aquisição de um reportório técnico vasto para o jogo. 

b) Métodos de Manutenção da posse de bola 

Estes métodos de treino são caracterizados pela manutenção da posse de bola criando 

condições para manter ligações de decisões/ações de resolução, das diferentes situações 

de jogo pelo lado da segurança. Focando a prioridade à execução de comportamentos para 

a conservação da bola. 
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Estrutura: 6(+2)x3 Estrutura: 6+5x6+5 

Objetivo: Jogo interior, transição de espaços e 

noções de “abrir e fechar”. 

Objetivo: Mobilidade; largura , combinações direta, 

combinação indireta; reação á perda,  

Descrição: 3 jogadores fora do quadrado mais 2 

jokers a jogar dentro do quadrado, 3 jogadores fora 

do quadrado do lado contrário, 3 jogadores no 

interior tentam recuperar a posse de bola.  

Os jogadores que estão fora do quadrado (E1), 

devem circular bola utilizando os jokers (5x3) após 5 

passes os jokers devem transitar a bola para o 

quadrado (E2) executando a mesma ação (5x3).  

A equipa que está a defender se recuperar a bola 

troca de funções com a equipa que perde a posse de 

bola. 

Descrição: As duas equipas devem manter a posse 

da bola e a cada 8 passes conquistam 1 ponto.  

Para isso em ambas as equipas existem 6 jogadores 

no interior do losango e 5 jogadores como apoios no 

exterior. 

Condicionantes: Número de toques três, dois 

toques. 

Variáveis: Os jogadores do interior do losango 

utilizado os apoios exteriores devem trocar de 

funções com os mesmos. 

 

Espaço: 30mx25m Espaço: Área a área 

Tempo: 14 min. Tempo: 15 min. 

Figura 9: Exercícios Padrão MEPG, Manutenção da Posse de bola 

Os exercícios anteriores foram dinamizados maioritariamente nas sessões de terça e 

quinta-feira.  

O primeiro exercício praticado num espaço de jogo reduzido, promovendo o jogo interior, 

transição de espaços e aquisição da noção de “abrir e fechar”. O segundo exercício é 

realizado num espaço quase regulamentar e com objetivos táticos múltiplos.  

A estrutura utilizada procurava estimular uma transição do número de jogadores de 7 

para o futebol de 11. Sendo que no numa parte mais avançada da época a tarefa era 

executado já sem apoios exteriores em espaço regulamentar denotando-se uma evolução.  

Em ambos estimulava-se a circulação de bola, o jogar em segurança, jogar com poucos 

toques e criar constante mobilidade. 
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c) Métodos Organizados em Circuitos 

Tal como o nome indica, os exercícios em circuito é concretizado por um conjunto de 

tarefas motoras organizadas em estações ou percurso. A realização destas múltiplas tarefas 

(especificas ou gerais de) de carater: técnico/físico, técnicos, tático/técnicos e 

técnico/lúdicos. Com diferentes níveis de complexidade e possibilitar a precisão e 

aperfeiçoamento das decisões/ações motoras. 

 
 

 
 

Objetivo: Desenvolvimento de ações 

técnico/táticas/físicas 

Objetivo: Aperfeiçoamento de ações técnicas/físicas 

Descrição: Com diferentes estações, os jogadores 

execução diferentes tarefas, trocando em circuito 

de estação ao final do tempo determinado. São 

solicitados diferentes aspetos coordenativos, 

técnicos e táticos com vista ao desenvolvimento de 

capacidades motoras do atleta.1.Coordenação e 

slalom com finalização; 2.Técnica de corrida com 

finalização; 3.Cabeceamento; 4.Meínho com 

circuito de coordenação e saltos 

Descrição: Os jogadores distribuídos pelos cones 

dispostos na figura, executam passe para o colega e 

deslocam-se para o local onde executaram o passe. 

Na deslocação realizam as tarefas motoras que estão 

dispostas no local. 

Variantes: Entre séries os jogadores vão alterando as 

combinações nos corredores laterias, como também, o 

sentido de orientação do passe. 

Tempo: 2 séries de 4 min. com 1min. de descanso 

entre séries. 

 Tempo: 3 séries de 5 min. com 1:30min. de descanso 

entre séries. 

Espaço: ½ campo Espaço: ½ campo 

Figura 10: Exercícios Padrão MEPG, Circuito. 

  

Estes exercícios foram realizados habitualmente à terça-feira ao longo da época. 

Possibilitando assim trabalhar aspetos mais gerais e específicos, manipulando a intensidade 

e densidade das tarefas. Para além do plantel desenvolver um leque alargado de aspetos 

técnicos e táticos associados à vertente física/motora/coordenativa envolvendo muitas vezes 

bola tornando-se uma motivação extra. 
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d) Métodos Lúdico-Recreativos 

Este método de treino visa promover atividades e tarefas individuais e coletivas com um 

caráter lúdico e recreativo, proporcionando divertimento e uma sã convivência para 

integração e coesão entre os jogadores do plantel. Para além de diminuir as tensões que 

são derivadas de situações pré ou pós-competitivas.  

 

 
 

Exercicio: “Jogo de futvolei” Exercicio: “Jogo de cabeça” 

Objetivo: Estimular a cooperação e descontração 

do plantel. 

Objetivo: Promover a coesão e descontração no 

plantel. 

Estrutura: 5x5 
Descrição: Duas equipas, azul e branca 

defrontam-se. Ambas as equipas não podem 

deixar que a bola contacte o chão.  

Estrutura: 7x7 
Descrição: Duas equipas em confronto devendo 

realizar passes apenas com as mãos e 

finalizar/marcar golos apenas de cabeça. 

Tempo: 5 jogos de 4min. Tempo: 10`min. 

Espaço: 8mx6m. Espaço: ¼ campo 

Figura 11: Exercícios Padrão MEPG, Lúdico-Recreativos. 

Os exercícios anteriores foram aplicados normalmente no dia anterior à competição 

(sexta-feira). Promovendo um regime aeróbio utilizado para uma ativação e estimulação dos 

grupos musculares para a competição do dia seguinte. 

 

3.8.3. Método Especifica de Preparação (MEP) 

Os métodos específicos de preparação como refere Castelo, J. & Matos (2013) consistem 

na preparação dos jogadores e da equipa. Respeitando lógicas estruturais e funcionais 

como também os diferentes contexto do jogo. Construídos de encontro a uma 

adaptabilidade individual e coletiva às situações inerentes e ao contexto real de jogo. 

Promovendo comportamentos e dinâmicas refletidas num comportamento estrutural e 

funcional expresso no modelo de jogo.  



46 
 

Sendo fundamental considerar que está lógica estrutural do jogo tem como objetivo o 

golo, que só é possível concretizar pela finalização. 

Dividindo-se os MEP nas seguintes categorias: Finalização, Metaespecializados; 

Padronizados; Sectores; Partes fixas do jogo e Competição. 

a) Método de Finalização 

É caracterizado pela prática sistemática dos métodos de treino de finalização cria 

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

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

Matos, 2013). Podendo este método ser subdividido em: individualizado, após combinação 

tática, circuito e pelo número reduzido de jogadores e espaço (Castelo, J. & Matos, 2013). 

 

 
 

Exercicio: Finalização em circuito Exercicio: Finalização (nº reduzido de jogadores e 

espaço 

Objetivo: 1ºFinalização: Remate e cabeceamento; 

2º Cruzamento para o jogador finalizar de cabeça. 

Objetivo: 1º Finalização (execução rápida e 

agressivo) e reação à perda. 

Descrição: Os jogadores 1 executam passe para 

2, e realiza escada e de seguida recebe 

novamente a bola de 2 e finaliza com um remate.  

Finalizando saem em velocidade no sentido da 

baliza contrária e passando no meio das estacas. 

Executando cabeamento dando resposta a um 

cruzamento por 3. 

Condicionantes: finalização de 1º, finalizar com o 

pé mais próximo da ação. 

Estrutura: Gr+1x0+Gr; Gr+1x2+Gr; Gr+3x2+Gr 
Descrição: Inicia um jogador amarelo 1x0+Gr, 

finalizando, entram 2 jogadores vermelhos fazendo  

2x1+Gr executando remate, entram mais dois 

jogadores amarelos criando uma situação de Gr+3x2, 

terminando o exercício com a finalização. 

Variáveis: A equipa que marcar mais golos continua; 

condicionar com tempo para finalizar/ rematar (7 seg). 

Tempo: 2 series de 8 minutos com 1min de 

descanso. 

Tempo: 3 series de 6`min com 1 minuto de descanso 

Espaço: ½ campo Espaço: 20mx35m 

Figura 12: Exercício Padrão MEP, Finalização. 

Os exercícios anteriores foram repetidamente praticados com o objetivo de automatizar 

situações de finalização. No primeiro exercício visa mais o aperfeiçoamento do remate, 
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cruzamento e cabeceamento e o segundo solucionar situações de superioridade numérica 

favoráveis em zonas de finalização.  

Estrategicamente por vezes as tarefas foram concretizadas respeitando funções ou 

posicionamento em campo. Para uma maior dinâmica, intensidade e competitividade, eram 

formadas equipas para criação de duelos ou objetivos a alcançar.  

b) Métodos Padronizados 

Estes métodos de treino estabelecem um conjunto de comportamentos de organização 

da equipa com o intuito de induzir, dirigir, moldar e coordenar as tomadas de decisão, as 

dinâmicas e as interações dos jogadores no plano individual, sectorial e intersectorial 

respeitando uma organização coletiva (Castelo, J. & Matos 2013). 

 

 
 

Exercicio: Padronizado (Organização coletiva) Exercicio: Padronizado (sector médio e avançado) 

Objetivo: Desenvolvimento de combinações e 

comportamentos padrões. 

Objetivo: Desenvolvimento de combinações direta, 

indireta e simples. Desmarcações 

Estrutura: 10x0+Gr 
Descrição: Realização de dinâmicas e 

comportamentos padrão. 

Variáveis: Acrescentar oposição, aumentando 

gradualmente o número de jogadores adversários. 

Estrutura: 6x0+Gr 
Descrição: Realização de dinâmicas e 

comportamentos padrão (MI-ALA; ALA-PL; MI-PL). 

Variáveis: Oposição da linha defensiva adversária 

(semi-passivo ou ativo) 

Tempo: 15 min. Tempo: 3 series x 6 min. 

Espaço: ½ campo Espaço: ½ campo 

Figura 13: Exercício Padrão MEP, Padronizado. 

No primeiro exercício o treinador procurou estimular o coletivo para a aquisição de uma 

noção macro do jogo e ocupação racional do espaço, sendo mais utilizado no início da 

época. 

O segundo exercício procurava o timing das desmarcações e das combinações com a 

sua prática no dia anterior à competição. Havendo um constante feedback para mudança de 
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velocidade e agressividade do portador da bola. Pois é crucial para a eficiência e dinâmica 

do modelo de jogo, aplicado neste exercício. 

c) Métodos Sectoriais 

Estes métodos de treino promovem condições de jogo para o aperfeiçoamento da 

articulação e sincronização de jogadores do mesmo sector de jogo da equipa (defensivo, 

médio e avançado), bem como intersectorial, isto é, a cooperação/ligação entre os 

diferentes sectores. Procura o desenvolvimento de um sentido específico e mentalidade 

coletiva articulando aspetos funcionais e estruturados dos sectores e do coletivo. (Castelo, 

J. & Matos, 2013). 

Relativamente ao método sectorial tem diferentes categorias: articulação intrassectorial (1 

sector de jogo); sobre 2 ou 3 setores de jogo; secundados por métodos de jogo ofensivos; 

objetivos estratégicos e táticos múltiplos; em espaços regulamentares ou ondas (3 equipas). 

 
 

 
 

Exercicio: Defesa Zonal ( 1 sector)  Exercicio: Ligação de sectores/ intersectorial (3 

sectores) 

Objetivo: Movimentação da linha defensiva, 

orientação corporal/apoios, comportamento zonal, 

oposição/ pressão sobre o portador da bola. 

Objetivo: Ligação se sectores (defensivos-médio e 

médio-atacante) 

Estrutura: 4x4+Gr 
Descrição: Os jogadores em posse de bola 

realização circulação de bola, obrigando a linha 

defensiva a bascular e posicionar-se/ movimentar-

se em função da bola. 

Variareis: Acrescentar número de jogadores à 

equipa em processo ofensivo. 

Estrutura: Gr+10x10+Gr 
Descrição: Ambas as equipas devem 

obrigatoriamente sair a jogar. A equipa em posse de 

bola pode fazer entrar um médio no sector defensivo 

para criar superioridade; no sector médio pode entrar 

um lateral e um ala para dar apoio; e no sector 

avançado pode entrar dois médios ou um médio e um 

defesa lateral, sempre da equipa que tem bola. 

Tempo: 15 min. Tempo: 16` 

Espaço: ½ campo Espaço: Campo 11 

Figura 14: Exercício Padrão MEP, Sectorial. 
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O primeiro exercício procurava articular, cooperar e sincronizar as ações dos jogadores 

do sector defensivo. O segundo exercício era concretizado com a pretensão de promover a 

ligação intersectorial, ou seja criar mobilidade e comportamentos que permita a progressão 

do jogo pelos diferentes sectores.  

Os exercícios normalmente eram praticados à terça ou quinta-feira. 

 

d) Métodos Situações Fixas do Jogo 

Este meios de treino desenvolvem-se num quadro de uma dada sincronização e, 

sequência comportamental individual e coletiva, em função da situação de jogo e com vista 

à concretização dos objetivos do ataque e da defesa. Sendo assim, pretende-se no seio da 

equipa soluções estratégicas/táticas que desenvolva um conjunto de soluções que sejam 

estandardizadas que decorrem em jogo (Castelo, J. & Matos, 2013). 

 
 

Exercicio: Bolas Paradas 

Objetivo: Marcação de pontapés de canto 

Estrutura: 10x10+Gr 
Descrição: Marcação de pontapés de canto. 

Tempo: 10 min. 

Espaço: ½ campo 

Figura 15: Exercício Padrão MEP, Partes Fixas do Jogo. 

Os exercícios deste método usualmente eram realizados à sexta-feira, promovendo 

movimentações e suas variantes com uma ideia estratégica de ataque e defesa. Porém, 
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algumas vezes na realização de jogo, ocorrendo situações de bolas paradas as mesmas 

eram treinada através de duas ou três repetições.  

e) Métodos Competitivos 

É o método específico de treino de preparação dos jogadores (individual) e da equipa 

(coletiva) em que a sua essência é o mais semelhante com a natureza de jogo, ou seja, 

dentro dos métodos de treino este é o mais semelhante, do ponto vista funcional e 

estrutural, com as condições reais de jogo. Neste método é contextualizado os planos de 

organização táticos e estratégicos, pois engloba, todos os momentos de treino que se 

aproximam o mais perto do contexto de jogo, podendo traduzir os níveis de competitividade 

e o rendimento (Castelo, J. & Matos, 2013). 

Este método pode ser subdividido em: prática do jogo, jogos treino, experimentação do 

plano tático/estratégico e jogos preparatórios. 

 
 

 
 

Exercicio: Jogo Competitivo (Espaço reduzido) Exercicio: Jogo Competitivo (Formal) 

Objetivo: Princípios de Jogo Objetivo: Ocupação Racional do Terreno de Jogo 

Estrutura: Gr+5x5+Gr 
Descrição: Realização de dinâmicas e 

comportamentos padrão. 

Variáveis: Condicionar o número de toques 

(2/3); Condicionar a pontuação do golo em 

função do tempo e do local onde é obtido. 

Estrutura: Gr+10x10+Gr 
Descrição: Realização de jogo treino, podendo ser 

adotadas algumas condicionantes em função das ideias 

e do transfer dos exercícios realizados anteriormente. 

Tempo: 20` min. Tempo: 35min 

Espaço: 25mx30m Espaço: Campo de Fut-11 

Figura 16:Exercícios Padrão MEP, Competitivos. 

Os exercícios anteriores eram desenvolvidos em dois treinos diferentes, o primeiro 

usualmente à segunda-feira ainda num período de recuperação ativa do jogo, utilizando uma 

competição interna. Onde os jogos reduzidos eram condicionados em função dos princípios 
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de jogo (ataque/defesa) a serem trabalhados. O segundo método competitivo era 

habitualmente realizado à terça-feira, uma vez que era o dia onde havia disponibilidade total 

do campo ou optando por algumas vezes realizar jogo treino à quinta-feira com os iniciados 

A.  

Este exercício permite ao treinador observar e percecionar como o plantel assimila e 

aplica as ideias do treinador, bem como ao nível individual e coletivo interpreta e soluciona 

as diferentes situações que decorrem nos vários momentos do jogo. 

 

3.9. EXECUÇÃO DO TREINO E COMPETIÇÂO 

“ Se o jogo é o espelho exequível do treino, então para o jogo ser JOGO o treino não 

pode ser outra coisa se não JOGO” (Oliveira, cit. Neto p.78, 2014). 

Na execução do processo de treino, foram cumpridas quase na sua totalidade as sessões 

de treino previstas inicialmente no macrociclo. Apenas no período transitório, nos últimos 

três microciclos foram reduzidas as sessões de treino de quatro para três diminuindo assim 

o volume de treino semanal por opção do treinador. 

Ao longo da restante época foi respeitado o microciclo padrão já apresentado no capítulo 

anterior. Adotando no primeiro treino semanal uma recuperação ativa, nas duas sessões 

seguintes aquisição de conteúdos e no último treino preparação para o jogo. 

Nas diferentes unidades de treino semanais, os exercícios eram planeados com base nas 

orientações e diretrizes definidas pela academia, o modelo de jogo e o adversário seguinte. 

Desta forma, toda a informação constava nos planos de treino que serviam de guia e apoio 

ao treinador na concretização da sessão. 

O modelo do plano de treino será apresentado em anexo, bem como, o modelo de 

relatório de reflexão às unidades de treino. Este último foi uma ferramenta fundamental pois 

permitia a equipa técnica analisar, constatar, refletir e ajustar para a sessão seguinte com 

base nos objetivos pretendidos. 

Ao longo da época foram realizados vários jogos treino, principalmente no período 

preparatório, bem como a participação em dois torneios internacionais (Mundialito, 

Tarragona e XI Torneio Carballo).  

Porém, no que concerne à competição em que a equipa de iniciados “B” sub-15 

participou, consideramos o Campeonato Provincial de Luanda, pois é a competição oficial. 
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Na unidade de treino anterior à competição era realizada a convocatória que dava a 

conhecer quais os atletas convocados para o jogo. Sendo, posteriormente realizada a ficha 

de jogo (em anexo encontra-se o modelo da convocatória e ficha de jogo). 

Ainda no dia de sexta-feira (dia anterior ao jogo) o plantel habitualmente deslocava-se ao 

anfiteatro para realização da palestra tendo em vista o jogo seguinte, onde o treinador 

através da visualização de imagens transmitia/reforçava, ideias, comportamentos e a 

estratégia, tendo em vista o jogo seguinte.  

Mais concretamente no dia de jogo toda a dinâmica inerente às condições necessária à 

equipa estavam já asseguradas pelo auxiliar de campo e team manager.  

À equipa técnica cabia a responsabilidade se preocupar apenas com os aspetos do jogo. 

Dessa forma, antes da realização do aquecimento o treinador realizava uma pequena 

palestra relembrando algum ponto do dia anterior e comunicava a equipa inicial. 

Para o campeonato foi definido um aquecimento padrão (em anexo poderá ser 

consultado o modelo de aquecimento), sendo a responsabilidade do treinador adjunto a sua 

concretização. 

No decorrer do jogo e após eram efetuados os registos dos dados estatísticos do jogo e o 

relatório do jogo, a reflexão ao jogo do campeonato (em anexos poderão ser observados os 

modelos relativos à competição). 

No primeiro dia de treino após competição são reunidos os dados recolhidos, os 

resultados do campeonato e os dados estatísticos. Possibilitando a realização no treino a 

palestra de análise ao jogo do campeonato. 

Desta forma, inicia novamente o microciclo e toda a rotina, tarefas e responsabilidade 

definidas para a equipa para a execução do processo de treino e competição. 

Ao longo da época desportiva no escalão de iniciado B foram definidos parâmetros que 

proporcionasse uma avaliação do rendimento da própria equipa em treino e competição. 

Uma vez que, o processo de avaliação será orientado pelas ideias do treinador e modelo de 

jogo e assim avaliar o desempenho da nossa própria equipa (Neto, 2014). 

Desta forma, dividimos o processo de avaliação em dois momentos a avaliação do treino 

e a avaliação da competição. 
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Quanto ao processo de avaliação do treino este foi realizado com base em: 

-Registo individual do jogador (registo de pontualidade, assiduidade, 

comportamento/capacidade de trabalho na sessão de treino e registo de aspetos/ações 

individuais). 

- Registo dos tempos de treino (tempo de empenho motor e tempo de empenho não 

motor). 

- Registo dos tempos de prática dos exercícios e métodos de treino concretizados. 

- Avaliação da eficácia dos objetivos atingidos na sessão de treino. 

- Avaliação da eficácia na concretização dos exercícios na sessão de treino. 

- Avaliação do rendimento coletivo e individual dos jogadores. 

- Avaliação por questionamento na visualização de exercícios das unidades de treino, 

em palestra realizadas com o plantel. 

- Realização da reflexão descritiva do relatório de treino;  

- Realização do relatório de análise da equipa adversária (Observação, análise e 

recolha de dados da equipa adversária; 

- Realização/Elaboração da convocatória.  

No final das unidades de treino a equipa técnica reunia para valorar a realização da 

sessão de treino em três níveis: concretizado, que significa o alcançar dos objetivos 

propostos; em aquisição, que expressa a necessidade de voltar a aplicar os mesmos 

objetivos; e não concretizado, que realça o não atingir dos objetivos por insucesso ou por 

situações externas ao treino.  

O registo de todos estes dados permite ao treinador obter dados e informações que 

auxiliam na tentativa de maximizar o rendimento tanto ao nível individual como coletivo. 

Pois como refere Neto (2014) os objetivos devem ser definidos considerando os níveis 

anteriores, as ideias do treinador (modelo de jogo) e as exigências da competição. 

Desta forma, para a avaliação da competição foram também considerados diferentes 

dados: 

- Registo dos dados estatísticos dos jogos do campeonato (tempo de obtenção de 

golos, tempos de golos sofridos, tempo de jogo de cada jogador, número de pontapés de 

cantos, remates, perdas de bola e etc…). 

- Filmagem e observação dos jogos realizados (preocupação dos comportamentos da 

equipa nos diferentes momentos). 
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- Relatório de Análise e Reflexão ao jogo do campeonato (relatório descritivo com o 

registo dos aspetos positivos, negativos e a corrigir). 

- Estratégia de pontuação semanal (É efetuada pelo treinador principal e adjunto a 

atribuição de pontos quanto ao rendimento individual e coletivo, mas também pela 

concretização de objetivos propostos); 

- Palestra de reflexão e análise do jogo (realizado habitualmente no primeiro treino 

semanal (pós-jogo). 

- Seleção de imagem e respetiva apresentação ao plantel (Observação e análise 

realizada com a equipa promovendo uma avaliação por questionamento aos jogadores). 

Antes da primeira sessão de treino semanalmente era realizada uma pequena reunião 

entre a equipa técnica (treinador principal e treinador adjunto), onde era discutido o 

comportamento e rendimento da equipa no jogo. Considerando, os diferentes momentos de 

jogo: processo defensivo, processo ofensivo, transição defesa-ataque, transição ataque-

defesa e bolas paradas, tendo em conta o modelo de jogo adotado.  

Estas reflexões auxiliavam a equipa técnica no planeamento e definição do microciclo 

semanal. Como também no final de cada mesociclo e no final da primeira volta do 

campeonato são reunidos os dados anteriores para conhecimento da equipa técnica, e 

devida reflexão e ajustamentos ao processo de treino e competição. 

Concluindo, todas as questões e dúvidas inerentes ao treinador devem utilizar a 

observação e a estatística de jogo como forma de avaliação do rendimento e complemento 

à análise qualitativa (Neto, 2014). 
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4. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TREINO E COMPETIÇÃO 

O controlo e avaliação do processo da época desportiva foram concretizados através da 

sistematização apresentada no desenvolvimento deste trabalho.  

Esta análise permite perceber o nível de importância de cada parâmetro, métodos no 

planeamento dos exercícios e das sessões de treino e indicadores da competição, adotados 

pela equipa técnica da AFA, para a presente época desportiva. 

4.1. AVALIAÇÃO E CONTROLO DO PROCESSO DE TREINO 

Desta forma, a época desportiva começou dia 28 de Fevereiro de 2017 e terminou dia 17 

de Novembro de 2017. Foram realizadas 148 sessões de treino durante 38 microciclos e 

num total de 9 mesociclos. 

Na tabela seguinte encontra-se expresso resumidamente os dados relativamente à época 

desportiva. 

Tabela 15- Resumo de dados relativos ao processo de treino. 
 

Período Pré-
Competitivo 

Período 
Competitivo 

Período 
Transitório 

 
TOTAIS 

MESOCICLO 3 5 1 9 

 
MICROCICLO 13 22 3 38 

 
UNIDADES DE TREINO 51 87 10 148 

TEMPO DE TREINO 4.022 min. 6464 min 740min 11226min. 

 

Relativamente às 148 sessões de treino foi totalizado aproximadamente 11.226 minutos 

de treino. O que perfaz sensivelmente 187 horas de treino com uma média de 74 minutos 

efetivos de tempo de treino.  

Sendo o volume total de treino disponível para a sessão de 90 minutos incluído neste 

período a introdução, parte inicial, parte principal/fundamental e parte final/retorno a calma.  

Estando expresso na tabela seguinte os tempos totalizados ao longo da época face á 

estrutura adotada no plano de treino. 

                     Tabela 16- Dados das diferentes partes estruturais da sessão. 

TEMPOS DAS SESSÕES DE TREINO (min.) 
INTRODUÇÃO 1.130 Minutos 

PARTE INICIAL 3.146 Minutos 

PARTE PRINCIPAL/FUNDAMENTAL 6.823 Minutos 

PARTE FINAL/RETORNO À CALMA 878 Minutos 
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Na tabela anterior, não é considerado o tempo de hidratação, que habitualmente é 2 a 3 

paragens face ao clima tropical sentido ao longo de toda a época. 

A recolha de informação é uma ideia fundamental para a análise e avaliação de todo o 

processo, pois como refere Neto (2014) é vista pelos treinadores e estudiosos como uma 

forma de rentabilização do processo de treino e de jogo, bem como o acesso às 

particularidades do conhecimento do jogo. 

4.1.1. Análise do Volume de treino por Microciclos 

Quanto à análise da informação relativa aos microciclos, é apresentado o volume de 

treino nos diferentes microciclos ao longo da época. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ao observar o gráfico anterior é possível constatar que no período pré-competitivo (cor 

vermelha) o tempo de volume de treino é significativamente superior aos restantes períodos. 

Este deve-se ao facto da equipa se encontrar a adquirir estratégias e ideias impostas pela 

equipa técnica tanto a nível do processo de treino, como de ideias e comportamentos 

pretendidos para a equipa. 

É também de salientar que este período foi mais extenso, devido à preparação de alguns 

torneios internacionais e ao atraso do início da competição oficial. 

Quanto ao período competitivo constata-se um equilíbrio ao longo dos vários microciclos 

à exceção do microciclo 23 onde existiram 5 unidades de treino ao contrário das 4 habituais. 

Relativamente, ao período anterior verifica-se pela linha amarela uma ligeira diminuição do 
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Gráfico 1 - Análise do Volume de Treino pelos Microciclos. 
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volume total, revelando uma adaptação e assimilação do plantel ao microciclo padrão, não 

registando tanto tempo de instrução mais sim, de tempo de treino efetivo.  

Existiu por parte da equipa técnica uma preocupação na planificação das sessões de 

treino, para que neste período (competitivo) o volume de treino fosse semelhante ao tempo 

real de jogo, registando-se uma média de 74 minutos por treino (como reforçado 

anteriormente), dos 70 minutos do tempo regulamentar de jogo. 

O período transitório expressa-se pelos últimos três microciclos, onde existe a maior 

redução no volume de treino. Porém, este é consequência do prolongar da época 

desportiva, aproveitando o treinador neste momento para abordar/reforçar alguns conteúdos 

perspetivando já a época seguinte, num contexto menos complexo. 

 

4.1.2. Análise do Processo de Treino pelos Métodos de Treino 

Apresentamos a análise que classifica os métodos de treino, segundo Castelo, J. & 

Matos (2013): Método de Preparação Geral (MPG); Método Especifico de Preparação Geral 

(MEPG) e Método Especifico de Preparação (MEP). 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

Constatou-se que o método específico de preparação (MEP) foi o mais utilizado com 47% 

(5235 min.) do volume total de treino ao longo da época. Estando em concordância com 

Castelo, J. & Matos (2013), que considera este método é fundamental por reunir um 

conjunto de ideias, atitudes e comportamentos que vai de encontro ao modelo de jogo 

pretendido pelo treinador. 
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Gráfico 2 - Análise Geral dos Tempos e Percentagens dos Métodos de Treino. 
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Em relação ao método específico de preparação geral (MEPG) que representa 39% 

(4381 min.), um valor ainda assim expressivo devido à importância que este método 

também tem no processo de treino. Sobretudo, numa fase tão essencial da formação 

desportiva em que se encontram os atletas dos iniciados B. Pois este método permite o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento da relação do jogador com a bola, com os colegas e 

opositores. Uma vez que, é pretendido para a equipa o domínio das ações técnicas, 

principalmente de passe. Para além da utilização deste método de treino de forma a 

simplificar em termos táticos alguns exercícios permitindo uma abordagem menos 

complexa. Para mais tarde, permitirem solucionar situações inerentes à realidade de jogo, 

verificadas no MEP. 

O método de preparação geral registou 14% (1610) do volume total de treino, sendo 

utilizado para o desenvolvimento das qualidades físicas necessárias no jogo. Porém, foram 

solicitados em curtos espaços de tempo, essencialmente no início e final das sessões de 

treino. 

4.1.3.  Análise dos Métodos de Treino por Categorização 

Na tabela seguinte encontram-se os registos dos tempos de prática, recolhidos ao longo 

da época, por categorização dos métodos de treino. 

Tabela 17 - Análise da distribuição do tempo de treino pela categorização dos métodos de treinos. 

Métodos Categorização Tempos 
(min.) 

% Tempo 
total (min.) 

% total 

 
MPG 

Resistência, Força, 

Flexibilidade e Velocidade 

 

1610 

 

14% 

 

1610 

 

14% 

 
 

MEPG 

Descontextualizados 1971 18%  

 

4381 

 

 

39% 

Man. de posse de bola 1045 9% 

Circuitos 755 7% 

Lúdico-recreativos 610 5% 

 
 
 

MEP 

Finalização 1199 11%  

 

 

5235 

 

 

 

47% 

Metaespecializados 109 1% 

Padronizados 241 2% 

Sectorais 552 5% 

Partes fixas do jogo 242 2% 

Competitivos 2892 26% 

TOTAIS 11226 100% 11226 100% 
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Iniciando uma análise mais detalhada do processo de treino, são abordadas as diferentes 

categorizações dos três métodos de treino. Á exceção do MPG que é considerado 

globalidade, face ao resultado pouco significativo comparativamente com os dois outros 

métodos de treino. 

Para uma melhor perceção são expressas as percentagens no gráfico circular que se 

segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é observado no gráfico 3 os métodos de treino mais vezes utilizados ao longo da 

época foram os competitivos com 26 % de volume total de treino. Estes dados vão de 

encontro à nossa ideia fundamental pois os métodos competitivos são em tudo semelhantes 

à essência e natureza da competição do jogo de futebol (Castelo, J. & Matos, 2013). Como 

o facto do planeamento de treino da equipa ser realizado segundo uma forma específica de 

jogar, do treinador e orientado pela Academia. 

De uma forma geral os exercícios desenvolvidos neste método tinham como hábito a 

prática do jogo, ajustando espaço (reduzido ou regulamentar) à ideia e objetivo pretendido 

pelo treinador, bem como, ao número de jogadores e às estruturas adotadas. Criando assim 

situações próximas da realidade do jogo. 

O segundo método de treino mais representativo é o descontextualizado/aperfeiçoamento 

técnico com 18% de volume total. Este deve-se ao facto da importância dada à execução 

das ações individuais principalmente de passe e drible ao longo do ano. Mas também foi 

aproveitado para trabalhar e desenvolver alguns comportamentos táticos e relações básicas 
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Gráfico 3 - Percentagem da categorização dos Métodos de Treino. 
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entre jogadores, utilizando um nível de complexidade mais reduzido como defende Castelo, 

J. & Matos (2013). 

Os MPG surgem com 14%, porém este valor é representando pelas diferentes categorias 

do método de treino como velocidade, resistência, flexibilidade e força como referido 

anteriormente. Estes separadamente perdem expressão, uma vez que, normalmente eram 

solicitados no início ou final das sessões de treino em curtos momentos de prática, como 

mobilidade geral ou reforço. Pois, para a equipa técnica a solicitação deste tipo de métodos 

era muitas vezes enquadrado/incorporados noutros trabalhos desenvolvidos com diferente 

categorização. 

Analisando os dados da tabela e do gráfico consoante MEPG e MEP podemos constatar 

que no primeiro método a manutenção da posse de bola é o segundo mais representativo 

com 9%. Direcionando para o método de jogo ofensivo pretendido para a equipa, ataque 

organizado. Com a execução de exercícios que estimulavam a circulação rápida, 

preferencialmente segura, alternando entre jogo interior e exterior.  

Relativamente ao MEP, o método de finalização corresponde a 11% do volume total, 

exprimindo o trabalho desenvolvido nesta categoria. Sendo, em certos momentos da época 

mais exercitado para aumentar os índices de eficácia face ao caudal do processo ofensivo e 

oportunidades de golo desperdiçadas. 

Quanto aos restantes exercícios existe um maior equilíbrio nos valores apresentados. 

Ainda assim os exercícios em circuito revelam 7% do volume, tendo sido utilizados nas 

sessões de treino para o desenvolvimento de aspetos técnicos, táticos e físicos.  

Os métodos lúdico-recreativos e sectoriais com uma percentagem de 5%. Os primeiros 

realçam um trabalho desenvolvido principalmente no dia que antecedia o jogo, mas também 

utilizando como estratégia para um maior equilíbrio emocional dos jogadores, face ao seu 

cariz egocêntrico demonstrado inicialmente. Os sectoriais englobados no MEP evidenciam 

uma preocupação do trabalho desenvolvido nos diferentes sectores da equipa. A prática das 

restantes categorias foram desenvolvidas pontualmente em trabalho mais específicos 

muitas vezes em planos tático-estratégicos tais como as partes fixas do jogo (2%), 

padronizados (2%) e metaespecializados (1%). 
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4.1.4.  Análise dos Métodos de Treino por Mesociclo 

Considerando os mesociclos ao longo da época desportiva são expressos no gráfico 4, a 

categorização dos métodos de treino (MEPG e MEP) mais representativos nos dados 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos o gráfico anterior facilmente constatamos que ao longo dos vários 

mesociclos o método competitivo foi o mais utilizado, continuando a refletir a importância 

dada pelo treinador a este tipo de exercícios. Seguindo-se os exercícios 

descontextualizados que foram mais vezes utilizados inicialmente no período preparatório, 

referentes aos três primeiros mesociclos. Mas sempre com alguma relevância ao longo do 

época, com o intuito de aperfeiçoar as ações técnicas-táticas dos jogadores, na fase inicial 

das sessões de treino. Como aquecimento ou uma abordagem simplificada para o objetivo a 

ser desenvolvido na sessão.  

Os métodos de manutenção da posse de bola e finalização apresentam em quase todos 

os mesociclos valores semelhantes, demonstrando o equilíbrio existente entre estes dois 

parâmetros. Evidenciando uma ideia de jogo entre a circulação de bola e a importância de 

esta se refletir em situações de finalização. 

Os restantes métodos desenvolvidos transmitem uma utilização em certos momentos da 

época. Como é o caso dos exercícios sectoriais com uma maior expressão nos três 

primeiros mesociclos, de forma a trabalhar uma ocupação mais racional do espaço de jogo 

ou situações sectórias especificas tanto no aspetos defensivo como ofensivo.  
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Gráfico 4 - Análise da categorização dos Métodos de Treino por Mesociclo. 
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Já os lúdico-recreativos expressam-se mais nos dois últimos mesociclos por terem sido 

realizadas competições de fut-volei, para baixar os índices de saturação face ao 

prolongamento da época. 

O método padronizado tem a sua maior expressão no primeiro mesociclo, sendo utilizado 

para a equipa conhecer as estruturas estáticas de futebol de 11 (transição do futebol de 7) e 

adquirir uma noção de espaço, de rotinas e alguns padrões de jogo pretendido para a 

equipa. Contudo, demonstra a não concordância do treinador com este tipo de trabalho 

devido há pouca variabilidade e e imprevisibiolidade existente no contexto real do jogo.  

As partes fixas do jogo revelam uma ocorrência reduzida, pois as mesmas foram algumas 

vezes enquadradas nos exercícios competitivos. Porém revelam que no mesociclo três 

houve uma maior preocupação face ao início do período competitivo no mesociclo seguinte. 

4.1.5. Análise de Tempo de Treino por Momentos do Jogo 

Um indicador também importante para o treino é a análise do tempo dispêndio nos 

diferentes momentos de jogo, de acordo com o transmitido à equipa ao longo da época. 

No gráfico seguinte encontra-se expresso os minutos aplicados a cada momento de jogo, 

considerando o período preparatório e competitivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Como podemos constatar no gráfico 5 o momento de jogo que foi mais trabalho ao longo 

da época foi o Processo Ofensivo com 39% (4163 min.), seguindo-se a Processo defensivo 

com 35% (3.726min.), a Transição ataque-defesa com 9% (1001 min.), a Transição defesa-

ataque 9% (908 min.) e os restantes 8% referem-se a Todos (os momentos de jogo). 

É de referir que estes valores do processo ofensivo demonstram uma preocupação da 

equipa criar uma ideia, de controlar o jogo com manutenção e circulação da posse da bola 
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Gráfico 5 - Análise do tempo de treino por momentos de jogo. 
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para mais facilmente criar situações de finalização. Verificamos também que a diferença 

para o processo defensivo é de 437 minutos o que comprova a importância o desejo da 

construção de uma equipa equilibrada e segura.  

Por sua vez, a transição ataque–defesa foi ligeiramente mais trabalhada que a transição 

defesa-ataque. Pois face à superioridade sobre o adversário, em muitos jogos foi incutida a 

preocupação de forma a equipa não ser surpreendida e também face às características do 

futebol angola. 

Os 8% verificados em todos são situações de treino em contexto formal onde são 

verificados os vários momentos pois os vários momentos encontram-se interligados. Os 

esquemas táticos não constam uma vez que já são considerados nos métodos de treino. 

4.1.6. Análise do Tempo de Treino Individual 

Tendo em conta o processo de treino, é essencial o registo dos tempos de treino dos 

atletas. Uma vez que, a assiduidade e pontualidade foram dois fatores importantes para a 

realização das convocatórias. 

Desta forma, de seguida é apresentado o registo referente à análise do tempo de treino 

de cada jogador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos constatar no gráfico anterior ao longo da época existiu alguma 

irregularidade na assiduidade por parte do plantel. Contudo, este facto é justificável devido à 
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Gráfico 6 – Análise do Tempo de Treino Individual. 
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presença de parte do plantel nos torneios internacionais, em que os restantes jogadores 

continuavam a realizar o processo de treino. 

Assim sendo, os atletas mais assíduos foram o Reabi Afonso (11.160min) Luís Borges 

(11.014min.) e Sunda (10.135).  

Os jogadores com menos tempo de treino foram o Artur Barros (5.857min.), Daniel 

Dembo (5931min.) e Afonso Dombel (7.734min.). Sendo que, os dois primeiros apenas 

integraram o plantel no terceiro e quarto mês de trabalho. E o Afonso Dombel iniciou mais 

tarde devido a uma lesão sofrida antes do início da época.  

É de salientar, que o atleta Daniel Cabanelas demonstrou ao longo da época pouca 

disponibilidade não comparecendo às sessões de treino com justificação plausível, como as 

indicadas anteriormente, o que condicionou a sua evolução. 

 

4.2.  AVALIAÇÃO E CONTROLO DA COMPETIÇÃO 

 A competição foi importante para a preparação e planeamento da equipa técnica dos 

iniciados “B”. Pois, foi através do rendimento da equipa, do modelo de jogo e do adversário 

do jogo seguinte que, foi realizado a elaboração do microciclo.  

Desta forma, serão apresentados os dados quantitativos individuais e coletivos referentes 

ao rendimento do plantel da AFA Sub-15 no campeonato. 

A tabela seguinte descreve os jogos realizados nos três períodos da época desportiva, 

tanto de provas oficiais, como secundárias, como jogos treino. Totalizando 

aproximadamente em todos os jogos realizados 2590 minutos de prática. 

 

Tabela 18 – Jogos realizados ao longo da época 
 

Período Pré-
Competitivo 

Período 
Competitivo 

Período 
Transitório 

TOTAIS 

JOGOS OFICIAIS 
(Provincial) * 

 

18 jogos 

 

 

50 jogos 
JOGOS NÃO OFICIAIS ** 10 jogos 4 jogos 1 jogos 

TORNEIOS (Mundialito, 
Carballo) *** 

17 jogos 

  

TEMPO DOS JOGOS  980 min. 1.540 min. 70 min. 2590min. 
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Para um melhor entendimento, os dados representados na tabela anterior são expressão 

no gráfico seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o gráfico 6, observamos que no período preparatório foram realizados no total 

27 jogos. Sendo que, 10 foram jogos de preparação (jogos treino) para a prova oficial e 17 

jogos em participações nos torneios internacionais.  

No período competitivo após o início da prova oficial foram realizados 18 jogos no 

campeonato e 4 jogos treino, utilizando-os como uma estratégia para dar alguma 

rotatividade a atletas com menos tempo de jogo. 

Próximo do final da época já no período transitório foi realizado apenas um jogo treino, de 

forma a juntamente com o treinador dos Iniciado “A” perspetivar já a época seguinte. 

Reunindo a informação realizaram-se 50 jogos no total, correspondendo a 

aproximadamente 2760min. Contudo, para uma prova oficial consideramos escassos os 18 

jogos oficiais realizados, pela extensão da prova e e algumas paragens. 

  

4.2.1.  Análise Individual do Tempo de Jogo 

Desde o início da época desportiva foi transmitido ao plantel que nenhum jogador é mais 

importante do que a equipa. Só através da equipa é que os jogadores concretizam o seu 

potencial (Bolchover & Brady, 2006). 

A equipa técnica da AFA realizou a convocatória considerando os jogadores que se 

encontravam em melhores condições para colocar em prática as ideias/o modelo de jogo da 

equipa e a estratégia adotada para alcançar a vitória. 
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Gráfico 7 - Análise do Jogos realizados ao longo da época. 
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Assim sendo, em seguida é apresentado o gráfico que ilustra o tempo de jogo de cada 

jogador durante a época desportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar no gráfico anterior, os jogadores com mais minutos jogados 

foram o Domingos (1061 minutos) e António (993). Seguindo-se ainda os jogadores 

Francisco (961), Geovani (960) e Paulo (921) com um tempo de jogo consideravelmente 

superior aos restantes. 

Porém, através dos dados é possível constatar que no plantel foi promovida uma 

rotatividade como defende Garganta citado por Barbosa (2014), onde a mesma deve ser 

uma forma de cultura do próprio coletivo, promovendo muito mais a confiança para aceitar a 

rotatividade e beneficiar dela. 

Apenas dois jogadores não realizaram qualquer minuto, ambos guarda-redes o Artur 

enquadrou o plantel já após o inicio do campeonato. O Alfredo apresentou sempre um 

comportamento e atitude não condizente com o pretendido comparativamente aos restantes 

jogadores. 

Todavia, os jogadores que apresentaram mais minutos de uma forma geral, foram os que 

apresentaram uma maior assiduidade, pontualidade, atitude competitiva e responsabilidade 

académica. Pois no processo de formação desportiva e considerando a etapa essencial em 

que se encontra o plantel, a equipa técnica muito valorizou esses parâmetros, dando muitas 

vezes oportunidade “inesperada” a alguns atletas. 
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Para uma melhor perceção da rotatividade adotada é apresentado também o gráfico 

referente às convocatórias. 
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O gráfico 9 respeitante à análise das convocatórias vem sustentar a afirmação da 

rotatividade mantida no plantel. Pois verifica-se que existe um grande equilíbrio entre a 

maior parte dos jogadores do plantel no número de presenças em convocatórias. Apenas os 

atletas Pedro e Daniel têm um valor mais reduzido, o primeiro devido à posição específica 

de guarda-redes e apresentando uma evolução mais lenta face à transição do futebol de 7 

para o 11. O segundo pelas constantes ausência às sessões de treino não permitindo criar 

regularidade no trabalho. 

É de realçar nesta análise que todos os jogadores tiveram a oportunidade de fazer parte 

da 11 inicial. Permitindo os regulamentos da competição realizar todas as substituições, o 

treinador não utilizou todos os jogadores à exceção do guarda-redes em apenas 4 jogos. 

Podemos concluir que uma das principais preocupações da equipa técnica ao longo da 

época desportiva foi nunca perder a identidade da equipa, mantendo os jogadores sempre 

focados nas ideias adotadas no modelo de jogo. Com esta rotatividade todos os jogadores 

contribuíram para a obtenção de uma equipa competitiva, procurando ganhar todos os 

jogos.   
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4.2.2. Análise dos Resultados dos Campeonato  

Considerando os resultados do campeonato provincial de Luanda, que inicialmente 

permitiram definir alguns dos objetivos para a época, são expressos os dados das 

percentagens de vitórias, empates e derrotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos verificar a equipa dos iniciados “B” da AFA registou 61% de vitórias no 

total de jogos realizados para o campeonato, 28% dos jogos terminaram com a derrota da 

equipa e 11% dos jogos com uma igualdade no resultado. 

Analisando estes dados mais pormenorizadamente, temos que associar que 61% 

correspondem a 11 vitórias, 5 na primeira e 6 na segunda volta do campeonato. Quanto aos 

28% significa 5 derrotas, sendo 4 delas com as equipas que se classificaram em primeiro e 

segundo lugar respetivamente. A outra derrota foi numa deslocação ao terreno de campo 

“pelado” onde a equipa sentiu sempre algumas dificuldades devido às fracas condições 

encontradas para praticar o futebol que lhe é característico. 

Por último, os restantes 11% dizem respeito a 2 empates, como indicado anteriormente, 

também estes foram em terrenos “pelados” realçando a dificuldade da equipa nestas 

condições de jogo. 
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Gráfico 10 - Análise da percentagem dos resultados do campeonato. 
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4.2.3. Análise dos golos marcados e golos sofridos 

Outro parâmetro quantitativo ao nível da competição a ter em conta foram os golos 

marcados, golos sofridos e a respetiva diferença de golos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do gráfico 9 podemos observar que a equipa de iniciados “B” da AFA marcou 61 

golos e sofreu 21 golos ao longo da época. Existindo uma diferença entre estas duas 

variáveis de 40 golos. Sendo assim, concluímos que ao nível de “golos”, a equipa 

demonstrou uma boa eficácia no processo ofensivo, indo de encontro ao tempo de treino 

disponibilizado para o método de finalização.  

Desta forma, é de referir que a grande “fortaleza” da equipa era em “casa”, uma vez que 

o nível de eficácia era maior, com 40 golos concretizados.  

Relativamente aos golos sofridos houve um equilíbrio tanto nos jogos em casa como fora, 

independentemente das condições do terreno de jogo, principalmente nos jogos fora. 

Transmitindo uma ideia de um processo defensivo equilibrado e seguro. 

Valorizando um aspeto importante transmitido pela equipa técnica que era a importância 

de não sofrer golos, permitindo assim à equipa estar mais próxima de alcançar a vitória. 
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Gráfico 11 – Análise da relação de golos marcados e golos sofridos. 
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4.2.4. Análise do Tempo de Golos Marcados e Sofridos 

 

Aprofundando os dados relativos aos golos marcados e sofridos, é expresso no gráfico 

seguinte intervalos de tempo em que a equipa marcava e sofria os golos no campeonato 

provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Quanto aos dados anteriores podemos constatar que a equipa era mais concretizadora 

após o início da segunda parte do jogo, ou seja, entre [36 – 55] minutos do jogo com 33% de 

eficácia. Sendo que, o valor de 28% registado nos últimos 25 minutos são de salientar. 

No que concerne ao tempo de obtenção dos golos a equipa era mais concretizadora após 

o intervalo podendo estar relacionado com algumas correções efetuadas pelo treinador ou 

algumas substituições de atletas que normalmente decorriam. 

No que diz respeito aos golos sofridos a equipa sofreu mais golos entre [56 – 70] minutos 

com a percentagem de 38% devendo também ser considerado os 33% verificados nos 

primeiros 20 minutos de jogo. 

Poderá estar relacionado com algum cansaço verificado na parte final do jogo, por sua 

vez os golos sofrido no início da partida poderá evidenciar pouca agressividade ou 

determinação no início do jogo. Contudo é de salvaguardar que este registo verificou-se 

principalmente nos jogos contra as equipas mais forte. 

Em suma, estabelecendo uma relação entre o processo ofensivo e defensivo baseado 

nos dados obtidos. Podemos afirmar que a equipa estava sempre mais perto de ganhar do 

que perder. Pois defensivamente demonstrou ser uma equipa equilibrada e segura apesar 
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das condições encontradas em alguns campos. E por sua vez, uma equipa eficaz e 

finalizadora demonstrando eficiência no processo ofensivo. 

4.2.5.  Análise Coletiva da Competição 

A análise do controlo e avaliação coletiva da competição foram realizadas considerando 

dois aspetos: 

✓ Análise da classificação da equipa no Campeonato Provincial de Luanda. 

✓ Análise dos resultados em relação aos objetivos definidos para a equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos concluir que a equipa de iniciados “B” da AFA realizou um campeonato regular 

no que se refere à classificação ao longo da época. É observável que nas primeiras 

jornadas existiu alguma irregularidade. No entanto após atingir a quarta posição, esta foi 

mantida até a primeira jornada da segunda volta, onde o cruzamento com o seu adversário 

direto permitiu ultrapassá-lo e assumir a terceira posição com que a equipa terminou a 

época. 

No terceiro lugar a equipa garantia o objetivo definido para o campeonato, o acesso à 

fase final, não sendo possível, face ao regulamento da associação provincial em não 

classificar duas equipas da mesma instituição para a fase final. 

É de referir que o rendimento coletivo ao longo do campeonato foi positivo, uma vez que, 

o plantel era de uma faixa etária inferior às restantes equipas, sendo maioritariamente o 

plantel de idade Sub-12, competindo contra Sub-15.  

Porém o plantel atingiu quase todos os objetivos propostos, ou seja, todos os elementos 

da equipa definiram como objetivo conquistar 21 pontos na 1º volta e foram conquistados 17 
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pontos falhando o 1º objetivo. Contudo, já na segunda volta foi delineado superar a 

pontuação da 1º volta sendo alcançado com a conquista de 18 pontos. E por último, o 

objetivo principal, que foi atingido com a equipa a classificar-se entre as equipas que dariam 

acesso à fase final do campeonato. 

Concluindo, os resultados desportivos definidos no início da época para a prova oficial 

foram praticamente todos alcançados por parte da equipa. Contudo numa etapa de 

formação apesar dos resultados desportivos não serem fundamentais poderão possibilitar, 

como é o caso, a obtenção de indicadores que permitam orientar, apoiar e sustentar o 

trabalho desenvolvido.   

4.3.  DEFINIÇÃO OBJECTIVOS SECUNDÁRIOS 

I. TORNEIOS INTERNACIONAIS 

 

No período preparatório a equipa de iniciados “B” disputou dois torneios internacionais o 

Mundialito, em Tarragona e XI Torneio Carballo, Corunha, ambos realizados em Espanha.  

Não sendo provas oficiais como o campeonato provincial, a equipa técnica juntamente 

com o plantel definiu o objetivo de disputar uma final de um torneio internacional, face ao 

formato competitivo de futebol de 7. Permitindo, assim dar a conhecer e divulgar o trabalho 

realizado pela AFA, experienciar e competir em níveis de exigência elevados, suscitar um 

eventual interesse em acompanhar o trajeto de alguns jogadores e surgir mais convites para 

participar noutros torneios internacionais. 

Na figura seguinte serão apresentados resumidamente os resultados obtidos durante as 

competições: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 7: Resultados nos Torneios Internacionais. 
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Como podemos verifica na imagem 7, no primeiro torneio do mundialito de Tarragona a 

equipa foi eliminada nos quartos-de-final. Já no segundo torneio a equipa alcançou objetivo 

proposto, chegou à final do torneio conquistando o trofeu de vencedor. 

Concluído, para além dos resultados desportivos ao nível da prova oficial onde foi 

registada uma boa prestação, é também de referir que já no período preparatório a equipa 

tinha transmitido bons indicadores pelos dados anteriormente apresentados. 
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5. REFLEXÕES FINAIS 

A realização deste relatório reflete o percurso desenvolvido ao longo de uma época 

desportiva, desempenhando as funções de treinador principal. Em termos profissionais e 

humanos foi uma experiência enriquecedora com a oportunidade de planear, operacionalizar 

e concretizar todo o processo de treino e competição, num pais diferente logo uma realidade 

cultural e futebolística próprias.  

Num plano pessoal o culminar de um desejo de após alguns anos de ocupar este cargo 

sentir a necessidade de relembrar e atualizar alguns conhecimentos teóricos e práticos, mas 

também expor as minhas vivências e ideias relativamente ao treino e à competição. 

Quanto ao contexto onde foi executado este trabalho, ao nível institucional foram 

disponibilizadas todas as condições necessárias para realização das minhas funções com 

sucesso.  

Porém sendo o relatório elaborado num país com uma conjuntura em 

crescimento/desenvolvimento ao nível desportivo e formativo. Existem ainda alguns aspetos 

maioritariamente organizativos e estruturais que criam alguns obstáculos, não pondo em 

causa o trabalho. No entanto, os mesmos foram aproveitados para servir como um processo 

de vivências, enriquecimento e capacidade de adaptação que é fundamental existir no papel 

de treinador.  

Ainda ao nível institucional a interação mantida entre os elementos que contribuíram 

direta ou indiretamente para a execução do relatório, foi também importante a começar pelo 

tutor e diretor técnico da instituição demonstrando-se sempre disponível. Quanto à equipa e 

técnica e demais treinadores a relação também foi salutar e positiva, apesar de reunir 

diferentes nacionalidades serviu como intercâmbio de diversas perspetivas, métodos e 

ideias sempre segundo uma metodologia de treino orientadora da academia. 

Enquadrando esta experiência ocorrida num plano de formação desportiva, é essencial 

refletir sobre esta ideia. Uma vez que, o país reúne condições favoráveis quanto ao número 

inestimável de praticantes, como a existência ainda do futebol “rua” espalhado um pouco por 

cada canto do país. No entanto, é necessário dar um “sentindo” e “equilíbrio” após a seleção 

e deteção de talentos. 

Dessa forma, o trabalho desenvolvido pela AFA é essencial, bem como, todo o processo 

delineado para a formação do futebolista angolano. 
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Onde se insere o processo de treino, este teve o seu momento mais sensível no início da 

época, face à transição que grande parte dos jogadores fizeram do futebol de 7 para o de 

11, ou seja adaptação a um plano macrotático.  

Assim sendo, foi uma preocupação do treinador a criação de exercícios onde estivesse 

sempre presente uma exigência com a componente tática (estimulação cognitiva). 

Registando-se nos diferentes métodos de treino adotados, uma maior prática nos métodos 

descontextualizado, manutenção da posse de bola e competitivos. 

E desta forma a equipa demonstrou uma resposta positiva, evidenciando um crescimento 

e evolução ao longo da época.  

Este fruto também do empenho, motivação e competitividade demonstrada ao longo das 

148 sessões de treinos, obrigando/exigindo ao treinador novos “problemas”, isto é, ser 

criterioso na seleção e criação dos exercícios de treino que iam de encontro ao objetivo 

pretendido. Revelando ser compensatório pelo alcançar por parte dos jogadores das ideias, 

comportamentos e rotinas definidas para a forma de jogar da equipa. 

Ainda no treino encontra-se também o aspeto menos favorável e mais trabalhoso da 

época, que passou pelo controlo emocional de alguns atletas. Não prejudicando as sessões 

de treino, mas por vezes influenciava a prestação individual face à competitividade e 

egocentrismo existente.  

Contudo, a interação/relação mantida do treinador com os jogadores pautou-se pela 

confiança, exigência e amizade. A comprovar isso era a procura por parte dos jogadores 

para partilhar /solucionar situações diárias. 

Ao nível dos resultados desportivos podemos considerar que os objetivos foram 

alcançados, indo de encontro aquilo que estava previsto. Ainda no período preparatório fica 

o registo de duas boas participações em torneios internacionais, sendo que no segundo 

torneio a equipa conquista o segundo troféu internacional para a Academia. 

Num plano interno a equipa classificou-se na terceira posição, realizando um campeonato 

regular, mas demonstrando evolução, uma vez que, obteve um maior número de pontos na 

segunda volta. Contudo, foi aqui que se registou o aspeto menos positivo do campeonato 

pela grande paragem verificada para o reinício da 2º volta. 

Mas ao longo do campeonato a equipa manifestou ser capaz de disputar todos os jogos, 

mesmo com equipas teoricamente superiores com alguma incerteza no resultado final 

reforçando isso com as apenas 5 derrotas consentidas e 11 vitórias conquistadas, 

relembrando que era uma equipa de uma faixa etária inferior às restantes. 
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Apesar da importância dos indicadores quantitativos, é também satisfatório e não menos 

importante o plano qualitativo, onde equipa demonstrou uma forma de jogar condizente com 

a ideia do treinador e à imagem da academia, demonstrando uma compreensão e 

interpretação dos diferentes momentos do jogo. Fruto do processo de treino e competição 

que permitiu desenvolver, exercitar e evoluir tanto num plano técnico como tático, mas 

também individual como coletivo. Facilmente, justificável pela incorporação de alguns atletas 

na equipa “A” na fase final do campeonato, bem como, a promoção de grande parte dos 

jogadores para a equipa principal (Iniciados “A”) na época seguinte. E onde apenas dois 

jogadores foram dispensados da Academia, não pela qualidade mas pelo comportamento e 

disponibilidade/dedicação demonstrada para a prática de futebol. 

Como mencionado anteriormente para um processo de formação mais rigoroso é 

importante ser criadas estratégias que tendo em conta o contexto atual permitam uma 

evolução e crescimento. Desse modo, a elaboração deste documento dá indícios da 

necessidade de criar um maior número de jogos ou de competições como por exemplo: uma 

taça para o escalão, um torneio que permita às equipas não apuradas para a fase final 

obterem mais jogos.   

Uma vez que o quadro competitivo é escasso equiparando o número de treinos com o 

número de jogos realizados. Para além, da necessidade de melhoria das condições das 

infra-estruturas desportivas, que condicionam o desempenho/rendimentos dos atletas e por 

sua vez a qualidade de jogo verificada.  

Em termos de treino no futuro, face ao número de treinos realizados, poderá ser 

aproveitado para o desenvolvimento de algumas ações de jogo, com a criação de um 

trabalho específico, com exercícios mais isolados e estimulando a repetição e execução. 

Permitindo formar um jogador mais completo e de encontro algumas dificuldades 

especificas/individuais dos atletas e assim facilitar uma maior eficácia/eficiência coletiva. 

Como podemos verificar grande parte dos objetivos definidos no início de época foram 

alcançados tanto ao nível educativo, individual, coletivo como competitivo. 

A realização de qualquer estudo procura responder algumas questões e ao mesmo 

tempo criar outras problemáticas. E dessa forma, para crescimento do futebol angolano e de 

todos os profissionais envolventes é importante o aprofundar desta temática, permitindo com 

a realização deste trabalho propor futuras questões, tais como: 

- Criar um estudo que permita verificar a congruência entra as ideias do treinador e o 

processo de treino; 
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- Criar um estudo visando um plano formativo e de desenvolvimento para o futebol em 

angola; 

- Estabelecer uma relação entre o desenvolvimento maturacional do jovem futebolista 

angolano com o seu processo de treino; 

- Identificar as características do jovem futebolista de “rua” e federado no contexto 

angolano.  

Concluindo, é possível afirmar que o desenvolvimento deste trabalho poderá 

contribuir/auxiliar de guia para um modelo de trabalho formativo, um dos caminhos a seguir 

para o crescimento da formação desportiva neste contexto. Permitindo assim o 

desenvolvimento e ao mesmo tempo a afirmação futura da qualidade existente neste país.  

Em suma, é de salientar que o estudo e a pesquisa no futebol são feitos entre o 

cruzamento dos conhecimentos teóricos e das experiências práticas, e os mesmos podem 

ser concretizados e otimizados em qualquer parte do mundo, consoante a capacidade de 

adaptação de cada um. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO 1: CARACTERISICAS PRETENDIDAS POR JOGADOR/POSIÇÃO 

SECTOR DEFENSIVO 

GUARDA-REDES 

- Jogador seguro e confiante no jogo com os pés (na saída de bola; e ser opção na 

circulação de bola pela linha defensiva). 

- Domínio do pontapé de baliza. 

- Boa leitura e compreensão do jogo para manter uma boa comunicação com o setor 

defensivo; 

- Forte entre os postes. 

- Fortes na saída dos postes (área e 1x1). 

 

DEFESAS-LATERAIS 
 

- Jogadores fortes no 1x1 defensivo. 

- Com boa envolvência no processo ofensivo, mas com noção de responsabilidade. 

- Com boa leitura, compreensão de jogo. 

- Com boa noção posicional para fechar espaços interiores. 

- Capacidade de cooperação e comunicação para manter a organização do sector 

defensivo. 

 

DEFESAS-CENTRAIS 
 

- Jogadores fortes na marcação e desarme. 

- Boa noção/capacidade de antecipação. 

- Bom sentido posicional (comportamento do corpo em função da bola /noções de 

profundidade). 

- Forte no jogo aéreo. 

- Agressivos, líderes e comunicativos. 

- Boa leitura e compreensão do jogo. 

- Seguros e esclarecidos na saída de bola. 

SECTOR MÉDIO 

MÉDIO-DEFENSIVO 
 

- Jogador com grande sentido posicional. 

- Forte no desarme/recuperação de bola. 
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- Com liderança forte. 

- Com bom passe curto e longo. 

- Forte na cobertura ofensiva e no equilíbrio defensivo. 

- Esclarecido na leitura e compreensão de jogo. 

- Forte no jogo aéreo e proactivo para 2º bolas. 

 

MÉDIOS INTERIORES 
 

- Jogador com boa leitura e compreensão de jogo. 

- Responsável no fechar de espaços interiores (corredor central). 

- Forte no passe, condução e remate. 

- Dinâmico na procura e exploração de espaço entre sectores. 

- Com mobilidade para surgir em apoio ao sector avançado ou em situação de finalização. 

SECTOR AVANÇADO 

ALAS/EXTREMOS 
 

- Jogadores fortes e agressivos no 1x1 no processo ofensivo. 

- Boa leitura e compreensão de jogo. 

- Astutos na exploração de espaços interiores (nas costas do sector defensivo). 

- Bons finalizadores. 

- Noção de largura, amplitude e profundidade. 

- Com facilidade e qualidade nos cruzamentos. 

- Conscientes no acompanhamento dos laterais adversários (equilíbrio defensivo).  

 

PONTA-DE-LANÇA 
 

- Jogador com boa capacidade de finalização (facilidade de remate). 

- Boa leitura e compreensão de jogo (explorar de espaços no sector defensivo adversário). 

- Com grande mobilidade para criar desequilíbrio. 

- Forte no jogo aéreo. 

- Criativo e tecnicamente evoluído. 
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ANEXO 2: Manual de Conceptos Fundamentales por Etapas de Aprendizaje da AFA  

 

 

GRUPO DE DESENVOLVIMENTO 

Cuáles son nuestros objetivos: Ocupar racionalmente el espacio; Tener la pelota; Jugar rápido; Encarar, 

superar al rival; Hacer gol; Evitar el gol 

CONTENIDOS 

OFENSIVOS DEFENSIVOS 

Ocupar racionalmente el espacio 

▪ Separarse, no montarse 

Tener la pelota 

▪ Conducir sin mirar la pelota 

▪ Salir jugando 

▪ Mostrarse, crear líneas de pase 

▪ Por detrás de la línea de la pelota 

▪ El que va de cara tiene preferencia 

Jugar rápido 

▪ Pase fuerte y raso 

▪ Jugar con las dos piernas 

Encarar, superar al rival 

▪ Salir por los dos lados 

▪ Cambio de ritmo 

Hacer gol 

▪ Finalizar rápido 

Evitar el gol 

▪ Defender nuestra portería 

▪ Juntarse para defender 

 

INFANTIS  

Cuáles son nuestros objetivos: Ocupar racionalmente el espacio; Tener la pelota; Avanzar a portería; 

Jugar rápido; Encarar, superar al rival; Hacer gol; Recuperar la pelota; Evitar el gol. 

CONTENIDOS 

OFENSIVOS DEFENSIVOS 

Ocupar racionalmente el espacio 

▪ Un jugador cerca de las líneas de banda; 

▪ Equipo corto, llegar en bloque; 

Tener la pelota 

▪ Tocar y mostrarse; 

▪ El balón se pide con un movimiento; 

Avanzar  

▪ Pasar al que corre hacia delante; 

▪ Jugar por las bandas; 

▪ Pasar donde estará el compañero; 

▪ Jugar rápido; 

▪ Pase fuerte y raso; 

▪ Jugar con las dos piernas; 

Recuperar la pelota 

▪ Recuperar la pelota para dársela al compañero; 

▪ Evitar que el contrario avance 

▪ Defender en línea 

▪ Esperar en zona 

▪ Moverse en función del balón y del rival 

▪ Ayudar al compañero 
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▪ Encarar, superar al rival; 

▪ Salir por los dos lados; 

▪ Cambio de ritmo; 

▪ Hacer gol; 

▪ Finalizar rápido. 

INICIADOS 

Cuáles son nuestros objetivos. 

OFENSIVOS DEFENSIVOS 

• Ocupar racionalmente el campo 

• Tener la pelota; 

• Avanzar a portería;  

• Desmarcase, dar soluciones;  

• Jugar rápido 

• Encarar  

• Engañar 

• Centrar la pelota 

• Hacer gol 

• Recuperar la pelota 

• Pressing, Presional al contrário 

• Marcar al contrario 

• Temporizar 

• Dirigir al atacante  

• Obstaculizar el avance  

• Proteger la portería  

• Evitar el gol  

 

CONTENIDOS 

• GENERALES: las zonas del campo y saber jugar en cada una de ellas, se juega hablando, el cambio de 

actitud: ataque-defensa/defensa-ataque,... 

• OFENSIVOS: perfilarse, decidir antes de recibir, jugar fácil, jugar por las bandas, cargar a un lado y 

descargar al otro, finalizar rápido… 

• DEFENSIVOS: defender sin faltas, mirar la pelota, ofrecer el lado fuerte, la jugada acaba al recuperar el 

orden, esperar el momento para entrar, perfilar el cuerpo… 

JUVENIS 

Cuáles son nuestros objetivos. 

OFENSIVOS DEFENSIVOS 

• Ocupar racionalmente el campo 

• Tener la pelota; 

• Avanzar a portería;  

• Desmarcase, dar soluciones;  

• Jugar rápido 

• Encarar  

• Engañar 

• Centrar la pelota 

• Hacer gol 

• Recuperar la pelota 

• Pressing, Presional al contrário 

• Marcar al contrario 

• Temportizar 

• Dirigir al atacante  

• Obstaculizar el avance  

• Proteger la portería  

• Evitar el gol  

CONTENIDOS 
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• GENERALES: conciencia táctica, los que están lejos también juegan, medir la intención del rival, es mejor 

llegar que estar… 

• OFENSIVAS: juntar defensas, conducir para dividir, no cerrar caminos al poseedor, no asfixiar la jugada… 

• DEFENSIVAS: estar a la distancia adecuada, no perseguir la pelota proteger el espacio, entrar de lado, , 

si no hay peligro paciencia, ... 

JUNIORES 

Cuáles son nuestros objetivos. 

OFENSIVOS DEFENSIVOS 

• Ocupar racionalmente el campo 

• Tener la pelota; 

• Avanzar a portería;  

• Desmarcase, dar soluciones;  

• Jugar rápido 

• Encarar  

• Engañar 

• Centrar la pelota 

• Hacer gol 

• Recuperar la pelota 

• Pressing, Presional al contrário 

• Marcar al contrario 

• Temportizar 

• Dirigir al atacante  

• Obstaculizar el avance  

• Proteger la portería  

• Evitar el gol  

 

CONTENIDOS 

GENERALES: estar en el sitio no es lo mismo que estar en situación, ajustar la posición aún estando el 

balón lejos, controlar el ritmo del partido, ventaja posicional… 

  OFENSIVOS: jugar con segunda línea, saltarse a un central, perfilarse para encarar al portero, salir del 

ángulo de visión del defensor… 

  DEFENSIVOS: poner trampas al atacante, como marcar a un contrario (hábil, rápido, corpulento, torpe...), 

eliminar al más adelantado, si recibe de espaldas no dejarle girar… 
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ANEXO 3: MODELO DO PLANO DE TREINO 

U. TREINO: 117 DATA: 21/09/2017 Hora: 8h às 9:30 min. Microciclo: 30 Dia da semana: Quinta 

Nº Jogadores: 26 
(5Gr + 21 jogadores) 

Vol. Treino: 90min. Vol. Real: 81 min. Mesociclo: 7 Campo disp.: ½ Campo  

MATERIAL Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Sinalizadores; Cones; 11 bolas;  
3 Conjunto de coletes; Escadas 
de coordenação; 

Processo Defensivo 

Pressão na 1º Fase de construção do 

adversário 

- Saída de bola do adversário 

- Circuito técnico e coordenativo 

- Velocidade 

 

PARTE INICIAL/ AQUECIMENTO Palestra: 6 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO: 8 + 8 min.   

Categorização: MEPG – Circuito (Ex. Técn./Físico) 
Número: Duplas / Espaço: ½ campo 
 
Objetivo específico: Circuito de técnica e coordenação 
Os jogadores dispostos em forma de hexágono vão realizando 
combinações como os números indicados na figura, executando 
passe e receção. 
De seguida após o passe os jogadores têm de trocarem de coluna 
para a sua direita, realizando os obstáculos que encontra, tais como: 
escadas de coordenação, estacas para mudanças de direção; arcos, 
para saltos unipedal e bipedal. 
Variáveis: As combinações de passe vão sendo alteradas pelo 
treinador. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 

 HIDRATAÇÃO: 2 min. 

 Tempo: 20`min 

 
Categorização: MEPG – Manutenção da posse de bola (secundado 
pelo método de jogo) 
Número: 8x4/ Espaço: 35mx30m 
 
Objetivo específico: Zonas de pressão (Não deixar progredir pelo 
corredor central) 
Num espaço retângular formam-se 3 equipas (branca, azul e 
amarela) de 4 jogadores. 
O espaço delimitado para o exercício encontra-se dividido em 2 
quadrados onde estão duas equipas (branca e azul).  
O objetivo do exercício é que uma equipa (amarela) recupere a 
posse da bola (processo defensivo) enquanto uma das equipas 
executa 6 passes. Para além, de não poder permitir que a bola 
transite para a equipa que está no outro campo, por entre as 
estacas (corredor central). Pois, se isso se verificar a equipa 
mantem-se após a recuperação a posse da bola. 
Se recuperar a bola sem a condicionante anterior as equipas trocam 
de funções. 
Dois jogadores da equipa que está em espera podem entrar no 
campo contrário para ajudar na circulação. 
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 Tempo: 27`min 

Categorização: MEP – Competição (Prática de jogo) 
Número: Gr+ 10 x 10 +Gr / Espaço: ½ campo 
 
Objetivo específico: 1º Fase de Construção – Condicionar a saída 
de bola do adversário. 
 
Confrontam-se duas equipas (azul e amarela), iniciando o exercício 
sempre com saída de bola do guarda-redes.  
O objetivo do exercício é a equipa amarela organizar-se 
defensivamente (bloco médio) e permitir que os azuis saiam a jogar.  
Após a equipa adversária sair a jogar, a equipa amarela deve 
conseguir recuperar bola antes que a equipa adversária consiga 
ultrapassar a linha vermelha, se o conseguir conquista 1 ponto, 
podendo obter mais 2 pontos e conseguir o golo. 
Por sua vez a equipa adversária também conquista 1 ponto se 
conseguir ultrapassar a linha vermelha e 2 pontos se fizer golos nas 
balizas reduzidas. 
 
Variante: A equipa amarela condiciona a saída de jogo adversária, 
obrigando a sair a jogar com uma bola longa. 
 

 Retorno à calma: 6min. 

OBSERVAÇÕES:  
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ANEXO 4: Modelo de Ficha Individual do Atleta 

FICHA INDIVIDUAL DO ATLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ANEXO 5: Modelo de Jogo – Esquemas Táticos 

ESQUEMAS TÀTICOS 

 

a) Cantos Ofensivos 

 

Nos cantos ofensivos foram delineados quatro comportamentos: observar a trajetória 

da bola; respeitar a função atribuída; postura agressiva “atacar a bola” e evitar 

transição defesa-ataque adversária. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nos cantos ofensivos foram pré-definidos quatro tipos de cantos “padrão”: 

▪ Canto curto com combinação direta, progredindo com um cruzamento ao 1º poste 

(indicação gestual – elevação de um braço). 

▪ Canto curto com o jogador que receciona a bola progride para cruzamento ao 2º 

poste (indicação gestual – elevação de dois braços). 

▪ Canto curto com a desmarcação em apoio do jogador que está ao 1º poste (PL). 

Podendo rececionar orientando para a baliza e executando um passe 

atrasado/rematando ou devolver ao jogador que marcou o pontapé de canto e este 

cruza ao 1º poste (indicação gestual – elevação dos dois braços com a bola nas 

mãos). 

▪ Canto curto com a rápida oposição do jogador adversário é criada uma situação de 

2x1, fixando o adversário e com uma desmarcação (por detrás das costas). 

 

Figura 17: Estratégia dos Esquemas Táticos Ofensivos 
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 Todos os jogadores têm funções diferentes, explorando zonas de ataques diferentes: 

• Zona verde – 1º Poste. 

• Zona amarela – Espaço central. 

• Zona vermelha – 2º Poste. 

• Zona de segundas bolas e equilíbrio. 

 

b) Cantos Defensivos 

 Nos cantos defensivos foram delineados quatro comportamentos: atitude agressiva e de 

antecipação; acompanhar e trajetória da bola; bloco compacto e cooperante; preparar para 

transitar defesa-ataque. 

 

 

 

 

 
 

 Nos cantos defensivos pré-definiu-se uma marcação mista como principal método 

defensivo. 

Sendo assim a equipa organiza-se: 

▪ Zona Verde: Ponta de lança (1º poste) e defesa lateral (linha zona da pequena área). 

▪ Zona Vermelha e amarela: Médio defensivo, defesas-centrais e defesa do lado 

contrário marcação individual. 

▪ Zona das Segundas bolas: 2 Jogadores á entrada da área com funções defensivas 

(médios interiores) mas atentos às 2º bolas e para lançamento de transição defesa-

ataque. 

▪ Ala do lado contrário ao da bola no sector médio para transitar (sai em velocidade 

para o corredor lateral mais próximo). 

▪ Ala do lado da bola dá profundidade na linha do ½ campo.  

 

 Na marcação de cantos curtos, saem imediatamente na pressão ao portador da bola o 

jogador do espaço e o defesa.-lateral que está na zona da pequena área. 

 

 

Figura 18: Estratégia dos Esquemas Táticos Defensivos. 
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c) Livres defensivos 

 Em livres defensivos laterais a equipa cria uma barreira composta por 2 jogadores, 

contudo o guarda-redes toma a decisão de acrescentar ou retira jogadores. Os outros 

jogadores organizam-se marcando individualmente, colocados na entrada da área. 

Nos livres frontais defensivos, o Guarda-redes é responsável por organizar a barreira, 

tomando a decisão do número de jogadores (normalmente 4). Os restantes jogadores 

realizam marcação individual. 

 

d) Livres ofensivos 

 Nos livres ofensivos foram pré-definidos dois tipos: 

➢ Livre direto á entrada da área. 

➢ Livre “com jogo curto”. 

 

 A primeira situação verifica-se como diz a designação quando o livre é frontal e muito 

próximo da linha da grande área, com a marcação do livre por de um jogador com o gesto 

técnico mais capaz e concretizar golo. 

 O livre “com jogo curto” verifica-se em todas as outras situações, com a equipa a sair a 

jogar e a desenvolver o processo ofensivo, face a sua baixa dimensão física. 
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ANEXO 5: Modelo de Relatório de Treino 

RELATÓRIO DO TREINO – U.T. Nº 117 

ASSIDUIDADE: Esteve ausente da unidade de treino o atleta Daniel Cabanelas. 

PLANEAMENTO: A planificação foi cumprida relativamente ao inicialmente planeado, sendo 

concretizado todos os exercício definidos para a sessão de treino. 
CUMPRIMENTO DOS OBJECTIVOS: Os objetivos gerais e específicos definidos para a sessão 

de treino foram totalmente alcançados com um bom nível de execução e de assimilação por parte 

da equipa. 

CONCRETIZAÇÃO DOS EXERCICIOS:  

O treino iniciou-se com uma palestra onde o treinador falou sobre a importância do percurso 

escolar dos alunos (uma vez que existiram atletas que foram “castigados” com corrida á volta do 

campo por terem faltado á escola). Foi também transmitido, os objetivos para a sessão de treino 

que passaram por trabalhar, o processo defensivo na 1º fase de construção da equipa adversária, 

condicionando a mesma para zonas de pressão. 

No contexto prático, no aquecimento foi desenvolvido um exercício com ações técnicos, mais 

concretamente de passe e receção juntando aspetos coordenativos.  

Aos jogadores no decorrer da tarefa foi exigido diferentes combinações, que os mesmos foram 

desenvolvendo com uma qualidade um pouco abaixo do que são capazes. Dessa forma, foram 

transmitidos vários feedbacK´s para importância da qualidade e da concentração necessária. 

Antes de terminar a fase de aquecimento, foi utilizada a mesma estrutura da tarefa para 

realização de velocidade. 

Na parte fundamental, após a realização de alongamentos e de hidratação foi dinamizado um 

exercício que pretendia pressionar/condicionar para recuperação da posse da bola, foram 

organizadas equipas de 4 jogadores para estarem presentes os princípios defensivos. No 

exercício, foi colocada uma condicionante que direcionava os atletas, para a “proteção” do 

corredor central e condicionar para roubar no corredor lateral.  

O exercício foi desenvolvido com boa dinâmica, intensidade e qualidade com a existência de 

alguns períodos, onde a equipa que estava em processo defensivo fica “desmoralizada” por não 

conseguir recuperar a bola, mas o mesmo verifica-se pela existência de pouca cooperação e 

comunicação entre os jogadores que constituíam a equipa, porém com alguns feedback`s os 

mesmos corrigiam essa atitude. 

Dando continuidade ao treino e progredindo para um contexto mais formal, foi realizado jogo 

condicionado em ½ campo Gr+10x10, onde era obrigatório o guarda-redes sair a jogar. A equipa 

adversária tinha que adotar um bloco médio e após a saída da bola para um dos centrais, a 

equipa em processo defensivo adotar uma postura agressiva condicionando o adversário para 

rapidamente recuperar a posse da bola. 

O jogo/exercício foi concretizado com muito boa qualidade por parte de todos jogadores, mesmo 

trocando as equipas de funções. O que demonstrou que perceberam e assimilaram o 

comportamento pretendido pelo treinador. 

Após a finalização desta tarefa deu-se por terminada a sessão de treino após alguns minutos de 

alongamentos e reforço muscular. 

ASPECTOS NEGATIVOS: Não existiram aspetos relevantes a mencionar. 

ASPECTOS POSITIVOS: Não existiram aspetos relevantes a mencionar. 

 U.T: 117 DATA: 21/09/2017 
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ANEXO 6: MODELO DE REGISTO DOS TEMPOS DE TREINO 

 

 

TEMPOS DE TREINO DOS MÉTODOS DE TREINO 

JUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPOS DE TREINO DOS CATEGORIZAÇÃO DOS EXERCICIOS  

JUNHO 
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ANEXO 7: MODELO DO REGISTO ANUAL DE CONTEUDOS E MOMENTOS DO JOGO 

 

REGISTO ANUAL DOS CONTEUDOS/MOMENTOS 
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ANEXO 8: AQUECIMENTO PADRÃO PARA O JOGO 

AQUECIMENTO PADRÃO TEMPO: 15 min.  

Categorização: MEPG – Descontextualizados 
Espaço: ½ Campo; Número: 2 grupos de 5 jogadores 
 
Objetivo: Aquecimento para jogo  
 
Inicialmente o grupo é separado em igual número pelos quatro cones dispostos no terreno. Os jogadores 1 
realizam passe para coluna em frente e vão fazendo a coordenação solicitada pelo treinador (skipping; rotação de 
braços, corrida lateral, corrida á retaguarda) no mesmo sentido passe. Numa segunda fase passam para a frente e 
deslocam-se na diagonal, noutro momento passam na diagonal e realização coordenação nas escadas e slalom 
nos cones 
 
No segundo exercício duas equipas realizam posse de bola numa estrutura de 5 x 5 devem tentar manter a posse 
da bola. 
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ANEXO 9: REGISTO DO CAMPEONATO PROVINCIAL 

CLASSIFICAÇÃO FINAL  
CAMPEONATO PROVINCIAL DE LUANDA 

FASE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUZAMENTO – RESULTADOS 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE LUANDA 

FASE MUNICIPAL 
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    ANEXO 10:    REGISTO DO TEMPO DE JOGO                                 

REGISTO DO TEMPO DE JOGO – INDIVIDUAL 
INICIADOS – SUB 15, 2017 
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ANEXO 11: MODELO DE ANÁLISE E REFLEXÃO DO JOGO 
ANÁLISE E REFLEXÃO AO JOGO DO CAMPEONATO 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE LUANDA – SUB15 
1º FASE – 17 º JORNADA 

AFA “B” X C. D. 1º AGOSTO 
DATA: 21/10/2017 LOCAL DO JOGO: Estádio da Glória  

1º PARTE 1 x 2 RESULTADO FINAL:  1 X 3 

ASPETOS POSITIVOS:   
- O Comportamento da equipa ao longo da partida face a uma equipa de faixa etária superior e 

de uma dimensão física muito superior; 

- O controlo dos diferentes momentos do jogo:  

Processo ofensivo - a equipa teve a capacidade a posse e circulação de bola com a criação de 

situações de finalização; 

Processo defensivo - apesar de ser uma equipa mais agressiva e veloz a equipa teve a 

capacidade de não permitir muitas situações de finalização; 

- A reação da equipa após estar a perder por 2-0 aos 15min. ter a capacidade de reduzir e 

discutir o jogo perante uma equipa adversária superior em diferentes aspetos. 

ASPETOS NEGATIVOS:  
- Algum receio inicial da equipa adversária que levou a equipa a optar por uma forma de jogar 

diferente do habitual; 

- Erradamente nos primeiros 15 minutos de jogo a equipa optou por fazer um jogo mais direto. 

Expondo a equipa, (pois era apanhada em transição ataque-defesa) após a recuperação de 

bola da equipa adversária esta criou alguma dificuldade na parte inicial do jogo e aproveitando 

erros individuais criaram uma vantagem de 2 golos; 

- As várias e claras ocasiões de finalização desperdiçadas pelo setor avançado. 

ASPETOS A CORRIGIR:  

 

 

Nº TITULARES TEMPO DE 

JOGO 

GOLOS PONTUAÇÃO Nº TITULARES TEMPO 

DE JOGO 

GOLOS PONTUAÇÃO 

12 SUNDA 70`  8 7 AG. FÉLIX 8´  7 

15 KANO 70´  8 10 MUSSOLÉ 11`  6 

22 DOMINGOS 70`  9 4 REABI 0´  4 

5 PAULO 70`  8 12 COUTINHO 0`  4 

27 JELSON 70`  8 13 AG.JOÂO 0`  4 

6 ANTÓNIO L. 70`  9 23 BANGO 10`  7 

4 DEMBO 60´  8 3 NICOLAU 42´  9 

8 CALUVALE 29´  6      

9 GEOVANI 70` 33` 10      

17 FRANCISCO 64´  7      

11 KIOMBOLOCA 59´  8      
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SISTEMA TÁCTICO:  Gr + 4 + 3 + 3    

INÍCIO DO JOGO FINAL DO JOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golos Sofridos: 8`; 13`; 60` 
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ANEXO 12: RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DE ADVERSÁRIO 
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ANEXO 13: Modelo da Ficha de Jogo do Campeonato Provincial de Luanda 

 

 

COMISSÃO DE ARBITRAGEM 

     ACADEMIA DE FUTEBOL DE ANGOLA 

 
Competição:  CAMPEONATO  MUNICIPAL DE FUT.DE SUB-15 B 

Jornada 9ª   Nº  

Visitado x 

Jogo: AFA B Vs JADSIL Visitante  

Nome do Clube ACADEMIA DE FUTEBOL DE ANGOLA Código AFA 

Campo:  Localidade: LUANDA 

Estarão presentes neste jogo 

Medico:  Cartão FAF  

Treinador: RICARDO RIBEIRO Cartão FAF    

Treinador Adjunto: SEBASTIÃO PALAVRA NGOLA Cartão FAF       

Massagista: BESSECA ERNESTO MENGA Cartão FAF    

 
(a) Nome completo dos jogadores utilizados em letra maiúscula 

e sem abreviaturas 
Cartões Número de Licença da FAF 

1 SUNDA KISEMA AFONSO        

 

 

 

 

 

 

R 

U 

B 

R 

I 

C 

A 

6 ANTÓNIO NZINGA PEREIRA LOPES       

7 AGOSTINHO FELIX       

9 GEOVANI B. PAXE       

10 JOSÉ MUSSOLE       

13 AGOSTINHO JOÃO       

15 KANO GABRIEL M. OSCAR       

18 AGEU CORREIA       

21 ALEXANDRE MBUNGA       

22 DOMINGOS ANTÓNIO MENDES       

27 JELSON JORGE SALVADOR VIEIRA       

SUPLENTES                                               Substituições 

12 AFONSO DOMBELE       

2 FERNANDO CALUVALE       

14 PEDRO MIGUEL       

17 CLAUDIO NTEKO       

18 AGEU CORREIA       

19 LUIS BORGES       

23 ANTÓNIO BANGO       

Capitão da Equipa: SUNDA AFONSO 1 

Sub-Capitão: ANTÓNIO LOPES 6 

LUANDA 11/11/ 2017                                      O DELEGADO  AO JOGO 

Só poderá constar desde que o clube prescinda do 2º Delegado. 

(a)– Numero da Camisola- (b) Nome e Numero da Camisola- (c) Indicar fazer inserir o nº Delegado (1ºou2º) 
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ANEXO 14: Estratégia de Pontuação Individual do Campeonato Provincial 

 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÂO DO JOGO  
CAMPEONATO PROVINCIAL 

No decorrer da época desportiva 2017 o treinador adotou uma estratégia de motivação 

e competitividade no plantel para os jogos do campeonato provincial.  

Dessa forma, tendo em conta algumas ideias e objetivos pretendidos para a forma de 

jogar da equipa, foram definidos critérios de pontuação coletivos e individuais criando 

assim um  maior foco e compromisso tanto ao nível coletivo como individual.  

Sendo, no final de cada jornada atribuída a pontuação, segundo os critérios seguintes, 

encontrando assim o designado: HOMEM DO JOGO. 

PONTUAÇÕES INDIVIDUAL 

1. PONTUAÇÂO DA EQUIPA TÉCNICA 

 
 Pontos atribuídos pelo Treinador e Treinador Adjunto: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

Podendo atingir o somatório máximo de 10 pontos. 

 

2. MARCAÇÃO DE GOLOS 

 
 A cada golo marcado são atribuídos pontos segundo a sua posição em campo 

(exceto na conversão de grandes penalidades em que a pontuação do jogador é 

sempre a mesma), este obtém os seguintes pontos adicionais: 

✓ AVANÇADO: +2 (dois pontos positivos); 

✓ MÉDIO: +3 (três pontos positivos); 

✓ DEFESA: +4 (quatro pontos positivos); 

✓ GUARDA-REDES: +20 (vinte pontos positivos); 

✓ APONTADO POR SUPLENTES: +1 (um ponto positivo por cada golo) 

 
 As grandes penalidades serão pontuadas da seguinte forma: 

GUARDA-REDES QUE DEFENDA PENÁLTI: +2 (dois pontos positivos) 

JOGADOR QUE FALHE PENÁLTI: -1 (um ponto negativo) 

JOGADOR QUE CONVERTA PENÁLTI: +1 (um ponto positivo) 

 

3. PONTUAÇÕES DISCIPLINARES 

 
 Os jogadores podem ser pontuados por comportamento, atitude e concentração em 

jogo de 0 a 5 pontos. 

4. ASSISTÊNCIAS 
 

O jogador que realiza uma assistência para o colega concretizar o golo ganha 1 

ponto adicional. 



104 
 

5. PONTUAÇÃO DE SUPLENTES 
 

 Todos os suplentes são pontuados com pontos de equipa (quer sejam utilizados ou 

não); 

 Os suplentes que entram serão pontuados consoantes as incidências do jogo, 

ocorridas após a sua entrada no jogo; 

 Os jogadores convocados, que fiquem no banco e que não forem utilizados na 

jornada serão atribuídos 2 pontos por cada treinador, para além dos restantes 

pontos de equipa. 

6. TEMPO DE JOGO 
 

  Os jogadores que terminem o jogo, isto é, façam os 70min. ganham  1 ponto. 

 

PONTUAÇÕES DE EQUIPA 
 

7. PONTUAÇÂO Á EQUIPA DE GOLOS 
 

 É atribuído 1 ponto positivo a todos os jogadores por cada golo obtido pela 

equipa: 

- EQUIPA MARCA GOLO: +1 (um ponto) 

- EQUIPA SEM MARCAR: -1 (um ponto negativo) 

- EQUIPA SEM SOFRER: defesas (+2) e restantes jogadores +1 (um ponto) 

 

 Recuperação: 

Empate tendo estado a perder por 1 golo: +1 (um ponto positivo) 

Empate tendo estado a perder por 2 golos: +2 (dois pontos positivos) 

Empate tendo estado a perder por 3 golos: +3 (três pontos positivos) e assim 

sucessivamente. 

 Se em vez de empate, a equipa alcançar a vitória (reviravolta do resultado), os 

pontos duplicam (Ex. 4 pontos por ganhar tendo estado a perder por 2 golos). 

 
 Por cada golo sofrido pela equipa, será retirado a cada jogador da equipa os 

seguintes pontos: 

✓ GUARDA-REDES: -2 (dois pontos negativos); 

✓ DEFESA: -2 (dois ponto negativo); 

✓ MÉDIOS:- 1 (um ponto negativo); 

✓ AVANÇADOS:-1 (um ponto negativo). 

 
8. RESULTADOS DO JOGO 

 
É atribuído a todos os jogadores da equipa pontos (positiva ou negativamente) pelo 

resultado do jogo: 

 

✓ VITÓRIA: +1 (um ponto positivo) 

✓ EMPATE: 0 (zero pontos) 

✓ DERROTA: -1 (um ponto negativo) 
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ANEXOS 15: MODELO DE PONTUAÇÃO DOS JOGOS 

    

 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE LUANDA – SUB15 
 

DATA: 14/10/2017 JOGO: AFA Vs HABILIDOSOS 16º JORNADA 

1º PARTE 1 x 2 RESULTADO FINAL:  4 X 2 

 

 
SUPLENTES  

PEDRO C  

DOMINGOS  

A.LOPES  

KIOMBOLOCA  

MUSSOLÉ  

GEOVANI  

A.JOÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº JOGADORES T G RJ E A GM GS R CJ TJ Total 

12 DOMBELE 8 - 1 2 - 4 -4 - 3 1 15 

21 ALEXANDRE 6 - 1 2 - 4 -4 - 3 - 12 

5 PAULO 7 - 1 2 - 4 -4 - 3 1 14 

4 REABI 6 - 1 2 - 4 -4 - 3 - 12 

14 PEDRO M 6 - 1 2 - 4 -2 - 3 - 14 

3 NICOLAU 9 4 1 2 - 4 -2 - 3 1 22 

8 SAMUEL 6 - 1 2 - 4 -2 - 3 - 14 

24 DEMBO 9 3 1 2 - 4 -2 - 3 1 21 

7 AGOSTINHO F 6 - 1 2 - 4 -2 - 3 - 14 

27 GELSON 6 - 1 2 - 4 -2 - 3 - 14 

17 FRANCISCO 8 - 1 2 - 4 -2 - 3 1 17 

28 PEDRO C. 4 - 1 2 - 4 0 - 3 - 14 

22 DOMINGOS 10 - 1 2 - 4 0 - 3 - 20 

6 A.LOPES 10 - 1 2 - 4 0 - 3 - 20 

11 KIOMBOLOCA 10 - 1 2 - 4 0 - 3 - 20 

10 MUSSOLÉ 10 4 1 2 - 4 0 - 3 - 24 

9 GEOVANI 10 3 1 2 - 4 0 - 3 - 23 

13 A.JOÃO 10 - 1 2 - 4 -2 - 3 - 18 

Pontos Individuais -  T - Treinadores; G –Golos; A – Assistência; TJ – Tempo de jogo 

Pontos de Equipa - GM – Golos Marcados; GS – Golo sofridos; RJ – Resultado do jogo;  

E – Empate estando a perder; CJ – Comportamento, Atitude e Concentração da Equipa;  
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ANEXOS 16: MODELO DE FICHA DE ESTATISTICA DE AÇÕES DO JOGO 

 

ACADEMIA DE FUTEBOL DE ANGOLA 
 

ACÇÕES REALIZADAS NO MOMENTO DO JOGO 

         1ª 2ª 
TOTAL GOLO 

                1 -- 10 11 -- 25 26 -- 35 1 -- 10 11 -- 25 26 -- 35 

Nº   JOGADORES 
REMATES FORA D. B 

                                                    Nº        m´ 

                                                            

      
REMATES A BALIZA 

                                                      

                                                            

      
CRUZAMENTOS E/D 

                                                      

                                                            

      
CABECEAMENTOS 

                                                      

                                                            

      
PERCA DE BOLA 

                                                      

                                                            

      
RECUPERAÇÕES 

                                                

                                                          Assist.ª 

SUPLENTES 
CANTOS OFENSIVOS 

                                                      

                                                            

      
FALTAS COMETIDAS 

                                                      

                                                            

      
FORA DO JOGO 
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