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RESUMO 

O presente documento foi elaborado no âmbito do estágio realizado durante a desportiva 

2017-2018 para obtenção do grau de mestre no mestrado em Ciências do Desporto com 

Especialização em Jogos Desportivos Coletivos no escalão de Juniores A (sub-19) da 

ADCE Diogo Cão. 

Para uma avaliação mais rigorosa dos tempos de treino e jogo da época desportiva de 

cada jogador, foram analisados os Tempos Individuais de Treino e Tempos Individuais 

de Jogo. Para avaliação coletiva, a equipa técnica baseou-se nos métodos de treino postos 

em prática. 

Em relação aos métodos de treino verificámos que os Específicos de Preparação foram 

os mais utilizados representando 60% do total de métodos utilizados. De seguida os 

métodos Específicos de Preparação representaram 31% da totalidade e por último os 

métodos de Preparação geral foram utilizados com uma percentagem de 9%. 

No que respeita aos Tempos Individuais de Treino verificou-se que o atleta “jogador 20” 

foi quem mais minutos de prática em treino (8211 minutos). Relativamente aos índices 

de competição e começando pelos Tempos Individuais de Jogo, verificou-se que o 

“jogador 1” foi o mais utilizado com 2389 minutos correspondendo a 100% dos jogos 

efetuados. 

Quantos aos remates efetuados o “jogador 17” e “jogador 18” foram os mais rematadores 

com 48 remates cada no total de 359 remates em 25 jogos. Em termos coletivos podemos 

concluir que obtivemos uma boa média de remates (14,36/jogo). 

Em golos marcados, a equipa conseguiu concretizar por 101 vezes o objetivo do jogo em 

25 jogos, o que perfaz uma média de 8,3 golos/jogo. O melhor marcador da equipa foi o 

“jogador 18” com 15 golos. Um dado para refletir foi o facto de termos sofrido 30 golos 

em 25 jogos o que me leva a concluir que a Organização Defensiva devia ter sido mais e 

melhor trabalhada. 

Como principais conclusões achamos fundamental uma conceção de exercícios de treino 

adaptada ao desenvolvimento dos jogadores, principalmente, nos escalões de formação.  

Palavras-chave: Futebol, indicadores de treino, indicadores de jogo. 
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ABSTRACT 

 

The present report was prepared within the scope of the training course during the sport 

2017-2018 to obtain the master's degree in the master's degree in Sports Sciences with 

Specialization in Collective Sports Game and was carried out at the junior A team (sub-

19) of ADCE Diogo Cão. 

 

For a more rigorous evaluation of the training and game times of each player's sporting 

season, the Individual Time of Training and Individual Time of Game were analyzed. 

For collective evaluation, the technical team was based on the training methods put into 

practice. 

Regarding the training methods, we verified that the Preparation Specifics were the most 

used representing 60% of the total methods. Then the Specific Preparation methods 

represented 31% of the total and finally the General Preparation methods with a 9% 

percentage. 

 

Regarding the Individual Time of Training, it was verified that the athlete "player 20" had 

the most minutes of practice in training (8211 minutes). 

The competition indexes and starting with the Individual Time of Game, it was verified 

that "player 1" was the most used with 2389 minutes corresponding to 100% of the games 

made. 

In finalization skills "player 17" and "player 18" were the most auctioned with 48 shots 

each in total of 359 shots in 25 games. In collective terms we can conclude that we 

obtained a good average of shots (14.36 / game). 

 

In regard to goals scored, the team scored by 101 times in 25 games which means an 

average of 8.3 goals / game. The best scorer of the team was the "player 18" with 15 goals. 

One thing to ponder was the fact that we had 30 goals in 25 games, which leads me to 

conclude that the Defensive Organization should´ve been better and needs to be worked 

in future. 

As main conclusions, we believe that a training exercise concept adapted to the 

development of the players is essential, especially in the training levels. In this sense, the 

focus on decision-making in situations of constant pressure and high intensity is our 

understanding of the key to achieving everything we believe in. 

Key words: Football, training stats, game stats.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Este estágio foi realizado na época desportiva de 2017/2018 e teve como objetivo a 

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

Desportivos Coletivos no ramo de Futebol e também, a obtenção do Grau II de Treinador 

de Futebol, sendo a entidade formadora a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

em Vila Real. 

 A associação desportiva que acolheu o meu estágio foi a ADCE Diogo Cão, o clube no 

distrito que melhor forma jogadores e pessoas no qual cumpro o meu 4º ano como 

treinador. O meu tutor de estágio foi o Professor Carlos Felisberto e o Coordenador, o 

Professor Dr. Victor Maçãs. Ambos estão devidamente habilitados com o Grau IV de 

treinador de Futebol. 

Optei pela ADCE Diogo Cão como entidade desportiva para a realização do estágio pois 

já cumpro alguns anos ao serviço do clube e, por ter residência atual na cidade de Vila 

Real, conciliou assim outros aspetos da minha vida pessoal. É um clube que tem foco no 

futebol de formação, importante na aprendizagem nos primeiros anos de treino  

Apesar de estar num contexto considerado de nível profissional baixo, contexto distrital, 

fui ensinado a trabalhar com exigência alta, tanto através dos professores da entidade 

formadora como dos treinadores com quem tive a oportunidade de privar no clube, sendo 

também isso que exigimos aos atletas.  

Considero também que existe esse incentivo no clube pois, a Diogo Cão é o sitio de 

eleição para alunos que se querem integrar num clube para iniciar a sua carreira de 

treinador e cumprir o(s) respetivo(s) estágio(s), trazendo assim o conhecimento adquirido 

através da universidade. 

Relativamente aos jogadores, é exigido que sejam o mais profissionais possível em 

termos de trabalho, foco no treino e em cada exercício, sendo esta uma ferramenta 

fundamental para o treinador de futebol, na medida em que é ele que vai possibilitar a 

evolução dos jogadores, direcionando e orientando o processo através de uma seleção e 

realização criteriosa (Castelo, 1986).  

Contudo, neste escalão, as prioridades dos jovens começam a ser outras que não o futebol. 

É necessário um bom espírito de grupo, dirigindo o foco para um objetivo específico pois 

o Futebol, sendo um desporto pertencente aos Jogos Desportivos Coletivos (Garganta & 
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Pinto, 1998) é necessário que a equipa estabeleça ações de cooperação entre os seus 

elementos, criando relações de adversidade e oposição com a outra equipa, de forma a 

atingir o objetivo do jogo: vencer, marcando golos e evitar sofrer (Neto, 2002). 

Respetivamente a objetivos pré-definidos por mim neste estágio, creio que 

principalmente está a obtenção de conhecimento e experiência em tudo o que engloba o 

processo de treino. 

 Nesta época, com atletas sub-19, tive curiosidade em como seria a minha liderança sobre 

jogadores apenas 4 anos mais novos do que eu e se o entrave em questões de liderança 

seria mais relevante nesse aspeto ou no meu perfil como treinador. 

No entanto, o grande objetivo passava por assumir, cada vez mais, um papel relevante no 

treino e não apenas “figura de corpo presente” como por várias vezes vi ser referido o 

papel de treinador adjunto, assistindo, coadjuvando e liderando partes do treino, 

aprendendo também a fortalecer a importante relação com o jogador e percebendo melhor 

o funcionamento de um balneário desportivo como treinador. 

Do ponto de vista estrutural, este relatório é estruturado da seguinte forma: 

1. Introdução onde é feita uma abordagem global do enquadramento do estágio realizado; 

2. Análise do Contexto - É descrito o clube que acolheu este estágio bem como é revelada 

a sua caracterização como instituição. Neste ponto é exposta a caracterização do plantel 

a nível qualitativo e quantitativo; 

3. Fundamentos Metodológicos – São abordados 4 fundamentos: treinador; jogador, 

treino e jogo, bem como uma reflexão fundamentada com diversos autores da formação 

de jovens jogadores; 

4. Controlo e Avaliação do Processo - Onde é demonstrada toda a planificação da época 

desportiva; 

5. Conclusões - É efetuada uma síntese para avaliar a forma como decorreu o estágio 

revelando pontos positivos e menos positivo; 

6. Bibliografia - São apresentadas todas as referências bibliográficas que sustentam e 

valorizam este documento.
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2 - ANÁLISE DO CONTEXTO DE INTERVENÇÃO 

 

No que concerne à análise de contexto de intervenção é feita uma breve caracterização do 

clube e do meio envolvente, com análise às condições de trabalho desta época, 

competições em que a equipa esteve envolvida e descrição de objetivos tanto do clube 

como a nível pessoal. 

2.1 - CARACTERIZAÇÃO DO CLUBE 

A Associação Desportiva e Cultural da Escola Diogo Cão (ADCE Diogo Cão) foi 

constituída em 22 de Janeiro de 1991 no Cartório Notarial de Santa Marta de Penaguião, 

com o fim de fomentar a prática desportiva e participar em ações de carácter social. Desde 

então, dedicou-se quase em exclusivo a duas modalidades desportivas, o basquetebol e o 

futebol, nas quais tem alcançado excelentes resultados do ponto de vista qualitativo e 

quantitativo, unanimemente reconhecido a nível local e nacional. 

Atualmente, o clube está presente em todos os escalões de formação de futebol, tendo 

como objetivos formar, preparar e integrar atletas jovens no Desporto.  

2.2 – PALMARÉS 

O clube conta com vários títulos em competições distritais e presenças em campeonatos 

nacionais. Venceu: 

2 Campeonatos Distritais de Benjamins: 2003 e 2010;                          

8 Campeonatos Distritais de Infantis: 1991, 1992, 1993, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009;  

7 Campeonatos Distritais de Iniciados: 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 e 2005;       

3 Campeonatos Distritais de Juvenis: 2003, 2005 e 2008;                                                                

1 Campeonato Distrital de Juniores A: 2009  

1 Taça AFVR Juniores A: 2018. 

 

Em campeonatos nacionais o clube soma: 10 Participações no Campeonato Nacional de 

Iniciados, 5 Participações no Campeonato Nacional de Juvenis e 5 Participações no 
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Campeonato Nacional de Juniores masculinos. Um total de 20 presenças em campeonatos 

nacionais e 22 títulos em 27 anos de existência. 

 

2.3 - ORGANOGRAMA DA DIREÇÃO 

 

A direção tem no seu órgão máximo o presidente Marco Magalhães. O futebol de 7 conta 

com um coordenador, Diogo Coutinho, não existindo coordenador para o futebol de 11.  

A figura que se segue representa os órgãos sociais da DC nos seus diferentes quadrantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 – RECURSOS FÍSICOS 

 

A sede do clube encontra-se na Escola Básica 2/3 Diogo Cão de Vila Real, juntamente 

com a sede e o pavilhão de apoio ao clube. O pavilhão serve de apoio a outras modalidades 

do clube, como o basquetebol e o futsal. 

As instalações de apoio ao futebol encontram-se no Complexo Desportivo da UTAD. É 

constituído por dois campos relvados naturais e um sintético. Os balneários encontram-

se junto ao campo sintético. 

Foi realizado um protocolo de cooperação entre a UTAD e a DC onde o clube pode 

usufruir do complexo desportivo. A natureza deste protocolo visa o usufruto das 

instalações todos os dias das 18h30 às 21h30. Em relação aos fins-de-semana a DC 

precisa de autorização por parte das entidades competentes da UTAD, pedida sempre com 
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5 dias de antecedência. O presente protocolo está em vigor desde abril de 2018 e é válido 

até dezembro de 2024. 

A tabela que se segue mostra-nos a distribuição dos espaços nos diferentes escalões para 

a realização dos treinos: 

 

Como podemos observar na figura 1 a equipa de juniores efetuou 4 sessões de treino por 

semana. À segunda-feira a equipa iniciava o treino às 19.30 no campo 1 (sintético) devido 

aos escalões mais jovens treinarem até essa hora. 

Às terças o treino era realizado no campo de rugby com o início às 19:00. Este espaço em 

muitas alturas tinha que ser partilhado com outro escalão devido à falta de espaço nos 

outros campos. 

Já o treino de quarta era realizado no campo sintético às 19:00 e aproveitava sempre que 

possível para realizar jogos amigáveis. 

O último treino semanal era efetuado à quinta-feira e tal como às segundas iniciávamos 

o treino às 19:30 no campo sintético. 

De referir que desde que iniciou o campeonato no dia 14 de outubro passámos para 3 

treinos semanais por 2 razões fundamentalmente: a primeira razão prendeu-se com a 

pouca afluência num dos treinos. A segunda razão tinha a ver com o piso do campo 2 

(rugby), em dias de chuva ficava enlameado o que nos levou a tomar a decisão de 

prescindir do treino desse dia. 

Tabela 1- Distribuição de espaços 
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2.5 - CARACTERIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO 

 

No que diz respeito à Competição, os sub-19 da DC estiveram inseridos no campeonato 

Distrital de Juniores de Vila Real e na Taça AFVR. Estas competições foram disputadas 

por 12 equipas, que serão descritas de acordo com a classificação final no campeonato: 

Abambres SC, SC Vila Real, ADCE Diogo Cão, SC Régua, Desportivo de Chaves “B”, 

SC Murça, UDC Sabrosa, SC Sabroso, GD Valpaços, AD Flaviense, AC Alijoense e AD 

Constantim. 

Podemos afirmar que havia 5 equipas mais competitivas e que se iriam equivaler umas 

com as outras, cavando um fosso enorme para as restantes equipas. 

O Abambres assumiu inicialmente a pretensão de ganhar o campeonato devido a ter 

juntado os melhores jogadores da cidade. O Vila Real com jogadores já com empresários 

seria outro candidato à subida. A Diogo Cão, Régua e Chaves B seriam as restantes 

equipas mais fortes no plano teórico. O campeonato realizou-se entre outubro e maio 

sendo que este ano se realizou também a Taça AFVR onde a nossa equipa se sagrou 

campeã, ganhando na lotaria dos pontapés de grande penalidade o S.C. Régua após um 

empate a duas bolas no final dos 120 minutos. O gráfico abaixo mostra os moldes como 

decorreu a competição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos verificar através da figura 2 foram realizados 25 jogos na totalidade. A 

nossa equipa apenas realizou 3 jogos devido a ter ficado isento na 1ª eliminatória 

Campeonato sub -19

•12 equipas

•22 Jogos

Fase única

•Campeão Distrital

Taça Distrital

•12 equipas

• 3 jogos

Eliminatórias

•Vencedor final

Gráfico 2- Modelo competitivo 
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Um dos aspetos menos positivos desta competição foi o facto de haver doze equipas 

envolvidas neste campeonato, o que motivou várias paragens ao longo dos meses. 

2.6 - CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS SUB-19 

A equipa técnica dos sub-19 da DC é constituída por 3 elementos, Treinador Principal, 

Treinador-Adjunto e Treinador de Guarda-Redes.  

Relativamente ao plantel, no inicio dos trabalhos para a preparação da época desportiva, 

era constituído por: 2 Guarda-Redes, 2 Defesas Centrais, 2 Defesas Laterais Direito, 1 

Defesa Lateral Esquerdo, 1 Médio Defensivo, 6 Médios Interiores, 3 Médios-Ala e 1 

Ponta de Lança. A pré-época foi então iniciada com 18 jogadores 

Contudo, na parte inicial da época, o plantel estava em constante transformação fruto de 

entradas tardias de jogadores no plantel e de alguns abandonos registados.  

No final da época o plantel era constituído por: 1 Guarda-Redes, 2 Defesas Centrais, 3 

Defesas Laterais Direito, 1 Defesa Lateral Esquerdo, 1 Médio Defensivo, 4 Médios 

Interiores, 4 Médios-Ala e 2 Pontas de Lança, num total de 18 jogadores. 

Destacar a necessidade que a equipa técnica em subir atletas do escalão de juvenis, 2 neste 

caso, pois na altura o plantel encontrava-se apenas com 16 elementos, existindo ainda o 

caso de um atleta que estudava fora de Vila Real não podendo participar nos treinos, 

passando assim para 15 o número de jogadores disponíveis.  

Tabela 2- Dados do plantel recolhidos no decorrer da época 

Jogador Início da época 

 

Altura (m) 

 

Peso (kg) 

Jogador 1 04/09/2017  1,83 72 

Jogador 2 04/09/2017       1,75 85 

Jogador 3 04/09/2017  1,76 63 

Jogador 4 04/09/2017  1,78 70 

Jogador 5 04/09/2017  1,67 62 

Jogador 6 04/09/2017  1,81 74 

Jogador 7 04/09/2017  1,79 64 

Jogador 8 04/09/2017  1,70 71 

Jogador 9 20/09/2017       1,86      75 

Jogador 10 18/09/2017       1,69    65 

Jogador 11 04/09/2017  1,82 71 

Jogador 12 04/09/2017  1,76 66 
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Jogador 13 04/09/2017  1,77 65 

Jogador 14 04/09/2017      1,79      76 

Jogador 15 04/09/2017  1,72 62 

Jogador 16 04/09/2017      1,68     63 

Jogador 17 04/09/2017  1,80 67 

Jogador 18 05/10/2017  1,67 72 

Jogador 19 04/09/2017  1,79 69 

Jogador 20 04/09/2017  1,78 64 

Jogador 21 04/09/2017  1,76 81 

Jogador 22 01/11/2017      1,78 73 

Jogador 23 01/02/2018      1,69 60 

Jogador 24 01/02/2018       1,70 72 

 

 

2.7 - DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

Desde o primeiro dia em que cheguei à Diogo Cão foi-me transmitido os ideais que 

deveriam ser postos em prática nas várias equipas dos escalões de formação. 

Formar o jogador com valores e princípios é a premissa pela qual se rege o processo de 

formação no Clube. Procura-se potenciar o desenvolvimento integral e multilateral do 

jovem jogador, quer a nível individual quer a nível coletivo, assim como, a obtenção de 

resultados desportivos ambiciosos.  

Ao longo do processo formativo dos jovens jogadores do Clube, visa-se de uma forma 

progressiva, a melhoria das capacidades cognitivas e de leitura do jogo, estimulando a 

boa tomada de decisão face aos diferentes momentos do jogo. 

Quanto aos objetivos pessoais, estes passavam pela ideia de que este ano fosse, acima de 

tudo, um ano de desenvolvimento pessoal e profissional, pois iria contactar com uma 

equipa onde existem atletas adultos. Era, portanto, objetivo meu absorver tudo o que fosse 

possível, “apanhar” ideias e pensamentos de todos para, assim, continuar a traçar o meu 

caminho e definir cada vez mais e melhor as minhas próprias ideias.  

A nossa ideia de jogo, caracterizada cada vez mais por linhas diferenciadas, bem como a 

continuação da formação das atletas, não só como jogadoras de futebol, mas também 

como seres humanos. 
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3 - FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

Serão focados quatro fundamentos metodológicos, o treinador, o jogador, o treino e o 

jogo. No treinador, é feita uma descrição do ser treinador, dos vários papéis que são 

assumidos por este e ainda da equipa técnica dos sub-19. No jogador, é realizada uma 

reflexão ao contexto desportivo de formação em Portugal. Em treino, é descrita a 

literatura em que a equipa técnica se baseou na preparação da época desportiva. Em jogo, 

são focadas as ideias e o modelo de jogo que serviu de base para a equipa. 

3.1- O TREINADOR 

O conceito de treinador de futebol tem vindo a sofrer sucessivos estudos e alterações na 

forma de trabalhar, sendo uma posição que ganhou relevância derivado ao 

reconhecimento feito ao trabalho do treinador enquanto líder de equipa. O treinador de 

futebol engloba conhecimento nas mais diversas áreas, desde o treino até à liderança, 

nunca podendo afirmar que existe um treinador-tipo, mas sim diversos tipos de 

treinadores com várias diferenças entre si. 

 Em cada equipa existem sempre, pelo menos, dois tipos de treinador, o principal e o 

adjunto, sendo o principal o mais encarregue pela conceção e condução do treino 

colocando sempre em si maior responsabilidade, devendo ter uma maior capacidade de 

liderança para assim levar a equipa num caminho de sucesso. 

Billick & Peterson (2001) acreditam que a liderança deve ser vista mais como um mosaico 

do que como um recipiente fixo, pois, são os contextos que definem como se constrói a 

liderança. Obviamente, existem diversas características/ qualidades que serão mais 

importantes em determinado contexto do que noutros, o que indica que a liderança não é 

uma característica da personalidade, mas sim, uma qualidade que podemos adquirir 

derivado do contexto. 

O treinador, incide nas mais diversas áreas, indo da psicologia à metodologia. Contudo o 

seu foco deve sempre ser o treino, pois, o que os atletas colocam em prática em jogo tem 

de ser devidamente aprofundado em treino. 

 Podemos considerar que a função do treinador é fazer com que o treino seja treino e não 

apenas exercitação, impondo” uma carta de intenções, um caderno de compromissos que 

funcione como representação dos aspetos que, no seu conjunto e, sobretudo, nas suas 
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relações, confiram sentido ao processo, fazendo-o rumar na direção pretendida…” 

(Garganta, 2000, p.58). 

Relativamente ao reconhecimento feito ao trabalho do treinador, Birkinshaw & Crainer 

(2005), denotam as diferenças no treinador desde a primeira metade do século XX, onde 

dizem que nessa altura os treinadores de futebol apenas organizavam o treino e escolhiam 

a equipa. Posteriormente saíram do anonimato e marcaram, com a personalidade, modelos 

de clubes e Seleções Nacionais. 

Pode parecer simples definir o papel do treinador, mas apesar de parecer um processo 

básico é bastante complexo tendo em conta a abrangência de funções que o envolve, bem 

como a sua ação num lote de várias opiniões e discussões.  

Em relação aos deveres, Brito (2001) realça que o treinador deve defender os ideais e 

aspirações da equipa onde trabalha e Araújo (1994) não concorda que o treinador 

desportivo deva apenas cingir-se a dominar habilidades específicas quer de organização, 

planeamento ou condução de treino e competições como perito mas sim como cidadão 

em contexto social e cultural. 

É percetível, que para obter um nível de alto rendimento desportivo é necessário 

profissionalismo dos intervenientes no processo de treino, atletas e treinadores, havendo 

um consenso relativamente à função do treinador como maior potenciador dos níveis de 

rendimento de atletas (Lyle, 2002; Ramírez, 2002). 

Na Diogo Cão, o treinador será sempre a figura maior da equipa que treinar, fazendo 

sempre prevalecer os ideais do clube, mantendo uma postura que procure sempre a 

formação, quer de atletas quer de pessoas, que tenha bem ciente o contexto onde está 

inserido e cujos objetivos vão de encontro às expectativas da direção. Questões como 

pontualidade e assiduidade são importantes tanto para treinadores como na passagem 

desses valores para atletas.  

 Estrutura e funções da equipa técnica 

A equipa técnica dos sub-19 da Diogo Cão é formada por apenas 3 elementos, o treinador 

principal, o treinador adjunto e o treinador de guarda-redes. Tanto o treinador principal 

como o treinador adjunto, concebiam e operacionalizavam os exercícios a por em prática 

no treino. O aquecimento está pré-definido, os exercícios descontextualizados eram 
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concebidos e operacionalizados pelo treinador adjunto, o restante treino é da 

responsabilidade do treinador principal ajudando o treinador adjunto na 

operacionalização dos exercícios.  

A importância de um bom treinador adjunto é subvalorizado em muitas ocasiões e esta 

situação deve-se ao facto de a sua função ser também trabalhar na sombra do treinador 

principal. 

 Existem vários treinadores que nem numa fase embrionária da carreira, sentem 

necessidade, para maturação, de trabalhar estando rotulados de adjunto, mostrando que 

até na área existe também desconsideração e desconhecimento da importância destes 

treinadores. 

 Verifica-se em clubes esta desconsideração pois, supostamente, o treinador adjunto não 

tem a seu cargo grande responsabilidade, o que até pode ser correto numa fase em que o 

treinador está a iniciar a sua carreira e precisa, acima de tudo de experiência e de um 

modelo de aprendizagem.  

Na opinião de Gilbert & Trudel (2004) o treinador adjunto deveria ser uma área mais 

estudada, pois no seu entender têm um papel bastante relevante no que toca ao processo 

de treino.  

Nos Sub-19 da DC, a literatura descrita no parágrafo acima descreve de uma forma muito 

boa o trabalho que tinha o treinador adjunto em todo o processo de treino. Acrescento 

ainda um dado muito importante que é a influência nas decisões em jogo, fator que mostra 

a confiança do treinador principal no seu adjunto derivado, neste caso, à sua competência 

e anos de trabalho em conjunto. 

 

3.2- O JOGADOR 

Nos últimos anos, Portugal tem vivido uma evolução notória ao nível da formação de 

jogadores de futebol. Este desenvolvimento pode ser explicado pelo facto de existirem 

cada vez mais equipas com escalões de formação, o que não acontecia, e também pela 

preocupação que as associações de futebol de todo o país têm demonstrado pela formação 

de treinadores.  

Começando pelos treinadores, não era invulgar encontrar pessoas fora da área desportiva, 

e até da modalidade, a exercer funções de treinador, não tendo qualquer tipo de bases de 
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treino, pedagogia e liderança como uma pessoa com formação na área de treino. Assistia-

se, diversas vezes, a treinadores mal formados e com métodos de treino nitidamente 

contrários àqueles que se deve ter na formação. 

 Felizmente, começou a haver maior preocupação com a formação dos treinadores, sendo 

obrigatória a devida formação para estar presente na ficha de jogo, o que veio melhorar a 

qualidade de treino desde as mais tenras idades, permitindo assim os jogadores atingirem 

um nível mais elevado numa altura mais prematura. 

 Beneficiaram também os jogadores, pois é cada vez mais acessível entrar numa equipa 

dado a quantidade e clubes que oferecem serviços de formação de jogador.  

Em Portugal, os escalões de formação estão divididos da seguinte forma: Petizes (Sub-

7), Traquinas (Sub-9), Benjamins (Sub-11), Infantis (Sub-13), Iniciados (Sub-15), 

Juvenis (Sub-17) e Juniores (Sub-19). Existem agora também, em alguns clubes, equipas 

de Sub-23 e equipas B, o que ajuda na integração dos jogadores no futebol sénior depois 

da sua saída da formação.  

Contudo, o trabalho feito em cada escalão deve variar. Em cima, quando me referi a 

métodos de treino desajustados, refiro-me, por exemplo, a impor uma metodologia de 

treino semelhante nos escalões de Sub-11 e Sub-19. Esta situação deve merecer o cuidado 

do treinador, pois são jovens com necessidades diferentes para o crescimento estando uns 

num nível de maturação maior.  

Stafford (2005), propôs o modelo denominado LTAD (Long Term Development). Neste 

modelo, são consideradas várias etapas na formação desportiva do atleta.  

A primeira, o autor coloca como inicio ativo com idades compreendidas entre os 0-6 anos 

em ambos os géneros onde as crianças devem começar a prática do exercício em locais 

onde passem a grande maioria do seu tempo como em casa e no infantário tendo como 

foco a aprendizagem os seus movimentos básicos, tais como correr, saltar, rematar, 

lançar, apanhar, etc. Nesta fase, a competição deve ser inexistente, mantendo assim o foco 

total no treino. 

A segunda etapa, que o autor denomina como fundamental, deve ser composto por idades 

compreendidas dos 6 aos 9 anos, fazendo aqui o autor uma distinção entre os géneros: a 

faixa etária compreendida para raparigas deve ser dos 6 aos 8 e as dos rapazes dos 6 aos 
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9. Nesta etapa as atividades devem continuar a ser feitas em casa, na escola, em clubes 

desportivos, em atividades recreativas e em programas desportivos. O foco de 

aprendizagem deve ser o jogo estruturado e não estruturado, múltiplas atividades, 

variedade de movimentos e desenvolvimentos da componente atlética. 

 A competição nesta fase deve ser mínima, informal, com diversos formatos e sempre 

com o divertimento como componente principal. 

Na etapa aprender a treinar, os locais onde realizar as atividades mantêm os mesmos 

locais descritos na etapa anterior, sendo agora a prática mais frequente, com atividades 

ao longo do ano, diversos desportos e já com desenvolvimentos de habilidades específicas 

para os desportos praticados.  

A competição deve ter um teor mais ocasional, formal e informal, com diversos formatos, 

colocando ainda a vertente do treino como mais importante. Esta fase deve ser composta 

por 70% de treino e 30 % de competição e por idades compreendidas entre os 8 e 11 anos 

nas raparigas e 9 aos 12 nos rapazes. 

Em treinar para treinar, 4ª etapa descrita pelo autor, cujas idades compreendidas devem 

ser entre os 12 aos 16 anos nos rapazes e entre os 11 e os 15 nas raparigas.  

Continuam a ser privilegiadas as escolas e os clubes desportivos como locais a 

desenvolver a atividade física e as atividades devem ser mais estruturadas com a prática 

de vários desportos e durante o ano. A competição deve ocupar 40% nesta fase e o treino 

60%. 

A etapa seguinte é descrita como treinar para competir, nesta etapa mantêm-se os locais 

descritos anteriormente como propícios à prática acrescentando apenas um, as instituições 

universitárias.  

A prática deve ser regular e estruturada, com planeamento e periodização, focada apenas 

em um desporto, com a componente física apropriada e treino técnico-tático. O foco deve 

conter 60% de competição e 40% de treino e as idades compreendidas nesta fase devem 

ser dos 16 aos 23 nos rapazes e dos 15 aos 21 nas raparigas. 

Em treino para ganhar, é descrito como acompanhar atletas de alto-rendimento. O autor 

coloca centros de treino como um dos locais propícios á prática, sugere um tipo de treino 

regular e estruturado com um calendário planeado e periodizado com foco apenas em um 

desporto. 
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 A preparação para a competição é o foco de trabalho, sendo o treino específico para tal, 

e o objetivo passa por conquistas/vitórias. A competição tem um peso de 75% nesta etapa 

e o treino de 25%. Deve ser feito a partir dos 19 anos nos rapazes e dos 18 nas raparigas. 

A última etapa é descrita como vida ativa e visa apenas contribuir com um estilo de vida 

saudável através do exercício físico para pessoas de todas as idades.   

 

Wein (2004) criou um modelo para a evolução de jogadores jovens sendo mais específico 

para a modalidade de futebol, em comparação com o de Strafford (2005) descrito 

anteriormente, colocando como principal objetivo formar jogadores inteligentes e com as 

mais diversas capacidades motoras.  

É defendido pelo autor, a criação de 5 níveis de desenvolvimento no futebol, cada um 

ajustado de forma ao dar ao atleta um processo de maturação sustentável. Os exercícios 

consistem em jogos reduzidos de 3x3, 4x4, 7x7, 8x8 finalizando com jogo formal 11x11. 

O autor defende que para jogadores em idades muito jovens, entre 5 a 7 anos, não deve 

haver competição oficial e regulamentada. O processo de treino deve consistir em 

Figura 1- Modelo LTAD (Stafford, 2005) 
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exercícios simples e de estimulação de capacidades motoras e alguns elementos técnicos 

estando o foco apenas no desenvolvimento do jogador estando a parte lúdica muito 

adjacente.  

 

Em crianças dos 8 aos 9 anos de idade, o treino deverá insistir no desenvolvimento das 

capacidades motoras com jogos de 2x2 e de mini-futebol. É também a idade apropriada 

para que o treino de guarda-redes seja iniciado.  

A partir dos 10 anos, deverá incluir-se jogos reduzidos, por exemplo, 3x3 e 4x4, mas 

segundo o autor, ainda sem competição regulamentada, sendo ainda uma fase para 

desenvolver as capacidades motoras.  

Segundo o autor, a competição deve ter início a partir dos 12 anos e no futebol de 7, pois, 

será nesta fase que os atletas conseguirão ter um maior controlo das suas 

ações/movimentos e mais sentido de responsabilidade/dever. O treino, continuará a 

consistir em jogos reduzidos, 4x4 e 5x5, começando a ser impostos alguns princípios de 

jogo, tanto defensivos como ofensivos. 

Segundo Wein (2004), os jogos reduzidos mais próximos do contexto real de jogo, como 

8x8, deverão ser implementados a partir dos 14 anos. É nesta altura também que se deve 

impor jogo formal 11x11 competitivo. Deve-se introduzir exercícios típicos de 

componente mais tática, como os padronizados mas, nunca desleixando a parte individual 

de acordo com as dificuldades e deficiências dos jogadores. 

Figura 2- Modelo de evolução do jogador (Wein, 2004) 
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No escalão de Juvenis (16 e 17 anos), é onde os fatores extra futebol, marcados pela 

adolescência, se vão impondo e retirar estabilização emocional que vai ter repercussões a 

nível físico, sendo um escalão onde deverá existir um cuidado extra com o psicológico 

do atleta. Relativamente ao treino, começam a surgir mais preocupações sobre o rigor 

tático, assumindo este um papel mais relevante do que o que tinha sido descrito até então, 

as ações técnicas individuais. 

O escalão de Juniores (sub-19), onde esta equipa da Diogo Cão está inserida, já denota 

diferenças relativamente ao escalão descrito anteriormente. São jogadores que já vão 

tendo algumas ideias quanto ao seu futuro, pois já se assumem como adultos (com idades 

entre os 18 e 19 anos).  

Em termos de futuro profissional, neste contexto, os atletas assumem que a carreira 

futebolística, caso continue, assume um papel de passatempo pois, o foco está colocado 

em acabar o ensino secundário ou na entrada recente na universidade. Ao nível de treino, 

a vertente tática está mais presente consolidando princípios de jogo, diversos 

comportamentos técnico-táticos coletivos e individuais de acordo com determinada 

função. 

 Perfil do Jogador 

Na DC, a grande prioridade passa pela formação. Formação de atletas e formação de 

pessoas. São estes valores pelos quais a equipa técnica dos sub-19 da Diogo Cão se guiam, 

pois além de ser um pedido expresso do clube é também um dos grandes objetivos de 

todo o staff envolvente na equipa.  

O desenvolvimento de capacidades técnico e táticas bem como a inteligência tática, são 

atributos que a equipa técnica procura incutir nos jogadores, para que dessa forma, o 

jogador em contexto de jogo tome sempre, a melhor decisão. 

À necessidade de decisão sobre que ação tomar durante o jogo, Garganta (1997), chama 

de “capacidade de decisão tática”. 

Esta denominação traz implicações de vários tipos, sendo abrangente a capacidade de 

criação e da gestão no processo de treino, competição e o ensino em Futebol 

(Garganta,1997) pois os jogadores adaptam determinados comportamentos e tomam 

decisões com base na sua perspetiva acerca do jogo e na capacidade de decidir sobre cada 

momento do mesmo (Costa, 2002). 
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Então, a necessidade de trabalho neste sentido é fulcral, pois jogadores em condição física 

excelente não trarão benefícios caso não consigam ler a informação que o jogo lhes 

oferece durante o seu desenrolar (Tani & Corrêa, 2006). 

A aquisição de consciência tática, deverá ser a prioridade no processo de aprendizagem 

de jogos desportivos coletivos, pois, como já foi referido, a cognição está diretamente 

relacionada com a eficácia da ação motora (Garganta, 2002, in Tani & Corrêa, 2006). 

A literatura descrita, vai de encontro à opinião de Oliveira (2004), pois este afirma que é 

a partir da parte cognitiva que se consegue chegar aos “como” e “porquê” da ação, 

reconhecendo, portanto, a dimensão tática como principal impulso no desenvolvimento 

dos jogadores do seu desempenho. 

Cada treinador tem o seu perfil de jogador, existindo diferenças de acordo com a sua 

função em campo e na equipa.  

Entende-se por conceito de “equipa” uma unidade com características próprias e também 

específicas, uma entidade organizacional, sendo necessário identificar os jogadores da 

equipa com determinada cultura imposta, solidificando-a e permitindo a sua integração e 

uma participação relevante em jogo (Pinto, 1996). 

3.3 – O TREINO 

O treino, é a melhor forma de conciliar tudo o que envolve a preparação desportiva sendo 

imprescindível tanto para jogadores como para treinadores. 

Garganta (2004) afirma que para ser um jogador de alto rendimento o treino é mais 

importante que talento pois segundo este autor não basta nascer com talento se 

negligenciarmos o processo de treino.  

Também Garganta (2005), considera que o processo de treino irá levar a alterações 

positivas, que serão observadas na equipa através da análise individual da performance 

dos jogadores, devendo portanto a orientação do processo de treino ter como base a 

informação que é recolhida através do jogo. 

Para Castelo (2003), quer o treino quer os exercícios do treino devem ser sistematizados, 

pois o jogo, também ele, tem uma organização sistemática e metodológica, sendo 

importante a criação de exercícios que vão de encontro a esta lógica.  
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Para o mesmo autor, o treino tem por base a preparação, tanto individual, como coletiva 

e tem como meta melhorar a performance e corrigir imperfeições táticas e técnicas quer 

no treino, quer no jogo. O objetivo é a equipa estar preparada para todos os cenários que 

possam acontecer no jogo (Castelo, 2009). 

A metodologia de treino apresentada neste documento e na qual a equipa técnica se 

baseou, corresponde às ideias de Castelo & Matos (2009). 

Os sub-19 da DC contavam com um microciclo de 3 treinos semanais, cada um deles 

planeado para 90 minutos e cada treino com um objetivo específico.  

Normalmente, no primeiro treino semanal após um jogo, eram discutidos alguns tópicos 

previamente assinalados como momentos a melhorar ou momentos em que a equipa 

executou de forma correta, a nosso entender, determinada situação. No último treino antes 

do jogo, era discutido com os jogadores alguns pontos, fortes e menos fortes, do 

adversário. A quantidade e qualidade da informação passada da equipa técnica para a 

equipa, dependia muito do conhecimento através de jogos passados. 

Os exercícios praticados em treino, visavam a simplicidade e procuravam potenciar as 

rotinas da equipa mas de uma forma que não fosse “mecânica”, querendo com esta 

expressão dizer que os jogadores devem encontrar diversas soluções para determinado 

problema e não sempre a mesma.  

Perante as nossas ideias não chega os jogadores executarem os exercícios se não 

perceberem a sua dinâmica. Não pretendemos que os nossos jogadores façam as tarefas 

automatizadas, queremos que criem rotinas, mas que acima de tudo interpretem os 

movimentos com e sem bola e o porquê de o fazerem. Só assim, na nossa opinião, poderão 

aplicar em jogo. 

Os treinos aplicados durante a semana servem para desenvolver as dinâmicas da equipa 

a nível coletivo e individual, no sentido de preparar o próximo jogo tendo em 

consideração o que se passou no jogo anterior e o que se perspetiva para o jogo seguinte. 

A cada semana de treinos, a equipa técnica procurava diversificar o leque de exercícios 

utilizados no processo de treino, contudo, a principal preocupação quanto a estes 

exercícios era manter a simplicidade na execução de processos destes e potenciar a 

dinâmica, tanto a nível coletivo como a nível individual.  
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3.3.1 FATORES ESTRUTURAIS DO EXERCÍCIO DE TREINO 

 

Segundo Castelo & Matos (2009), a dinâmica da adaptação funcional do jogador ou da 

equipa, é suportada pela dinâmica das componentes estruturais do exercício. Através do 

manuseamento eficaz das componentes estruturais do exercício de treino, relacionando-

as com as capacidades do jogador no momento da sua aplicação, poderá controlar-se os 

níveis de adaptação do jogador ao jogo de futebol.  

É possível afirmar, que as componentes estruturais têm como principal função, a correta 

administração dos exercícios de treino, definindo-os, objetivando-os, caracterizando-os e 

controlando-os para que estes correspondam ao enquadramento competitivo do modelo 

de jogo adotado. Os fatores estruturais do exercício de treino, são definidos por 

componentes e condicionantes estruturais do exercício de treino.  

Dentro das componentes estruturais do exercício Castelo & Matos (2009) definem como 

volume do exercício de treino, o que representa o aspeto quantitativo da atividade do 

jogador ou da equipa.  

Considera-se que o volume do exercício de treino se exprime por unidades de medida que 

são função de um tempo ou, por exemplo, de um número de repetições, referenciados nas 

diferentes unidades de programação de treino.  

A inclusão do volume do exercício de treino cria condições essenciais, para o 

estabelecimento de um processo eficaz de adaptação funcional, fundamentalmente, a 

longo prazo do organismo do jogador ou da organização dinâmica da equipa.  

A intensidade do exercício de treino, é referida como o aspeto qualitativo da atividade 

do jogador ou da sua equipa. Contudo, é importante referir que a qualidade de treino se 

identifica a uma prática correta do exercício.  

A sua conceptualização, deriva da adequação ao nível de capacidades iniciais do jogador, 

à lógica do jogo de futebol e ao modelo de jogo adotado. 

 A intensidade deve ser referenciada como a quantidade de prática realizada pelo jogador 

ou equipa, num período de tempo. Entende-se então, que a intensidade deverá ser definida 

pela frequência de execução motora dos jogadores ou da equipa em resposta às situações 

de treino na unidade de tempo.  
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Como densidade do exercício de treino, define-se a relação temporal entre exercício ou 

série de exercícios realizados e o tempo de repouso. Considera-se que densidade 

representa as pausas utilizadas entre exercícios, para que possa existir uma relação ótima 

entre o exercício e a recuperação no âmbito da sessão de treino. 

 Por frequência do exercício de treino, entende-se a frequência com que se repete um 

exercício, influenciando a solicitação do organismo e, a natureza das reações deste.                                 

Os exercícios específicos de preparação geral e os exercícios de preparação específica, 

estabelecem diferentes situações contextualizadas de ataque e defesa, pela manipulação 

das condicionantes estruturais. Através desta manipulação é possível realizar vários 

desenhos diferenciados de exercícios com cenários próximos ao modelo de jogo que se 

procura implantar. 

Segundo Castelo & Matos (2009), como condicionantes estruturais do exercício de treino, 

temos:  

Regulamento, que compreende que toda a atividade desportiva necessita de uma 

estruturação com leis e regras e constitui-se como um dos fatores de sociabilização do 

jogo. A conceção de exercícios deverá tomar em consideração o regulamento, de forma 

a estabelecer situações em treino idênticas à realidade em jogo.  

Espaço, delimita o terreno onde se desenrola o exercício no treino, que é concebido tendo 

em conta a sua dimensão, divisão e geometria.  

A condicionante Tático-técnica visa potenciar a sistematização de situações para se 

enquadrar no conteúdo a ser treinado num exercício ou sessão de treino, evoluindo o 

caráter alternativo das situações, a unidade da formação tática elementar e complexa, 

individual e coletiva e a unidade de formação tática teórica. Esta condicionante pode ser 

manipulada na conceção de exercícios obrigando o jogador a utilizar o pé não dominante, 

utilizar uma, duas ou mais balizas, direcionando ações motoras dos jogadores e 

estabelecendo relações privilegiadas entre jogadores ou entre estes e determinados 

espaços de jogo.  

Como tempo, consideramos o nível de exercício de treino que pode ser consolidado sob 

o prisma da produção energética, sob o prisma estratégico-tático, utilizando o fator 

temporal para definir momentos propícios para concretizar o objetivo de jogo, modelar o 
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tempo de jogo aquando da concretização do golo ou utilizar a divisão de tempo, por 

exemplo, em parciais, e sob o prisma do tempo de tomada de decisão e execução motora.  

A condicionante número, pode ser manipulada pela definição de, por exemplo, toques na 

bola, número de passes e número de jogadores. 

 Em instrumentos, estão representados a quantidade e as características dos materiais 

utilizados em cada exercício de treino. Esta condicionante é importante pois ajuda o 

treinador a manipular determinado exercício na busca dos comportamentos que quer ver 

desempenhados. São manipulados introduzindo, por exemplo, materiais de diferentes 

dimensões daqueles que são utilizados normalmente. 

Obedecendo a estes padrões parece-nos estarem reunidas as condições para a elaboração 

de uma unidade de treino devidamente fundamentada e organizada. 

3.3.2 MODELO DE TREINO 

Castelo & Matos (2009) consideram que caso o treino não tenha uma referência de jogo 

não será possível que a equipa se afirme, considerando também o treino de todos os 

cenários possíveis errado. 

Conclui-se que estes autores referenciam o treino que tem o jogo como base, sustentando 

o treino a sua ação no seu Modelo de Jogo adaptado. 

Na estrutura da DC não existe uma pessoa responsável pelo trabalho no futebol de 11, 

estando os treinadores dos 3 escalões em constante contacto para uniformizar da melhor 

forma um Modelo de Jogo. 

 Nos sub-19 optamos pela simplicidade em todo o processo, desde os treinos até à forma 

de jogar, utilizando não só exercícios, mas também o dom da palavra, de forma a passar 

a mensagem do que é pedido à equipa, sendo o objetivo constante que a mensagem chegue 

de forma clara aos jogadores de forma a estes perceberem o jogo e não realizarem ações 

mecanizadas. 

3.3.3 MÉTODOS DE TREINO 

 

A taxonomia de exercícios que a equipa técnica dos sub-19 da DC se guiou durante a 

época e, também a que vai ser usada neste documento, é a taxonomia proposta por Castelo 

& Matos (2009), que se divide em 3 tipos de exercícios: 
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 Exercícios de Preparação Geral 

Segundo Castelo & Matos (2009), são exercícios em que a bola de jogo não é ponto 

essencial para a realização destes, focando-se este tipo de métodos noutras capacidades 

que suportam o jogo de futebol, como: Força, flexibilidade, velocidade e resistência. São 

portanto exercícios que visam o desenvolvimento de capacidades físicas e motoras. 

 Exercícios Específicos de Preparação Geral 

Este tipo de exercícios têm um objetivo diferente daquele que é o objetivo da modalidade 

onde estão inseridos. Promover a relação do jogador com bola não envolvendo finalização 

(objetivo jogo) é assim que o autor define os EEPG, dividindo-os em 4 grupos: 

Manutenção de posse de bola, lúdico-recreativos, circuito e descontextualizados. 

 Exercícios Específicos de Preparação 

É esta classe de exercícios que Castelo & Matos (2009) entendem como núcleo para 

preparação de equipas, visto que funcionam de forma a proporcionar as mais variadas 

situações que podem acontecer em jogo. Este tipo de exercícios contêm 6 grupos: 

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

esquemas táticos (situações fixas de jogo), setores e competitivos. 

3.4 – JOGO 

 

Neste parâmetro, serão expostas as ideias e o modelo de jogo trabalhado nesta época 

desportiva, bem como a caracterização do modelo de jogo a nível defensivo e ofensivo. 

 Ideias e Modelo de Jogo 

Todos os treinadores têm a sua ideia de jogo que serão usadas na construção do modelo 

de jogo. Contudo, todo o modelo de jogo deve ser definido de acordo com as 

características dos jogadores presentes na equipa. 

Foi com a perspetiva de Teoduresco, que o conceito de equipa ganhou maior relevo, 

assumindo-se como, possivelmente, a principal preocupação no processo de treino, em 

que a interação e relação das individualidades constituintes ganham uma dimensão 

coletiva (Garganta, 1998).  
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Para Oliveira (2004), o modelo de jogo deve ser a base de todo o processo, sendo o mesmo 

modelo o elemento que caracterizará e dará significado a este 

Para Oliveira (2004), é o Modelo de Jogo que deverá servir de base a todo o processo, 

sendo o mesmo modelo elemento que deverá caracterizar e dar significado ao processo, 

uma vez que é através deste que será possível criar, gerir, organizar e desenvolver tudo 

aquilo que se pretende, inclusive o próprio processo. 

 Sistema tático 

Os sub-19 da DC apresentam-se em jogo em 4:3:3, constituído por 4 defesas (2 centrais 

e dois laterais), 3 médios (1 defensivo e 2 interiores) e 3 avançados (2 extremos e um 

ponta de lança). 

 Organização Defensiva 

Castelo (1996), divide o processo defensivo em 3 fases: 

o Equilíbrio defensivo- pode ser concretizado durante o processo ofensivo da 

própria equipa, quer por precaução de perda de bola ou pela reação rápida dos 

jogadores, permitindo que a pressão exercida permita ao resto da equipa 

organizar em segurança. 

o Recuperação defensiva- Ocorre caso a equipa não consiga recuperação imediata 

da bola e dura até a equipa estar devidamente organizada defensivamente como 

previamente trabalhado. 

o Defesa propriamente dita- Os jogadores ocupam o espaço defensivo como 

previamente preconizado pela equipa. 

Segundo Amieiro (2010) defender à zona é fechar os espaços próximos da bola tendo em 

conta a própria bola e os adversários. De uma forma coordenada os jogadores devem 

fechar os espaços onde não queremos a bola. 

Nos sub-19 da DC, foi trabalhado um bloco defensivo médio-baixo, fechando a zona 

central não deixando o adversário colocar bola no meio obrigando-o a vascular. Caso a 

bola fosse colocada num dos médios adversários dentro do nosso bloco era exercida 

pressão imediata ao portador da bola. Caso o adversário estivesse com problemas em 

colocar a bola no meio, ao variar os flancos de jogo a equipa subindo ligeiramente 

procurava o momento certo para pressionar numa das laterais. 
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A equipa sub-19 da DC apresenta-se normalmente em jogo com um bloco médio-baixo 

de 4:1:4:1 permitindo ao adversário fazer a chamada 1ª fase de jogo, a construção. A 

principal preocupação da equipa consiste em não deixar o adversário colocar bola 

tranquilamente no meio, sendo essa a principal zona de pressão da equipa.  

Caso o adversário opte por circular a bola entre corredores tentando abrir espaços no 

centro a equipa está instruída a subir ligeiramente permitindo ao médio interior já pré-

definido a ajudar o PL na pressão ao centro da defesa adversária e ao médio mais 

defensivo ajustar ao lado do outro médio interior fazendo assim um 4:4:2.  

Nesta fase a equipa procura empurrar o adversário para as zonas laterais escolhendo 

depois o melhor momento para exercer pressão, que maioritariamente das vezes incidia 

sobre os laterais adversários. 

 Nessa situação, o extremo pressionava o lateral com bola impedindo a progressão e 

cortando linhas de passe, o PL cortava a linha de passe segura que o central adversário 

daria, os médios interiores pressionavam os médio melhores posicionados para receber a 

bola.  

O médio defensivo colocava-se de forma a dar cobertura defensiva aos médios interiores 

e o extremo do lado oposto da pressão preocupava-se com a zona interior onde estaria um 

3º médio adversário sendo apenas aceitáveis 3 soluções: 1- recuperar bola; 2- o adversário 

bater bola sem critério na frente; 3- a bola sair do terreno de jogo perto da zona onde foi 

efetuada a pressão. 

Caso a equipa sinta necessidade de baixar o seu bloco defensivo, ou pela equipa 

adversária não procura jogar a bola pelos médios, preocupando-se apenas com futebol 

direto nas costas da defesa ou com a recuperação através da segunda bola em terrenos 

mais adiantados, baixando as nossas linhas vamos colocar os médios mais perto da linha 

dos defesas aumentando assim a probabilidade da recuperação da segunda bola, ou a 

nossa equipa está em vantagem e o adversário está a tomar conta do jogo, nesta situação 

temos de impedir a vantagem numérica do adversário na zona central e nos corredores 

permitindo desta forma a equipa estar mais junta e compacta. 

Caso a equipa se preocupe em defender uma vantagem e o adversário utiliza todos os 

meios ofensivos disponíveis para chegar ao golo, prevê-se que o jogo direto com a bola a 
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ser bombeada para o interior da área seja o instrumento mais utilizado. Para contrariar 

uma possível igualdade ou até superioridade numérica dentro da nossa área, o médio 

defensivo deve encaixar no centro da defesa fazendo uma linha com 5 defesas. 

 Organização Ofensiva 

Por norma, equipas da DC procuram um tipo de jogo em que possam ter bola, que 

procurem pacientemente o golo e também muita preocupação em não perder bola. Os 

sub-19 não fogem à regra, procuram sempre sair a jogar principalmente através do 

centrais, circulando a bola desde trás até à baliza adversária. É imposto um jogo muito 

em largura, procurando preencher todo o terreno de jogo sendo muito frequente a 

ocupação de espaços vazios para procurar receber a bola com segurança. 

1ª Fase ofensiva (Construção) 

Na fase de construção é pedido uma saída curta através dos centrais ou através de médios 

que procurem receber a bola no espaço vazio próximo dos centrais. Em termos de 

posicionamento, os centrais jogam abertos para receber bola permitindo aos médios terem 

espaço para se deslocar no espaço vazio e levarem o jogo para uma fase mais adiantada 

do terreno. Para isto acontecer podem ocorrer duas situações: 1- Centrais recebem bola 

na zona limite da grande área baixando ligeiramente um dos médios interiores para 

receber.  

Laterais projetam o mais possível dando sempre linha de passe e médio defensivo, 

preferencialmente, sai da zona de construção. Esta situação acontece quando estamos com 

relativa facilidade a penetrar no meio campo adversário e optamos por impedir que um 

médio baixe até fazer linha de 3 pois não é necessário; 2- Neste caso, os centrais 

deslocam-se até estarem colocados perto das linhas laterais intervindo um dos médios 

interiores a fazer linha de 3 na saída, os laterais projetam o mais possível e os extremos 

procuram dar linha de passe por dentro.  

Isto acontece quando estamos a ter dificuldades em penetrar o meio-campo adversário 

tentando que o médio que faz linha com os centrais progrida com bola com mais 

segurança, os extremos procuram dar superioridade no meio e os laterais servem de 

solução caso seja necessário um jogo mais direto e nas costas do adversário. 
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2ª Fase Ofensiva (Criação) 

Dada a facilidade que os laterais têm em termos ofensivos, procuramos colocar os 

extremos a realizar jogo interior para dar superioridade no meio e liberdade aos laterais 

para subir no terreno. Os extremos assumiram um papel muito importante na nossa forma 

de jogar, pois quer ao jogar de frente para os médios para estes muitas vezes colocarem a 

bola no espaço para os laterais ou para mudar o jogo de corredor eles próprios, permitiu 

criar uma constante superioridade nos corredores laterais o que era uma das nossas 

grandes armas a nível ofensivo. 

 Para tudo isto acontecer, é pedido ao PL que avance o mais possível no terreno para 

esticar a defensiva adversária e assim dar mais espaço vazio disponível. O PL tinha 

também a função de, por vezes, aparecer nesse espaço vazio de forma a dar apoio frontal 

e retirar a bola do meio para os corredores laterais, aparecendo depois na zona de 

finalização. 

3ª Fase Ofensiva (Finalização)  

No último terço do campo, as instruções eram simples, aos extremos e laterais 

incitávamos constantemente para se colocarem em situações de 1x1, ou ao cortar para o 

meio ou a cortar na diagonal, aos médios, era pedido que caso existisse espaço perto da 

área numa zona frontal deveria ser feito o remate. Em caso de cruzamento, situação 

frequente no nosso jogo, deveríamos colocar sempre 3 jogadores na área e 1 na entrada. 

Dentro da área os jogadores deveriam estar distribuídos da seguinte forma: PL a aparecer 

no 1º poste; Extremo do lado oposto ao cruzamento na zona de penalty; um dos médios 

interiores, de preferência o mais alto, deveria aparecer na zona do 2º poste; O médio 

interior restante na entrada da área. 

 

 

 Transição Defensiva 

A equipa deve reagir imediatamente à perda de bola, em que os jogadores mais próximos 

da bola devem fazer pressão imediata ao portador da bola de forma a recuperar a posse o 

mais depressa possível. 
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Na nossa transição defensiva, a equipa está trabalhada para que aconteça 1 de 3 situações 

possíveis: 1- Recuperar a bola num curto espaço de tempo; 2- Impedir contra-

ataque/ataque rápido do adversário; 3- Regresso rápido à organização defensiva, caso o 

adversário consiga ultrapassar a nossa fase de pressão, para impedir desvantagens 

numéricas na nossa zona defensiva. 

 Transição ofensiva 

O que está pré-definido que a equipa faça no momento de transição ofensiva dependerá 

sempre muito da zona do terreno em aconteça e se a defesa contrária está equilibrada ou 

desequilibrada. O jogador que recupere bola tem instruções para acelerar em direção à 

baliza adversária sempre que recupere a bola no último terço do campo e/ou apanhe a 

defesa contrária desequilibrada. No entanto, caso o jogo tenha um número elevado de 

recuperações e perdas de bola, numa fase em que não deveria estar tão partido, é pedido 

para que a nossa equipa tenha mais preocupação em guardar a bola pois não é vantajoso 

para a nossa forma de jogar esta situação. 

 Esquemas Táticos 

 

o Defensivos 

Cantos  

Na defesa de cantos, a equipa colocava sempre 8 jogadores dentro de área, 1 na entrada e 

1 perto do meio campo descaindo sobre uma das alas procurando contra-ataque. Neste 

caso, o canto como é batido por um jogador esquerdino, a equipa deve-se colocar na 

diagonal de forma a atacar melhor a bola tendo em conta o seu efeito. Existem sempre 3 

jogadores que fazem marcação individual, considerando então a nossa defesa mista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3- Cantos defensivos marcados por um esquerdino 



  

28 
 

 

Nesta situação, o canto sendo batido por um jogador destro, vai tomar um efeito contrário 

à situação anterior. Então, desta forma, a equipa deve-se colocar também na diagonal para 

permitir aos jogadores ao 1º poste ataquem primeiro a bola e caso esta surja ao 2º poste 

os jogadores estão posicionados de forma a poderem atacar a bola de frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em situação de canto curto, devem sair 2 jogadores que estão colocados na zona mais 

próxima e a equipa deve subir imediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ofensivos 

Ponta de lança situado na zona de penalti. Dois grupos de 3 elementos separados à entrada 

da área. Ponta de lança (9) faz movimento circular para o 2º poste, jogador mais perto da 

linha de área (3) faz movimento até à zona de penalti. Jogador 2 faz bloqueio no 

adversário e jogadores 8, 9 e 11 aparecem no 2º poste. Jogador 6 parte antes ao 1º poste 

e por fim jogador 5 fixa á entrada da área para manter equilíbrio. 

Figura 4- Cantos defensivos marcados por um destro 

Figura 5- Canto defensivo com 2 homens na bola. 



  

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogador 5 arrasta adversário em direção à zona de penalti. Jogador 11 aproxima da bola 

e abre as pernas. A bola sobra para o jogador 8 que bate diretamente na baliza 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Jogador 9 arrasta movimenta-se em direção à bola para receber e devolver. O jogador 6 

aproxima-se por dentro para arrastar adversário. Entretanto jogador 11 aproxima por fora 

e a bola é passada para surgir cruzamento ao 2º poste. Jogador 3 bloqueia adversário e 

jogadores 3,8 e 9 aparecem ao 2º poste. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Canto ofensivo 1 

Figura 7- Canto ofensivo 2 

Figura 8- Canto ofensivo 3 
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3.5 OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DE JOGO 

 

Analisar o comportamento dos jogadores em campo é uma das tarefas mais importantes 

que um treinador deve dominar (Franks & Hughes, 2016). A análise da performance é 

um instrumento bastante eficaz na recolha de informação e na identificação das situações 

mais relevantes que ocorrem durante o jogo (Casal et al., 2017). 

A análise de jogo tem ganho um papel importante no desporto (Carling et al., 2009) 

especialmente no futebol, pois clarifica circunstâncias de jogo, tanto ofensivas como 

defensivas.  

As diferentes variáveis que estão inerentes á competição e a sua interação, permitem 

melhor perceção de comportamentos associados à performance, afetando o planeamento 

de treino e melhorando prestações coletivas e individuais (Hughes et al., 2007; Silva et 

al., 2011). 

Nos sub-19 da DC a observação de jogo era efetuada pela equipa técnica através da 

visualização de jogos ao vivo e mediante disponibilidade para tal. Tanto os recursos 

humanos como os recursos materiais eram escassos, apenas 3 elementos na equipa técnica 

e 1 camara de vídeo que era utilizada por todo as secções do clube, dificultava qualquer 

tipo de trabalho de observação e análise de jogo dos adversários.  

Felizmente, como a equipa técnica tem acompanhado a geração de jogadores e diversos 

treinadores que iriam competir no campeonato, facilitou a aquisição de conhecimento em 

relação a outras equipas.  

Sempre que o horário ou os dias dos jogos não se sobrepunham, pelo menos um elemento 

da equipa técnica deslocava-se para observar um jogo nas proximidades de acordo com a 

maior relevância que tivesse.  

No último treino da semana era feito um resumo acerca da equipa adversária que seria 

sempre mais ou menos acertado tendo em conta o grau de conhecimento da mesma. A 

análise do jogo era normalmente feita através da análise e de alguns apontamentos feitos 

durante a partida pelos treinadores.  

Ocasionalmente, quando existia a possibilidade de filmar o jogo, este era revisto durante 

a semana para melhor perceção acerca do sucedido e para comparação com os 

apontamentos feitos em jogo.  
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Na primeira sessão de treino semanal era feito um resumo com alguns erros, situações a 

melhorar e aspetos positivos da exibição.  

Caso existissem erros crassos, os jogadores eram reunidos no balneário para a 

visualização de lances de erros mais flagrantes. 

4. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO TREINO 

 

Cada época desportiva tem por base uma planificação feita antecipadamente que 

compreende vários períodos.  

Normalmente, cada época desportiva conta com 3 períodos: o período preparatório, que 

corresponde à fase que prepara a equipa para as competições que virá a disputar; o período 

competitivo, em que a equipa já se encontra em competição; período transitório, que 

envolve o trabalho desenvolvido depois do final da época que procura manter os índices 

de trabalho dos jogadores para não baixar repentinamente a sua forma física. 

Desta forma, os atletas perderem o mínimo de valências no espaço entre épocas 

desportivas. Nesta época desportiva, os sub-19 da DC não contaram com o período 

transitório, pois os treinos finalizaram após o término do campeonato. 

Face a estas considerações, Garganta (2003) considera que estruturar a época em 

períodos, com características e objetivos específicos torna-se imprescindível para se 

realizar um planeamento e uma programação eficaz.  

Segundo Castelo (2009) a planificação estratégica caracteriza-se pelas escolhas mais 

eficazes em função de 3 vertentes: 1- do conhecimento da expressão tática da própria 

equipa; 2- do conhecimento da expressão tática da equipa adversária; 3- do estudo das 

condições objetivas sobre as quais se realizará a futura confrontação desportiva. 

Assim sendo, podemos concluir que o planeamento feito deve ter em conta o nível onde 

estamos inseridos e principalmente perceber que tipo de jogadores fazem parte do plantel. 

Assim, Castelo (2009) referiu três níveis no que diz respeito à planificação: 

 Planificação Conceptual que é realizada em função do objetivo que nos 

prepusemos, do clube onde estamos inseridos, mas acima de tudo o tipo de 
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jogadores que temos ao dispor e assim poder-se-á definir o modelo de jogo 

(Castelo, 2009) 

 Planificação Estratégica remonta à forma como elaboramos o modelo de treino 

tendo em conta o adversário que vamos ter na competição. (Castelo, 2009) 

 Planificação Tática Caracteriza-se pela aplicação prática. Tem como objetivo 

melhorar a organização da equipa no terreno de jogo; utilizar ações técnico-táticas 

com fins precisos e melhorar a capacidade de colaboração entre os setores da 

equipa (Castelo, 2009). 

Durante o período preparatório, a equipa treinava 4 vezes semanais realizando um jogo 

treino no fim-de semana, normalmente ao sábado de forma a aproximar-se da realidade 

da competição. Neste período o foco maior incidiu na parte defensiva. 

Durante o período competitivo, os sub-19 da DC passaram a treinar apenas 3 vezes por 

semana tendo o seu jogo oficial ao sábado. Notar que o foco passou de organização 

defensiva para organização ofensiva.  

No gráfico seguinte é apresentado um microciclo padrão da equipa sub-19: 

 

 

Gráfico 3- Microciclo padrão equipa sub-19 

M
ic

ro
ci

cl
o

 p
ad

rã
o

Segunda-feira

Subdinâmica Tensão

setoriais e indivudais (micro)

Quarta-feira

Subdinâmica Duração

setoriais (macro)

Quinta-feira

Subdinâmica Velocidade

setoriais e individuais 
(micro/macro)

Sábado

Jogo



  

33 
 

 

5. CONTROLO E AVALIAÇÃO 

 

Concluída a época 2017-2018 chegou o momento de avaliar todo o processo que envolveu 

a época desportiva tanto a nível individual como coletivo. 

Garganta (2000) referiu que a forma como se treina reflete-se na forma como se joga. O 

autor, menciona que existe uma reciprocidade no treinar com o jogar. 

 

5.1 ANÁLISE DO PRODUTO 

 

Neste parâmetro irão ser descritos e analisados informações acerca da época desportiva 

dos sub-19 da DC, quer a nível de treino quer a nível competitivo. Os métodos de treino 

utilizados pela equipa técnica ao longo da época, são os descritos anteriormente baseados 

em Castelo & Matos (2009). A nível competitivo, serão descritos o número total de jogos 

e minutos de cada jogador. 

 

5.1.1 INDICADORES DE TREINO 

 

Finda a época desportiva, deixo alguns dados de treino e competição para melhor 

perceção tanto das escolhas da equipa técnica para os jogos oficiais, das dificuldades 

causadas pela perda de jogadores em alturas importante que nos deixaram um plantel 

curto, da assiduidade aos treinos em que o volume de prática foi de 8353 minutos e o 

volume real de 10962 minutos. 

É realizada uma reflexão que procura explicar as dificuldades iniciais da equipa bem 

como demonstrar o grau de dificuldade que é trabalhar num escalão de sub-19 em 

contexto de competição distrital, pois é um escalão onde a falta de vontade/motivação e 

a necessidade de aproveitamento escolar levam vantagem face ao contexto desportivo. 

Uma das mensagens que tentávamos transmitir era de que os atletas não deviam faltar a 

qualquer treino durante a semana. Caso o fizessem, corriam o sério risco de perder 

informação necessária das dinâmicas e automatismos da equipa. 
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Mas como convencer o atleta a ser assíduo aos treinos? Na sua maioria estão no ciclo de 

estudo do secundário e como é evidente a prioridade tem de ser a escola. No entanto 

pedimos para que fosse organizados para que pudessem conciliar tudo de uma forma o 

mais eficaz possível. 

Na tabela e gráfico seguinte, estão representados o total de minutos volume de prática em 

treino durante a época desportiva.  

 

Gráfico 4- Volume Prática de treino p/atleta 

Em termos de tempo prático de treino, o total da época desportiva foi de 8353 minutos. 

Devem-se destacar os 4 atletas que ultrapassaram os 8000 minutos de treino. Por motivos 

menos positivos, importa referir alguns atletas que tiveram pouco mais de 1000 minutos 

de prática no treino, sendo que muitos deles acabaram por desistir e sair da equipa. 

A equipa contava com diversas dificuldades na execução do processo de treino. Os treinos 

durante o período competitivo nunca contaram com mais 18 elementos. Faltas por 

motivos familiares, de impossibilidade, por lesão ou por motivos escolares ainda 

dificultavam mais a tarefa pois reduziam a um número mínimo os atletas presentes em 

treino.  

A partir do gráfico, podemos constatar que existiram 4 atletas a ultrapassar os 8000 

minutos de treino, que corresponde a uma percentagem de assiduidade ao treino de mais 

de 95%.  
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Em contraste, devido às várias saídas e posteriores entradas de outros elementos, 8 

jogadores não chegaram aos 4177 minutos de treino que equivale a 50% do total de 

minutos de prática, e 2 elementos estiveram na casa dos 4500 minutos de prática em treino 

tendo uma percentagem de cerca de 54%.  

Num plantel que contou com o máximo de 24 elementos existiram 10 que não 

ultrapassaram os 54% de minutos de prática, demonstrando assim as dificuldades 

referidas. Uma explicação pode se o facto de o clube recomeçar com este escalão depois 

de 4 anos de interregno. 

 Análise aos Métodos de Treino 

Entre o volume planeado e o volume real foi registada uma diferença de apenas 342 

minutos e entre o volume real e o volume prática uma diferença de 2599 minutos, sendo 

esse tempo referente ao chamado tempo de transição ao que nós incluímos o chamado 

tempo de instrução 

Todos os treinos, salvo raras exceções, eram planeados para 90 minutos, sendo esse o 

volume planeado da quase totalidade dos treinos. Contudo, normalmente, o volume real 

de cada treino ultrapassava em alguns minutos o volume planeado, explicando assim o 

motivo do volume real ser superior ao planeado. 
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O volume de prática é considerado como o tempo em que os atletas estão a realizar a 

parte prática do treino, portanto, estando a realizar os exercícios pedidos. A quantidade 

de minutos em que os jogadores estavam parados sem realizar qualquer tipo de 

exercício era dividido entre o tempo de transição e o tempo de instrução.  

O tempo de transição indica os minutos de transição e instrução de cada exercício, 

portanto o tempo que se perdia na troca de exercícios. O tempo de instrução diz respeito 

ao período de tempo desde que o treinador apitava para o início do treino reunindo os 

jogadores até ao momento que os atletas passavam para a parte prática.  

Este intervalo de tempo foi definido para um maior controlo nos atrasos dos jogadores 

não só relativamente ao volume real como também ao volume de prática, conseguindo 

assim controlar a diferença no volume de prática dos atletas que chegavam com o treino 

a decorrer de outros que cumpriram a parte prática desde o início.  

Acerca dos temas de treino trabalhados, quer o momento de organização ofensivo como 

o defensivo, foram retirados dados dos exercícios onde a escala fosse coletiva, 

intersectorial, setorial e grupal. O gráfico seguinte, mostra os minutos em que, em treino, 
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foram trabalhados os dois momentos de jogo referidos. 

 

Gráfico 6- Tempos de treino em organização ofensiva e defensiva 

 

Relativamente os métodos, será aqui descrito graficamente o volume de prática das 3 

classes de Exercícios segundo a taxonomia de Castelo & Matos (2009), com os devidos 

grupos adjacentes. 
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Segundo Castelo (2009) estes métodos caraterizam-se pela ausência de bola. Este método 
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Na nossa opinião não existe métodos de treino perfeito. Acreditamos que devemos 

trabalhar em função das carências da equipa. Tudo é discutível, mas devemos acreditar 

nas nossas ideias e não quer dizer que sejam melhores que as dos outros, mas baseamo-

nos na evolução individual e coletiva do plantel e consequentes resultados.  
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Como foi referido em cima, a componente força não era posta em prática no treino, apenas 

contando com 3% do total nos métodos de preparação geral, que correspondeu apenas aos 

testes efetuados no primeiro treino da época.  

Os exercícios de resistência, quase sempre realizados sem bola, eram exercícios 

realizados principalmente quando não houve ou não havia jogo oficial na semana, ou 

quando este tinha sido de grau de exigência muito baixo. A velocidade, era trabalhada 

geralmente a cada 2 microciclos com exercícios específicos também sem bola. A 

componente com mais peso nos métodos de treino de preparação geral foi a flexibilidade, 

com 58% o total, pois em cada sessão de treino os atletas realizavam 2 vezes 

alongamentos.  

 Exercícios Específicos de Preparação Geral: 

Nesta classe, eram frequentemente usados os exercícios em circuito pois faziam parte do 

aquecimento específico e depois eram regularmente utilizados descontextualizados em 

seguida. 
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. 

Normalmente, cada sessão de treino, iniciava a parte prática com 1 de 2 exercícios de 

circuito, pré-definidos e sem bola, para realizar o aquecimento. Destes 2 tipos de exercício 

em circuito, um consistia num tipo de trabalho de força, mais exigente fisicamente, com 

estações que continham barreiras e mudanças de direção, trabalho de pliometria e 

mudanças de velocidade.  

De seguida, era efetuado um exercício descontextualizado de passe e receção. Esta forma 

de planeamento de treino explica facilmente as elevadas percentagens, 39% e 34% 

respetivamente, neste grupo de métodos de treino.  

Os exercícios lúdico-recreativos raramente eram usados no treino, apenas sendo 

efetuados numa situação de alguma “descontração” em treino, depois da equipa ter 

superado jogos com maior exigência e nível de pressão. Normalmente, em 2 das 3 sessões 

de treino semanais, os exercícios de MPB eram utilizados explicando assim o porquê de 

representarem 23% deste grupo de métodos de treino. 

 

 Exercícios Específicos de Preparação 

Dentro da classe de exercícios que se aproximam mais da vertente de jogo, destacam-se 

os competitivos, pois eram frequentes no treino exercícios de jogos reduzidos. 
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Este grupo de exercícios representa os que mais se aproximam da realidade de jogo. Como 

tal, eram maioritariamente utilizados nas últimas 2 sessões de treino que correspondiam 

às sessões que visavam maior foco na preparação do jogo seguinte.  

Dentro desta classe destacam-se os exercícios competitivos, com cerca de 25% da 

totalidade, nos quais estavam inseridos apenas os jogos formais de 11x11, e os jogos 

reduzidos com 39% da totalidade. Nos jogos reduzidos, eram incluídos todos os jogos 

que não contassem com o número de jogadores para um jogo formal de futebol deste 

escalão (ex. 2x2, 3x3, 7x7, 8x8, etc..). Estes exercícios têm grande relevância no processo 

de treino pois, como o plantel era curto, a chamada “peladinha” na parte final do treino 

era sempre realizada num campo com dimensões mais pequenas e, pelo menos, uma 

baliza de dimensões de futebol de 7. 

Nos restantes exercícios, destaque negativo para o trabalho nas bolas paradas, apenas com 

2% de peso neste grupo. Esta situação pode ser explicada pelo pouco tempo de treino que 

a equipa contava durante a semana, apenas 3 treinos, e pela necessidade da equipa técnica 

virar o foco para outros aspetos.  
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5.1.2 INDICADORES DE COMPETIÇÃO 

 

A equipa esteve inserida em contexto distrital, disputando assim o campeonato distrital 

da Associação de Futebol de Vila Real de Sub-19 e também a Taça AFVR de Sub-19.  

O campeonato foi disputado por 12 equipas (Diogo Cão, SC Vila Real, Abambres SC, 

SC Régua, AD Flaviense, GD Chaves “B”, ADC Constantim, Sabroso SC, AC Alijoense, 

GD Valpaços, AUDC Sabrosa e Murça SC), ficando a DC em 3º lugar. 

A tabela que se segue mostra-nos a classificação final do campeonato distrital da AFVR 

bem como os golos marcados e sofridos das equipas: 

Tabela 3- Classificação do campeonato 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para a taça AFVR, entrando apenas na 2ª eliminatória num jogo de extrema dificuldade 

contra a equipa do SC Vila Real, conseguimos, em casa, uma vitória importantíssima que 

nos catapultou para as meias-finais.  

  CLASSIFICAÇÃO P J V E D GM GS DG  

1  Abambres 64 22 21 1 0 158 7 +151  

2  Vila Real  50 22 16 2 4 98 12 +86  

3  Diogo Cão  49 22 16 1 5 95 26 +69  

4  Régua 46 22 15 1 6 122 23 +99  

5  Chaves B 43 22 14 1 7 58 46 +12  

6  Murça 38 22 12 2 8 51 53 -2  

7  UDC Sabrosa  28 22 9 1 12 42 57 -15  

8  Sabroso  26 22 7 5 10 37 50 -13  

9  GD Valpaços  16 22 5 1 16 30 99 -69  

10  AD Flaviense  12 22 3 3 16 30 86 -56  

11  Alijoense  8 22 2 2 18 16 177 -161  

12  Constantim  6 22 2 0 20 12 113 -101  
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http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=113423&filtro=D
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=113423&filtro=GM
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=113423&filtro=GS
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=103907&epoca_id=147
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=103907&filtro=J
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=103907&filtro=V
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=103907&filtro=E
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=103907&filtro=D
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=103907&filtro=GM
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=103907&filtro=GS
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=49406&epoca_id=147
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=49406&filtro=J
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=49406&filtro=V
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=49406&filtro=E
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=49406&filtro=D
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=49406&filtro=GM
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=49406&filtro=GS
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=8112&epoca_id=147
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=8112&filtro=J
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=8112&filtro=V
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=8112&filtro=E
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=8112&filtro=D
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=8112&filtro=GM
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=8112&filtro=GS
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=36338&epoca_id=147
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=36338&filtro=J
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=36338&filtro=V
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=36338&filtro=E
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=36338&filtro=D
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=36338&filtro=GM
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=36338&filtro=GS
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=75462&epoca_id=147
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=75462&filtro=J
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=75462&filtro=V
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=75462&filtro=E
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=75462&filtro=D
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=75462&filtro=GM
http://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=116727&equipa=75462&filtro=GS
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No jogo das meias-finais, defrontámos a equipa do Sabroso SC fora de portas num jogo 

contra uma equipa bastante mais experiente, porque contava com a maioria de jogadores 

no 2º ano de juniores, e bastante mais agressivos.  

Felizmente a vitória sorriu-nos mas apenas após o prolongamento, nas grandes 

penalidades. No jogo da final, em campo neutro, contámos com muito apoio que ajudou 

a uma entrada forte no jogo marcando cedo por 2 vezes. Contudo o jogo iria terminar 

empatado e mais uma vez as grandes penalidades trouxeram a vitória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do mau inicio de época, a partir da 3ª jornada a equipa conseguiu mudar o rumo 

dos maus resultados e partir para uma série de 9 jogos sempre a vencer apenas tombando 

com uma derrota em Abambres contra o que viria a ser a equipa campeã. Nesta época, 

contando com as vitórias obtidas nas grandes penalidades e a conquista da taça AFVR, 

foi obtida uma percentagem de vitórias de 76% e 1 título conquistado.  

Figura 9- Resultados Taça AFVR 
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Tabela 4- Dados dos atletas recolhidos no final da época 

Jogador Abandonos 

Cartões 

Amarelos/Vermelhos 

 

Remates/Golos 

Jogador 1             0/0 0/0 

Jogador 2* 01/10/2017 Não Aplicável Não Aplicável 

Jogador 3             4/0 6/0 

Jogador 4            12/0 28/11 

Jogador 5             0/0 11/3 

Jogador 6             5/0 7/2 

Jogador 7             2/0 11/3 

Jogador 8             3/0 20/4 

Jogador 9** 28/10/2017  1/0 0/0 

Jogador 10** 28/10/2017                 1/0 0/0 

Jogador 11             5/0 37/12 

Jogador 12* 29/09/2017  Não Aplicável Não Aplicável 

Jogador 13             9/0 29/5 

Jogador 14** 20/01/2018  0/0 4/0 

Jogador 15             0/0 14/8 

Jogador 16   0/0 0/0 

Jogador 17             1/0 48/13 

Jogador 18             1/0 48/15 

Jogador 19             1/0 22/6 

Jogador 20             2/0 37/13 

Jogador 21             1/0 25/5 

Jogador 22** 22/01/2018 0/0 0/0 

Jogador 23***  0/0 0/0 

Jogador 24***  1/0 0/0 

* Desistiu ainda na pré-época  

** Desistiu já no decorrer da época  

*** Integrou a equipa de Juniores vindo dos Juvenis 

Na tabela anterior, podemos constatar algumas mexidas no plantel durante a época 

desportiva e também alguns dados relacionados com a disciplina e objetividade para 

concretizar o objetivo do jogo. 

O facto de não existir um jogador a ser admoestado com o cartão vermelho, é um 

indicador positivo, contudo, também demonstra um problema da equipa relacionado com 

a falta de agressividade. A nível de remates e golos, é notória a falta de um jogador 

finalizador, pois neste contexto e em 25 partidas realizadas os melhores marcador foram 

jogadores que normalmente atuavam nas linhas. 
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Relativamente ao total de minutos em jogos oficiais de todos os jogadores alguns atletas 

abandonaram a equipa antes de ter sido efetuado qualquer jogo oficial. A época, contou 

com um total de 2389 minutos em jogos oficiais, distribuídos por 25 partidas. 

Começar por salientar que o Jogador 1 teve a totalidade de minutos de jogo. Esta situação 

é explicada pelo facto de ser o único guarda-redes da equipa. No próximo gráfico é 

percetível as poucas alterações relativamente à equipa titular de jogo para jogo. Isto é 

justificável pela carência de elementos para pertencer ao plantel, mostrando, mais uma 

vez, as limitações do plantel em termos de soluções válidas para um acrescento de 

qualidade e competitividade o grupo. 

Analisando o gráfico seguinte, é facilmente percetível que existia um grupo de 7 

jogadores muito importantes para a equipa, sendo considerados pela equipa técnica como 

a base da equipa. Estes jogadores, na tabela, correspondem ao grupo que ronda os 2000 

minutos de jogo, 84% do total, ou que estão perto desse valor.  

Com a totalidade de minutos contamos com um jogador, o único guarda-redes da equipa, 

e dois jogadores com uma percentagem muito alta, 97% e 98%. Do grupo de 24 atletas, 

2 abandonaram ainda na pré-época, 1 jogador abandonou a equipa sem ter jogado 

qualquer minuto, 5 contaram com minutos na casa da centena para baixo, entre uma 

percentagem de 2% até 7%.  
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Contamos ainda com 4 atletas que não passaram da casa dos 1000 minutos, 42%. Posto 

isto, de 24 atletas, 12 não conseguiram passar dos 42% de minutos totais da época, num 

campeonato em que a maioria das equipas não mostrava ser competição.  

Com isto podemos constatar que apenas 12 elementos eram frequentemente utilizados 

nos jogos oficiais sendo os outros 12 utilizados num contexto de rotação se o jogo o 

permitisse, pois infelizmente não acrescentavam a qualidade necessária à equipa. 

 

 

5.2 ANÁLISE DO PROCESSO 

 

De seguida, uma análise um pouco global referente à época desportiva e algumas leituras 

possíveis acerca do processo de treino em geral e do processo competitivo.  

Desde o dia 4 de setembro até ao dia 17 de maio, datas de início e final de treinos, 

contabilizaram-se 116 sessões de treino, 25 no período preparatório. Em termos de 

microciclos, a equipa contou com 37 microciclos distribuídos por 6 no período 

preparatório e 31 no período competitivo. 

Relativamente ao processo de treino e á sua reflexão, o gráfico abaixo mostra o global de 

todos os métodos de treino, a diferença de utilização demonstrada pelos minutos em 

prática em cada uma das classes, podendo comparar com o total de volume de treino, o 

volume real e o volume de prática. 
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Podemos constatar, que os EEP, com 60% dos minutos de prática em treino, tiveram um 

papel muito importante no processo de treino ao longo da época desportiva. É explicável 

pelo facto de serem exercícios usados para preparar o modelo de jogo da equipa e algumas 

situações especificas para defrontar adversários.  

São exercícios que devem ter maior duração e que devem ser executados regularmente. 

Em termos de volumes de treino, pode-se constatar que o volume de prática é ligeiramente 

inferior ao volume real, o que é normal, pois ao volume real a equipa técnica subtraiu os 

minutos de transição de exercício e o denominado no gráfico tempo de instrução, para 

obter de forma mais correta os minutos de prática de cada atleta. 

 A instrução correspondeu a 6% do volume total de treino, portanto do volume real, 

enquanto o tempo que os atletas estiveram na parte prática, o volume de prática, 

correspondeu a 76% do volume real de treino. 

Em termos competitivos, contabilizando as duas competições, foram jogadas 25 partidas 

oficiais (22 campeonato e 3 taça), contabilizando 16 vitórias, 1 empate e 5 derrotas no 

campeonato e 3 vitórias na taça, marcados 101 golos (95 campeonato e 6 taça) e sofridos 

30 (26 campeonato e 4 taça). 

De destacar a vitória na taça AFVR depois de a equipa sair vencedora de confrontos 

contra adversários dificílimos como Vila Real e Régua. Destaque também para o jogo da 

meia-final em Vila Pouca de Aguiar, que a equipa contou com um ambiente muito 

adverso devido ao muito público adversário presente.  

No campeonato destaque para vitórias fora de casa no terreno do Vila Real e Régua. 

Abambres justo vencedor pois não deu qualquer hipótese à concorrência, deixando uma 

vantagem de 14 pontos em relação ao 2º classificado. 

 Os sub-19 da DC ficaram num satisfatório 3º lugar a apenas 1 ponto do SC Vila Real, 2º 

classificado. 

O objetivo passava por disputar todos os jogos fosse contra que adversário fosse e 

preparar a equipa para todos os cenários que pudessem acontecer no jogo. Em todos os 

métodos utilizados tentávamos adaptar à realidade da equipa e sempre que percebíamos 

que os atletas não estavam a corresponder ao esperado, reestruturávamos o treino para 

que todos atingissem com sucesso as metas definidas. 



  

47 
 

Nas tabelas seguintes, estão inseridos dados mais pormenorizados acerca dos resultados 

da época desportiva, divididos entre as 2 fases da época, 1ª e 2ª volta, para melhor 

interpretação e também comparação de dois períodos distintos. 

Tabela 5- Resultados 1ª volta época 2017/2018 

Como se constata nesta primeira tabela, referente ao primeiro período da época, o início 

foi desolador, com 2 derrota em tanto jogos, mas que felizmente foram as únicas. 

Tabela 6- Resultados 2ª volta época 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ª 

V
O

LT
A

 

JORNADA DATA JOGO RESULTADO 

01 14/10/17 DIOGO CÃO ABAMBRES 0-2 

02 21/10/17 MURÇA DIOGO CÃO 3-2 

03 28/10/17 RÉGUA DIOGO CÃO 1-5 

04 11/11 DIOGO CÃO SABROSO 2-0 

05 18/11/17 FLAVIENSE DIOGO CÃO 1-4 

06 02/12/17 DIOGO CÃO CONSTANTIM 12-0 

07 09/12/17 VILA REAL DIOGO CÃO 2-3 

08 16/12/17 DIOGO CÃO ALIJOENSE 14-1 

09 06/01/18 SABROSA DIOGO CÃO 0-4 

10 13/01/18 DIOGO CÃO VALPAÇOS 4-1 

11 20/01/18 CHAVES DIOGO CÃO 0-1 

JORNADA DATA JOGO RESULTADO 

2
ª 

V
O

LT
A

 

12 03/02/18 ABAMBRES DIOGO CÃO 4-0 

13 10/02/18 DIOGO CÃO MURÇA 4-0 

14 24/02/18 DIOGO CÃO RÉGUA 0-5 

15 03/03/18 SABROSO DIOGO CÃO 1-1 

16 10/03/18 DIOGO CÃO FLAVIENSE 8-0 

17 17/03/18 CONSTANTIM DIOGO CÃO 1-8 

18 25/04/18 DIOGO CÃO VILA REAL 1-3 

19 14/04/18 ALIJOENSE DIOGO CÃO 0-10 

20 21/04/18 DIOGO CÃO SABROSA 3-0 

21 12/05/18 VALPAÇOS DIOGO CÃO 0-6 

 22 19/05/18 DIOGO CÃO CHAVES 3-0 
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O início da 2ª volta do campeonato, como mostra a tabela acima, também não foi feliz. 

Com apenas uma vitória, um empate e duas derrota nos primeiros 4 jogos, a equipa, mais 

uma vez, não conseguiu entrar com bons resultados. 

Tabela 7- Resultados Taça Distrital 

 

 

 

 

A taça AFVR, foi o ponto alto da época, pois após 3 dificílimos jogos conseguimos uma 

importante conquista que sem dúvida foi o ponto alto da época desportiva. 

Como podemos verificar nas tabelas acima a equipa realizou 25 jogos na totalidade, sendo 

que 22 contaram para o campeonato e somente 3 jogos foram realizados para a taça 

distrital. Um dado curioso que podemos retirar da tabela é o facto de a meia-final e final 

da taça distrital acabaram com o jogo empatado após os 120 minutos havendo necessidade 

de recorrer aos pontapés de grande penalidade. 

Importa referir também que a equipa realizou 4 jogos num período compreendido de 21 

de abril a 5 de maio, com 2 deles a terem de ser discutidos, após prolongamento, nos 

pontapés de grande penalidade. Tendo este grupo um plantel curto e havendo apenas 12 

equipas em competição, importa refletir sobre este desgaste desnecessário que, felizmente 

não foi prejudicial para o grupo, pois não ocorreram casos de lesões por desgaste físico 

ou outros e a equipa levou a taça de vencida. 
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1 30/03/2018 DIOGO CÃO VILA REAL 3-1 

2 28/04/2018 SABROSO DIOGO CÃO 1-1 
(5-6) g.p 

3 05/05/2018 RÉGUA DIOGO CÃO 2-2 
(3-0) g.p 
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6. CONCLUSÕES 

 

Finda a época desportiva, chega a altura de fazer um pequeno balanço do que foi mais 

uma época num clube já bem conhecido da minha parte, com uma equipa, sub-19 da 

Diogo Cão, que está com uma base de jogadores que já acompanho há 3 épocas com esta 

inclusive. 

Concretizei a minha estreia, como treinador, no campeonato de juniores A (sub-19), 

depois de 2 épocas consecutivas no escalão de juniores B (Sub-17), com a expetativa de 

analisar as diferenças e as mudanças que estão diretamente ligadas a esta transição de 

idades e campeonatos.  

As expetativas não eram elevadas, contando nós, equipa técnica, que fosse uma época de 

integração na subida de mais um degrau e do nível de exigência tanto físico como mental 

que poderíamos, e viríamos, a sofrer. 

As funções que me foram encarregues, como treinador-adjunto, não eram desconhecidas, 

eram baseadas na conceção de alguns exercícios de treino, principalmente na parte inicial, 

e também da sua orientação e liderança.  

Com esta liberdade que me é dada, estou satisfeito com a minha evolução naquilo que é 

a relação com jovens adultos e também conseguir impor liderança a atletas poucos anos 

mais novos que eu. 

Como já estou inserido, tanto no contexto, como na equipa, há alguns anos, é notória, 

para mim e colegas mais próximos, a evolução ao nível da comunicação e de relações 

interpessoais, pois sinto que neste momento existe respeito mútuo entre mim e a equipa, 

sentindo-me eu capaz de ter já alguma credibilidade como líder e já não como 

“estagiário”, percebendo-se perfeitamente que existem ainda diferenças óbvias na 

condução do treino entre mim e o treinador principal. 

Durante todo o processo de treino, a equipa técnica teve a preocupação de dar aos atletas 

um maior conhecimento futebolístico, pois tal questão era importante para a nossa forma 

de jogar e trabalhar. Apesar de utilizarmos estratégias e táticas simples, este nível já exige 

jogadores com algum “ritmo” futebolístico o que neste contexto nem sempre acontece. 

Em relação ao tempo total de treino apresentamos dados relativamente a 3 parâmetros 

distintos: Volume Planeado que respeita ao tempo previsto (90 minutos) durante as 115 
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sessões realizadas; Volume Real que contabiliza o tempo desde que iniciamos o treino 

até acabar. Neste tempo estão incluídas as transições, a organização e as pausas entre os 

exercícios; e por último Volume prática que é efetivamente o tempo que os atletas 

estiveram a executar as tarefas. 

O Volume Real (10962 minutos) foi superior ao Volume Planeado (10350 minutos) pelo 

facto de estendermos quase sempre o tempo para lá da hora final prevista. Ao verificarmos 

o Volume Prática (8353 minutos) podemos concluir que foi baixo o que me leva a fazer 

uma reflexão profunda e pensar que devo ser mais lesto na operacionalização das tarefas. 

No que diz respeito aos métodos de treino verificámos os Específicos de Preparação 

foram os mais utilizados representando 60% do total de métodos utilizados. De seguida 

os métodos Específicos de Preparação representaram 31% da totalidade e por último os 

métodos de Preparação geral foram utilizados com uma percentagem de 9%. 

No que concerne à competição e começando pelos Tempos Individuais de Jogo, verificou-

se que o “jogador 1” foi o mais utilizado com 2389 minutos. Como não havia um plantel 

muito equilibrado fomos tentando gerir da melhor forma possível, dando minutos de jogo 

aos atletas menos utilizados sempre que possível. 

Um dado muito positivo foi o facto de não ter havido a mostragem de nenhum cartão 

vermelho o que revela que a equipa era bastante disciplinada. Em relação aos cartões 

amarelos, destacaram-se o “jogador 4” que jogou na posição de defesa central e justifica 

em parte por ter visto o cartão por 12 vezes e o “jogador 13” que apesar de ter atuado na 

posição de médio interior, era um jogador bastante agressivo no bom sentido. 

Quantos aos remates efetuados os jogadores “17” e “18” foram os mais rematadores com 

48 remates cada no total de 359 remates em 25 jogos. Em termos coletivos podemos 

concluir que obtivemos uma boa média de remates (14,36/jogo). 

Relativamente aos golos marcados, a equipa conseguir marcar por 101 vezes em 25 jogos 

o que perfaz uma média de 8,3 golos/jogo. O melhor marcador da equipa foi o “jogador 

18” com 15 golos. Um dado para refletir foi o facto de termos sofrido 30 golos em 25 

jogos o que me leva a concluir que a Organização Defensiva devia ter sido mais e melhor 

trabalhada. 
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A respeito da evolução de atletas, sinto-me bastante satisfeito, porque 3 dos jogadores 

mais importantes nas conquistas desta época, ou eram pouco utilizados, ou utilizados mas 

com pouca contribuição para a equipa quando eu e o treinador principal chegámos. De 

realçar a importância de investimento em termos de paciência e cuidados com os atletas 

pois no contexto e no clube que trabalhamos é difícil surgirem reforços a pedido ou como 

pretendido pelos treinadores.  

Infeliz ou felizmente, a base de jogadores com que trabalhamos, quer de jogadores que já 

pertenciam ao plantel como de jogadores vindos de fora, foram atletas que sempre tiveram 

problemas em impor-se nas principais escolhas dos seus treinadores. Por este motivo e 

por considerarmos outras equipas adversárias com melhores condições, não foram 

colocados objetivos em termos de títulos nesta época. 

Contudo, importa referir também que conquistei o meu primeiro título no futebol, a 

conquista da taça AFVR, um momento que me encheu de alegria e premiou todo o 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com esta equipa e com estes jovens, que como 

já referi, passaram de dispensados/não utilizados, para vencedores de um título distrital 

na ADCE Diogo Cão. Feito inédito e primeiro título desde 2009 nos escalões de formação 

de futebol de 11. 

A nível pessoal, senti-me deveras realizado com a época desportiva, não só pelo título 

alcançado mas também pela continuação do meu envolvimento com este grupo de 

jogadores. Foi e será sempre um grupo marcante tanto pessoal como profissional, pois foi 

com este grupo que me iniciei no futebol de 11, partilhei muitas horas da minha vida e 

percorri muitos quilómetros por todo o país.  

Relativamente ao futuro, prevejo a continuação nesta equipa, a grande maioria destes 

jogadores ainda têm mais um ano nos escalões de formação e caberá a esta equipa técnica 

fechar o ciclo destes rapazes no futebol de formação, sendo este o grande motivo da minha 

vontade de permanecer, tentando colocar uma ponte de acesso ao nível sénior. 
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ANEXOS 

Plano de Treino Tipo 

Unidade de Treino Juniores - N.º 4 
Período: Preparatório Volume 

planeado: 

90 min Material de treino: 

Meso ciclo 
N.º:

1 Volume 
prática: 

82 min Bolas: Balizas: 

Microciclo 
N.º:

2 N.º jogadores: 17 Sinalizadores: Barreiras: 

U. Treino N.º: 4 Local: UTAD Cones: Estacas: 

Data e Hora: 12/09/17 
10h00 

Volume real: 10h06 - 
11h44 
(98min) 

Coletes: Cordas: 

Objetivos/Princípios: 
Preparação física a nível de força, velocidade e resistência. 

Parte instrução: Tema (Fases/Etapas 
jogo): 

Método de treino: Escala: 

Objetivo: Instrução Número: 

Regime: Espaço: 

Dimensão: Tempo: 4’ 

Pontos-chave: 

Descrição/Progressão/Evolução: Instrução 

Reflexão: 

Parte inicial: Tema (Fases/Etapas 
jogo): 

Método de treino: Circuito Escala: Grupal 

Objetivo: Aquecimento Número: 16 

Regime: Resistência Espaço: 30m x 30m 
Dimensão: Micro Tempo: 9’ 

Pontos-chave: 

i) execução exercícios corretamente;

ii) sempre em movimento;
iii) execução com amplitude no movimento;

Descrição/Progressão/Evolução: Em que uma das estações 
jogadores executam o mais rápido possível, sendo que percorrem 
todas as estações.1) salta barreiras de frente e de lado, seguido de 
circuito de agilidade; 2) saltos de frente; 3) circuito de agilidade; 4) 
escada de coordenação; 5) salto de barreiras trespassadas;  

Reflexão: 
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Parte inicial 2: Tema (Fases/Etapas 
jogo): 

Método de treino: P. Geral Escala: 

Objetivo: Alongamentos Número: 

Regime: Espaço: 
Dimensão: Tempo: 2’ 

Pontos-chave: 

i) executar os exercícios de acordo com o T;

ii) empenho e foco;

Descrição/Progressão/Evolução: Execução de alongamentos 
dinâmicos.  

Reflexão: 

Parte principal 1: Tema (Fases/Etapas 
jogo): 

Futebol com mãos 

Método de treino: 
Lúdico 
recreativo 

Escala: 
Grupal 

Objetivo: Trabalho social Número: 16 

Regime: Resistência Espaço: 30m x 30m 

Dimensão: Micro Tempo: 11’ 

Pontos-chave: 

I. Não deixar cair a bola;

II. Diversão;

III. Sempre em deslocamento;
Descrição/Progressão/Evolução: Duas equipas de 8 jogadores, em 
que o objetivo é passarem a bola com as mãos e finalizar nas balizas 
com algumas condicionantes. I) Finalizar apenas de cabeça; II) 
Finalizar com o pé; III) Finalizar após assistência de cabeça; IV) Golo 
se acertar na trave; 

Reflexão: 

Parte principal 2: Tema (Fases/Etapas 
jogo): 

Organização Ofensiva 

Método de treino: MPB Escala: Micro 

Objetivo: 

Criação, 
conquista e 
utilização de 
espaços livres 

Número: 4x4+4 

Regime: Força Espaço: 40x40 
Dimensão: Grupal Tempo: 17’ 

Pontos-chave: 

i) ocupar espaços livres;

ii) realizar exercícios de força de forma
correta;

iii) superação;

Descrição/Progressão/Evolução: 4x4+4 dentro do espaço, em que o 
objetivo é manter a posse de bola, os apoios jogam para a equipa em 
posse de bola. Cada jogador terá um número de 1 a 4, em que o 
Treinador quando chamar esse número, os jogadores dentro do 
quadrado terão de executar uma das 4 estações, não podem repetir 
estações. 

Reflexão: 
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Parte principal 3: Tema (Fases/Etapas 
jogo): 

Organização Ofensiva 

Método de treino: Competitivos Escala: Inter-setorial 

Objetivo: 
Todos ser 
solução 

Número
: 

GR+7x8+GR 

Regime: Resistência Espaço
: 

45x60 

Dimensão: Macro Tempo: 22’ 

Pontos-chave: 

I. Mobilidade dos jogadores sem bola;

II. Ajustamento permanente;

III. Equilibrada ocupação dos espaços;
Descrição/Progressão/Evolução: A equipa que ataca a baliza 
regulamentar é constituída pelos médios e atacantes, a outra equipa, é 
constituída por médios e defesas.  

Reflexão: 

Parte final: Tema (Fases/Etapas 
jogo): 

Método de treino: P. Geral Escala: 

Objetivo: Alongamentos Número: 
Regime: Espaço: 

Dimensão: Tempo: 3’ 

Pontos-chave: 

i) executar os exercícios de acordo com o T;

ii) empenho e foco;

Descrição/Progressão/Evolução: Execução de alongamentos 
dinâmicos.  

Reflexão: 

N.º Nome Presença Atrasos PSE N.º Nome Presença Atrasos PSE 

1 Gonçalo Santos P 11 Gonçalo Alves P 

2 Bruno Campeão P 12 Daniel Sousa P 

3 Joel Alves P 13 Filipe Ferreira P 1’ 

4 Rúben Costa P 14 Tiago Magalhães P 

5 Diogo Gaspar P 15 Rui Mestre P 

6 Miguelito P 16 Miguel Carlos P 

7 Diogo Cleto P 17 Diogo Marques P 

8 Carlos Borges P 18 Fábio Sousa P 

9 João Martins P 19 

10 Rúben Rodrigues P 20 

Avaliação da sessão Negativa Regular Positiva X Excelente 

Reforço Muscular 

Flexões ____ Multi saltos ____ Lunges ____ Elevações ____ 

Abdominais ____ Agachamentos ____ Extensão tríceps 

____ 

Saltos ____ 

Observações 

Reflexões 

Aspetos a melhorar 


