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RESUMO 
 
O exercício de treino revela-se como um meio fundamental para que o 
treinador consiga potenciar o nível de rendimento desportivo dos seus 
jogadores, bem como resolver problemas suscitados pelo jogo. Para isso, deve 
existir um processo de treino, evidenciado pelo desenvolvimento de 
capacidades físicas, técnicas, táticas e psicológicas quer a nível individual quer 
a nível coletivo, consoante o quadro competitivo em que estamos inseridos.  
O presente relatório de estágio, realizado no âmbito do 2º ciclo do Mestrado em 
Treino de Alto Rendimento Desportivo da Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto, visa uma abordagem relativamente ao crescimento do 
futebol feminino, bem como as vivências ao longo do estágio profissionalizante, 
apoiando-se fundamentalmente na revisão de literatura, como linha orientadora 
da operacionalização do treino. 
Previamente a essa operacionalização, emergiu a necessidade de criação de 
um modelo de treino e um modelo de jogo, baseado nas características das 
jogadoras do plantel. 
Para além disso, a planificação do treino teve como diretriz um planeamento 
semanal, e a própria unidade de treino, que se relevaram determinantes na 
orientação da equipa ao longo da época desportiva.  
Efetivamente, a repetição sistemática das habilidades motoras inseridas no 
planeamento de treino, bem como dos nossos princípios de jogo, e 
posteriormente, a devida reflexão e avaliação do treino, foram cruciais para o 
aumento de rendimento da nossa equipa, e permitiu que as jogadoras 
estivessem propensas a novos desafios. 
Por outro lado, a análise ao adversário suscitou dificuldades na preparação 
estratégica do nosso jogo, uma vez que nos enquadrávamos numa nova série 
competitiva, com novas equipas em competição. 
Como conclusões finais, e baseando-nos na avaliação ao longo da época 
desportiva da equipa, salientamos as dificuldades que tivemos durante todo 
este processo de estágio, nomeadamente as consequências da ausência de 
futebol de formação no processo evolutivo das jogadoras do plantel e, a grande 
diferença de níveis de aprendizagem entre jogadoras, maioritariamente 
provocada pela grande disparidade de anos de prática desportiva.  
 
 
Palavras-chave: FUTEBOL, FUTEBOL FEMININO, TREINO, ESTÁGIO 
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ABSTRACT 
 

Practice exercises prove to be a fundamental way for the coach to be able to 
increase the performance level of the players, as well as solve problems raised 
by the match. For this reason, there must be a training process, based on the 
development of capacities in the physical, technical, tactical and psychological 
component, both individually and collectively, according to the competitive 
calendar. 
The present internship report, developed under the 2nd cycle of the Master 
Degree in High Performance Sports Training of the Faculty of Sport of the 
University of Porto, aims at an approach regarding the growth of women's 
football, as well as the experiences in all the processes regarding the 
professional stage, based on literature revision as guiding line in training. 
Prior to these training sessions, there was the need to create a training model 
and a game model based on each player. 
In addition, the training plan was guided by a weekly planning, as well as the 
training unit itself, which were crucial in the team’s orientation throughout the 
sporting season. 
Indeed, the systematic repetition of motor skills as part of the training planning, 
as well as our game principles, and then, proper reflection and evaluation of the 
training, were crucial to the increase of our team's performance, and allowed 
the players to be ready for new challenges. 
On the other hand, as we were in a new competitive series, the scouting of the 
opposition caused difficulties in the strategic preparation of our game. 
As a final conclusion, and based on evaluation throughout the team's sporting 
season, we highlight the difficulties we had during this entire internship process, 
namely the absence of youth training in the evolutionary process of the players 
of the squad, and the considerable difference of learning levels among them, 
mainly due to the great disparity of sports practice experience. 
 

Key-words: FOOTBALL, WOMEN’S FOOTBALL, TRAINING, PROFESSIONAL 
INTERNSHIP. 
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CAPÍTULO I 
 

Introdução 
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Introdução 

 

O presente relatório de estágio insere-se no 2º Ciclo em Treino de Alto 

Rendimento com vista à obtenção do Grau Mestre assim, como o Grau II de 

Treinador. Este Grau habilita o treinador para diversas funções, entre as quais 

a condução do treino, a coordenação e supervisão de uma equipa de 

treinadores de grau I, ou II, a conceção, planeamento, condução e avaliação do 

processo de treino, e a coadjuvação de titulares de grau superior de 

qualificação. (Instituto Português do Desporto e Juventude, 2012).  

 No entanto, e tal como Rosado e Mesquita (2008) referem, ‘’a 

necessidade de treinadores qualificados tem crescido de forma exponencial na 

nossa sociedade, contrariando a crença geral de que qualquer um pode ser 

treinador, desde que o deseje e que o seu passado desportivo o permita’’. 

 Para além disso, é fundamental que o treinador conheça o jogo Futebol. 

Jogo esse, que é uma actividade motora complexa que se caracteriza e 

exprime mediante acções de jogo que não correspondem a uma sequência 

previsível de códigos. (Garganta, 1997). 

 Partindo dessa imprevisibilidade, o treinador deve reunir um conjunto de 

capacidades, onde consiga criar um modelo, ou seja, uma identidade, comum a 

toda a equipa, para minimizar a aleatoriedade do próprio jogo. 

 Desta forma, a motivação para fazer parte deste Mestrado recaiu no 

aprofundamento de conhecimentos em áreas científicas do Desporto, em que o 

desenvolvimento do Futebol se apoia, e reunir capacidades que me 

permitissem exercer a função de treinadora. 

 Tendo realizado a licenciatura na mesma instituição (FADEUP), 

pretendo com este estágio aplicar o que me foi transmitido ao longo destes 

anos, bem como introduzir novos métodos de treino e estudos a nível científico, 

mais particularmente no Futebol Feminino.  

 Por conseguinte, escolhi realizar o meu estágio no Boavista Futebol 

Clube, no escalão Sub-19 Feminino. 
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 Optei assim por escolher um clube feminino, visto ser uma área que se 

está a desenvolver exponencialmente, muitas vezes para além das expectativas. 

Tudo isto, deve-se ao facto da intervenção de outras áreas, bem como o 

investimento que é feito nesta modalidade.  

 O interesse no futebol feminino advém também de ser jogadora de 

futebol desde os cinco anos e saber quais as dificuldades que esta modalidade 

teve ao longo dos anos, mas também de que forma é que o futebol feminino pode 

ganhar espaço no futebol português.  

 Assim, a estrutura deste trabalho divide-se em sete capítulos. 

 No primeiro capítulo, insere-se a ‘’Introdução’’ onde é definido as 

funções que deve ter um treinador, bem como a estrutura do relatório. 

 No segundo capítulo, está presente a ‘’Contextualização da Prática 

Profissional’’, referindo quais os objetivos a nível de realização do estágio, de 

formação, de competição, as preocupações e estratégias de ação, bem como 

projetos e planos de ação. Para além disso, contextualiza o clube em que o 

estágio foi realizado, bem como a caracterização da equipa e da competição. 

 O terceiro capítulo é formado pelo ‘’ Enquadramento da prática’’, onde 

o foco é dado à Revisão da Literatura, aprofundando aquilo que é o papel do 

treinador, o Futebol Feminino em Portugal e no estrangeiro, o Futebol de 9 e a 

criação de um Modelo de jogo. 

 O quarto capítulo é composto pela ‘’ Realização da prática profissional’’ 

e expõe o trabalho no terreno baseado em suporte teórico. Remete para a 

programação, periodização e planificação do treino, expõe o modelo de jogo, o 

planeamento semanal, o microciclo, e baseia-se no período preparatório e 

competitivo. 

 No quinto capítulo, estão definidas as ‘’Considerações Finais’’ 

refletindo os momentos-chave durante o estágio bem como as perspetivas para 

o futuro. 



 

 
4  

 

 No sexto capítulo, estão presentes as ‘’Referências Bibliográficas’’, e 

por fim, no sétimo capítulo, os ‘’Anexos’’. 
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CAPÍTULO II 

 

Contextualização da prática profissional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6  

 

Preocupações e estratégia de ação 

 

 As preocupações que antevejo na realização deste estágio recaem por 

me inserir num contexto não profissional, num horário de treino tardio (entre as 

21:45 e as 23:30) para uma equipa tão jovem, que apesar de se inserirem num 

escalão júnior, muitas atletas têm idade de iniciadas e juvenis. Com um horário 

escolar a cumprir, muitas vezes temos que planear o treino de uma forma muito 

restrita e de forma a terminar a horas. É óbvio que com planeamento prévio 

conseguimos obter os nossos objetivos, mas, no entanto, é previsível que três 

treinos por semana sejam insuficientes para o escalão em que se inserem. 

 Também a pré-época é uma preocupação, uma vez que muitas atletas 

são menores e estarão de férias com os pais. Apesar de querermos potenciá-las 

para o Alto Rendimento, temos que ter em conta o contexto e tudo o que seja 

extra-futebol.  

 Todas as estratégias passam por criar o melhor ambiente e as 

melhores condições, para que as atletas se sintam bem, motivadas para a prática 

e para que possam cumprir quer os objetivos coletivos, quer os pessoais. 

 Para além disso, estarei sempre em contacto com a equipa sénior para 

que haja oportunidade para que, as mais aptas no momento, experienciem o 

futebol de 11.  
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Planos de ação e projetos  

Os planos de ação passam por potenciar as jogadoras para o escalão 

sénior, e posto isto, estar em contacto com os treinadores das equipas séniores 

(A e B), para que as mais aptas consigam experienciar o futebol de 11. Quanto 

às menos capacitadas terão treinos específicos de treino individual com outra 

treinadora. Esta decisão foi tomada dada a grande diferença entre a qualidade e 

aptidão das jogadoras dentro do mesmo escalão. Deste modo, e após várias 

experiências concluímos que em exercícios mais coletivos, as jogadoras com 

menor capacidade prejudicam aquelas que a têm, e vice-versa. Desta forma, 

terão à parte um treino específico (Segunda-Feira e Quinta-Feira) para que 

consigam melhorar a sua técnica, nomeadamente o passe e a receção.  

Outro plano de ação insere-se na análise dos jogos através de filmagens, 

uma vez que esta é uma equipa que vem de um contexto lúdico no futebol e 

teremos especial atenção em mostrar-lhes algumas áreas intervenientes do 

futebol. A análise de jogo é bastante importante, não só para fornecer 

informações aos treinadores, mas também para lhes mostrar os erros cometidos 

no jogo e o que queremos que melhorem em situação de treino. 
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Objetivos 

 

Objetivos pessoais 

Os meus objetivos pessoais revelam a continuidade em aprofundar o meu 

conhecimento na área do futebol, aliando-se às aprendizagens facultadas pela 

Faculdade de Desporto e, às vivências ocorridas no mundo desportivo, através 

do meu ponto de vista e sempre em coerência com o meu pensamento, no 

processo de treino.  

Com isto, a faculdade e o futebol também me proporcionam conhecer 

pessoas bastante competentes e com ideias que me fazem refletir e opinar sobre 

assuntos, que sozinha, provavelmente não pensaria. Esta troca de pensamento 

é crucial, e durante este ano é fundamental no meu processo evolutivo conversar 

e aprender com pessoas ligadas principalmente ao Futebol Feminino e às 

Seleções Nacionais. É através do Alto Rendimento que podemos ver como tão 

longe ou tão perto está a nossa realidade nos clubes. 

Consequentemente, surge a necessidade de aprofundar os meus 

conhecimentos a nível de operacionalização do treino, nomeadamente na 

idealização de um modelo de jogo, consoante a caracterização individual da 

jogadora, que me permita, segundo os meus princípios discorrer sobre o 

processo de treino.  

Por outro lado, também pretendo dar melhores respostas face às 

dificuldades que o nível de treino/jogo apresenta, potenciando também a minha 

capacidade de autonomia face à interação entre treinadora-jogadora, e criar 

estratégias e pontos de intervenção, com o intuito de minimizar os erros 

cometidos. 

Ainda assim, idealizo este estágio como uma oportunidade não só de 

aprendizagem, mas fundamentalmente, tendo influência em todo o processo de 

treino e de jogo, na evolução e potenciação da jogadora e, procurar respostas e 

saberes em diferentes áreas pertencentes ao treino, nomeadamente à 

realização de um treino preventivo, ao pré-aquecimento, ao aquecimento, à 
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análise do treino de forma coletiva e individual, bem como, à idealização de todos 

os fatores que nos levem a ser melhores naquilo que é a criação da nossa 

identidade de jogo. 

Objetivos de Formação 

Como objetivos de formação, é importante salientar que estamos a lidar 

com jogadoras, em idades jovens e que, muitas delas, estão em fases, 

nomeadamente de crescimento, que necessitam de uma atenção especial. 

Posto isto, passa pela formação o incutir valores de cidadania, de cooperação, 

trabalho em equipa, mas também desenvolver a sua autonomia, capacidade 

crítica, de autoavaliação e com isto criar uma jogadora sempre predisposta para 

o treino, superando as exigências do mesmo, sabendo ser aplicada, esforçada 

e respeitando sempre as colegas e todo o staff técnico.  

Em termos desportivos, é importante salientar a preocupação que os 

treinadores devem ter no desenvolvimento individual das jogadoras, com vista à 

formação e não o resultado, não podendo carecer oportunidades de se poderem 

afirmar em contexto de jogo, e dentro do próprio processo de treino. É óbvio que 

a vitória é um fator importante, no entanto, há que ter em atenção que o principal 

objetivo é conseguir com que as jogadoras de escalão júnior transitem ao 

escalão sénior. 

Porém, e apesar da nossa idealização de um modelo de jogo e 

conseguintes princípios de jogo, as jogadoras não devem ser moldadas a um 

sistema de jogo, tendo que experimentar diversas situações e eventualmente 

diferentes posições, consoante o feedback que, individualmente a jogadora nos 

dá.   

Para finalizar, é importante enaltecer a coesão de grupo, e desta forma, é 

objetivo da formação realizar vários estágios e atividades em conjunto ao longo 

da época.  

Objetivos de Preparação 

Os objetivos de preparação, discorrem primordialmente no conhecimento 

e avaliação do plantel disponível para a época desportiva. Numa primeira 
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abordagem ao treino, e mais do que querer idealizar às jogadoras, de forma 

imediata, os nossos princípios de jogo, teremos que avaliar o comportamento 

das jogadoras em terreno de jogo, as principais dificuldades, bem como os 

pontos fortes, e, consequentemente, de que forma é que elas interagem e criam 

ligações em equipa.  

Contudo, os objetivos ao longo da época da preparação da equipa, 

passarão sempre pelo aperfeiçoamento da componente técnica das jogadoras, 

uma vez que, muitas das jogadoras não tiveram um processo de formação até à 

época presente.  

Não obstante às outras componentes que estão inseridas no processo de 

treino, é fundamental que as jogadoras consigam compreender o jogo, de modo 

a que minimizem os erros e arranjem soluções para o mesmo. Com isto 

queremos que a equipa tenha uma identidade própria, que jogue de forma 

inteligente com e sem bola, que saiba gerir o ritmo de jogo, que opte por um jogo 

de posse, mas sempre a criar linhas de passe e espaços vazios para atacar, ou 

seja, que opte ter sempre a bola mas que não seja estereotipada para um jogo 

monótono. O objetivo principal do jogo será sempre marcar golo, e desta forma 

teremos que criar desequilíbrios e fragilidades no adversário. Por outro lado, sem 

bola queremos uma equipa organizada, que saiba fechar os espaços e linhas de 

passe, bastante comunicativa, que saiba controlar o espaço em profundidade e 

em largura, que reaja rápido à perda de bola, que saiba dar coberturas às 

colegas de equipa e que sejam agressivas no momento de recuperar a posse de 

bola.  

Numa componente física, é esperado que no período preparatório, os 

índices físicos estejam longe dos idealizados para situações de jogo, 

nomeadamente quando a maior parte das jogadoras têm défices de força, 

resistência e velocidade, derivado também de nunca terem realizado um trabalho 

especializado em épocas transatas. A nossa idealização passa por realizar 

exercícios com bola capazes de trabalhar estas componentes, no entanto, 

estando cientes que certos exercícios terão melhores resultados de forma 

isolada, ou seja, sem bola. Teremos também especial atenção ao trabalho de 
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componentes mais específicas, principalmente no que toca à prevenção de 

lesões e recuperação ativa.  

Por fim, a nível psicológico queremos potenciar a capacidade de 

superação das jogadoras, de terem sempre presente os seus objetivos e que 

estejam sempre motivadas para a prática. Acrescento ainda, a capacidade de as 

jogadoras terem uma mentalidade forte, para que consigam ultrapassar os 

obstáculos e as dificuldades que surgem, e também potenciar os níveis de 

concentração, de forma a minimizar possíveis erros. 

Para além disso, teremos ainda conta a parte nutricional das atletas, estar 

atentos ao percurso escolar e às horas de sono, cruciais para a parte da 

recuperação.  

Objetivos de Competição 

 Como referi anteriormente, o objetivo principal da Equipa Sub-19 é a 

formação e a potenciação de jogadoras para que subam de escalão à equipa 

sénior. 

 No entanto, é importante realçar que estamos a representar o clube 

mais histórico do futebol feminino português e desta forma a atitude em todos os 

jogos será a de obter os 3 pontos. Desta forma, o nosso pensamento na 

competição será a preparação das jogadoras para que consigam estar aptas 

para o jogo, mas que durante este, vise também a formação de atletas dando 

oportunidade a todas de jogar.  

 Para além disso, o facto de estarmos inseridas numa série de 

Campeonato diferente, proporciona-nos dificuldades ao nível de análise do 

adversário, bem como cria expectativas de incerteza face às equipas que vamos 

defrontar. Contudo, o nosso objetivo de competição centra-se na passagem à 

segunda-fase, ou seja, ficar nas oito melhores equipas a nível Nacional. 

 Pela competitividade deste campeonato, nas fases finais do mesmo, é 

habitual que haja jogos a meio da semana. Esta fase terá que ter um especial 

cuidado, uma vez que o desgaste físico e emocional estará presente no final 

deste quadro competitivo. 
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O CLUBE: BOAVISTA FUTEBOL CLUBE  

 

Apesar da realidade do Clube não ter compatibilidade com a sua História, 

é importante realçar que o Boavista Futebol Clube, é visto como um clube de 

grande grandeza e aporte história. 

 Consta na sua história do Futebol que este chegou a Portugal através dos 

ingleses. A ‘’cidade invicta’’, tinha a maior comunidade britânica no nosso país, 

não estranhando assim que um grupo de ingleses aliado a jovens portugueses 

fundasse o The Boavista Footballers. 

 No entanto, em 1905 começaram a surgir os primeiros conflitos entre 

portugueses e ingleses, devido ao dia de realização dos jogos. Se por um lado, 

os ingleses queriam jogar ao sábado, por domingo ser dia dedicado à religião, 

por outro lado, os portugueses queiram jogar ao domingo, por ser o seu dia de 

descanso, lazer e perfeito para a prática desportiva. Por fim, após anos de 

desacatos, os ingleses voltaram para o seu país e o nome do clube foi mudado 

para Boavista Futebol Clube. 

Posteriormente ao primeiro campo na Rua dos Vanzeleres, e com ajuda de 

várias famílias da Boavista e da Foz, o clube mudar-se-ia para o Campo do 

Bessa e começou a dar resultados no futebol da zona portuense. Nesta altura já 

era notória a rivalidade com o Académico do Porto, Leixões, Salgueiros e o 

Futebol Clube de Porto. Para além disso, o Boavista foi o primeiro campeão do 

Porto em 1914, sendo os anos seguintes conquistados pelos rivais azuis e 

brancos. 

Seguiram-se anos complicados, com várias descidas e subidas de divisão, 

acabando mesmo por descer à terceira divisão, onde se manteve durante dois 

anos. 

Eis que o Campo do Bessa passou a Estádio do Bessa em 1973, e nessa 

mesma época ingressava no clube o Mestre José Maria Pedroto. Com este feito, 

seguiu-se a conquista da Taça de Portugal em 1974/1975, feito esse repetido no 

ano seguinte, numa época em que o Boavista disputou o título com o Benfica até 
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ao fim do campeonato, acabando pela primeira vez em segundo lugar nesta 

competição. Em 1978/1979 conquistaram a terceira Taça de Portugal e um ano 

depois, a primeira Supertaça Cândido Oliveira. 

Com este crescimento, as presenças em competições europeias e as 

transferências de jogadores para clubes como o Sporting e Benfica, fez com que 

o se aproximasse dos quatro clubes grandes, incluindo o Belenenses, e que 

fosse um dos clubes mais respeitados do país.  

O momento que todos os boavisteiros guardam no coração, surgem na 

época 2000/2001 após as conquistas da Taça de Portugal em 1992 e 1997, e 

respetivas Supertaças. Nessa época o Boavista disputava o título de campeão 

nacional com o rival da invicta, o Futebol Clube do Porto. A equipa comandada 

por Jaime Pacheco consegue assim o título Nacional e pintou a cidade invicta 

com as cores preto e branco. 

Após a sua exaltação nacional, seguiu-se a procura da conquista europeia, 

com uma presença destacada na Champions League, onde vitórias sobre o 

Dynamo Kiev, Nantes e empates com o Liverpool e Bayern Munchen, mostraram 

que o Boavista veio para ficar. Já a nível nacional, nessa mesma época, o 

Boavista lutou até ao final com o Sporting para a conquista do bicampeonato, 

acabando por perder.  Apesar de perder o campeonato, a equipa de Jaime 

Pacheco voltou a surpreender a Europa, desta vez na Taça UEFA. Infelizmente, 

esta caminhada terminou nas meias-finais contra o Celtic, onde encontraria caso 

passasse à final, o F.C.Porto. 

Após esse ano, o Boavista entraria na fase mais crítica da sua história, com 

a história do ‘’Apito Dourado’’ e o abandono da presidência . 

Como se não bastasse foram despromovidos por incapacidade financeira à Liga 

de Honra. 

          Passado alguns anos, o Boavista tentou reerguer-se sob a gestão de 

Álvaro Braga Júnior. Durante a sua Presidência o Complexo Bessa XXI, foi 

dotado com 3 relvados sintéticos de última geração, que permitiu o tão 

aguardado regresso da Formação do Boavista à Casa-Mãe. Assim Nasceu a 

“Academia Boavista”  
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          Posteriormente, e já na presidência de João Loureiro, o Boavista regressa 

à 1ª Divisão após 6 anos e onde se mantém até aos dias de hoje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Palmarés 

 Os palmarés relativamente ao escalão séniores e de formação 

masculina são os seguintes:  

Escalão Sénior Masculino  

 - Liga Portuguesa: 2001; 

 - Taça de Portugal: 1975; 1976; 1979; 1992; 1997; 

 - Supertaça Cândido de Oliveira: 1979; 1992; 1997; 

 - II Divisão: 1937; 1950; 

 - Campeonato do Porto: 1914; 

Escalão de formação Masculina 

 - Campeonato Nacional de Juniores: 1995; 1997; 1999; 2003; 

 - Campeonato Nacional de Juvenis: 2000; 

 - Campeonato Nacional de Iniciados: 1988; 1991; 1995; 

Figura 1- Época 2000/2001 

Figura 2- Época 2016/2017 
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 - Campeonato Nacional de Infantis: 1991; 1994; 

Estádio 

O Estádio do Bessa Século XXI é o estádio oficial do Boavista Futebol 

Clube, situado na cidade do Porto, mais propriamente na zona da Boavista. 

A primeira inauguração deu-se em 1972 e mais tarde, o estádio foi 

reconstruído no início do século XXI, tendo sido palco para três jogos do Euro 

2004.  

Para além disso, o Estádio do Bessa XXI é constituído por 30.000 

lugares. A estrutura do recinto é dividida em quatro bancadas. 

Os materiais de revestimento exterior são predominantemente o betão, 

tijolo maciço, alumínio e aço. O estádio possui, também, parques de 

estacionamento sob as bancadas norte e poente, com espaço suficiente para 

receber equipas de televisão, autocarros de equipas adversárias e convidados. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação ao futebol feminino, é de salientar que nas épocas em que o 

Boavista Sénior masculino jogava na segunda divisão, os jogos do futebol 

feminino ocorriam neste estádio. Após subida dos séniores à 1ª Liga Portuguesa, 

e por motivos de substituição do relvado sintético para relvado natural, o escalão 

feminino passou a jogar em vários campos espalhados pelo Porto.  

 

Figura 3- Estádio do Bessa 
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Adeptos 

 Dita a história que no ano de 1984, quatro jovens boavisteiros decidiram 

criar um grupo organizado de apoio ao clube do Bessa e tudo começou no jogo 

Boavista vs à equipa axadrezada. A partir daqui os jovens decidiram de uma 

vez por todas, criar uma claque.  

           A primeira grande dificuldade, surge em dar um nome à claque 

axadrezada, mas rapidamente se conclui que tinha que ter Pantera no nome , 

umas vez que os adeptos tinham por hábitos mandar uma pantera cor de rosa 

para o relvado e esperar que um dos jogadores retribuísse. Como o clube 

vestia de preto e branco, surgiu assim o nome de Panteras Negras. 

O próximo passo foi arranjar uma sede para a claque, que com o apoio da 

direção, conseguiu situar-se numa cave do antigo edifício do Bingo. 

Posteriormente foi transformado na própria sede do Boavista. 

             A primeira deslocação dos Panteras Negras foi no jogo Benfica vs 

Boavista. 

             Pessoalmente, já tive oportunidade de ingressar na sede dos Panteras 

Negras e conviver com as suas realidades. Visto ser atleta e treinadora no 

clube, acho igualmente importante conhecer os adeptos e muito da cultura 

desportiva. 

 

 

 

Figura 5- O meu primeiro jogo na 
claque 

Figura 4- Claque dos Panteras Negras 
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O Xadrez  

 Até ao ano de 1920, o equipamento do Boavista era baseado na cor preta, 

até que após esse ano decidiram colocar um calção de cor branca. No entanto, 

não se iria ficar por aqui.  

 Após o clube sofrer uma expansão financeira e com o surgimento de 

novas modalidades, a equipa decidiu equipar-se com riscas verticais pretas e 

brancas e o calção preto. Contudo, não durou muito tempo.   

 Foi em 1928, que houve uma mudança radical no equipamento do clube, 

passando a ser uma camisola com riscas verticais vermelhas, brancas e azuis, 

e um calção preto e meias às riscas horizontais brancas e pretas. Como é óbvio, 

este equipamento está longe de ser a identidade do clube, o que não agradou a 

ninguém sendo também ridicularizado pela imprensa. 

 Contudo, através de Artur Oliveira Valença que através de influências 

francesas regressou a Portugal destinado a fazer uma alteração no equipamento 

do Boavista.  

 Foi então que em 1933, que o Boavista copiou o equipamento xadrez de 

uma equipa francesa, fixando assim esse mesmo como o equipamento do 

Boavista, o ‘’axadrezado’’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Equipamento 
2017/2018 

Figura 6- Equipamento 
2005/2006 
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Órgãos Sociais 

 A Direção do Boavista Futebol Clube é constituída pelos seguintes 

elementos: 

 Presidente: Dr. João Eduardo Pinto de Loureiro; 

 Presidente Adjunto: Dr. Vítor Jorge Fonseca Murta;  

 Vice-Presidente para o Marketing e Comunicação: Diogo Vasco da Silva 

de Oliveira Braga; 

 Vice-Presidente para a Área Comercial e Relações Públicas: Dr. Carlos 

Miguel Marques Alves Santos; 

 Vice-Presidente para as Modalidades Amadoras: Eng. António da Silva 

Marques; 

 Vice-Presidente para as Instalações e Manutenção: António Domingos 

Diogo Queirós; 

 Vice-Presidente para as Relações Institucionais e Filiais: António 

Augusto Alves da Cunha; 

 Vice-Presidente para as Obras e Planeamento: Arq. José Manuel 

Ferreira Sobral da Rocha; 

 Tesoureiro Diretor do Museu e Apoio ao Sócio: Dúlio Dias de Oliveira; 
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FUTEBOL FEMININO: BOAVISTA FUTEBOL CLUBE 

 

História 

 Infelizmente, a história do Futebol Feminino tem-se perdido durante os 

anos, uma vez que ninguém faz registo da sua passagem por Portugal. No 

entanto, sabe-se que a origem da equipa feminina ‘’axadrezada’’ deu-se nos 

anos 70, que juntamente com o União de Coimbra, formaram as duas primeiras 

equipas de futebol feminino em Portugal.  

 Dá que pensar como desde os anos 70 que ninguém regista estes factos. 

No entanto, podemos afirmar que o Boavista nunca interrompeu os seus projetos 

no futebol feminino, sendo   a única equipa em Portugal a ter tal feito. Com 12 

títulos Nacionais seguidos, o Boavista é assim uma referência para todos o país. 

Daqui saíram diversas jogadoras para o estrangeiro, bem como para a Seleção 

Nacional e mais recentemente clubes que lideram o topo do futebol português, 

o Sporting e o Braga. 

 

 

Palmarés  

Séniores 

Conquistas Nacionais: 

Figura 8- Taça de Portugal Figura 9-  Equipa Sub-14 
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 13 Campeonatos Nacionais 

(1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 

1995; 1997); 

 

 1 Taça de Portugal (2013) e 3 presenças em finais da Taça de Portuga 

Juniores  

Conquistas Nacionais: 

 1 Taça Nacional de Juniores (2012) 

Conquistas Distritais: 

 2 Campeonatos Distritais (2012; 2014) 

Órgãos Sociais 

 O Departamento de Futebol Feminino funciona como um sistema 

independente do Departamento de Futebol Masculino, tendo total liberdade e 

gestão do mesmo. Este departamento é constituído pelos seguintes órgãos 

sociais:  

 

Diretora Principal: Liliana Fernandes; 

Diretora das Séniores A: Liliana Fernandes; 

Diretora das Séniores B: Vera Teixeira; 

Diretora das Juniores: Afonso Machado; 

Diretora das Sub-15: Teresa Moreira; 

Diretora das Sub-13: Mariana Leal. 

Cultura Desportiva 

 A cultura desportiva do Boavista Futebol Feminino é transversal a todos 

os escalões femininos começando pelas sub-13. É estipulado desde o início 

alguns princípios, direitos e deveres, sendo que os treinadores terão liberdade 

para atuar da forma mais conveniente.  
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 Desde que se entra no Boavista, que se faz referência ao facto de 

estarem a representar um clube histórico, com muitos apoiantes e como tal deve 

ser dignificado e respeitado. 

 Para além disso, o grito para todos os escalões é igual, sendo este ‘’ 

Atitude, União e Crer, Uma por Todas e Todas por Uma… Boavista Boavista 

Boavista’’ 

 Faz parte também da cultura desportiva, a junção de todos os escalões 

no mesmo estabelecimento e no mesmo balneário (dividido em três), para que 

todas se conheçam e que criem relações que dentro de campo não é possível. 

Desta forma, as mais novas têm oportunidade de estarem com as séniores e 

vice-versa.  

 Por outro lado, nos jogos é bastante comum todos os escalões irem ver 

os jogos uns dos outros.  Esse apoio é bastante importante, uma vez que ao 

sentirem essa presença, a motivação será sempre maior. 

Recursos  

Recursos Materiais  

Instalações  

Campo de Treinos do Bessa  

 Este campo de treinos situa-se ao lado do Estádio de Bessa e pertence 

a todos os escalões masculinos e femininos. É composto por um campo de 

futebol de 11, com as medidas 105x68, mas, no entanto, a Federação 

Portuguesa de Futebol proibiu à equipa sénior feminina de jogar neste campo, 

por não cumprir as medidas oficiais.  

 Para além disso, é o local onde se realizam os jogos das Juniores A, 

sendo que estas jogam Futebol de 9. 

 O Campo de treinos é constituído ainda por um campo secundário de 

Futebol de 7 e um mini relvado onde os seniores A fazem recuperação e 

ativação.  
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 Este Campo de Treinos conta ainda com estacionamento privado e 

balneários na parte submersa do estádio. Para além disso dispõe de um bar, 

aberto todos os dias. 

 Ainda dentro deste complexo, situa-se o local do Departamento do 

Futebol Feminino, na parte inferior do Estádio do Bessa, com acesso por uma 

garagem. 

 Este Departamento dispõe de duas salas de reuniões, uma para 

treinadores e outra para atletas com um quadro magnético de futebol. Dentro 

destas salas ainda dispõe de um WC e de uma mini sala de arrumos de 

equipamentos 

 Por fim, conta ainda com 3 balneários subdivididos por escalões. 

Material 

Dentro da sala destinada ao material, existem recursos comuns a todas 

as equipas e de livre uso, como por exemplo: 

 10 Garrafas de água; 

 40 Sinalizadores; 

 5 Arcos; 

 1 Corda; 

 4 Estacas; 

 2 Escadas; 

Figura 10 - Vista Satélite 
Campo de Treinos 

Figura 11-  Campo de Treinos do Bessa 
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 12 Coletes. 

No entanto, a Federação Portuguesa de Futebol oferece todos os anos 

bolas para os respetivos escalões e cada equipa fica responsável pelas suas. É 

imperial do clube manter o máximo número de bolas até ao final da época.  

Também dispomos de vários equipamentos para todas as equipas e 

equipamento de treino e de saída para as jogadoras. A equipa sénior tem o seu 

próprio equipamento com respetivo nome e patrocínio.  

Recursos Humanos 

 Os Recursos Humanos do Boavista Futebol Feminino centram-se na 

diretora geral que é responsável pela gestão de todo o departamento. Para além 

disso, existe um diretor responsável por cada equipa. No entanto, a questão dos 

diretores pode ser um problema, uma vez que como é um cargo não 

renumerado, quem se dispõe normalmente são os pais das atletas.  

 Para além dos diretores, contamos ainda com estagiários na área de 

gestão que se disponibilizam para tratar de assuntos administrativos.  

 Na área médica contamos apenas com fisioterapeutas estagiários, em 

que cada um fica responsável por uma equipa em dias de jogo. Nos restantes 

dias estarão no departamento médico para tratar eventuais lesões. Em relação 

ao médico, podemos sempre facultar o médico do escalão sénior masculino. 

 Não esquecer também os seguranças que vigiam o nosso 

departamento quando estamos em sessão de treino, bem como na altura de 

saída do estabelecimento pois somos o último escalão a treinar. 

 Por último, os treinadores para além do treino também são 

responsáveis por realizar certas tarefas quando os diretores não estão 

presentes. 

Recursos Económicos 

 O Departamento do Futebol Feminino do Boavista é autossustentável, 

uma vez que não tem qualquer relacionamento com os restantes departamentos 
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do futebol masculino e depende sempre das mensalidades dos escalões 

inferiores. Apenas a equipa sénior A não paga mensalidade, por isso, é 

necessária essa sustentação através das mensalidades. Para além disso, a 

Federação Portuguesa de Futebol ajuda com as despesas de transporte, quando 

os jogos são disputados a uma distância considerável.  

 Por outro lado, todos os anos o Boavista procura patrocínios, 

nomeadamente para os equipamentos. Para a equipa sénior, é fornecido 

equipamento de jogo e fato de treino, para além do material de treino. Nos outros 

escalões, as mais novas terão que pagar pelo fato de treino e roupa de saída. 

 Quanto às remunerações, apenas os treinadores principais são 

remunerados.  Todo o dinheiro canalizado será, portanto, gasto nas jogadoras, 

deslocações, almoços e lanches, bem como, por vezes, alugueres do campo. 
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Competições Nacionais de Futebol Feminino em Portugal 

Quadro 1- Competições Nacionais Futebol de 11 

Futebol de 11 

 

 

 

 

 

 

 

Liga ALLIANZ 

 

Taça de Portugal 

ALLIANZ 

 

Supertaça ALLIANZ 

12 equipas 57 equipas 2 equipas 

 

Quadro 2- Competições Nacional Segunda Divisão Futebol de 11 

Futebol de 11 

 

 

 

 

Campeonato Nacional de 

Promoção 

 

Taça Nacional de 

Promoção 

54 equipas 

7 séries 

38 equipas 
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Quadro 3- Competições Nacionais Juniores Futebol de 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4- Competições Nacionais de Futebol de 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato A.F Porto 

Campeonato Distrital Inter Associações ( AF Porto AF Viana do Castelo) SUB. 

15 – Futebol Sete Feminino – 9 equipas 

Futebol de 9 

 

 

 

 

 

Campeonato Nacional de 

Juniores 

 

Taça Nacional de 

Juniores 

42 equipas 

5 séries 

27 equipas 

Futebol de 7 

  

 

 

 

 

Taça Nacional de Juvenis 

 

Taça Nacional Sub-14 

Mista 

9 equipas 5 equipas 
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Campeonato A.F.Aveiro 

Campeonato Distrital A.F.Aveiro Sub-15 – Futebol Sete Feminino – 5 equipas 

Campeonato Distrital A.F.Aveiro Sub-18 – Futebol Sete Feminino – 16 equipas 

Taça Distrito de Aveiro Juniores – 16 equipas 

Taça Distrito de Aveiro Séniores – 8 equipas 

Campeonato A.F.Braga  

Campeonato Distrital Sub-15 A.F.Braga Futebol Sete– 7 equipas 

Campeonato Distrital sub-17 A.F.Braga – 2 séries Futebol Sete - 10 equipas 

Campeonato A.F.Coimbra 

Campeonato Distrital Sub-15 A.F.Coimbra Futebol Sete – 4 equipas 

Campeonato Distrital Sub-19 A.F.Coimbra Futebol Sete- 7 equipas 

Supertaça Séniores – 2 equipas  

Campeonato A.F.Lisboa 

Campeonato Distrital A.F.Lisboa sub-17 – Futebol Sete-  2 séries- 13 equipas 

Campeonato A.F.Madeira 

Taça da Madeira Sub-19 – Futebol de Nove – 4 equipas 

Taça da Madeira Séniores – Futebol de Onze – 5 equipas  
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Escalão Juniores A Sub-19 

Historial do Escalão – O que está para trás?   

Este escalão foi criado no clube Boavista Futebol Clube Feminino em 

2011, participando em campeonatos oficiais a nível distrital e nacional. 

No seu primeiro ano de existência (2011/ 2012) foram campeãs distritais 

e nacionais. Posteriormente este escalão participou no Campeonato Distrital de 

Juniores, em que na época de 2013/2014 conquistou o título distrital e em 

2014/2015 sagrou-se vice-campeã na mesma competição. 

No entanto, com a criação do Campeonato Nacional de Juniores por parte 

da Federação, a equipa começou a jogar futebol de 9 (futebol de 7 até à data) e 

nesse mesmo ano conseguiu um 3º lugar no seu grupo na segunda fase do 

campeonato. 

No ano passado, o quadro competitivo tornou-se mais forte e o Boavista 

apenas conseguiu um 4º lugar lutando pela passagem à próxima fase até ao final 

do campeonato. Contudo, na Taça Nacional de Juniores conseguiu ir até às 

meias finais, perdendo contra o atual campeão, o Sporting Clube de Portugal. 

Competição: Campeonato Nacional de Juniores  

O Campeonato Nacional de Juniores ocorre em 4 fases.  

Numa primeira fase, todas as equipas estão inseridas e divididas em 5 

séries variando o número de equipas. As séries são divididas de acordo com a 

região onde as equipas se situam e apenas as primeiras e as três melhores 

segundas classificadas passam à 2ª fase. 

As que não passam à 2ª fase, disputaram posteriormente a Taça Nacional 

de Juniores. 

Já na 2ª fase, existem 2 séries cada uma constituída por 4 equipas. A 

primeira de cada grupo passa à 3ª fase, bem como a segunda melhor 

classificada e a equipa da formação da Madeira. Todos os jogos são disputados 

a duas mãos. 



 

 
29  

 

Posteriormente, na 3ª fase encontram-se quatro equipas em que jogam a 

duas mãos a meia-final, e as vencedoras disputam a final, onde se encontrará a 

Campeã Nacional de Juniores. 

Quadro 5 – Diagrama da Competição Nacional de Juniores  

 

Perfil dos plantéis do Boavista Futebol Clube Feminino 

O plantel júnior é composto por 24 atletas com uma média de idades de 

16,206 anos.  

Sendo a competição destinada a jogadoras sub-19 podemos considerar 

que a maior parte das jogadoras terá ainda oportunidade de jogar mais 

algumas épocas neste escalão, o que será vantajoso para algumas que ainda 

se encontram no processo inicial de formação, e para outras que terão 

oportunidade de se afirmarem em escalões superiores sem ser vetada a 

oportunidade de continuarem a jogar neste escalão.  

 

 

 

 

 

Sub-19 Séniores B Séniores A 
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A equipa das séniores B é constituída por 18 atletas com uma média de 

idades de 20 anos. Este escalão foi criado com o intuito de fazer a adaptação 

para o Futebol de 11, englobando jogadoras juniores com uma qualidade 

superior às que estão nas Sub-19, assim como jogadoras séniores que ainda 

precisam de evoluir de forma a chegarem ao escalão principal.  

Por fim, o plantel das séniores A é constituído por 22 atletas com uma 

média de idade de 21 anos, sendo que é uma das equipas com jogadoras mais 

jovens a competir na principal liga portuguesa. 

Caracterização do Plantel Sub-19 Feminino 

Quadro 6- Caracterização do Plantel Sub-19 

Atleta Idade Data de 
Nascimento 

Pé 
Dominante 

Posição Pes
o(kg
) 

Altura 
(cm) 

Anos 
de 
prática 

1 16 20/09/2001 DIREITO Guarda-
Redes 

63,5 171 2 

2 15 21/07/2002 ESQUERDO Lateral 
Esquerdo 

51 155 1 

3 18 20/08/1998 ESQUERDO Lateral 
Esquerdo 

49 156 1 

4 16 27/10/2001 DIREITO Defesa 
Central 

58 164 5 

5 18 07/04/1999 DIREITO Defesa 
Central 

60 165 6 

6 15 29/07/2002 DIREITO Defesa 
Central 

52 156 0 

7 15 01/12/2002 DIREITO Lateral 
Direito 

68 161 4 

8 17 13/12/2000 DIREITO Lateral 
Direito 

59 160 1 

 Número de 

atletas: 24  

 Média de 

idades: ± 

16,206 anos 

 Número de 

atletas: 18 

 Média de 

idades: ± 20 

anos 

 Número de 

atletas: 22 

 Média de 

idades: ± 21 

anos 
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O plantel sub-19 é constituído por 24 jogadoras, compreendidas entre os 

14 e os 18 anos de idade, sendo que a média de idades se situa nos 16 anos. 

Para além disso, apenas duas jogadoras estão no último ano a competir no 

escalão júnior, pelo que as restantes poderão continuar a competir neste 

escalão por mais épocas. 

De salientar também que, a média de anos de prática de futebol apenas 

se situa em 2 anos, sendo que muitas jogadoras não tiveram formação em 

escalões inferiores, nomeadamente em infantis e iniciados. 

 

9 15 15/01/2002 DIREITO Lateral 
Direito 

57 160 2 

10 15 09/07/2002 DIREITO Médio 
Centro 

47 160 1 

11 17 20/10/2000 DIREITO Médio 
Centro 

70 160 1 

12 15 01/10/2002 DIREITO Médio 
Centro 

60 161 5 

13 17 10/09/2000 DIREITO Médio 
Centro 

65 159 1 

14 15 20/10/2002 DIREITO Médio 
Centro 

53 158 5 

15 17 02/08/2000 DIREITO Extremo 
Esquerdo 

55 161 4 

16 16 06/09/2001 DIREITO Extremo 
Esquerdo 

48 168 2 

17 17 08/08/2000 DIREITO Avançada 49 157 1 

18 14 20/01/2004 DIREITO Avançada 59 166 3 

19 17 14/06/2000 DIREITO Avançada 56 161 1 

20 17 24/08/2001 DIREITO Avançada    

21 15 25/01/2002 DIREITO Extremo 
Direito 

52,2 1,56 2 

22 17 02/10/2000 DIREITO Extremo 
Direito 

62 164 0 

23 16 01/08/2002 DIREITO Extremo 
Direito 

52 163 1 

24 17 13/11/2000 DIREITO Extremo 
Direito 

46 156 0 
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Segundo Garganta (2009), no âmbito específico do futebol , a convicção 

de que os ‘’dons naturais’’ constituem o pressuposto essencial para justificar 

desempenhos desportivos de excelência, tem acarretado consequências 

marcadamente negativas, entre as quais: 1) a predisposição para sinalizar 

como talentos, praticantes que não têm ainda um tempo suficiente de 

exposição à prática; (2) a propensão para excluir crianças e jovens, ou para 

não lhes conceder o acesso a oportunidades de treino e competição idênticas 

às dos identificados como talentos; (3) a tendência para não reconhecer o 

treino desportivo como processo capital para desenvolver e atualizar o talento 

dos praticantes. 

O mesmo autor afirma ainda que, sabendo-se que até ao momento não 

foi encontrado nenhum gene, ou grupo de genes, que permita prognosticar o 

sucesso em futebol, percebe-se que a excelência desportiva emerge da 

interação das singularidades biológicas do indivíduo e das suas adaptações 

específicas às condicionantes dos ambientes onde ocorre a performance.  

Nesse contexto, tem-se destacada a influência da data e local de 

nascimento, a quantidade e a qualidade do treino, a qualidade dos treinadores, 

o apoio parental e a cultura desportiva. 

Dentro do próprio plantel, encontramos muitas diferenças entre 

jogadoras, nomeadamente aquelas que jogam futebol há mais tempo ou que 

têm maior aptidão e aquelas que acabaram de entrar no mundo do futebol ou 

que têm maiores dificuldades. 

Média de idades: 16 anos

Média de Anos de Prática: 2 anos

Quadro 7 - Média de idades e de anos de 
prática 
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O seguinte exemplo compara duas jogadoras que jogam na mesma 

posição, mas que diferem na sua idade, nos anos de prática e nas principais 

características que evidenciam durante a época.  

 

 

 

 

A grande diferença entre estas duas jogadoras, está nos anos que 

jogam futebol, sendo que a jogadora mais evoluída já conta com 6 anos de 

prática e a menos evoluída acabou de iniciá-la na presente época desportiva.  

Como consequência, a jogadora com menor experiência apresenta 

bastantes dificuldades a nível técnico nomeadamente no passe e receção.  A 

nível tático não tem conhecimento nenhum do jogo, pelo que dificulta o treino 

em exercícios coletivos. Em exercícios setoriais tem dificuldades em fazer 

coberturas defensivas às outras jogadoras. A nível físico tem evoluído ao longo 

da época, no entanto, ainda é muito lenta na abordagem aos lances. Por outro 

Idade Anos de prática Posição 

16 6 Defesa-Central 

15 0 Defesa-Central 

Características 

Físicas Psicológicas Técnicas Táticas 

✓ Impulsão 

✓ Velocidade 

✓ Força muscular  

 

✓ Agressividade 

✓ Liderança 

✓ Confiança 

 

✓ Cabeceamento 

✓ Desarme 

✓ Receção 

orientada 

 

✓ Coberturas 

Defensivas 

✓ Fechar os 

espaços 

interiores 

✓ Sair a jogar 

curto 

 

 Velocidade 

 Impulsão 

 Equilíbrio  

 

✓ Esforço 

 Tomada de 

decisão 

 Confiança 

 

 Passe e 

receção 

 Cabeceamento 

 Desarme 

 

 Coberturas 

Defensivas 

 Domínio do 

espaço 

 Apoio ofensivo 

 

Quadro 8- Análise ao perfil das Defesas-Centrais 



 

 
34  

 

lado, é uma jogadora que está ciente das suas dificuldades e que se esforça 

nos treinos para conseguir evoluir.  

Já a jogadora mais experiente, é também a capitã da nossa equipa 

apresentando um grande espírito de liderança. Para além disso, a nível técnico 

é bastante evoluída no jogo aéreo tendo conseguido marcar alguns golos 

durante a época, bem como é forte nos desarmes 1v1. A nível tático consegue 

posicionar-se e enquadrar-se bem no jogo, bem como controlar a profundidade 

nas costas da nossa linha defensiva. A sua velocidade também lhe permite 

realizar coberturas defensivas quando a nossa Lateral é ultrapassada.  

No entanto, a diferença de ter ou não formação enquanto jovens 

jogadoras não é o único fator determinante para terem sucesso desportivo. 

 

 

 

 

Idade Anos de prática Posição 

15 6 Média 

15 2 Média 

17 3 Média 

Quadro 9- Análise ao perfil das Médios-Centro 
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Dentro do mesmo plantel, e analisando três exemplos de jogadoras que 

jogam na mesma posição, podemos verificar que a que tem mais anos de 

prática é efetivamente a jogadora mais evoluída. No entanto, o tempo de 

prática não é um fator isolado como determinante do talento. Entre a média 

com 3 anos de prática e a média com 2 anos de prática, a jogadora que tem 

menor número de anos a jogar futebol, está neste momento, mais evoluída em 

todas as dimensões que a outra jogadora. Naturalmente haverá diversos 

fatores que condicionam essa evolução, desde o estado maturacional, à 

própria qualidade de treino que tiveram em anos anteriores, à própria aptidão 

em si ou até mesmo por questões motivacionais.  

Partindo deste ponto, são vários os fatores que condicionam a evolução 

da jogadora ao longo da sua formação. No exemplo seguinte, verificamos 3 

jogadoras que jogam na posição de Extremo, sendo que a jogadora com 17 

Características 

Físicas Psicológicas Técnicas Táticas 

✓ Resistência 

✓ Velocidade de 

reação 

✓ Agilidade 

 

✓ Agressividade 

✓ Determinação 

✓ Persistência 

 

✓ Passe em 

rutura  

✓ Condução 

✓ Drible 

 

✓ Posicionamento 

✓ Penetração e 

Coberturas 

Ofensivas 

✓ Visão de Jogo 

  Resistência 

  Velocidade 

✓ Impulsão 

 

✓ Agressividade 

✓ Coragem 

 Confiança 

 

✓ Cabeceamento 

✓ Desarme 

✓ Passe 

✓ Coberturas 

Defensivas 

✓ Visão de Jogo  

 Apoio ofensivo 

 Resistência 

 Velocidade 

 Agilidade 

 

 Agressividade 

 Distraída 

 Brincalhona 

 

 Passe e 

receção 

 Desarme 

 Condução 

 

 Visão de Jogo 

 Fechar espaços 

interiores 

 Coberturas 

Defensivas 

 Apoio ofensivo 
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anos é aquela que é mais vezes opção no nosso jogo, bem como, por vezes, é 

chamada ao escalão sénior A e B. 

Apesar de ser mais velha do que as restantes e isso também lhe 

proporcionar mais anos de prática, esta distingue-se das restantes nas 

características técnicas e táticas, fundamentais para o nosso jogo. Sendo uma 

jogadora tecnicamente muito evoluída bem como ter conhecimentos táticos, 

permitiu-lhe ser promovida a escalões superiores, apesar da sua condição 

física não ser boa, muito devido à sua capacidade de trabalho e empenho nos 

treinos ser reduzida. 

Por outro lado, a Extremo com 16 anos tem características físicas muito fortes, 

também derivado de praticar atletismo. Embora o seu conhecimento tático 

tenha evoluído, ainda demora a assimilar os conteúdos que aprende no treino. 

Ao contrário da primeira jogadora, esta extremo é das jogadoras mais 

empenhadas e combativas nos treinos, no entanto, tecnicamente terá que 

evoluir bastante. 

Por fim, a última Extremo é a jogadora mais nova do plantel, mas já joga 

futebol há 4 anos. Apesar de ter um porte físico bastante evoluído, não valida o 

facto de ser opção assídua nas convocatórias. Seria de esperar que uma 

jogadora com esta idade a jogar no escalão júnior estivesse tecnicamente 

evoluída, mas, no entanto, ainda tem muitas dificuldades no passe e receção.  

Taticamente, ainda não está num patamar que lhe permita disputar o 

lugar com as melhores jogadoras da sua posição. 

 

 

 

 

 

 

Idade Anos de prática Posição 

17 5 Extremo 

16 3 Extremo 

14 4 Extremo 

Quadro 10- Análise ao perfil das Extremos 
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Desta forma, devemos olhar para a constituição do plantel de forma 

isolada, e tentar ler e entender a jogadora de forma individual. 

Como apresentado anteriormente, apesar de uma jogadora apresentar 

certos índices que podem ser condicionantes do talento, isolá-los não é 

justificação para que essa jogadora seja mais talentosa do que outra.  

Assim, o número de anos de prática nem sempre justifica o estado de 

evolução de uma jogadora. Existe, pois, um conjunto de fatores que nos fazem 

crer que uma jogadora está mais apta do que outra. 

 

Características 

Físicas Psicológicas Técnicas Táticas 

 Velocidade 

 Resistência 

 Coordenação 

  

 Superação 

✓ Agressividade 

 Capacidade de 

trabalho 

  

✓ Drible  

✓ Variação de tipo 

de passe 

✓ Remate 

  

✓ Criação de 

Linhas de passe 

✓ Movimentações 

Ofensivas 

✓ Pressão ao 

portador da bola 

✓ Resistência 

✓ Velocidade 

✓ Agilidade 

  

✓ Agressividade 

✓ Empenho 

✓ Persistência 

  

 Cabeceamento 

✓ Drible 

 Remate 

colocado 

 Movimentações 

Ofensivas  

✓ Pressão ao 

portador da bola  

✓ Sair a jogar 

 

 -Velocidade 

✓ Coordenação 

✓ Força Física 

  

 Confiança 

 Esforço 

 Agressividade 

  

 Cabeceamento 

 Drible 

 Receções 

  

 Coberturas 

Ofensivas 

 Criação de 

espaços  

 Movimentações 

Ofensivas 
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Caracterização da Equipa Técnica 

A equipa técnica é constituída por dois treinadores, um treinador de 

guarda-redes comum a todos os escalões, um diretor e um fisioterapeuta.  

Os dois treinadores dividem as suas funções, sendo que não fazem 

distinção entre treinador principal e treinador adjunto na atribuição de funções 

perante a equipa ao longo da época desportiva.  

Legitimamente, o meu papel na equipa é o de treinadora principal, mas 

desde o primeiro dia que optamos por não criar essa barreira face à época 

desportiva. 

Deste modo, o nosso papel na equipa é praticamente idêntico, não 

existindo uma decisão ou palavra final, que se sobreponha à do outro treinador. 

É através da comunicação e da partilha que ambos criamos e 

operacionalizamos o treino, bem como gerimos e preparamos o jogo. Dentro do 

treino, ambos tinham liberdade para intervir, bem como coordenar os 

exercícios, ou mudar o contexto caso fosse o caso. Já no jogo, também existia 

essa facilidade em instruir as jogadoras, as substituições eram pensadas em 

conjunto, bem como possíveis mudanças estratégicas. 

No entanto, o nosso trabalho difere noutras componentes relacionadas 

com o treino e com o jogo, sendo que as minhas tarefas também se centram na 

análise do adversário, bem como o aquecimento (quer em treino quer em jogo), 

e controlo de treino. Já o outro treinador, centra-se em aspetos mais táticos, 

nomeadamente as bolas paradas e as saídas de bola, e também interfere nos 

alongamentos durante e após o treino. 

O treinador de Guarda-Redes não se enquadrava totalmente na equipa 

técnica, uma vez que o seu papel era treinar as Guarda-Redes de toda a 

formação e equipa sénior. Desta forma, as nossas Guarda-Redes tinham um 

treino específico por semana com o respetivo treinador. No dia de jogo, a 

incompatibilidade horária não o permitia acompanhar a equipa ao jogo. 
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CAPÍTULO III 

 

Enquadramento da prática profissional 
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Macro contexto: Revisão da literatura 

‘’A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. 

Vencer será consequência de uma boa preparação’’. (Bernardinho) 

 

Preocupações do treinador 

 Atualmente, uma das preocupações centrais do treinador passa por 

desenvolver o processo de treino a partir de planeamentos e de programações 

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

preparação (Frade, 1985; Queiroz, 1986; Soares, 1987; Pinto & Garganta, 

1989; Castelo, 1994; Garganta 1996).  

 Como tal, os conceitos de Modelo de Jogo e, por inerência, de 

Modelo de Treino, Modelo de Jogador, Modelo de Preparação e sua 

correspondência dinâmica, constituem pressupostos que têm vindo a adquirir 

uma importância crescente na procura de uma maior eficácia dos jogadores e 

das equipas (Frade, 1985; Queiroz, 1986; Castelo, 1994; Garganta, 1996; 

Garganta & Pinto, 1998). 

 Antes de iniciar o processo de treino, o treinador deve respeitar 

diversos fatores. De acordo com vários autores, é da responsabilidade do 

treinador criar as condições necessárias para o emergir do jogar que pretende 

ver instituído como líder de todo o processo (Carvalhal,2000; Frade, 2006; 

Guilherme Oliveira, 2004). Para que tal aconteça, o jogador de futebol deve 

possuir um conjunto de conhecimentos, de saberes que lhe permita dar o seu 

contributo à equipa de um modo eficiente e eficaz. Este conjunto de 

conhecimentos passa pela aquisição de um saber o que fazer (conhecimento 

declarativo), de um saber fazer (conhecimento processual) e, acima de tudo, de 

um ‘’saber sobre o saber fazer’’ (Frade,2006). 

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

variadas responsabilidades, como organizar e gerir o treino e a competição; 

considerar o praticante como uma individualidade personalizada; considerar o 
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atleta enquanto sujeito ativo; desenvolver a personalidade do atleta através do 

fomento da responsabilidade e autonomia individual. 

 Para além disso, Bento (1993) destaca que o treinador não precisa de 

ser um expert, teórico ou generalista, nem abstrato ou ignorante de prática; ele 

precisa de ser capaz de afixar a sua especialidade e profissionalismo em 

horizontes alargados, capaz de compreender como formador fiel e dedicado ao 

sentido de formas, isto é, aperfeiçoar o homem, torná-lo melhor e aumentá-lo 

em humanidade. 

 Guilherme (2004), refere que o papel do treinador não se restringe ao 

planeamento e estruturação do processo, porque de acordo com o autor, este 

tem um papel determinante na concretização do mesmo, através da sua 

intervenção. 

 De facto, ser treinador abrange diversas capacidades, não se 

limitando apenas a intervir no processo de treino. Tal como Jorge Jesus em 

2013 referiu, a criatividade, o saber operacionalizar, a liderança, a 

organização do treino e a paixão são, para o próprio, os "cinco saberes" 

que ajudam a concretizar "o sonho" de ser treinador de futebol. 

 De acordo com Garganta (2004), o papel do treinador de futebol não 

deve ser entendido nos limites restritos do ‘’técnico’’, do instrutor ou do 

adestrador, pois dele se espera que seja capaz de liderar o processo global de 

evolução dos atletas a seu cargo, induzindo a transformação e o refinamento 

dos comportamentos e atitudes, na procura do rendimento desportivo. Acresce 

que a sua filosofia de actuação não pode dispensar a intenção de criar uma 

dinâmica positiva na colectividade onde trabalha, de forma a favorecer o 

desenvolvimento de uma cultura desportiva e a melhoria das respectivas 

condições materiais e humanas. 

Segundo Araújo (2000), melhorar as competências dos jogadores (e 

equipa) representa uma das questões centrais do trabalho do treinador. 

Também Castelo (2000) refere que o treinador deve ser o líder deste 

processo, que se deseja pedagógico, global e contínuo. 
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Será através da execução sistemática dos exercícios que lhe são 

aplicados, ao longo dos treinos, que o jogador adquire competências que lhe 

possibilitem resolver as diferentes situações contextuais da competição. 

 No entanto, e bastante importante, é fulcral ter em conta toda a 

conjuntura envolvente, o momento e o enquadramento competitivo 

(Frade,2006). 

Caracterização do Futebol Feminino  

 O futebol feminino tem tido uma existência instável e incerta 

(Williams, 2003). 

 Mas foi através da globalização que o Desporto, e o futebol em 

particular, começaram a fazer parte da vida de um número cada vez maior de 

crianças, adolescentes e adultos do sexo feminino, apesar da prática neste 

grupo ainda ser um fenómeno recente (Morais, 1993). Para além disso, 

verificamos que a sua evolução está cada vez mais presente e o facto de uma 

mulher praticar futebol já começa a ser algo incutido na sociedade. 

 A popularidade do futebol cresceu e transcendeu a barreira de 

géneros, o que aumentou o interesse das mulheres em praticá-lo. Essas 

circunstâncias foram determinantes para criação de campeonatos mundiais e 

olímpicos onde a participação feminina pudesse ser efetivada, perfazendo 

níveis de jogo que incluíssem determinação e técnica equivalente à dos 

homens. Independente do género, para prática do futebol de alto nível é 

necessário o desenvolvimento de numerosas capacidades motoras, técnicas, 

táticas e psicológicas (Dauty, Bryand & Potiron-Josse, 2002). 

 Segundo a Fédération Internationale de Football Association no ano 

de 2007 (FIFA; Tscholl, O’Riordan, Fuller, Dvorak & Junge, 2007) estavam 

federadas cerca de 40 milhões de jogadoras. Ora no ano presente de 2017, o 

número de jogadoras será ainda maior. 

 Na Alemanha, por exemplo, a taxa percentual de crescimento foi de 

160%, existindo 520.000 atletas a jogar oficialmente (Tscholl et al., 2007). 
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 Para além disso, o futebol feminino já é profissional noutros países e 

tal como Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, afirmou em 1995 ‘’o futuro do 

futebol é feminino. Estamos convencidos de que por volta de 2010 o futebol 

feminino será tão importante quanto o masculino". No entanto, e apesar de já 

existir uma grande evolução no futebol feminino, atualmente ainda não 

consegue competir com o futebol masculino. 

Futebol Feminino em Portugal: uma modalidade em crescimento 

É notório o trabalho desenvolvido junto dos clubes portugueses, assim 

como o contributo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no que toca à 

promoção e desenvolvimento do Futebol Feminino.  

No entanto, Portugal ainda é um dos países com um número bastante 

pequeno de jogadoras, e se no masculino representa o 3º lugar no ranking 

FIFA (Março 2018), no feminino, Portugal ocupa a 36ª posição (Março 2018), o 

que nos faz refletir sobre o investimento que deve ser feito no Futebol Feminino 

Português.  

 

 

 

No presente esquema, e de acordo com um estudo realizado pela UEFA 

(2016/1017), de forma a  analisar o futebol feminino nos diversos países, 

comparei Portugal com a atual campeã europeia, a Holanda.  

PORTUGAL 

 Número total de 

Jogadoras inscritas: 9 067 

 

 Número de jogadoras 

inscritas (Maiores de 18 

anos): 4 775 

 

 Número de jogadoras 

inscritas (Menores de 18 

anos): 4 292 

 Número total de 

Jogadoras inscritas: 

155 035 

 

 Número de jogadoras 

inscritas (Maiores de 18 

anos): 63 533 

 

 Número de jogadoras 

inscritas (Menores de 18 

anos): 91 502 

HOLANDA 
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Apesar de o número populacional em Portugal ser menor em 

aproximadamente 7 milhões de habitantes do que a Holanda, é importante 

reflectir acerca do crescimento do número de jogadoras a praticar futebol. No 

caso de Portugal, dentro das 9 067 jogadoras inscritas, verificamos que 

praticamente metade tem idade superior a 18 anos , e outra metade terá uma 

idade menor do que 18 anos. 

 Estes dados podem ser relevantes mas ao mesmo tempo controvérsios, 

isto porque, de facto, temos um número elevado de jogadoras jovens a 

competir nos campeonatos portugueses, mas no entanto, temos poucas 

jogadoras maiores de idade a competir em Portugal, o que me leva a refletir 

sobre o facto de muitas abandonarem precocemente a modalidade.  

O mesmo acontece na Holanda, no entanto, em porporções muito 

superiores. 

 

 

No entanto, e pela análise do crescimento do número de jogadoras quer 

em Portugal, quer na Holanda verificamos que da época 2015/2016 para a 

época 2016/2017 o número de jogadoras inscritas aumentou nos dois países e 

que Portugal teve um aumento próximo do número de jogadoras inscritas na 

Holanda, o que inaltece o facto do futebol feminino estar a crescer em Portugal, 

mas no entanto, esse crescimento ainda ser algo recente. 

PORTUGAL 

 Número total de 

Jogadoras inscritas em 

2016: 7 104 

 

 Diferença entre 2016 e 

2017 (1 ano): + 1 963 

 

 Diferença entre 2013 e 

2017(4 anos): + 359% 

HOLANDA 

 Número total de 

Jogadoras inscritas em 

2016: 153 001 

 

 Diferença entre 2016 e 

2017   (1 ano): + 2 034 

 

 Diferença entre 2013 e 

2017(4 anos): + 17% 
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 Essa realidade está acente nos dados de jogadoras inscritas entre 2013 

e 2017 onde Portugal teve um aumento de 359% de inscrições.  

 

 

 

 

Por fim, e proporcionalmente ao número de jogadoras inscritas 

verificamos que o número de equipas séniores nos dois países difere em 

grande número, no entanto, é importante salientar que o caminho para o 

desenvolvimento do futebol feminino é na aposta dos escalões de formação, 

onde Portugal apenas tem dois escalões de competição de futebol feminino, ou 

seja, nos escalões de Sub-15 e Sub-19.  

Por outro lado, a Holanda começa a sua competição no escalão Sub-11, 

passando por Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Sub-21, onde este último é um dado 

muito interessante que permite às jogadoras maiores de 18 anos passarem por 

outro escalão de evolução e adaptação antes de chegar ao futebol sénior. 

Futebol Feminino em Portugal 

 Face ao crescimento e desenvolvimento do Futebol Feminino em 

Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tem tomado medidas que 

promovam a respetiva modalidade. Também com a estrada de dois clubes de 

renome como o Sporting Clube de Portugal e o Sporting Clube de Braga, fez com 

que a qualidade de jogo melhorasse, contratando as melhores jogadoras 

 Número de equipas 

séniores: 66 

 

 Escalões de formação: 

Sub-15, Sub-19 

 

 Escalões na Seleção 

Nacional: Sub-15, Sub-17, 

Sub-19, Séniores AA 

 Número de equipas 

séniores:        

7 600 

 

 Escalões de formação: Sub-

11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, 

Sub-19, Sub-21 

 

 Escalões na Seleção 

Nacional: Sub-15, Sub-17, 

Sub-19, Séniores AA 

PORTUGAL HOLANDA 
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portuguesas, muitas destas atuando em clubes como Chelsea e Atlético de 

Madrid, bem como jogadoras estrangeiras oriundas do campeonato norte-

americano. 

                  Outro dado que aponta que o investimento feito no futebol feminino 

dá frutos, é o facto de, pela primeira vez a Seleção Portuguesa de Futebol estar 

no EURO 2017 após passar a fase de qualificação e estar a disputar a 

qualificação para o Mundial de 2019. 

 Para além disso, os dados do Instituto Português de Desporto e 

Juventude (IPDJ), indicam que em 2015 existiam 5766 jogadoras de futebol, 

sendo que 1496 jogavam até ao escalão júnior, 987 eram jogadoras juniores e 

3283 atletas eram jogadoras séniores. 

 Esses mesmos dados têm sido atualizados, e de acordo com um 

estudo realizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em parceria com 

a UEFA (2017), na presente época desportiva estão inscritas 9067 jogadoras de 

futebol, sendo que 4292 são jogadoras com menos de 18 anos, e 4775 são 

jogadoras maiores de 18 anos. Dentro do mesmo estudo, é importante salientar 

que entre o ano de 2013 e o ano de 2017, o número de jogadoras inscritas 

cresceu cerca de 359%. 

 No entanto, há claramente uma concentração de jogadoras no escalão 

sénior, após atingirem a maioridade, contrastando com o escalão júnior, e 

conforme Martins (2011) refere, há uma chocante ausência de praticantes nos 

escalões de formação. 

Num estudo realizado pelo Sindicato de Jogadores na época de 

2017/2018, com o objetivo de estudar o perfil das jogadoras que atuam na 

principal Liga Portuguesa (Liga Allianz), verificamos os seguintes dados: 

 



 

 
47  

 

 

Quadro 11- Perfil da jogadora portuguesa 

 

 

De acordo com este estudo, conseguimos tirar a conclusão de que no 

principal campeonato português 63% das jogadoras a competir têm menos de 

23 anos, e que de acordo com o mesmo estudo, 12,9% têm idade inferior a 18 

anos, ou seja, poderiam também competir no escalão de Sub-19.  

No entanto, é importante alertar para o facto de que em Portugal uma 

mulher conseguir fazer carreira profissional no futebol português é uma 

realidade muito distante, onde 70,1% das jogadoras ainda são amadoras. 

 Por este facto, também 66,7% não tem vencimento mensal, o que leva 

a que muitas abandonem a prática desportiva, e dentro das que recebem 

vencimento mensal (33,3 %), 94% recebem abaixo do salário mínimo nacional. 

Tal como referido anteriormente, é importante refletir sobre o facto de 

Portugal ter um número reduzido de jogadoras maiores de 18 anos a competir, 

pelo que segundo o mesmo estudo, verificamos os seguintes dados que levam 

a jogadora portuguesa a abandonar o futebol. 

 

Perfil 63% das jogadoras têm 23 anos ou 
menos.

70,1% são jogadoras amadoras, 23,4% 
semi-profissionais e 7,3% profissionais.

66,7% não tem vencimento mensal.
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Assim, as principais razões que levam a jogadora portuguesa ao 

abandono da modalidade são maioritariamente a opção por outra oportunidade 

de carreira, em que muitas jogadoras trabalham noutra área e treinam/jogam 

ao mesmo tempo, optando muitas vezes por aquela lhes dará melhores 

condições de vida. 

 Também o facto de quererem constituir família, aspetos relacionados 

com a vida pessoal e também razão financeiras, levam a que a jogadora 

portuguesa abandone o futebol. 

O treinador no Futebol Feminino 

 Ainda são poucas as treinadoras que vemos a fazerem parte da equipa 

técnica do futebol feminino, e mesmo aquelas que conseguem grandes feitos, 

são escassas as que chegam a patamares de excelência. 

 A quase ausência de treinadoras nos níveis mais elevados de 

competição limita as possibilidades de carreira no desporto e reforça 

estereótipos sobre as capacidades de direção das mulheres. 

 Segundo as palavras de Helena Costa ‘’ até avaliarem a minha 

competência, senti sempre desconfiança’’, refere a atual conselheira e 

observadora da UEFA.   

 Se pretendemos aumentar o número e o nível de intervenção das 

treinadoras, ou a participação de raparigas e mulheres no desporto, não 

devemos encarar as mulheres, ou os homens, como «o» problema. Do mesmo 

modo, será insensato afirmar que não é necessária uma abordagem diferente ou 

que basta esperar, para que as coisas mudem… “naturalmente”. 

Razões 
para o 
abandono 
da 
modalidad
e

Outra oportunidade de carreira: 43,8 %

Constituir família / Vida pessoal: 37,2%

Razões financeiras: 24,8%

Quadro 12- Razões para o abandono da modalidade 
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 No entanto, acredito que o treinador quando é competente consegue 

sempre ultrapassar todos os obstáculos. Tal como Voltaire proferiu ‘’ O mais 

competente não discute, domina a ciência e cala-se’’.  

 Esse domínio da ciência, neste caso, deverá ser feito por parte do 

treinador, que terá que encontrar o equilíbrio no meio do caos. 

 Como Frade (2007) referiu ‘’ o treinador deve procurar um constante 

aprimoramento das suas intervenções que devem ser contextualizadas, porque 

existem várias formas de treinar e de jogar’’. 

 Para além disso, acrescento o fato de ter que existir uma relação entre 

treinador e jogador, onde Pacheco (2002) defende que a preparação dos 

jogadores faz-se principalmente através do treino, e que treinar bem implica o 

estabelecimento de comunicações eficientes entre o treinador e os jogadores’’. 

Futebol como um sistema complexo 

 De acordo com Gomes (2006), e apoiada na teoria de Morin que refere 

que o sistema é um ‘’ todo’’ constituído pelas relações dos seus constituintes, 

afirma que o ‘’ o jogar expressa as relações de cooperação entre os colegas e 

de oposição com os adversários e que de acordo com esta conceção, o jogo é 

um sistema de ‘’sistemas’’. 

Segundo Araújo (2002), a enorme complexidade que o jogo de Futebol 

comporta é tecida pelos acontecimentos, interações e acasos que ocorrem 

entre os sistemas em presença. No entanto, se os eventos e comportamentos 

fossem exclusivamente casuais e aleatórios, estaríamos impossibilitados de 

impor o nosso saber, a nossa vontade. Sem uma certa rotina, regularidades e 

predictibilidade, o jogo importar-nos-ia uma série infindável de escolhas 

aleatórias, cada uma delas com consequências também aleatórias e tornar-

nos-ia prisioneiros impotentes da sorte. 

Para que essa imprevisibilidade seja diminuta, o treinador deve criar e 

estimular situações através do treino, para que os jogadores quando 

confrontados com as possibilidades infinitas que possam ocorrer em jogo, 

consigam de facto dominar uma grande parte delas.  
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Segundo Quinta (2003) relativamente ao panorama desportivo português 

afirma que “treina-se pouco futebol e, quando se treina, tal realiza-se de uma 

forma aleatória, sem objetivos, programações ou planeamentos a curto, médio 

e longo prazo. O ensino-aprendizagem/treino do futebol, na maior parte dos 

casos, é efetuado sem um programa e/ou métodos definidos, não se 

estipulando a concretização de objetivos individuais e coletivos, ou seja, não se 

procura que os jogadores e equipas atinjam determinado nível ou saibam fazer 

da melhor forma esta ou aquela ação individual ou coletiva”. 

Por isso, Guilherme Oliveira (2003) afirma que antes de qualquer outra 

tarefa, o treinador deve fazer uma introspeção acerca das suas ideias de 

futebol. Dessa autorreflexão devem ficar claras as ideias de como queremos 

que a “nossa” equipa jogue, tanto nos aspetos mais macro como nos aspetos 

mais micro. 

Desta forma, e tal como Frade (2017) refere “o futebol não é um 

processo linear”, ou seja, tem que ser considerado como um Todo, na sua 

totalidade. Dentro deste processo defende ainda que é o jogador que deve 

procurar a resposta aos problemas, sendo incentivados a trabalhar para obter 

as respostas. Assim, ao longo da época, em cada sessão de treino é dedicado 

um princípio específico do jogo e todos os exercícios devem ser realizados de 

acordo com os princípios do treinador. 

 Considerando que o futebol pode apresentar alguma regularidade, 

dentro da sua extrema complexidade e aleatoriedade próprias de um jogo, ao 

treinador exige-se que modelize um tipo de jogo (Fernandes, 2003). 

 Também para Guilherme Oliveira (2004) é importante a existência de 

um modelo de jogo pois é ele que ‘’guia todo o processo de operacionalização’’ 

e que tem como objetivo ‘’ criar e desenvolver uma dada forma de jogar’’ e que 

‘’ estabelece um conjunto de princípios para sua equipa’’.  

 Reforçando esta ideia, também Guilherme Oliveira (2006) afirma que é 

fundamental que os jogadores compreendam as suas ideias, ou seja, a sua 
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filosofia de jogo para que deste modo, possam ter comportamentos ajustados ao 

que pretende. 

 Para Tamarit (2007) a especificidade/Modelo de jogo relaciona-se com 

uma determinada forma de jogar, distinta da especificidade/ modalidade que é 

apenas composta por exercícios físicos, as vezes com bola. 

 Essa especificidade citada por Gibson (1979, citado por Oliveira, 2006) 

define-a como um conceito qualificador de uma relação entre variáveis. No treino 

em futebol de acordo com Castelo (2000), a especificidade pode ser definida 

como “um processo pedagógico que visa desenvolver as dimensões tática, 

cognitivas-perceptivas, técnicas, físicas, psicológicas, estratégicas e socio-

culturais dos praticantes e das equipas no quadro específico das situações 

competitivas através da prática sistemática e planificada do exercício, orientada 

por princípios e regras devidamente fundamentadas no conhecimento científico. 

 No seguimento desta ideia, Garganta et al. (1996) refere que o futebol 

é um fenómeno multidimensional e, por isso, requer uma interacção constante 

das suas dimensões. Ao referirem-se ao treino integrado, Losa et al. (2006) 

remete-o para a teoria dos sistemas dinâmicos, isto equivale a dizer de que o 

todo é mais que a simples soma das partes pois, tal como refere Garganta 

(2001), nos sistemas de alta complexidade que operam em contextos aleatórios, 

como aqueles que coexistem num jogo de Futebol, a separação artificial dos 

fatores que concorrem para o rendimento desportivo parece revelar-se 

inoperante. Nesta ideia o futebol deve ser entendido como um sistema complexo 

não linear, que se auto-organiza, tendo subjacente um conjunto de padrões 

comportamentais previamente definidos. 

 Posto isto, podemos afirmar que a equipa é o Todo e que o jogador é 

a parte que forma o Todo.  

 Tal como Guilherme Oliveira (2004) defende, o modelo de jogo é um 

processo dinâmico entre o Plano Macro (Equipa) que é parcialmente identificável 

e o Plano Micro (jogador) que se pretende imprevisível. 
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Modelo de Jogo – O que modelar? 

Segundo Garganta (2016) ‘’ Falar do modelo do jogo é invocar um 

conjunto de ideias, referências/princípios que orientam a intervenção do 

treinador e dos comportamentos dos jogadores e das equipas em busca da 

eficácia. Portanto, o Modelo de jogo funciona como um mapa que guia o 

caminho a aprofundar nos domínios de preparação e da competição. Nesse 

sentido, ele enquadra e dá sentido à metodologia de treino que se elege para 

especificar’’. 

Segundo o mesmo autor, o conceito de ‘’modelo’’ vincula-se, sobretudo, 

aos processos que permitem descrever e entender os fenómenos. Qualquer 

que seja o nível a que se situa, todo o modelo pode ser considerado um 

mediador entre um campo teórico, que é o da problematização-

conceptualização, e um campo empírico, que é o da observação e da 

operacionalização.  

             Para além disso, o modelo de jogo é aquilo que vai orientar e 

estabelecer prioridades, que vai regular o desenvolvimento de todo o processo, 

consoante o que pretendemos que a equipa faça, em função daquilo que 

acontece e aquilo que vai acontecer. (Marisa Gomes, 2008). 

Segundo Lucas, Garganta e Fonseca (2002), a construção de um 

modelo de jogo, é pois, bastante complexa, na medida em que visa agregar um 

conjunto de orientações, ideias e regras organizacionais de uma equipa, com o 

objetivo de a preparar para reagir à variedade de situações que surgem 

durante a competição.  

Os mesmos autores referem ainda que, parece evidente que, cada vez 

mais, o processo de treino (modelo de preparação) terá de ser equacionado 

tendo por objetivo o modelo de jogo, de forma a ser servido e a servir um 

determinado modelo de jogador.  

Assim, os padrões de comportamento dos jogadores têm que estar de 

acordo com os padrões idealizados pelo treinador, criando desta forma um 

conjunto de regras de ação e princípios de gestão do jogo que sejam 
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entendidos por ambas as partes, como os mais vantajosos na perseguição do 

sucesso desportivo. 

O Futebol de 9  

 O Futebol de 9 surgiu em Portugal através da Associação de Futebol 

do Porto (AFP) na época de 2014/2015. Ao longo das seguintes épocas mais 

Associações de Futebol em todo o país enquadraram no seu quadro competitivo 

esta vertente de futebol, sendo que na presente época desportiva 2017/2018, 

existem 12 Associações de Futebol num total de 22 a praticar futebol de 9. 

 É importante salientar que a maioria se aplica ao escalão masculino 

sub-13, sendo que apenas uma Associação aplica o futebol de 9 ao escalão sub-

12 e outra Associação ao futebol feminino júnior.  

Princípio da progressividade – O futebol de 9 como etapa transitiva 

 Muito se tem falado do princípio da progressividade no que toca ao 

futebol de formação. Segundo Pacheco (2009), desde que iniciam na prática do 

Futebol, até chegarem ao alto rendimento, os jovens devem (ou deveriam) 

passar por um processo de formação coerente em que haja uma progressão da 

aprendizagem por diferentes etapas, com objetivos, estratégias e conteúdos 

adequados às suas diferentes fases de desenvolvimento.  

 Segundo o mesmo autor, deve-se ensinar o jogo de Futebol, através 

de formas adaptadas às características físicas, psíquicas e comportamentais das 

crianças, e que tenham as seguintes características: campo de jogo reduzido; 

redução da dimensão das balizas; redução do número de jogadores; redução do 

peso e do tamanho da bola e a simplificação das regras do jogo. 

 Desta forma, e porque o futebol de 11 se iniciava em idades muito 

jovens, nomeadamente no escalão de sub-12, houve a necessidade de criar uma 

vertente de futebol de 9 para que haja uma melhor adaptação e 

consecutivamente uma transição para o futebol de 11. 
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 No quadro seguinte, podemos verificar as alterações que o Futebol de 

9 proporcionou face ao Futebol de 7 e de 11, e de que forma é que este consegue 

ser um meio de progressão no futebol de formação. 

Quadro 13- Diferenças entre Futebol de 7, 9 e 11 

 Futebol de 7 Futebol de 9 Futebol de 11 

Duração do 

jogo(min) 

60 minutos 70 minutos 90 minutos 

Número de 

jogadores 

7 jogadores + 5 

suplentes 

9 jogadores + 7 

suplentes 

11 jogadores + 7 

suplentes 

Dimensões do 

campo (m) 

(largura x 

comprimento) 

(40- 55 x 45-75) (55-65 x 65-75) (45-90 x 90-120) 

Balizas(m) 

(comprimento x 

altura) 

6 x 2 6 x 2 7,32 x 2,44 

Bola (tamanho) 4 5 5 

Número de 

substituições 

Ilimitadas Ilimitadas 3 

Fora de jogo Projeção da 

grande área 

A partir do meio-

campo 

A partir do meio-

campo 

 

 Pelo quadro seguinte, verificamos que em relação ao Futebol de 9 

comparativamente ao Futebol de 7, apenas o comprimento das dimensões do 

campo é igual podendo ir até aos 75 metros, bem como o tamanho das balizas 

e o número de substituições. 

 Por sua vez, comparativamente ao Futebol de 11, o Futebol de 9 terá, 

o mesmo número de suplentes, a largura do campo que poderá ser a mesma 

dependendo do campo de jogo, o tamanho da bola e também o fora-de-jogo a 

partir do meio campo.  
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Futebol de 9 em Juniores Feminino – Um Avanço ou um Retrocesso? 

 

 Ao longo destas duas épocas desportivas em que estive relacionada 

ao Futebol Feminino na vertente de Futebol de 9, fui refletindo acerca da 

formação da jogadora portuguesa no seu processo de desenvolvimento até à 

idade sénior.  

 Se o Futebol de 9 foi pensado para que os rapazes em idade infantil 

(Sub-13) jogassem um futebol adequado às suas necessidades, o mesmo não 

creio que possa acontecer a jogadoras perto dos 19 anos de idade.  

 Partindo do pressuposto da maturação biológica e do salto pubertário, 

segundo Tanner (1962) os rapazes iniciam em média dos 12 aos 15 anos o seu 

salto pubertário enquanto que, nas raparigas, cerca de 2 anos mais cedo, ou 

seja, dos 10 aos 13 anos de idade. No entanto, e tal como Sobral (1988) refere, 

‘’ uma precisão deverá estar sempre presente: em média, referindo que algumas 

raparigas e alguns rapazes, podem iniciar a puberdade mais cedo, outros mais 

tarde.’’ 

 Consequentemente, um treinador não pode admitir que todos os atletas 

estão no mesmo estádio maturacional, bem como terá que saber distinguir as 

diferenças de desenvolvimento no sexo masculino e no sexo feminino. 

 Da mesma forma que as raparigas iniciam o salto pubertário mais cedo, 

também o corpo sofre alterações mais precoces do que os rapazes, como é o 

caso do aumento da massa corporal. Segundo Frohner (2003), o aumento da 

massa corporal inicia-se cerca de dois anos mais cedo nas raparigas do que nos 

rapazes, razão pela qual aos 13/14 anos de idade as raparigas são mais pesadas 

do que os rapazes da mesma idade.  

 Dentro da mesma linha de pensamento, as raparigas também terão 

fases sensíveis de desenvolvimento de capacidades físicas mais cedo do que 

os rapazes, como por exemplo o desenvolvimento da força e da resistência, em 

que a fase sensível das raparigas serás dos 11 aos 14 anos e dos rapazes dos 

12 aos 15. 
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 Desta forma, se nos rapazes o futebol de 11 se inicia por volta do 

escalão sub-14, porque é que nas raparigas se inicia só a nível sénior?  

 Esta pergunta trará respostas muito para além de uma explicação 

científica.  

 Em primeiro lugar, não existe um número suficiente de jogadoras em 

Portugal para que se crie campeonatos competitivos de futebol de 11, onde 

existem muitas equipas de Futebol de 9 que apenas têm uma a duas suplentes 

por jogo. De acordo com um estudo realizado pela Federação Portuguesa de 

Futebol entre abril e junho de 2017, estavam inscritos 140 124 atletas do sexo 

masculino e apenas 4 132 atletas do sexo feminino.  

 No entanto, é importante referir que o futebol feminino tem vindo a 

crescer de uma forma bastante notória, em que de 2013 para 2017 existiu, de 

acordo com um estudo realizado pela UEFA em 2017, um crescimento de 359% 

de jogadoras inscritas em Portugal.  

 Refletindo através deste crescimento, podemos verificar que a adesão 

ao futebol feminino tem sido bastante elevada, o que me leva a pensar que não 

é só pelo pequeno número de praticantes, mas também pela falta de clubes de 

formação onde as jogadoras poderão competir, nomeadamente da zona interior 

do país. 

 Desta forma, na época 2017/2018 ainda há distritos em Portugal que 

não contam com equipas de futebol feminino, como é o caso de Vila Real, ou 

com apenas um clube de futebol, como é o caso de Viana do Castelo, Bragança, 

Beja e Algarve.  

 Consequentemente, a competição de futebol feminino ainda é bastante 

escassa, sendo que na presente época desportiva, apenas existem dois 

escalões de formação em competições exclusivamente femininas, ou seja sub-

15 e sub-19, e por outro lado, já existem equipas femininas de sub-13, mas que 

são obrigadas a competir num campeonato misto.  

 Assim, é urgente criar condições para que o futebol feminino cresça da 

melhor forma, sendo que é necessário que mais clubes formem equipas 
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femininas, para que haja mais jogadoras a competir em Portugal e desta forma 

que se criem escalões adequados à idade.  

 Com isto, não acho que o futebol de 9 seja adequada ao escalão Júnior, 

no entanto, entendo que pelas razões apontadas previamente, não possa 

progredir nesse sentido, uma vez que existem raparigas mais novas que a idade 

júnior, mas que não possam competir num escalão sub-16, sub17 ou sub-18.  

 Futuramente, espero que esses números venham a aumentar e que o 

futebol de 11 surja no escalão sub-19, em que as jogadoras estejam melhor 

preparadas para ingressarem no escalão sénior. 

Seleção Nacional vs Campeonato Nacional Feminino Sub-19 

 De acordo com a linha de pensamento anterior, surge a problemática 

entre o Campeonato Nacional Feminino Sub-19 que é praticado na vertente de 

Futebol de 9, e as competições da Seleção Nacional Portuguesa onde o Futebol 

de 11 é praticado em todos os escalões.  

 No entanto, é importante refletir acerca de dois pontos que acho 

fulcrais. O primeiro, em que a Seleção Nacional abrange as melhores jogadoras 

nacionais, e com isto, encontramos muitas jogadoras que já jogam futebol de 11 

a nível sénior, ou seja, já estão familiarizadas com as dimensões do campo, bem 

com o aumento de número de jogadoras e, o segundo, em que temos atletas 

que pela sua qualidade são chamadas às seleções mais jovens (sub-15, sub-16, 

ou sub-17) mas que ainda estão inseridas no Campeonato Nacional Júnior ou 

até mesmo em Campeonatos Distritais, onde o primeiro se joga futebol de 9 e o 

segundo futebol de 7.  

 Com isto, apenas quero alertar para o facto de que se queremos 

potenciar as seleções nacionais a participar em competições europeias e 

mundiais, primeiro teremos que potenciar o surgimento de novos escalões de 

formação bem como o aumento de número de clubes em Portugal.  

 Por sua vez, e projetando para o melhor e mais desenvolvido clube em 

Portugal, o Sporting Clube de Portugal, verificamos que as jogadoras mais 

jovens que são chamadas às Seleções mais jovens, também continuam a 
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praticar Futebol de 9 porque não têm oportunidade de competir no escalão 

sénior, porque este já se encontra profissionalizado e com as melhores 

jogadoras portuguesas.  

 Desta forma, seria importante encontrar outras estratégias para que as 

atletas não sejam prejudicadas ao longo do seu percurso como jogadoras, nem 

por causa do seu clube não lhe proporcionar condições para essa mesma 

evolução.  

 Com isto, não pretendo criticar o trabalho realizado pela Federação 

Portuguesa de Futebol, mas sim alertar para o facto que terá que existir um 

programa de desenvolvimento da jogadora portuguesa, para lhe fornecer as 

melhores condições ao longo do seu percurso de formação, para que quando 

chegar ao patamar da Seleção Nacional, seja uma jogadora conhecedora do 

jogo e que corresponda às exigências físicas e táticas do mesmo. 
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CAPÍTULO IV 

 

Realização da prática profissional 
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Programação, Periodização e Planificação  

 

Segundo Oliveira (2004), a programação de uma época de uma equipa de 

Futebol deve implicar: 

1- A programação 

2- A periodização 

3- A planificação 

Programação 

De acordo com o mesmo autor, a programação refere-se ao conjunto de 

pressuposto que passa pela determinação das estratégias de ação, dos 

conteúdos e da forma de estruturação de todo o processo que engloba o treino, 

em todas as dimensões, e o jogo. 

Desta forma, programar uma época passa por vários pressupostos, 

sendo que o treinador deve estar contextualizado com a prática onde se insere. 

Dentro deles encontram-se: o conhecido do clube, o conhecimento do nosso 

plantel bem como o respetivo nível de jogo, o nível e as características dos 

jogadores individualmente, o conhecimento do calendário competitivo e o 

conhecimento dos objetivos a atingir. 

A programação poderá ser definida também como um processo de 

adequação e adaptabilidade de um processo de gestão e ação à realidade em 

que nos encontramos (Brito, 2003) 

Por outro lado, Alderete e Osma (1998) e Matvéiev (1981), salientam 

que o planeamento pode ser: anual, ou seja referente a toda uma época 

desportiva, mensal, semanal e diária. 

Por fim, depois dessa programação é necessário definir um Modelo de 

Jogo e consequentemente um Modelo de Treino. 
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Periodização  

A periodização é um dos mais importantes conceitos do planeamento do 

treino. Esse termo tem origem na palavra período, que é uma porção ou divisão 

do tempo em pequenos segmentos, mais fáceis de controlar (Bompa, 2001). 

Segundo Garganta (1991), a divisão da época em períodos, em função 

das características do calendário competitivo e, de acordo com as leis e 

princípios do treino desportivo denomina-se de periodização. 

Também Garganta (1993), define o conceito de periodização como a 

divisão da época em períodos, ou ciclos de treino, cada um dos quais com 

estrutura diferenciada (características e objetivos específicos), em função da 

natureza da adaptação do organismo do atleta aos estímulos a que é sujeito e 

os princípios de treino desportivo. 

De acordo com Silva (1998), periodização significa a divisão da 

temporada de preparação em períodos e etapas de treino com objetivos, 

orientações e características particulares, o que implica a definição de 

procedimentos e orientações de treino específicos. A periodização, portanto, 

constitui-se numa das etapas mais importantes do planeamento do treino, uma 

vez que influi de forma decisiva na organização e estruturação do treino. 

Também Mourinho (2001) define a periodização como um “aspeto 

particular da programação, que se relaciona com uma distribuição no tempo, de 

forma regular, dos comportamentos táticos de jogo, individuais e coletivos, 

assim como, a subjacente e progressiva adaptação do jogador e da equipa a 

nível técnico, físico, cognitivo e psicológico". 

Modelo de 
Treino

Modelo de 
Jogo
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Dentro da mesma linha de pensamento, Guilherme (2004) afirma que a 

periodização é um aspeto particular da programação, que está relacionado com 

o permanente desenvolvimento das capacidades táctico-técnicas individuais e 

colectivas, com a lógica evolutiva dos esforços (treino e jogo) e das 

subsequentes adaptações do organismo do indivíduo, do jogador e da equipa a 

nível táctico, técnico, físico, cognitivo e psicológico. Significa também dividir em 

períodos mais ou menos alargados, definidos cronologicamente e 

estrategicamente, em alguns momentos estandardizados, com objetivos 

específicos para facilitar a construção de todo o processo evolutivo de 

elaboração do treino e consequente rentabilidade competitiva. 

Planificação 

Para Moreno (1989), o planeamento é a base de toda a atividade e do 

progresso desportivo, é um meio organizado, metodológico e científico que 

permite orientar, programas e organizar as tarefas de treino para atingir 

determinados objetivos, repetindo os elementos fundamentais do conteúdo de 

treino e alterando as tarefas de acordo com as fases, os estádios e períodos do 

processo de treino. 

Como nos refere Castelo (2003b; 2004a), a dificuldade que envolve a 

preparação e maximização das capacidades e potencialidades de uma equipa 

de Futebol, determina a necessidade de uma visão global e integradora de 

todos os elementos que influenciam de forma preponderante o rendimento da 

equipa, através de uma planificação sistemática e dinâmica. 

O mesmo autor refere que, a planificação deve ser entendida como um 

método que analisa, define e sistematiza as diferentes operações inerentes à 

construção e desenvolvimento de uma equipa e os seus objetivos são: (1) 

assinalar as situações vantajosas para a organização, (2) antecipar a resolução 

de problemas previstos e, (3) formular planos de ação. 

Por outro lado, Alderete e Osma (1998) e Matvéiev (1981), salientam 

que o planeamento pode ser: anual, ou seja referente a toda uma época 

desportiva, mensal, semanal e diária. 
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O planeamento permite ao treinador controlar o trabalho desenvolvido 

assim como avaliar os pontos fortes e fracos da sua intervenção (Garganta, 

1991). 

Segundo Castelo (2003), a planificação evidencia quatro elementos de 

base: (1) orientação para o futuro, tendo em conta a situação actual do sistema 

de organização da equipa, os resultados e consequências antecipadas das 

diferentes acções estabelecidas e produzidas e, as novas configurações 

desejáveis da organização da equipa, (2) o contexto desportivo em 

consideração, i.e., as relações entre a organização da equipa e o seu contexto 

(com as equipas adversárias, especialmente ao nível das suas expressões 

técnico-tácticas e, com as diferentes competições), (3) a continuidade e 

globalidade do processo e, (4) os planos para transformação da realidade 

presente, no sentido de passar para a situação desejável. 

Também Quinta (2015) afirma que ‘’ quando treinamos, devemos 

identificar muito bem aquilo que queremos que aconteça, de que forma o 

vamos conseguir, os meios à nossa disposição e estabelecemos uma 

planificação ajustada. Se deixarmos que os acontecimentos (jogos e seus 

resultados) modifiquem a planificação estabelecida vamos perder a lógica de 

construção, vamos confundir os jogadores e vamos criar um conjunto de 

obstáculos ao desenvolvimento da equipa que se irão refletir no desempenho 

da mesma de forma negativa.  
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MODELO DE JOGO: JUNIORES A - FEMININO 

Modelo de Jogo Juniores A Sub-19 

 

 No seguimento das ideias anteriores, naquilo que é a Programação, 

Periodização e Planificação do Treino, surgiu a necessidade de criar um 

Modelo de Jogo aplicado ao escalão Sub-19, para que todas as jogadoras 

estivessem entrosadas naquilo que são os nossos princípios de jogo. No 

entanto, é importante salientar que este modelo sofreu alterações ao longo de 

todo o processo, porque tal como referido anteriormente, o modelo de jogo é 

um processo dinâmico. Em contrapartida, é necessário dar sempre prioridade 

aos grandes princípios, de forma a que as nossas prioridades não sejam 

superiorizadas através de princípios menos importantes. 

 Este Modelo de Jogo relaciona assim seis Momentos, que apesar de 

fracionados, estão totalmente interdependentes uns dos outros: 

 Organização Ofensiva 

 Transição Ofensiva (Defesa-Ataque) 

 Organização Defensiva 

 Transição Defensiva (Ataque-Defesa) 

 Bolas Paradas Ofensivas 

 Bolas Paradas Defensivas 

Por fim, este Modelo de Jogo teve como base o sistema tático 1x3x2x3, 

sendo aplicado em praticamente todos os jogos da época desportiva. 

 

 

Princípios Gerais   
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 Sair a jogar de 

forma curta; 

 Manter a 

posse de bola; 

 Médias e 

Defesa-

Central são as 

referências 

para 

conseguir 

virar o jogo; 

 Pressão em 

bloco alto; 

 

A equipa de Juniores A do Boavista Futebol Clube dispõe-se numa 

estrutura 1-3-2-3, sendo esta previamente definida pelo departamento de 

formação, para que as jogadoras juniores não tivessem dificuldades quando 

fossem chamadas ao escalão sénior, jogando este em 1-4-3-3.  

Para além disso, o Boavista F.C partilha dentro de toda a formação e 

escalão sénior os mesmos princípios gerais de jogo, primando por uma equipa 

que saia a jogar curto de preferência pelas Laterais e jogando com as 

Extremos fechadas no setor médio.  

Os critérios também passam por ter posse de bola, sendo as médias a 

referência para virar o jogo de corredor e para fazerem combinações com as 

Extremos de forma a penetrar a defesa adversária. Nas transições ofensivas, a 

referência é geralmente a Avançada onde tenta segurar jogo e sair a jogar, 

deixando a equipa subir no terreno. No escalão sénior as Laterais têm um 

papel importante ao subirem rapidamente no terreno, algo que não acontece 

nos restantes escalões por não se ter jogadoras rápidas para esse momento. 

Figura 12- Princípios gerais 
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 As extremos são jogadoras rápidas em todos os escalões, onde se 

tenta apostar em movimentos diagonais para criar espaços livres nas costas na 

linha defensiva adversária. No momento defensivo, temos preferência por 

pressionar em bloco alto o adversário, obrigando-o a sair a jogar longo. A 

pressão também é feita imediatamente após perda de bola. Quanto às bolas 

paradas, variam de escalão para escalão. 

A nossa primeira opção de saída de bola é através das nossas Laterais, 

de preferência pelo nosso lado esquerdo. Quando a Lateral Esquerda recebe a 

bola, a nossa Extremo Esquerda e a nossa Média trocam de posições, e a 

nossa Lateral Esquerda passa a bola para a Média Centro. Isto serve para 

aproveitar o espaço nas costas da Lateral adversária, uma vez que esta será 

atraída pela nossa Extrema e vai deixar espaço no corredor lateral e nas costas 

da linha defensiva adversária. 

Organização Ofensiva – saída de bola curta- opção II   

Organização Ofensiva – saída de bola curta- opção I    

  Ligação entre 

Guarda Redes 

– Lateral – 

Extremo – 

Média 

 

 

Figura 13 – Organização Ofensiva- saída de bola 
curta I 
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 Ligação entre 

Guarda Redes 

– Lateral – 

Extremo – 

Extremo lado 

oposto. 

 

 

A nossa segunda opção, é o seguimento da primeira, com a preferência 

de sair a jogar pela Lateral Esquerda, mas quando a linha de passe está 

fechada para a médio receber bola nas costas da lateral, a Extremo Esquerdo 

recebe bola da nossa Lateral e tenta virar rápido o jogo para a nossa Extremo 

Direita que vai aparecer nas costas da defesa adversária.  

Organização Ofensiva – saída de bola longa   

  Ligação entre 

Guarda Redes 

– Extremos. 

 

Quando o adversário pressiona em bloco alto na nossa defesa, a nossa 

guarda redes diz à defesa e ao meio-campo para fecharem no corredor médio, 

a avançada junta ao meio-campo fazendo a posição de 10 e as nossas 

Extremos abrem nas linhas, sendo para lá que o jogo é direcionado. 

Figura 11 – Organização Ofensiva- saída de bola 
curta II 

Figura 12- Organização Ofensiva – saída de bola 
longa 



 

 
68  

 

Organização Ofensiva – criação de espaços   

  Trocas 

posicionais: 

Lateral- 

Média; 

Extremo-

Avançado; 

Médio-

Extremo. 

 

  

 Dentro do nosso modelo de jogo, queremos que as jogadoras não 

joguem fixas nas suas posições, privilegiando as trocas posicionais no 

momento de organização ofensiva. Esta trocas ocorrem maioritariamente entre 

as médias e laterais, onde permite à Lateral subir no terreno; entre as Extremos 

e a Avançada, em que a Extremo vem pedir jogo interior para libertar espaço 

nas costas da Lateral adversária; e entre as Médias e as Extremos, onde a 

Extremo abre o jogo e permite que se crie um espaço entre Defesa Central e 

Lateral adversárias. 

Organização Ofensiva – Entrada nos espaços – 

meio campo defensivo 

  

Figura 13- Organização Ofensiva- criação de 
espaços 
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 Guarda-

Redes como 

referência de 

jogador sem 

oposição; 

 Extremo vem 

buscar jogo 

interior; 

 

 

Um dos nossos princípios de jogos na organização ofensiva, é não 

perder rapidamente a posse de bola, ou querer jogar rápido para o ataque. 

Quando a bola está no nosso meio-campo defensivo e na nossa defesa, 

nomeadamente após a saída de bola nas nossas Laterais, se não tivermos 

linhas de passe preferimos atrasar para a guarda redes que está sempre num 

espaço sem oposição para conseguirmos virar rapidamente o jogo de corredor. 

Um dos espaços que maioritariamente aproveitamos é o espaço formado entre 

Lateral-Média-Extrema.  

Desta forma, a nossa Média nunca pode ser atraída pela bola porque 

senão vai fechar espaços que podemos aproveitar para sair a jogar. Esse 

espaço formado é aproveitado pela nossa Extremo que muitas vezes vem 

buscar jogo interior e consegue sair a jogar sem oposição, uma vez que as 

Laterais não acompanham o movimento. A partir deste momento, conseguimos 

entrar no meio-campo ofensivo. 

Organização Ofensiva – Entrada nos espaços – meio 

campo Ofensivo 

  

Figura 14- Organização Ofensiva – entrada nos 
espaços I 
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 Referência 

para manter a 

posse de bola: 

Médias; 

 Movimentos 

das Extremos: 

Diagonais 

interiores e 

exteriores; 

 Avançada 

procura 

espaço entre 

setores 

(médio e 

defensivo). 

 

Quando conseguimos entrar organizadas no nosso meio-campo, a 

referência para circular bola são as nossas médias, uma vez que são as 

jogadoras com melhor qualidade de passe. No momento em que têm bola, a 

nossa Avançada aproveita os espaços entre setor médio e defensivo 

adversário, para conseguir atrair a Central da equipa contrária e libertar 

espaços nas costas da defesa. Este espaço vai ser aproveitado pelas nossas 

Extremos que fazem movimentos diagonais e tenta a finalização.  

Caso o jogo esteja muito concentrado no setor intermédio, a nossa 

opção será jogar com as Extremos abertas nas linhas laterais e aproveitar esse 

espaço para situações de 2v1 ou de 1v1 e seguidamente cruzamento para as 

zonas de finalização. 

Organização Ofensiva – finalização – jogo exterior   

Figura 15- Organização Ofensiva- entrada nos 
espaços II 
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 Forçar o 1v1; 

 Cruzamentos 

para zonas de 

finalização. 

 

Quando a bola se encontra no corredor lateral, tentamos criar situações 

de 1v1 através das nossas Extremos que posteriormente cruzam e aparecem 

na zona de finalização: a Avançada na zona de penalti a cair para o primeiro 

poste, a Extremo do lado oposto ao segundo poste, e a nossa média do lado 

contrário à bola à entrada da área. 

Organização Ofensiva – finalização – jogo Interior   

  Passes em 

rotura; 

 Aproveitar o 

espaço entre 

Lateral e 

Central 

adversária. 

 

 

Quando o centro de jogo se encontra no nosso setor médio, optamos por 

apostar em movimentos diagonais das nossas Extremos. A Avançada vem 

Figura 16- Organização Ofensiva – finalização I 

Figura 7- Organização Ofensiva – Finalização II 
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buscar jogo atraindo a Central adversária e é nesse momento que 

aproveitamos o espaço deixado entre Central-Lateral para criar espaço para 

finalizarmos.  

Nesse momento, a Extremo com bola finalizar e a outra Extremo vai à 

segunda bola. 

Transição Ofensiva – meio-campo defensivo   

 

 Extremo joga 

em largura; 

 Tentar virar o 

jogo 

rapidamente 

através da 

Avançada e 

da Média mais 

próxima. 

 

Quando ganhamos bola maioritariamente no nosso corredor lateral, a 

extremo no lado da bola ‘’abre’’ na linha para abrir espaços interiores e a nossa 

Avançada vem buscar jogo e tabela com a médio mais próxima de forma a virar 

rápido o jogo para a Extremo do lado oposto (representadas a branco). 

Quando a bola é ganha pela Central queremos damos prioridade a 

construir jogo em vez de sair rápido para o ataque. Se as médias ganharem 

bola perto da nossa baliza, a referência será as Extremos ou a Avançada 

consoante a melhor opção no jogo, para ganhar terreno e permitir que a nossa 

defesa se reorganize.  

Transição Ofensiva – meio-campo ofensivo   

Figura 8- Transição Ofensiva I 
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  Extremos 

como 

referência 

para decidir o 

jogo; 

 Avançada 

joga em 

profundidade. 

 

 

Como a maioria dos lances em que ganhamos bola são nos corredores 

laterais, principalmente nas saídas de bola adversária, as Extremos são as 

jogadoras mais importantes neste momento. Passa por elas tomar a decisão de 

saber se é mais vantajoso sair rápido para o ataque ou tentar circular bola. 

 No caso de sair rápido para o ataque, a solução passa ou por fazer 

chegar a bola à Média contrária para que vire rapidamente o centro de jogo, ou 

jogar na Lateral mais próxima e esta aproveitar a movimentação da Avançada 

em direção à baliza. 

Organização Defensiva – pressão na saída de bola- 

meio-campo ofensivo 

  

Figura 9- Transição Ofensiva II 
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  Forçar o 

adversário a 

jogar longo; 

 Pressão em 

bloco médio-

alto. 

 

 

No momento de organização ofensiva damos sempre prioridade a que o 

adversário jogue longo uma vez que na zona defensiva temos jogadoras com 

uma boa capacidade de jogo aéreo. 

No entanto, quando o adversário consegue sair a jogar curto, a Extremo 

contrário pressiona a Lateral de forma a que ele só tenha linha de passe 

exterior. É neste momento que a nossa Lateral terá que condicionar a Extremo 

adversária, e neste momento a nossa Central e Lateral oposta ajustam 

posicionamento dando coberturas defensivas. 

Organização Defensiva – pressão na saída de bola- 

meio-campo defensivo 

  

  Encurtar 

espaços ao 

adversário; 

 Pressão 

direcionada 

para os 

corredores 

laterais. 

 

Figura 10 – Organização Defensiva I 

Figura 11 – Organização Defensiva II 



 

 
75  

 

Em termos de organização defensiva, pretendemos no meio-campo 

defensivo, encurtar o espaço ao adversário. Desta forma pedimos que a 

pressão seja direcionada para os corredores laterais e que seja de forma 

agressiva sem dar espaços para o adversário pensar.  

Neste momento, a nossa Avançada desce no terreno de forma a fazer 

superioridade no meio-campo e ser a primeira referência caso se ganhe bola 

no mesmo.  

A Extremo contrária também fecha no corredor central, porém sempre 

atenta à subida da Lateral adversária. As Médias fazem marcação individual às 

médias, e é a Central que vai dar cobertura defensiva à Lateral do lado da bola 

caso esta seja ultrapassada.  

Neste momento, a Lateral do lado oposto ocupa a posição de Central e 

manda descer a médio do lado contrário da bola. 

Transição Defensiva    

  Pressão 

imediata ao 

portador da 

bola; 

 Defesa-

Central 

compensa a 

Lateral; 

 Médio 

compensa a 

Defesa-

Central. 

 

 

Na transição defensiva temos como princípios a pressão imediata à 

portadora da bola. Quando a bola é perdida nos corredores laterais e no meio-

Figura 12- Transição Defensiva 
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campo ofensivo, os Extremos Médios e Avançados têm imediatamente de 

cortar linhas de passes entre os adversários. No entanto, e naquilo que temos 

mais dificuldade é quando perdemos bola no meio-campo no momento em que 

construímos jogo. Nesse momento, a defesa tem que se reorganizar 

imediatamente para não ser ultrapassada com um possível jogo aéreo. 

Desta forma, e como os jogos são direcionados para as linhas, nesse 

momento a nossa Central acompanhará sempre a Avançada, e se esta for à 

linha lateral buscar (penetração nas costas da nossa Lateral) terá que a 

acompanhar e é a médio mais longe da bola que terá que fechar o espaço da 

Central formando na mesma uma linha de 3 com a Lateral do lado oposto 

,também a fazer equilíbrio defensivo. A Avançada neste momento, desce 

rápido para a posição que falta no meio-campo. 

Bolas Paradas Ofensivas – Canto longo 

 

 

A marcadora de cantos é sempre a nossa Extremo Esquerda, ou quando 

não está em campo será a nossa média mais criativa. A marcação é sempre 

feita para a zona da Guarda Redes, uma vez que neste campeonato têm 

muitas dificuldades em apanhar bolas aéreas. 

 No momento em que se vai bater o canto, a Lateral Esquerda e a 

Avançada cruzam e a Central e Lateral Direita atacam a zona de penalti. Fica 

Figura 13- Bolas paradas ofensivas I 
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ainda a Média à entrada da área, a outra média caso seja possível um canto 

curto, e por fim a Extremo Direita defender no meio-campo. 

Bolas Paradas Ofensivas – Canto curto 

 

Ao sinal de quem bate o canto, a médio centro recebe bola e/ou remata 

à baliza ou passe a bola para a Lateral Esquerda que aparece para rematar à 

baliza. 

Bolas Paradas Defensivas  

 

Nos cantos defensivos apostamos sempre na marcação mista, sendo 

que 5 jogadoras fazem marcação individual, e a Extremo Direito, fica com 

marcação à zona caso a bola seja batida ao primeiro poste e saírem a jogar 

Figura 14- Bolas paradas ofensivas II 

Figura 15- Bolas paradas defensivas 
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curto. A Extremo Esquerda e Avançada ficam mais à frente para que se saia 

rápido a jogar. 

 Os livres ofensivos baseiam-se na mesma ideia dos cantos, sendo que 

os livres frontais são direcionados para a baliza adversária, e os livres laterais 

são direcionados para a entrada da área adversária. Por outro lado, os livres 

defensivos baseiam-se na quantidade de jogadoras que a Guarda-Redes quer 

colocar na barreira, e posteriormente na marcação individual à equipa 

adversária. 
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Planeamento semanal – Microciclo padrão 

 

Dentro do nosso microciclo padrão, trabalhamos a sub dinâmica de 

Duração às Segundas-Feiras, uma vez que é o único dia em que dispomos do 

campo inteiro para treinar. Posto isto, os exercícios são realizados em espaços 

grandes com um grande número de jogadoras e tempo longo de exercitação.  Já 

Quarta-Feira optamos pela sub dinâmica de tensão, em meio-campo de futebol 

e com jogos mais reduzidos e elevada intensidade, onde privilegiamos os 

subprincípios com relações grupais, intersectoriais e setoriais. 

Por sua vez, Quinta-feira optamos por realizar exercícios variando entre a 

Sub Dinâmica Velocidade e Tensão. Uma vez que o tempo de treino é reduzido 

assim como o espaço onde se treina, e tendo em conta que é um plantel 

constituído por 24 jogadoras, nem sempre o melhor é realizar exercícios de 

velocidade, quando com a qualidade técnica que apresentam sugerem que 

precisem de exercícios mais específicos e de forma reduzida. Desta forma, 

damos prioridade aos subprincípios com relações a nível individual e setorial, 

privilegiando a relação com bola e exercícios de finalização.  

Obviamente a sub dinâmica de velocidade é privilegiada, mas no contexto 

da equipa nem sempre é a melhor opção. Tendo só 3 treinos por semana, por 

vezes há a necessidade de ajustar o planeamento, e planear o treino de forma a 

que contrarie o morfociclo-padrão. 

No entanto, privilegiamos sempre os nossos grandes princípios e de 

acordo com a análise de jogos anteriores, bem como a evolução que as 

jogadoras têm, tentamos que os subprincípios tenham uma sequência lógica. 
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 Quadro 14 – Microciclo Padrão 

 

Modelo de treino – um meio para atingir um fim. 

 

Planear ou planificar, segundo Garganta (2001), significa descrever e 

organizar antecipadamente, as condições de treino, os objetivos a atingir, os 

meios e métodos a aplicar, as fases teoricamente mais importantes e exigentes 

da época desportiva, o que exige grande esforço de aplicação e reflexão, mas 

proporciona ao treinador inúmeras vantagens. 

Seguindo este pensamento, o planeamento, também se refere ao 

processo que o treinador possui para poder definir as linhas de orientação do 

treino, quer ao longo de vários anos (plano a longo prazo) quer ao longo de um 

ano de treino. O êxito de qualquer planeamento é determinado pelo estudo que 

deve proceder à sua elaboração, execução e permanentemente avaliação 

(Raposo, 2002). 

 

Também Mourinho (2001 cit. Santos, 2006) refere que a planificação é o 

ato de preparar e estabelecer um plano de atividades para realizar um conjunto 

 2ª Feira 4ª Feira 5ª Feira Sábado 

 Grandes 

princípios 

Sub princípios Sub princípios  

 

 

 

 

 

 

Dia de Jogo 

Espaço Grande Reduzido Reduzido 

Número de 

jogadoras 

Elevado 

 

Reduzido Reduzido 

Dinâmica Duração Tensão Tensão 

Velocidade 

Relação Coletiva e 

intersectori

al 

Grupal, 

intersectorial e 

setorial 

Individual e 

setorial 
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de tarefas, o que pressupõe a necessidade de determinar um conjunto de 

objetivos e os meios, os conteúdos e as estratégias de os alcançar.  

Segundo Castelo (1996), o exercício é o meio mais importante e 

preponderante para a operacionalização do processo de treino desportivo, 

sendo, no entanto, necessário estar consciente de que o exercício é um meio e 

não um fim em si mesmo, que só pode ser benéfico ao processo de treino, 

quando é adequado à realidade lógica da modalidade desportiva, das 

capacidades dos praticantes e dos objetivos que se quer atingir. 

Também Ferreira, e Queiroz (1982), ‘’ a identificação, definição, e 

caracterização das fases, componentes, e factores de competição irão por si 

conceptualizar, um ‘’modelo de treino’’, o qual deverá conter em si, meios, 

métodos, e formas que proporcionem a apropriação (aprendizagem e 

aperfeiçoamento) de comportamentos técnico-tácticos sustentados no 

desenvolvimento das qualidades físicas específicas, dentro de ‘’quadros’’ 

próximos das situações reais de competição. 

No entanto, para Mourinho (2001), uma correta metodologia de treino 

deve ser “orientada em função de grandes objetivos em que há uma relação 

íntima entre o modelo de treino e o modelo de jogo, no qual, os jogadores, para 

perceberem o modelo de treino, têm de perceber o modelo de jogo. 

 

 

 

 

 

Modelo de 
Treino

Modelo de 
Jogo

Figura 17- Modelo de Treino e Modelo 
de Jogo 
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Desta forma, idealizamos o nosso planeamento de treino consoante o 

nosso quadro competitivo, sendo que o dividimos através de três períodos:  

Período preparatório- importância da pré-época 

Para Mourinho (2004), o período preparatório é importante, mas por 

razões muito diferentes das evidenciadas pela norma do treinar. É um período 

importante para preparar a equipa em função do modelo de jogo desejado e é 

um período sem competições oficiais, situação que permite um tempo de 

experiências, ajustamentos, reajustamentos que são importantes no 

relacionamento treinador-equipa e treinador-jogadores. 

 Segundo Quinta (2015), o contexto de cada clube e de cada treinador 

exige uma estratégia que potencie uma realidade que se quer promotora da 

qualidade do jogo que queremos que a nossa equipa venha a jogar. Em 

reflexão à importância dos resultados neste período, afirma que, ‘’ a 

importância que nós, treinadores, atribuímos aos resultados influencia o 

trabalho que vamos desenvolver. Podemos valorizar o ganhar os jogos de 

preparação transformando-os em objetivo prioritário ou podemos transformá-

los num meio para atingir uma consistência de jogo que nos ajude a enfrentar 

as diferentes competições de atingirmos os nossos objetivos. 

 Por fim, Quinta (2015) afirma ainda que ‘’ mais do que uma ‘’pré’’ época, 

é já a época que começa a ser construída desde o primeiro dia em que todos 

se juntam rumo ao alcançar dos objetivos delineados.   

 Considerando que o período preparatório foi adequado ao contexto em 

que o escalão sub-19 feminino está inserido, este visa o período em que a 

equipa inicia os treinos até à semana em que inicia a competição. A dita ‘’pré’’ 

época, começou assim no dia 4 de setembro e finalizou no dia 5 de outubro.  

período 
preparatório

período 
competitivo

período 
transitório

Figura 30- Período (preparatório, competitivo, transitório) 
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Pré-Época: Situação Inicial 

Antes de iniciarmos a pré-época, o Departamento de Futebol Feminino 

do Boavista FC decidiu realizar uma reunião com todos os treinadores e 

diretores dos escalões pertencentes ao departamento, e decidir métodos de 

trabalho, bem como jogadoras que deveriam ingressar nos respetivos escalões 

e respetivos treinos de Guarda-Redes e, também, a disponibilidade dos 

campos de treino. 

A grande dificuldade centrou-se no facto de existir muitas desistências 

de atletas em representarem o Boavista F.C para a presente época desportiva, 

sendo que o escalão sénior B foi aquele que sofreu grandes alterações.  

Como consequência, dentro do Escalão Sub-19, pudemos verificar que 

as jogadoras que faziam parte da equipa do Boavista F.C na época passada, 

foram promovidas para o escalão sénior B, a competir no Campeonato 

Nacional de Promoção, pois este mesmo escalão não tinha jogadoras 

suficientes para competir. 

Posto isto, como o escalão de Juniores não tinha jogadoras também 

para competir, decidiu-se acabar o protocolo que o Boavista F.C tinha com o 

Ramaldense F.C Feminino, promovendo todas as jogadoras desta equipa para 

a equipa axadrezada.  

 

 

 

 

R
a

m
a

ld
e
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e

22 jogadoras 
transitaram para 
o Boavista FC

2 jogadoras 
vieram de 
outros Clubes

2 jogadoras 
para a equipa B

J
u

n
io

re
s
 A

8 jogadoras 
promovidas 
para a equipa B

8 jogadoras 
saíram para 
outros clubes

S
é

n
io

re
s
 B

7 jogadoras 
promovidas 
para a equipa A

14 jogadoras 
sairam para 
outros clubes

4 jogadoras 
mantiveram-se

4 jogadoras 
vieram de 
outros clubes S

é
n

io
re

s
 A

14 jogadoras 
mantiveram-se

3 jogadoras 
vieram de 
outros Clubes

2 saídas para 
outros Clubes 

Quadro 15 – Distribuição dos plantéis 
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Assim, pela análise da tabela superior podemos verificar que para o 

Boavista F.C entraram 9 jogadoras vindas de outros clubes, mas, no entanto, 

da época 2016/2017 para a época 2017/2018 perdeu cerca de 24 jogadoras. 

Estas saídas deveram-se maioritariamente na procura de melhores condições 

de treino, bem como conflitos com os treinadores nas épocas passadas. 

Após essa reunião, concluiu-se que o plantel das Juniores A vai ser 

composto por 24 jogadoras, o das Séniores B por 18 jogadoras, e finalmente, o 

das Séniores A por 24 jogadoras, como demonstra a tabela abaixo. 

Quanto à questão das Guarda-Redes, o plantel Júnior e Sénior B conta 

com apenas uma jogadora, e a equipa Sénior A com duas jogadoras. A solução 

passa por ser flexível na cedência de jogadoras a jogos em que uma guarda-

redes não possa comparecer. 

 

 

 

   

 

 

Pré-Época: Do planeamento ao acontecimento 

 Dentro de um mês de preparação, tive como objetivo primordial 

conhecer o plantel e ter em especial atenção à preparação das unidades de 

treino. Numa fase inicial, os treinos foram direcionados para princípios mais 

gerais, bem como ter em especial atenção à técnica individual. Gradualmente, 

fui introduzindo princípios mais específicos, que visam a adaptação das 

jogadoras ao modelo de jogo que queremos jogar.  

 O fator cansaço teve uma grande importância no desenrolar deste 

período, tendo em atenção a fadiga que as jogadoras apresentavam durante e 
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jogadoras
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24 
jogadoras

Quadro 16 – Constituição final dos plantéis 
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após os exercícios. Sendo um contexto amador, onde o período de férias 

consegue-se prolongar-se por dois meses, é natural que haja dificuldade em 

realizar exercícios com uma maior carga de treino. Estando também num 

período, onde os dias são mais quentes, a hidratação também foi algo a ter em 

atenção. 

 Com o aproximar da competição, realizamos vários jogos para que as 

jogadoras se aproximassem do nível competitivo, com os níveis de exigência 

que o jogo tem, e para que nós, treinadores, conseguíssemos apurar as 

maiores dificuldades sentidas. 

 De seguida, entramos naquilo que foi o nosso período preparatório, 

com um exemplo da primeira semana de treino e os respetivos jogos que 

realizamos no decorrer da pré-época. 

  Quadro 17- Microciclo Período Preparatório 

 

 

 

 Segunda Quarta Quinta Sábado 

Treino nº 1 2 3 4 

Hora 21:30 21:30 21:30 10:00 

Local Bessa Bessa Bessa Praia de 

Matosinho

s 

Dinâmica Duração Tensão Tensão Tensão 

MICROCICLO 

Microciclo Semana Nº de Treinos 

1  

04/09 a 10/09 

4 

Nº de Jogos Período 

0 Preparatório 
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Conteúdo 

 

Técnica 

individual

: Passe e 

receção 

 

Jogo 9v9 

 

 

Treino Físico 

Resistência 

muscular 

Força 

Muscular 

Velocidade 

 

Organização 

Ofensiva 

4v4 

 

Técnica 

individual 
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físico 

 

Transição 
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a 

Muscular 
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jogadoras 
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nova 

época 

 

- Técnica 

de Passe 

e Receção 

(variação 

entre 

passe 

médio e 

curto) 

 

- Jogo 9v9 

– definir 

objetivos 

- Preparar 

fisicamente as 

jogadoras 

 

-Trabalho de 

força 

muscular 

 

- Jogos 

reduzidos 4v4 

– Procurar 

espaços 

vazios; posse 

de bola; 

coberturas 

ofensivas 

- Força e 

Resistência 

Muscular 

 

- Reação à 

perda de 

bola, 

pressão 

imediata ao 

portador de 

bola 

- Retirar a 

bola da 

zona de 

pressão 

-

Velocidade

, Força 

muscular, 

Resistênci

a Muscular 

 

- Jogo 9v9: 

coesão de 

grupo 
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Quadro 18- Plano de Treino 1 

PLANO DE TREINO 

Microciclo Dia Data Hora 

1 Segunda-Feira 04/09/2017 21:30 

Treino Jogadoras Local Dinâmica 

1 18 Bessa Duração 

 

 

Tempo: 10’ 

Exercício nº 1 – Aquecimento com Mobilidade Articular 

 

Mobilidade articular 

Preparação física e 

mental para o 

treino. 

Duas filas de 

jogadoras a ocupar 

a grande área. 

Treinador diz os 

diferentes 

exercícios de 

mobilidade. 

Intervalo entre exercícios: 0’ 

 

Tempo: 15’ 

Exercício nº 2 – Técnica de passe e tabela 

PARTE INICIAL 
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Técnica de Passe e 

receção 

O grupo que tem 

mais jogadoras 

começa o exercício. 

 1º- Passe para a 

colega e de seguida 

desloca-se para o 

cone em frente. 

Repete o processo 

até novas 

indicações. 

  

2º- Passe em tabela 

- Jogadora passa a 

bola a outra 

jogadora e volta a 

receber para 

novamente passar a 

uma nova jogadora. 

Intervalo entre exercícios: 2’ 

 

Tempo: 2x15’ 

Exercício nº 3 – Jogo formal 9v9 

 

 Jogo 9v9 – Conhecer 

o plantel e verificar as 

principais 

dificuldades e 

facilidades das 

jogadoras. 

 

Intervalo entre exercícios: 3’ 

PARTE FINAL 
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 Este treino teve como principal objetivo conhecer o plantel da equipa de 

Juniores. No entanto, algumas jogadoras ainda se encontravam em período de 

férias. 

Em reuniões prévias foi-me alertado para o facto de o plantel ser bastante 

heterogéneo, com jogadoras de diferentes idades bem como níveis de 

aprendizagem diferentes. 

Após uma breve introdução da equipa técnica, daquilo que seria esperado 

ao longo da época, iniciamos o treino com o aquecimento em mobilidade 

articular. 

Posteriormente dividimos as jogadoras para um exercício de passe e 

tabelas. Neste exercício existiu grandes dificuldades a nível da precisão do 

passe, onde por vezes, saía desenquadrado com a posição da colega. 

Também nas receções existe dificuldades em posicionar a bola para 

devolver o passe, sendo que muitas jogadoras precisam de dar, pelo menos, três 

toques na mesma. Estas receções tiveram influência no exercício de ‘’tabela’’, 

uma vez que, como não conseguem fazer passes de primeira, têm que receber 

a bola (vários toques) e isto atrasa a dinâmica do exercício.  

 Relativamente ao jogo 9v9, conseguimos retirar alguns feedbacks, 

sendo que a nível técnico a equipa apresenta jogadoras em diferentes níveis 

de aprendizagem, no entanto, ainda com bastantes dificuldades no passe, 

receção e cabeceamento; a nível tático a maior parte das jogadoras já tinha 

jogado futebol na vertente de futebol de 9, mas ainda assim, apresentou 

dificuldades em se organizar quando ganhava bola, uma vez que eram todas 

atraídas pela posição da mesma. Em termos defensivos, a linha defensiva 

esteve bem, mas, no entanto, existia muito espaço entre o setor defensivo, 

médio e atacante; a nível físico é normal que muitas jogadoras já não tivessem 

rendimento, uma vez que estamos no primeiro treino da época, após três 

meses sem treinar. 

REFLEXÃO DO TREINO 
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Quadro 19- Plano de Treino 2 

PLANO DE TREINO 

Microciclo Dia Data Hora 

1 Quarta-Feira 06/09/2017 21:30 

Treino Jogadoras Local Dinâmica 

2 18 Bessa Tensão 

 

 

Tempo: 10’ 

Exercício nº 1 – Corrida à volta do campo 

 

Corrida em 

velocidade média à 

volta do campo em 

pares. 

Duas filas de 

jogadoras correm à 

volta do campo 

 

Intervalo entre exercícios: 0’ 

 

Tempo: 3x5’ 

Exercício nº 2 – Circuito de resistência e força muscular 

 

Trabalho de força e 

resistência muscular 

6 jogadoras por 

estação 

 1- Cones azuis: 

Suicidas, arranque e 

travagem  

2- Cones vermelhos: 

Trabalho de 

PARTE INICIAL 

PARTE FUNDAMENTAL 
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deslocamentos 

laterais. 

 3- Cones amarelos: 

Sprint com mudança 

de direção 

 4- Salto a um apoio 

nos arcos 

 5- Saltos em 4 

direções no arco : 

frente, trás, esquerda, 

direita 

 6- Saltos a pé juntos 

frontais e laterais 

 7- Skipping baixo nas 

escadas 

Intervalo entre exercícios: 2’ 

 

Tempo: 10’+5’ 

Exercício nº 3 – Jogo reduzido 4v4 

 

Definir o melhor 

momento para atacar  

Circulação de bola 

Defender a ''baliza'' 

Coberturas 

Ofensivas e 

Defensivas 

Jogo 4v4 - Só 

podem finalizar 

antes da linha 

delimitada - Os 

defesas não podem 

estar na zona 

delimitada - Fases 

por toques; Fase1: 3 

toques; Fase 2: 2 

toques; Fase 3: jogo 

livre  

Intervalo entre exercícios: 1’30’’ 

PARTE FINAL 
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 Segundo treino da época desportiva. Iniciamos o exercício com um 

aquecimento em corrida lenta, onde é notória a fraca capacidade aeróbia das 

atletas, muitas delas já com fadiga nesta fase inicial do treino. 

Insistindo no trabalho físico das atletas, optamos por criar um circuito onde 

focava o trabalho de força e resistência muscular, onde apelei à capacidade 

mental das jogadoras para se superarem. Com a devida motivação, as mesmas 

foram capazes de manter numa intensidade média/alta ao longo do exercício. 

Penso que nestas idades é importante dar-lhes motivação para realizar este tipo 

de exercícios. Também é algo que deve ser explicado do ponto de vista 

fisiológico, para que elas saibam o que estão a treinar e a importância deste 

reforço muscular no início e no decorrer da época. 

Como muitas destas jogadoras apenas treinam 3 vezes por semana, é natural 

que se sintam fatigadas ao fim de 5 minutos de exercício intenso, aliando 

também ao facto de estarem paradas há três meses. Questionadas se fizeram 

algum tipo de exercício durante esta paragem, muitas delas afirmaram que 

mantinham uma atividade física durante o período de férias. No entanto, nota-se 

a diferença entre jogadoras, talvez pelos minutos jogados em épocas anteriores. 

Por fim, realizamos um jogo com bola 4v4, em que muitas jogadoras têm 

dificuldades em jogar em largura, sendo sempre atraídas pela bola. Alertei para 

o facto de ser mais difícil jogar para uma jogadora com uma linha de passe curta 

e com marcação, do que com uma linha de passe mais distante e sem oposição. 

No início desta época teremos que ir introduzindo palavras-chave para que as 

jogadoras saibam o que pretendemos naquele momento.  

Ainda dentro deste exercício, a maior parte das jogadoras não tem noção de 

espaço, sendo que não aproveitam os espaços livres para receber bola, 

concentrando-se todas num curto espaço, prejudicam-se assim a fluidez do 

exercício e manutenção da posse de bola.  

REFLEXÃO DO TREINO 
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Quadro 20- Plano de Treino 3 

PLANO DE TREINO 

Microciclo Dia Data Hora 

1 Quinta-Feira 07/09/2017 21:30 

Treino Jogadoras Local Dinâmica 

3 19 Bessa Tensão 

 

 

Tempo: 10’ 

Exercício nº 1 – Passe e Mobilidade 

 

Passe, Ativação 

Geral e Mobilidade 

4 jogadores em cada 

cone. 

Passe frente a frente 

e deslocamento 

lateral em mobilidade 

(o treinador diz que 

tipo de exercícios 

deve fazer). 

 

Intervalo entre exercícios: 0’ 

 

Tempo: 3x3’ 

Exercício nº 2 – Circuito de resistência e força muscular 

PARTE FUNDAMENTAL 
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Trabalho de força e 

resistência muscular 

6 jogadoras por 

estação: 

 1- Cones azuis: 

Suicidas, arranque e 

travagem ; 

2- Cones vermelhos: 

Trabalho de 

deslocamentos 

laterais (baixar o 

corpo); 

 3- Cones amarelos: 

Sprint com mudança 

de direção; 

 4- Salto a um apoio 

nos arcos; 

 5- Saltos em 4 

direções no arco : 

frente, trás, esquerda, 

direita; 

 6- Saltos a pé juntos 

frontais e laterais; 

 7- Skipping baixo nas 

escadas. 

Intervalo entre exercícios: 1’ 

 

 

Tempo: 10’+5’ 

Exercício nº 3 – Meínho 5v3 + 1 Joker 

PARTE FINAL 
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Transição Defensiva- 

Reação à perda de 

bola, pressão 

imediata ao portador 

de bola, coberturas 

defensivas, fechar 

espaços centrais. 

Transição Ofensiva- 

Retirar a bola da 

zona de pressão, 

desmarcações para 

receber bola. 

5 

jogadoras(brancas) 

mantêm a posse de 

bola com um apoio 

(amarelo) interior. 3 

jogadoras da equipa 

adversária tentam 

recuperar bola. 

Quando 

recuperarem têm 

que jogar nas duas 

jogadoras que se 

situam na outra área 

e ir apoiar o jogo. 

Neste momento 

saem três 

jogadoras(brancas) 

a pressionar 

Intervalo entre exercícios: 1’ 

 

 

Esta foi uma semana em que algumas jogadoras ainda se encontravam de 

férias pelo que ainda não conseguimos trabalhar com todo o plantel.  

O treino iniciou-se com um exercício de passe e mobilidade articular, em que 

muitas jogadoras tiveram dificuldades em se coordenar no exercício.   

Após o exercício tivemos uma conversa com as jogadoras, em que apelamos 

à sua dedicação e concentração, uma vez que, estavam habituadas a um 

contexto diferente de treino mais lúdico e permissivo. Esta equipa pertencia ao 

clube do Ramaldense na época transata, e por isso, não estava contextualizada 

com as regras e os objetivos do clube Boavista. 

REFLEXÃO DO TREINO 
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Com isto, pretendemos que as mesmas mudem de atitude, sendo aplicadas 

nos diversos exercícios e sempre no seu máximo. Esta mentalidade ainda tem 

muito que melhorar, no entanto, nota-se diferenças de treino para treino. 

Quanto ao exercício de circuito físico, decidimos repetir a estrutura do treino 

de segunda-feira, sendo que diminuímos o tempo de exercício. As jogadoras 

mantiveram-se num nível médio/alto ao longo do mesmo. Nestas idades, o 

tempo de recuperação de dia para dia não é tão significativo quanto numa 

jogadora adulta. 

Por fim, no exercício de meínho com transição as jogadoras que estão a fazer 

posse de bola ainda são muito lentas e estáticas a fazer coberturas ofensivas. O 

jogo interior surgiu poucas vezes, pelo que também não conseguimos virar o 

centro de jogo. Isto permitiu às adversárias recuperarem rápido a bola. 

Posto isto, limitamos o número de toques para que obrigasse as jogadoras a 

se movimentarem e a dar linhas de passe e também aumentamos um pouco o 

espaço para que tivessem mais tempo para decidir, algo importante na fase 

inicial de aprendizagem. 

Quadro 21- Plano de Treino 4 

PLANO DE TREINO 

Microciclo Dia Data Hora 

1 Sábado 09/09/2017 10:00 

Treino Jogadoras Local Dinâmica 

4 19 Parque da 

Cidade 

Tensão 

 

 

Tempo: 3x5’ 

Exercício nº 1 – Corrida em diferentes pisos: cimento, areia seca, areia 

molhada. 

PARTE INICIAL 
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CORRIDA 

Corrida em diferentes 

pisos 

4 jogadores em cada 

cone Cimento- corrida 

em velocidade média 

com uso de sapatilhas 

Areia seca- corrida em 

velocidade lenta com o 

pé descalço 

Areia molhada- corrida 

em velocidade média 

com o pé descalço  

Passe frente a frente e 

deslocamento lateral 

em mobilidade (o 

treinador diz que tipo 

de exercícios deve 

fazer). 

 

Intervalo entre exercícios: 30’’ 

 

Tempo: 4v2’ 

Exercício nº 2 – Circuito físico 

 

Trabalho de 

força e 

resistência 

muscular 

1- Skippings variados nas 

escadas e saltos nos arcos; 

2- Suicidas - deslocamento 

frontal/travagem/deslocamento 

à retaguarda  

3- Deslocamento lateral/frontal 

Intervalo entre exercícios: 2’ 

PARTE FUNDAMENTAL 
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Tempo: 10’ 

Exercício nº 3 – Jogo 9v9 em campo reduzido 

 

Jogo 9v9 

Coesão de grupo 

Jogo em espaço 

reduzido entre duas 

equipas. 

Verificar as 

dificuldades em 

jogar neste tipo de 

terreno 

 

Intervalo entre exercícios: 1’ 

 

 

Treino realizado na praia de Matosinhos, uma vez que sentimos necessidade 

de dar uma carga física extra às jogadoras, bem como, aproveitar para trabalhar 

a coesão de grupo. 

Visto o campeonato começar dentro de um mês e só termos um mês com 3 

treinos por semana de preparação, qualquer tempo disponível é crucial para a 

sua preparação. No entanto, nem todas conseguiram comparecer uma vez que 

o treino foi marcado para Sábado de manhã. 

Com o circuito físico constatei que em termos físicos houve melhorias ao 

longo da semana, porém sabendo que o treino em areia é bastante exigente. A 

grande dificuldade estava na colação dos apoios, uma vez que o terreno era 

bastante irregular. Desta forma, e para que não houvesse nenhuma lesão 

realizamos o jogo 9v9 em areia um pouco molhada, onde o terreno era mais 

estável.  

PARTE FINAL 

REFLEXÃO DO TREINO 
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Obviamente não esperava um jogo organizado, uma vez que o terreno era 

bastante complicado para conduzir e passar a bola. Este jogo teve como objetivo 

maior a coesão de grupo, onde existiu bastante contacto, um pouco de 

brincadeira e muita comunicação. 

A carga do treino foi elevada e por isso consideramos que 40 minutos de 

treino seria o suficiente.  

 Ao longo do período de preparação, foram realizados quatro jogos-

treino com equipas do nosso campeonato, e um jogo-treino com a equipa do 

escalão Sub-15 feminino do Boavista onde utilizamos as jogadoras que menos 

tinham competido até ao momento. 

 Tal como a tabela sugere, todos os jogos que disputamos terminaram 

em derrota, o que nos leva a refletir sobre os erros que cometemos, bem como 

serve de exemplo para as jogadoras, naquilo que devem melhorar, na postura 

que têm nos treinos e nos objetivos a que se comprometem. 

 Ao longo deste período, muitas jogadoras tiveram intervenções no 

balneário após os jogos às quais achei conveniente, não sendo vetado o facto 

de se poderem expressar sobre problemas que estão a sentir quer a nível 

individual quer a nível coletivo. Esta comunicação é fundamental para que o 

grupo se mantenha unido, focado e também nos dá feedbacks acerca do que 

as jogadoras estão a sentir. 

Quadro 22 – Jogos-Treino 

 

JOGOS-TREINO 

 

 

 

 

 

EQUIPA 
 

Senhora da 

Hora 

 

Hernâni 

Gonçalves 

Boavista Sub-

15 Feminino 

 

Âncora 

Praia 

Valadare

s Gaia 
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RESULTAD

O 

 

DERROTA 

3-1 

 

DERROTA 

1-3 

 

DERROTA 

4-1 

 

DERROT

A 

4-3 

 

DERROT

A 

3-2 

 

Pré-Época: Reflexões e principais dificuldades 

 Após o período preparatório, fiz uma reflexão acerca daquilo que são 

as principais dificuldades encontradas no plantel, apontando aquela que ocorre 

sistematicamente: a falta de técnica de passe/receção. Numa equipa que prima 

pela circulação de bola e manutenção da mesma, mais do que qualquer ação 

física, psicológica ou tática, é necessário conseguirmos dominar aquilo que é a 

base do jogo de futebol: o passe. 

Para Garganta (2001) ‘’ a verdadeira dimensão da técnica repousa na 

sua utilidade para servir a inteligência e a capacidade de decisão tática dos 

jogadores e das equipas. Um bom executante é, antes de mais, um indivíduo 

capaz de eleger as técnicas mais adequadas para responder às sucessivas 

configurações do jogo. Por isso não faz sentido que o ensino e o treino da 

técnica sejam dotados por processos biomecânicos, isto é, centrados no 

‘’gesto’’ mas devem atender sobretudo às imposições da respetiva adaptação 

utilizada da situação de jogo’’. 

 Segundo Castelo (1994), a ação (comportamento, procedimento) 

técnica individual, não é um objetivo em si, mas um meio para atingir uma 

capacidade, que deve ser dimensionada e equacionada com a constante 

mutação das situações (movimentações dos companheiros e adversários) de 

jogo – intensão tática. 

 Assim, e tal como Cruyff profere, ‘’a técnica não é ser capaz de dar 

1000 toques numa bola. Qualquer um consegue fazer isso treinando e depois 

pode ir trabalhar para um circo. Técnica é passar a bola com um só toque, com 

a velocidade correta e para o pé certo do teu colega de equipa."  

A técnica de passe 
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Segundo Hughes (1990) ‘’ nada destrói tão rapidamente a confiança de 

uma equipa como um passe impreciso, nada constrói tão rapidamente a 

confiança de uma equipa que um passe preciso… não existe nenhum 

substituto para uma boa acção técnica e não existe nenhuma estratégia que 

resista a passes imprecisos’’. 

Durante a pré-época, verifiquei que a principal dificuldade em termos de 

técnica individual se centrava fundamentalmente, na técnica de passe. No 

entanto, isso não só terá impacto a nível da performance da atleta, mas 

também condiciona o próprio jogo coletivo.  

Quadro 23- Erros na técnica de passe 

 

Principais erros 

na técnica de 

passe 

 

Implicações no 

nosso jogo 

 

Exemplo 

 

 

 

 

 

 

 

Passe mal 

direcionado  

 Perda de posse 

de bola: não 

conseguir 

projetar o jogo 

para o ataque, 

não conseguir 

variar o centro 

do jogo;  

 Criar situações 

de contra-ataque 

adversário;  

 Criar situações 

de inferioridade 

numérica. 

 Saída de bola 

curta 

comprometida: 

Perda de bola 
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pela linha lateral; 

perder bola para 

a equipa 

adversária numa 

zona de perigo 

para a nossa 

baliza. 

 

 

 

 

Passe com 

pouca 

velocidade 

 

 

 

 I) Adversário 

consegue 

intercetar o passe 

e perdemos posse 

de bola. 

 II)Obrigamos a 

jogadora a recuar 

no terreno e a sair 

da sua posição, 

recebendo muitas 

vezes a bola de 

costas para o 

jogo. 

 Permite ao 

adversário ajustar 

o seu 

posicionamento 

defensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Face às dificuldades apresentadas pelas jogadoras, optamos por incutir 

no nosso plano de treino, exercícios que melhorem a técnica de passe e 

receção da seguinte forma. 
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Quadro 24 – Exercício de passe e receção 

 

Exercícios de passe 

e receção 

 

Objetivo 

 

Exemplo 

 

De forma 

descontextualizada: 

-  Variabilidade 

reduzida 

-  Muitas repetições 

- Número reduzido 

de jogadoras 

- Variação da 

complexidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como forma 

de 

aquecimento 

 

Passe/Tabelas 

+ Mobilidade 

articular  

 

 

 

 

 

 

 

Baixa 

complexidade 

- Condução + 

passe pé direito 

pé esquerdo; 

- Condução + 

tabelas lado 

direito e lado 

esquerdo; 

- Condução+ 

passe médio. 
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Média 

complexidade  

- Duas bolas: 

passe, receção 

orientada, 

rotação do 

corpo. 

- Pé direito; pé 

esquerdo 

 

 

 

  

Alta 

complexidade 

 

- Passe com 

desmarcação e 

passe longo 

 

 

 

 

 

Condições 

básicas de 

jogo  

- Receção, 

passe 

desmarcação 

com oposição 

passiva 
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Sob 

manifestação 

de uma 

componente 

física  

 -Passe 

/tabela/passe 

para o espaço – 

velocidade. 
 

 

O facto de termos dificuldade na técnica de passe, reflete-se 

notoriamente quando queremos manter a posse de bola. Esta é prejudicada 

por passes mal direcionados, bem como passes para zonas onde estamos sob 

pressão. Desta forma, segue-se alguns exemplos onde temos dificuldades em 

manter a posse de bola: 

Quadro 25 – Erros na manutenção de posse de bola 

 

Principais erros na 

manutenção de 

posse de bola 

 

Implicações no 

nosso jogo 

 

Exemplo 

 

Passes para 

jogadoras com 

oposição, em vez de 

passes para as 

jogadoras sem 

oposição 

 Perda de bola em 

zonas perigosas 

para a nossa 

baliza; 

 Passe para 

jogadoras sem um 

apoio seguro; 

 Criação de 

situações em 

inferioridade 

numérica 
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Posse de bola sem 

desmarcações 

 

 

 Não existe 

movimentações- 

permite ao 

adversário 

acompanhar sempre 

a nossa jogadora. 

 Falta de apoios para 

jogar de forma 

segura; 

 Não conseguir jogar 

em inferioridade ou 

igualdade numérica 

 

 

Falta de jogo interior e 

tentar virar o centro de 

jogo   

 Muitas jogadoras no 

mesmo setor (maior 

número de 

jogadoras atrai um 

maior número de 

adversárias);  

 Perdas de bola 

frequentes; 

 Não conseguir jogar 

em jogadoras livres 

noutros setores – 

falta de ligação entre 

setores. 

 

 

 

Falta de comunicação  

 Não conseguir jogar 

na jogadora livre; 

 A jogadora que 

recebe o passe não 
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saber que tem 

oposição; 

 Falta de 

organização no 

campo e respetivas 

interações entre 

jogadores. 

 

 Desta forma, e como surgem situações frequentes em que não 

conseguimos aplicar alguns princípios de jogo, e também pelo facto de em 

situação de jogo não conseguirmos manter a posse de bola, criamos alguns 

exercícios que sejam frequentes nas nossas sessões de treino: 

Quadro 26 – Exercícios de posse de bola 

 

Exercícios de 

posse de bola 

 

Objetivo 

 

Exemplo 

 

 

 

Posse de bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como forma de 

aquecimento e 

predisposição para o 

treino  

(3v1). 

 

 

 

 

Melhorar o jogo interior; 

jogo apoiado, virar o 

centro de jogo  

(1v1 + J) – (4v4+J). 
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Posse de bola:  

Jogos reduzidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posse de bola com 

desmarcações (6v3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sair de um corredor 

lateral e conseguir virar 

o jogo para o outro 

corredor lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posse de bola: 

Jogos em campo-

grande 

 

Posse de bola em 

superioridade numérica  

(5+5) v 5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posse de bola e no 

momento certo passe 

em desmarcação  

(6+2J) v 6. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Período Competitivo: O início da competição  

Na primeira semana de outubro, demos início ao nosso período 

competitivo. As expectativas para o primeiro jogo são positivas, apesar dos 

jogos-treino terem demonstrado o contrário. No entanto, e apesar dessas 

derrotas, serviu para demonstrar às jogadoras o significado de compromisso, 
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algo que todas se comprometeram a cumpri-lo. Ao longo desta semana temos 

mudado a mentalidade de muitas jogadoras, no que diz respeito à cultura de 

jogo que queremos implementar.  

O nosso objetivo passa por aliar a formação à competição, ou seja, 

queremos formar jogadoras a competir. Desta forma, salientamos a importância 

que todas têm na equipa, mas ao mesmo tempo mantendo a sinceridade 

acerca de jogadoras que terão mais dificuldades. Este será assim um desafio 

interessante, no sentido em que queremos projetar as melhores jogadoras para 

escalões superiores, e ao mesmo tempo, conseguir que jogadoras que 

iniciaram a sua prática desportiva este ano ou na época transata, compitam no 

nosso campeonato. 

Na preparação da semana de treino, optamos por dividir a equipa em 

dois grupos sendo que um seria composto por jogadoras mais evoluídas e que 

iriam fazer parte da convocatória e, no outro grupo, jogadoras que ainda 

precisam de um treino mais específico direcionado para a dimensão técnica. 

 

Figura 18- Grupos de jogadoras 

Nesta semana o treino focou-se essencialmente na continuação do 

aperfeiçoamento da técnica de passe e receção, bem como no jogo apoiado e 

finalização. No Grupo 1, formado pelas jogadoras mais evoluídas e que iriam à 

partida ser convocadas, o foco foi a organização ofensiva, nomeadamente a 

Grupo 1    

14 jogadoras

Foco: Dimensão 
tática-

Organização 
Ofensiva

Grupo 2 

10 jogadoras

Foco : Dimensão 
técnica - Passe e 

receção. 
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construção do nosso jogo a partir da nossa linha defensiva, bem com a 

introdução ao jogo apoiado com a utilização de apoios em zonas específicas. 

Ao longo da semana de treinos, também nos focamos em exercícios de 

finalização.  

Por sua vez, o Grupo 2 formado por jogadoras que ainda têm muitas 

dificuldades a nível técnico, o treino foi focado em jogos reduzidos com um 

número pequeno de jogadoras, para que tivessem oportunidade de tocar mais 

vezes na bola. A semana de treinos para este grupo foi assim focado no 

aprimoramento da técnica de passe e receção. 

Infelizmente na quinta-feira não conseguimos treinar no campo de 

treinos, uma vez que era feriado e, por isso, decidimos dar treino no Parque da 

Cidade, para que a equipa não ficasse sem treinar numa semana bastante 

importante a nível competitivo.  

 

Dualidade entre o que o treinador quer vs o que a jogadora quer 

Segundo Garganta (2004), apesar de muito se especular a propósito 

dos múltiplos factores que concorrem para o êxito em Futebol, continua a ser 

verdade que o TREINO constitui a forma mais importante e mais influente de 

preparação dos jogadores para a competição. Por tal motivo, o processo de 

construção das equipas e de preparação dos jogadores de Futebol mobiliza 

uma significativa concentração de esforços, por parte de todos quantos 

procuram, insistentemente, apurar meios e métodos de treino, de modo a 

induzir o êxito desportivo e a torná-lo cada vez mais consistente.  

No entanto, existem várias formas de jogar Futebol e de conseguir 

resultados, do mesmo modo que existem várias maneiras de treinar. Não 

obstante, no treino do Futebol trata-se de gerar uma harmonia ou sintonia entre 

todos, uma equipa, e um projeto. 

Para o mesmo autor, convém ter presente que o treino é um processo 

que visa libertar o jogador da limitação da mera experiência pessoal, mas que 

simultaneamente a aproveita para ver maximizados os seus efeitos. Treinar 
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não é, portanto, clonar jogadores, mas dar espaço para que cada um exprima a 

sua individualidade no respeito pelo projecto colectivo. 

Acrescenta ainda que a “forma” de treinar é tão importante quanto o 

próprio conteúdo, dado que as incompetências comunicativas e motivacionais 

do treinador podem anular os objetivos e desmobilizar os jogadores, 

distanciando-os do percurso idealizado. 

Um dos problemas que o treinador tem face ao planeamento do treino, 

e que muitas vezes não é dada a devida atenção, é a criação de exercícios 

onde a componente motivação esteja presente. 

É frequente os treinadores planearem o treino de forma egocêntrica, e 

com isto quero dizer que, apenas planeiam o treino com base nas suas ideias e 

nos seus princípios de jogo. No entanto, muitas vezes não dão a devida 

atenção ao rendimento individual da jogadora. Se eu quero que num exercício 

a minha média faça coberturas defensivas no corredor central quando a nossa 

central sai no corredor lateral, não posso fazer esse exercício com a média 

mais ofensiva da equipa, porque em situação de jogo não é essa jogadora que 

ocupa essas funções.  

Com isto quero dizer que, em muitos exercícios, os treinadores 

colocam jogadoras a realizar outras funções e esperam que estas continuem 

com o mesmo rendimento, como por exemplo colocar uma central a treinar a 

lateral, quando não tem características para essa posição. É frequente utilizar a 

desculpa de que a jogadora está a entrar em fadiga no exercício, quando 

muitas vezes simplesmente não está motivada ou não estamos a retirar o 

melhor rendimento da mesma.  

Desta forma, devemos planear o treino não só sob o ponto de vista do 

treinador, mas também do ponto de vista da jogadora, porque a jogadora tem 

um pensamento próprio face a tudo o que absorve e reage de forma diferente a 

vários estímulos. 

Neste ponto, é importante que haja uma ligação entre os princípios de 

jogo que o treinador quer e aquilo que as jogadoras lhe podem dar.  
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 Durante a época desportiva constatei que um dos principais fatores que 

motivam as jogadoras num dado exercício, é o facto de que mais do que 

explicar o exercício, deve-se demonstrar o mesmo com situações reais. Por 

exemplo, num exercício dividido por corredores (corredor lateral esquerdo, dois 

corredores centrais e um corredor lateral direito), se só explicássemos 

teoricamente o pretendido, muitas jogadoras acabam por começar o exercício 

desorientadas e sem predisposição para o mesmo, sem saber que 

comportamentos ter face às diversas situações de jogo. Isso leva a que 

desliguem muitas vezes dos princípios de jogo e encarem o exercício de forma 

incorreta.  

 Por outro lado, se aliarmos a teoria à prática, conseguimos com que as 

jogadoras estejam ‘’ligadas’’ ao exercício, resultando em resultados mais 

positivos. 

Período Competitivo: O percurso até à Segunda-Fase  

 Ao longo do período competitivo, constamos que aquilo que foi 

planeado na ‘’pré’’ época nem sempre correspondeu àquilo que se desenrolou 

durante o período de competição, sendo que as principais dificuldades 

surgiram através do planeamento do treino com base nos espaços que nos 

proporcionavam ( por vezes mudavam o espaço de treino), bem como a 

limitação por parte de algumas jogadoras, que continuou a existir, motivado 

pelas grandes diferenças entre a qualidade das mesmas dentro do próprio 

plantel. No entanto, isso não impediu que o nosso percurso não se realizasse 

com a mesma vontade e compromisso salientados no inicio da época. 

 Seguidamente, exponho as principais dificuldades que sentimos ao 

longo da época, nomeadamente ao processo de planeamento do treino e de 

que forma isso influencia o nosso modelo de jogo/treino. 

Dificuldades no planeamento de treino dentro do período competitivo 

Antes de planear o treino, verificamos em conjunto com a equipa técnica 

quais os principais erros que cometemos no jogo anterior, de modo a que 

sejam minimizados, e para que, em conjunto consigamos arranjar soluções. No 
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entanto, é importante que os nossos princípios de jogo não sejam alterados, 

até porque diferentes adversários vão-nos proporcionar diferentes ações e 

abordagens ao mesmo, o que é errado na nossa metodologia apenas aplicar 

no treino, os erros que cometemos nesse mesmo jogo. 

 Por fim, e algo que está inerente à nossa metodologia de treino, insere-

se sempre a dimensão da técnica individual em todos os treinos, 

nomeadamente no início de cada sessão. 

No quadro seguinte, verificamos os pontos principais aos quais são 

aplicados no planeamento de treino. 

O treino é realizado em função de:  

 

 

 

 

 

Exemplo de uma semana de treinos:  

Quadro 27- Tópicos para elaboração de uma semana de treino 

 

-

- Não conseguir 
sair de zonas de 
pressão 

- Não conseguir 
sair a jogar curto

- Falta de reação à 
perda de bola

- Falta de ligação 
entre setor 
médio/atacante

Erros

- Criar espaços livres 
para receber bola .

- Não perder 
rapidamente a bola, 
quando a ganhamos.

- Sair a jogar curto, 
construir jogo.

- Jogo apoiado- ter 
linhas de passe 
favoráveis.

O 
nosso 
Jogo

- Continuar a 
insistir na técnica 
de passe e 
receção.

- Variação de tipo 
de passes.

Técnica 
individu

al

Erros cometidos no último jogo;

Continuar a potenciar o nosso 
''jogar'';

Desenvolver a técnica individual
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Após definir o que queremos trabalhar durante a semana, iremos refletir 

e decidir o treino de cada dia, sendo que o treino só está completamente 

definido no próprio dia, pois terá que ter em consideração: i) o número de 

jogadoras, ii) as interações entre as jogadoras presentes, iii) a disposição do 

campo, sendo que por vezes o espaço é alterado, iv) o número de guarda-

redes, v) as balizas disponíveis, vii) as jogadoras mais aptas e as jogadoras 

menos aptas. 

O número de jogadoras  

Sendo uma equipa bastante assídua, onde é bastante raro as jogadoras 

faltarem aos treinos, sendo que quando faltam é por motivos de saúde, na 

preparação dos treinos contamos com um grande número de jogadoras.  

O desafio passa em criar um treino onde a quantidade de jogadoras não 

afete o objetivo do exercício, nem que não o torne lento e monótono por ter 

mais jogadoras a treinar.  

Naturalmente, o facto de termos um plantel bastante grande não nos 

permite trabalhar da melhor forma, uma vez que não conseguimos estar 

atentos a todos os pormenores e sinais que as jogadoras originam. 

Desta forma, os exercícios são mais centrados para os exercícios coletivos 

ou intersectoriais, e não tanto para os exercícios individuais ou setoriais.  

Na seguinte tabela podemos verificar o número em percentagem (%) das 

presenças numa semana de treinos por cada mês: 

Quadro 28- Presenças nos treinos 

Mês Segunda-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira 

setembro 100% 91% 100% 

outubro 96% 100% 100% 

novembro 83% 96% 91% 

dezembro 91% 83% 83% 
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janeiro 100% 91% 91% 

fevereiro 91% 86% 95% 

março 91% 87% 77% 

abril 81% 93% 96% 

maio 89% 81% 93% 

 

Pela análise da tabela anterior, podemos dizer que existe uma grande 

percentagem de atletas nos treinos, sendo que em alguns conseguimos ter o 

plantel todo à disposição.  

Nos restantes treinos, em que a percentagem é mais baixa, muitas faltas 

se devem a motivos de saúde, nomeadamente lesões contraídas no jogo 

anterior, ou por motivos pessoais. 

No entanto, e ao longo de toda a época nunca existiu um treino que 

tivesse menos de 70% de atletas, o que demonstra também o compromisso 

que todas assumem na presente época desportiva. 

As interações entre as jogadoras presentes no treino 

Tal como referido anteriormente, o número de presenças é elevado nos 

treinos durante a época, no entanto, o planeamento de treino pode sofrer 

alterações quando uma jogadora de uma determinada posição falta.  

Por exemplo, num plantel que é composto apenas por duas defesas 

centrais, quando uma não está presente no treino, todo o processo é 

alterado. Sendo a Defesa-Central a nossa referência para construir jogo e 

manter a posse de bola no nosso meio-campo defensivo, não fará sentido 

treinar esse princípio com outra jogadora nessa posição, ou por exemplo, 

jogar com menos uma jogadora e continuar a aplicar o mesmo princípio de 

jogo. 
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Exercício: 5 v 3  

Objetivo: Atacantes: Manutenção de 

posse de bola, jogo apoiado, criação 

de linhas de passe, virar o centro de 

jogo pela Defesa-Central quando 

estamos pressionadas.  

Defesas: Recuperar a posse de bola, 

finalização, ataque rápido. 

Condicionantes: Defesa Central joga 

atrás da linha limitada; quem defende 

não pode pressionar a Defesa-

Central. 

 

Se temos planeado um exercício em que o objetivo é circular a bola pela 

Defesa-Central, sendo esta a referência de jogo apoiado e conseguir virar o 

centro de jogo, não fará sentido aplicar o mesmo exercício com uma jogadora 

de uma posição diferente na posição de Defesa-Central, pois não terá o 

mesmo tipo de ligações durante o jogo. Da mesma forma, não terá lógica 

aplicar o mesmo exercício sem aquela posição em campo: 

  

 

Figura 32 – Exercício 5v3 

Figura 33 Exercício 5v3 sem 
referência 

 

Figura 34 – Exercício 5v3 médio 
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Disposição do campo de treinos – O Espaço 

Segundo Garganta (1997), o conceito de espaço deve ser considerado 

como representação ideomotora, uma vez que o jogador não se limita a 

envolver-se com esta macro-estrutura num sentido apenas físico. Assim, esta 

dimensão encerra-se como a construção de um espaço auto-referente dentro 

das limitações físicas impostas pelo regulamento — Espaço configuracional ou 

informacional — decorrente do conhecimento dos jogadores a partir da 

experiência acumulada, ou seja, da ação-reação face às situações com que se 

deparam no decurso do jogo. 

Deste modo, as equipas e respetivos jogadores tendem a utilizar o espaço 

de jogo (físico, configuracional e informacional) de forma a assegurar que as 

disposições básicas dos jogadores dentro da equipa estabeleçam linhas de 

força unitárias e homogéneas, que constituem o quadro referencial da rede de 

comunicação da equipa, ou de interceção das ligações do adversário (Castelo, 

1996). 

Da mesma forma que nos jogos, os jogadores também são influenciados 

pelo espaço onde se realiza o treino. Por exemplo, se eu quero realizar um 

exercício coletivo em situação de jogo 11 v 11 não fará sentido realizar o 

mesmo em apenas meio-campo, uma vez que os jogadores são estimulados a 

uma situação de jogo completamente diferente. Para além do espaço ser mais 

reduzido, o que leva a uma maior concentração de jogadores num menor 

espaço, as interações entre eles serão diferentes bem como o efeito ideomotor, 

ou seja, os movimentos involuntários e inconscientes que os jogadores têm em 

campo, serão estimulados de forma errada. Assim, o espaço de treino é 

bastante importante naquilo que é a operacionalização do mesmo com fins de 

emergir o nosso modelo de jogo.   

Infelizmente, apenas temos a disponibilidade de treino em campo inteiro 

a um dia da semana, o que condiciona bastante o nosso planeamento de treino 

e tem repercussões na nossa forma de jogar, como por exemplo, jogar em 

campo grande. 
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Segundo Castelo (1994), o problema do espaço é fundamental na 

resposta à variabilidade das situações momentâneas de jogo, tanto do ponto 

de vista do processo ofensivo como defensivo. 

Com a alteração do espaço de treino, o nosso planeamento do 

morfociclo semanal sofreu alterações de acordo com as necessidades dos 

escalões de formação feminino do Boavista Futebol Clube, sendo que o 

escalão sub-19 passou de treinar em campo-grande à Segunda e Quinta-Feira, 

para somente à Segunda-Feira, dividindo o campo à Quarta-Feira e Quinta-

Feira com os escalões sub-15 e sub-13 respetivamente. 

Segunda-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira 

   

 

A evolução individual das jogadoras dentro do coletivo 

 Com o decorrer da época desportiva, conseguimos com que as 

jogadoras menos evoluídas também conseguissem evoluir de acordo com o 

nível de aprendizagem que lhes foi exigido. Se a acabar a pré-época, tínhamos 

10 jogadoras que se situavam numa fase de aprendizagem diferente das 

restantes 14 atletas, ao longo do período competitivo conseguimos que metade 

dessas jogadoras conseguissem ser presença assídua nas convocatórias bem 

como disputar o lugar com as restantes jogadoras. No entanto, verificamos que 

5 jogadoras ainda não estão suficientemente evoluídas para o tipo de treino a 

que propusemos às outras jogadoras do plantel.  

 No entanto, é importante salientar que apesar de não conseguirmos 

especializar um treino específico que vá de acordo com as necessidades 

individuais de cada jogadora, dentro do jogo coletivo, conseguimos com que 

cada uma evoluísse ao seu ritmo. Para isso, é importante criar exercícios onde 
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as melhores jogadoras consigam potenciar-se, mas que não deixem de ajudar 

aquelas que têm mais dificuldades. Desta forma, o nosso maior desafio passou 

por criar unidades de treino, em que as melhores jogadoras tivessem espaço 

para evoluírem em situações competitivas, que as menos aptas conseguissem 

ter espaço para evoluírem com outros métodos de treino, e por fim, com que 

todas fossem incluídas no mesmo tipo de treino, expondo-se às mesmas 

situações de jogo. 

 Por outro lado, com a passagem à segunda fase do campeonato, o 

plantel ficou mais alargado com a vinda de jogadoras juniores da equipa B, 

uma vez que o seu campeonato tinha terminado. Com isto, a seleção foi mais 

rigorosa, onde as melhores jogadoras eram de facto, uma peça fundamental 

para a continuação nesta competição. 

 Assim, a evolução individual de cada jogadora deveu-se muito ao facto 

de termos cuidado em aplicar cada sessão de treino, dando oportunidade a 

todas as jogadoras de evoluírem em diferentes contextos, mas, no entanto, a 

nível de jogo não podemos deixar as melhores jogadoras sem competir. 

  

Período Competitivo (2ª Fase)

Grupo I: 20 jogadoras Grupo II: 8 jogadoras

Período Competitivo (1ªFase 2ª Volta)

Grupo I: 19 jogadoras Grupo II: 5 jogadoras

Período Competitivo (1ª Fase 1ª Volta)

Grupo I: 16 jogadoras Grupo II: 8 jogadoras

Pré-Época ( 2 semanas antes da competição)

Grupo I: 14 jogadoras Grupo II: 10 jogadoras

Pré-época (Ínicio)

Treino conjunto: 24 jogadoras

Quadro 29- Grupos de jogadoras ao longo da época 
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A preparação para o Jogo: análise do adversário e a 

preparação de uma semana de treino em regime competitivo. 

 

 O seguinte exemplo, tem como objetivo salientar de que forma é que 

realizamos uma semana de treino no período competitivo. Para isso, escolhi 

um microciclo onde defrontamos um adversário candidato a ganhar o 

Campeonato Nacional de Juniores: Escola de Futebol Hernâni Gonçalves.  

 Para isso dividimos o microciclo da seguinte forma: 

Quadro 30- Microciclo Período Competitivo 

 

 

 

 

 

 Segunda Quarta Quinta Sábado 

Treino nº 88 89 90  

 

 

Hora 21:30 21:30 21:30 

Local Bessa Bessa Bessa 

MICROCICLO 

Microciclo Semana Nº de Treinos 

31  

16/04 a 22/04 

3 

Nº de Jogos Período 

3 Competitivo 
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Dinâmica Tensão Duração Tensão JOGO 

Boavista 

F.C vs E.F. 

Hernâni 

Gonçalves 

 

Conteúdo 

 

Técnica 

individual: 

Passe 

Organização 

Ofensiva/Def

ensiva 

3v3 + 4J 

6v6 

  

 

Técnica de 

Passe e 

Receção 

Organização 

Ofensiva 7v7; 

9v9 

Bolas Paradas 

 

Análise ao 

adversário 

Transição 

Ofensiva/Defe

nsiva 4v4 + 

2J; 

Organização 

Ofensiva 5v3 

Finalização 

5v4 

 

Objetivos 

-Variação do 

tipo de passe 

- Jogo 

apoiado: jogo 

em largura; 

trocas 

posicionais 

- Jogo 

orientado: 

jogo em 

profundidade, 

penetração 

na linha 

defensiva, 

coberturas 

defensivas – 

médias a 

acompanhar 

os 

movimentos 

das 

adversárias 

 

- Posse de bola 

por setores: 

Linha defensiva 

(3v2) - sair da 

zona de pressão; 

Linha média- 

conseguir virar o 

jogo/ impedir o 

adversário de ter 

bola; Linha 

Avançada- 

pressão imediata 

ao portador da 

bola. 

Jogo 9v9 – 

antecipar 

movimentos das 

adversárias, 

bolas paradas. 

- Jogo 

reduzido: sair 

de zonas de 

pressão; 

reação rápida 

à perda de 

bola; jogar nas 

costas da linha 

defensiva. 

- Finalização 

5v3 – escolher 

o momento 

certo para 

finalização – 

criação de 

espaços 

Finalização 

5v4 – Ataque 

rápido, 

movimentaçõe

s. 
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 Com o objetivo de estarmos preparadas para o jogo de sábado, a 

semana de treinos incidiu o seu foco maioritariamente para a nossa 

organização ofensiva, como também, em explorar as debilidades do nosso 

adversário. Sendo este constituído por jogadoras muito técnicas, bem como 

estando inseridas num modelo de jogo que se tem repetido e melhorado ao 

longo das épocas desportivas, o nosso objetivo centrava-se em anular os 

espaços da equipa adversária e fazer com que tivessem pouco tempo para 

pensar o jogo. Durante esta semana, precisamente na quinta-feira, foi 

mostrada a análise daquilo que tem sido as nossas semanas de treino, bem 

como alguns vídeos de jogos do adversário, e explicar através de animações 

aquilo que nós, treinadores, queríamos que acontecesse no jogo de sábado. 

 Deste modo, o plano semanal de treinos decorreu da seguinte forma: 

Quadro 31- Treino nº 5 

PLANO DE TREINO 

Microciclo Dia Data Hora 

31 Segunda-Feira 16/04/2018 21:30 

Treino Jogadoras Local Dinâmica 

88 20 Bessa Tensão 

 

 

Tempo: 10’ 

Exercício nº 1 – Variação de tipo de passe 

PARTE INICIAL 
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Variação de tipo de 

passe: Passe curto, 

passe orientado, 

passe lateral, passe 

frontal. 

Exercício começa 

com duas bolas na 

fila que tem mais 

jogadoras. 

De seguida as 

jogadoras 

movimentam-se para 

onde realizam o 

passe. 

Variantes: Dois pés, 

pé esquerdo 

obrigatório, pé direito 

obrigatório. 

Intervalo entre exercícios: 0’ 

 

Tempo: 2x5’ 

Exercício nº 2 – Jogo 5v5, dividido em 3v3 com 2 apoios em cada equipa 

 

Organização 

Ofensiva: trocas 

posicionais, procurar 

jogar em largura (no 

apoio), manter a 

posse de bola e 

finalizar no 

momento oportuno. 

Jogo 3v3 com 2 

apoios em cada 

equipa. 

O objetivo é passar a 

bola a um dos apoios 

(mais defensivo ou 

mais ofensivo) e 

após o passe trocar 

de posição com ele. 

Para finalizar tem 

obrigatoriamente que 

passar a um apoio 

Intervalo entre exercícios: 1’30’’ 

PARTE FUNDAMENTAL 
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Tempo: 3x5’ 

Exercício nº 3 – Jogo 6v6 

 

Organização 

Ofensiva – Criação 

de linhas de passe, 

penetrações na 

linha defensiva 

adversária, 1v1 nos 

corredores laterais, 

virar o corredor 

quando estamos 

sob pressão. 

 

Organização 

Defensiva- Médias 

a compensar a 

Central quando esta 

defende a 

Avançada (média 

acompanha a 

média); Extremos a 

descer no terreno 

para ajudar no 

processo defensivo. 

Objetivo: Duas 

equipas jogam entre 

si. E equipa de 

branco tem o objetivo 

de marcar nas duas 

balizas, enquanto 

que a equipa de preto 

tem como objetivo 

passar com a bolas 

pela linha contrária. 

A linha do meio-

campo serve como 

orientação à equipa: 

‘’Não quero as 

médias a jogar 

juntas’’; ‘’não quero 

que a extremo feche 

demasiado o jogo.’’ 

Intervalo entre exercícios: 3’ 

 

  

 O início do treino teve como objetivo continuar a insistir na técnica 

individual, com a variante de conseguirmos virar o centro de jogo. Para que o 
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exercício tivesse efeitos positivos, tivemos que dividir as jogadoras por níveis 

de dificuldade. Assim, e como temos feito regularmente em jogos mais 

complicados, as jogadoras que iriam possivelmente ser convocadas para 

sábado, e dentro daquilo que idealizamos para o jogo, treinaram sempre juntas. 

 Dentro do exercício de passe, já existe melhorias na rapidez com que 

circulamos a bola, bem como conseguimos direcioná-la para o espaço e não 

para o pé da colega. Algumas dificuldades surgem ainda na rotação do corpo 

para sair a jogar para o corredor contrário. 

 Seguidamente, o exercício 3v3 com 2 apoios, é um exercício que já 

realizamos anteriormente, e que tem resultados muito positivos. O facto de 

criarmos regras como ser obrigatório jogar num dos dois apoios para finalizar, 

faz com que inicialmente elas integrem o objetivo do exercício, ou seja, jogar 

em largura e procurar outra linha de passe. Posteriormente essa regra foi 

retirada, de forma a que sejam as jogadoras a direcionar os objetivos da 

equipa, e a comunicação entre elas surgiu de forma natural, e dessa forma, 

elas próprias sabiam em que momentos deveríamos jogar de forma segura, e 

os momentos em que podíamos arriscar. 

 Por fim, o último exercício teve um cariz mais organizacional, onde 

pretendíamos explorar as debilidades a nível intersectorial, nomeadamente 

entre as coberturas entre a nossa Central e as nossas Médias. Já a pensar no 

jogo de sábado, este exercício pretendeu estimular as jogadoras para 

situações de jogo que possam ocorrer por parte do adversário, como o caso de 

conseguirem virar rápido o jogo de corredor lateral para o outro corredor lateral 

ou a entrada das Médias na nossa linha defensiva. A grande dificuldade surgiu 

na organização ofensiva, uma vez que continuamos a jogar de forma muito 

junta, sem conseguir sair de zonas de pressão e ter soluções dadas em largura 

no corredor lateral contrário, deste modo, existiu mais finalização por parte da 

linha defensiva, o que também foi positivo observar a subida das nossas 

laterais, mas por outro lado, a nossa linha ofensiva finalizava pouco. 
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Quadro 32- Treino nº 6 

PLANO DE TREINO 

Microciclo Dia Data Hora 

31 Quarta-Feira 18/04/2018 21:30 

Treino Jogadoras Local Dinâmica 

89 21 Bessa Duração 

 

 

Tempo: 10’ 

Exercício nº 1 – Condução + Passe + Finalização 

 

Passe e receção; 

Mobilidade articular; 

Condução de bola; 

Finalização 

1ª Fase: Passe em 

diagonal e desloca-

se para onde 

passou; Condução 

de bola entre os 

cones e finalização; 

2ª Fase: O mesmo 

procedimento, mas 

através de passe; 

3ª Fase: O mesmo 

procedimento, mas 

através de passe. 

Intervalo entre exercícios: 0’ 

 

Tempo: 2x6’ 

Exercício nº 2 – Jogo 7v7, dividido em 3v2 e 2v2 

PARTE FUNDAMENTAL 

PARTE INICIAL 
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Organização 

Ofensiva: 

manutenção da 

posse de bola; 

saídas de zonas de 

pressão; virar o jogo 

através das Médias; 

passes em rotura 

entre linhas 

Organização 

Defensiva: não 

permitir às médias 

sair a jogar; encurtar 

espaços; pressão ao 

portador da bola. 

O objetivo principal do 

jogo é manter a posse 

de bola e recuperar a 

mesma para a equipa 

que defende. 

O jogo é dividido em 

três setores. No 

primeiro estão as 

nossas três defesas 

contra duas 

avançadas; no 

segundo setor as 

duas médias contra 

outras duas médias; e 

no terceiro duas 

avançadas contra três 

defesas. 

Cada jogadora só 

pode jogar no seu 

setor, à exceção de 

uma média que ao 

sinal do treinador 

poderá entrar para 

ajudar a virar o 

centro de jogo. 

Intervalo entre exercícios: 1’30’’ 

 

 

Tempo: 2x10’ 

Exercício nº 3 – Jogo 9v9 condicionado 
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Organização 

Ofensiva – Saída 

de bola, criação de 

linhas de passe, 

virar o centro de 

jogo, bolas paradas, 

explorar as costas 

da defesa 

adversária. 

Organização 

Defensiva- Impedir 

que o jogo se jogue 

pelo meio-campo, 

direcionar o jogo 

para zonas 

favoráveis, encurtar 

espaços ao 

adversário. 

Duas equipas jogam 

9v9 no campo de 

Futebol de 9. A 

equipa de preto, é a 

nossa possível 

equipa titular, 

enquanto que a de 

amarelo simula o 

adversário, 

preferencialmente a 

saída de bola curta. 

Durante o jogo existiu 

pausas para explicar 

lances de bola 

parada e saídas de 

bola. 

Intervalo entre exercícios: 2’ 

 

 

 Este treino teve como maior foco explicar às jogadoras como o 

adversário jogaria, assim como os pontos fortes que deveríamos anular. 

 Primeiramente como aquecimento, iniciamos com um exercício de 

passe e condução. 

 Posteriormente, o exercício 7v7 foi criado maioritariamente com o 

objetivo de alertar as nossas médias para não deixarem as oponentes 

conseguirem virar o centro de jogo. Visto a equipa adversária ter jogadoras no 

meio-campo que conseguem decidir bem o jogo, e com isto, são a referência 

da sua equipa, foi criado um setor no exercício onde só jogariam as médias 
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(2v2). Inicialmente a pressão não era realizada da melhor forma, pois muitas 

jogadoras não têm a agressividade que necessitam de querer ganhar bola 

rapidamente. Gradualmente essa atitude foi melhorando, obrigando as 

restantes jogadoras a jogar para zonas onde poderíamos ganhar bola 

(vantagem numérica no 3v2). 

 Por fim o jogo 9v9, teve como principalmente foco a possível equipa 

titular. Dentro deste exercício começamos por criar situações onde o adversário 

nos poderia ganhar vantagem, nomeadamente nas movimentações das saídas 

de bola curta. Com isto simulamos com outra equipa as respetivas 

movimentações e como a nossa deveria reagir. O jogo em si teve algumas 

pausas para corrigir, principalmente no setor do meio-campo. Também as 

bolas paradas foram realizadas com várias repetições.   

Quadro 33 – Treino nº 7 

PLANO DE TREINO 

Microciclo Dia Data Hora 

31 Quinta-Feira 19/04/2018 21:30 

Treino Jogadoras Local Dinâmica 

90 20 Bessa Tensão 

 

Tempo: 10’ 

Exercício nº 1 – Jogo reduzido 4v4 + 2 Jokers 

PARTE INICIAL 
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Transição Ofensiva: 

jogo em 

profundidade, 

procurar espaços 

entre linha 

defensiva, 

circulação de bola 

rápida. 

Transição 

Defensiva: Reagir 

rápido à perda de 

bola, fechar rápido 

os espaços 

interiores. 

Jogo 4v4 + 2 Jokers. 

Objetivo: O objetivo é 

circular a bola de um 

Joker para o Joker 

contrário sem perder 

a bola, caso isso seja 

cumprido, a equipa 

recebe um ponto. 

Intervalo entre exercícios: 1’ 

 

Tempo: 10’ 

Exercício nº 2 – Finalização 5v3 

 

Finalização: Jogo no 

último terço do 

campo. Médias 

como referência 

para virar o jogo; 

Extremos bem 

abertas para abrir a 

linha defensiva 

adversária. 

O jogo inicia sempre 

no meio-campo. O 

objetivo de quem 

ataca é finalizar na 

baliza, sendo que a 

bola tem 

obrigatoriamente 

numa fase inicial de ir 

a um corredor lateral. 

O objetivo das 

defesas é recuperar 
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bola (1 ponto) e 

impedir o golo. 

Intervalo entre exercícios: 1’30’’ 

 

 

Tempo: 2x7’ 

Exercício nº 3 – Finalização 5v4  

 

Finalização com 

movimentações; 

Passe em diagonal 

médio e passe em 

diagonal longo 

A bola começa 

sempre no meio-

campo. 

1ª Fase- A bola sai 

de uma das médias 

(variar o lado) para a 

avançada que passa 

à outra média. Esta 

faz um passe em 

diagonal para o 

espaço da Extremo 

mais próxima. 

Atacam 5v4 

2ª Fase- A bola sai 

de uma das médias 

para a avançada, que 

devolve à outra 

média. Esta faz um 

passe longo para a 

Extremo do lado 

oposto. Atacam 5v4. 
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As Defesas quando 

ganham bola mantêm 

a posse de bola. 

Intervalo entre exercícios: 2’ 

 

 

 Último treino da semana antes do jogo. 

 Antes de iniciarmos o treino, reunimo-nos meia hora antes no 

departamento de futebol, onde através de uma apresentação em powerpoint 

mostramos aquilo que o adversário iria fazer no jogo de sábado. Para além 

disso, mostramos também situações da nossa equipa onde temos mais 

dificuldades e momentos-chave em que poderíamos ter vantagem sob o 

adversário. 

 Após essa apresentação, fomos para o campo de treinos onde o foco 

foi necessariamente a finalização. Se no treino de Quarta-Feira demos 

prioridade a exercícios com uma duração e dimensão mais longa, o treino de 

hoje serviu exatamente para potenciar o momento de finalização. 

 No entanto, começamos por fazer um exercício de posse de bola, onde 

queríamos que as jogadoras estivessem ativas para o restante tempo de treino. 

Nestes jogos reduzidos conseguimos ter maior controlo sob as atletas, uma vez 

que o espaço de treino é como o próprio nome indica, reduzido. O objetivo foi 

também treinar a reação à perda de bola e trabalhar aspetos mais defensivos, 

impedindo que o adversário conseguisse jogar entre linhas. 

 Seguidamente, demos enfâse à finalização, mas de forma organizada, 

ou seja, 5v3, para que as cinco atacantes conseguissem circular a bola sem 

grande pressão, e que lessem o jogo de acordo com aquilo que nós queremos. 

As extremos continuam a jogar muito perto das nossas médias, o que por 

vezes, faz com a adversária recupere a posse de bola e crie situações de 

contra-ataque. Para isso foi necessário posteriormente criar uma linha, para 
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que as extremos abrissem o jogo em largura e permitissem às médias decidir 

melhor o jogo sem pressão.  

 Por fim, terminamos com um exercício de finalização 5v4, mas desta 

vez com o objetivo de transições rápidas para o ataque, e posteriormente, 

estimular decisões sob pressão adversária. O facto de acrescentarmos uma 

jogadora defensiva a mais permitiu que a equipa atacante decidisse mais 

rápido a jogada, mas em contrapartida o índice de erro foi maior. 

O dia de Jogo: Aquilo para que nos preparamos  

Momento do pré-jogo: tão ou mais importante que o jogo   

Quando falamos em jogo, a nossa ideia remete para o confronto entre 

duas equipas, com o objetivo principal de marcar um número maior de golos.  

Tal como Castelo (1996) refere, o futebol é um jogo desportivo coletivo, 

no qual os intervenientes (jogadores) estão agrupados em 2 equipas numa 

relação de adversidade- rivalidade desportiva, numa luta incessante pela 

conquista da posse de bola (respeitando as leis de jogo), com o objetivo de a 

introduzir o maior número de vezes na baliza adversária e evitá-los na sua 

própria baliza, com vista à obtenção da vitória. Para se atingir esta finalidade, o 

futebol possui uma dinâmica própria, um conteúdo que podemos definir como 

essência do jogo. 

No entanto, e apesar de olharmos para o futebol dentro das quatro-

linhas, é importante salientar a importância que tem o momento pré-jogo, 

desde o momento em que a equipa chega à concentração até ao apito inicial 

do jogo. 

Consoante esta ideia, achei oportuno salientar alguns pontos que acho 

importantes no momento que antecede o jogo propriamente dito.  
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Planificação do dia de jogo 

De forma a criar um ambiente de responsabilidade entre toda a equipa, é 

importante que certas regras e padrões sejam cumpridos durante a época, 

sendo que o plano durante o dia de jogo é transversal a todos os dias em que 

jogamos. 

13:40 Concentração no Estádio do Bessa; 

13:50 Equipa entra no balneário para se equipar; 

14:10 Reunião no departamento para a palestra pré-jogo; 

14:35 Saída para o aquecimento; 

14:50 Chamada à equipa de arbitragem; 

15:00 Inicio do jogo. 

Momento de concentração no campo de jogo 

Durante esta época ficou decidido que a concentração da equipa seria 

apenas uma hora e vinte minutos antes do início do jogo. Primeiramente para 

que as atletas não estejam muito tempo sem comer, e por outro, para que não 

leve à saturação de se encontrarem no mesmo sítio durante muito tempo.  

Obviamente que existem muitos métodos que se aplicam na 

concentração da equipa antes dos jogos, nomeadamente as caminhadas a pé, 

conhecer novos locais da cidade em que o jogo decorre, ou o mais habitual, os 

almoços em equipa. No entanto, o facto de os apoios financeiros serem 

escassos, não achamos conveniente que estes métodos de concentração 

sejam aplicados.  

O balneário  

A concentração da equipa no balneário é um momento bastante 

importante no dia de jogo. É lá que as jogadoras estão num espaço quer de 

convívio, quer de concentração. Dentro dos momentos que se desenrolam 

dentro do balneário, destaco a fase de relaxamento onde as jogadoras ouvem 

música enquanto se vão equipando e conversando sem a presença dos 
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treinadores e diretores, e a fase em que se inicia o momento de concentração 

para o jogo, onde nem a música nem os aparelhos eletrónicos estão presentes. 

Após todas as jogadoras estarem preparadas, inicia-se a palestra sobre o jogo.  

Palestra antes do jogo 

Um dos problemas centrais no que toca à palestra antes do jogo, reside 

na forma como os treinadores motivam as atletas para o jogo. O desempenho 

das jogadoras pode ser influenciado pela forma como comunicamos e pela 

postura que nós, treinadores, temos na altura de falar sobre o jogo. 

No entanto, devido aos diferentes e inúmeros fatores que determinam e 

influenciam o ambiente de uma equipa, pode-se dizer que não existem valores 

específicos e forma de liderar, comandar, orientar e influenciar o 

comportamento (Simões, Rodrigues, Carvalho, 1998).  

Para além disso, e como estamos a lidar com pessoas diferentes, 

também a forma como elas reagem aos nossos estímulos serão diferentes. O 

treinador terá assim, que conhecer bem as jogadoras da sua equipa e arranjar 

meios a fim de motivá-las para o jogo, quer coletivamente quer individualmente, 

mesmo que isso implique mudar a sua forma de estar.  

De acordo com Chelladurai e Saleh (1980), ‘’se um treinador adaptar o 

seu comportamento para se ajustar ao comportamento preferido dos atletas, 

estes podem ser mais propícios a recompensar o técnico com um desempenho 

melhor’’. 

Por outro lado, o treinador não deverá apenas se cingir à dimensão 

psicológica na palestra antes do jogo. Segundo Barreto (1998), o treinador 

deverá ser, antes de tudo, um técnico especialista na sua modalidade, devendo 

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

dimensões (histórico, cultural, estrutural, metodológica, relacional, técnica, 

táctica, estratégica) e ter a capacidade de analisar o treino e a competição 

descortinando os aspectos essenciais que permitam aprender, aperfeiçoar e 

consolidar o rendimento individual (jogador) e colectivo (equipa). Refere ainda 

que, o treinador pode ser brilhante no domínio do relacionamento humano, mas 
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tudo isto é insuficiente se não tiver o conhecimento da modalidade desportiva 

em que se encontra inserido, perdendo assim toda a sua autoridade que o 

estatuto profissional lhe concede. 

Durante a época desportiva, seguimos sempre o mesmo modelo de 

abordagem à palestra antes do jogo. Primeiramente, esta realiza-se dentro do 

departamento de futebol feminino quando jogamos como equipa visitada e no 

balneário adversário quando jogamos como equipa visitante. Seguidamente 

abordamos três componentes pela seguinte ordem: a componente psicológica, 

onde nos baseamos na importância do próprio jogo e nos objetivos a que nos 

propusemos no início da época, assim como aspetos relacionados com a 

motivação, baseando-nos muitas vezes na evolução que o futebol feminino 

está a ter e nas oportunidades que surgem com esse crescimento; na 

componente tática em que começamos por dizer a constituição da equipa bem 

como o que poderá mudar com a entrada das jogadoras suplentes, o modelo 

de jogo onde nos baseamos em tudo o que temos treinador até ao momento, 

bem como relembrar as movimentações que treinamos e os princípios e 

comportamentos que cada setor terá que ter (iniciamos sempre com a 

organização ofensiva, começando na guarda-redes até ao setor atacante e 

terminamos com a organização defensiva começando pelo setor atacante e 

terminando na guarda-redes).  

Dentro ainda da componente tática, seguimos com a análise da equipa 

adversária, no entanto, somos sempre condicionados pelo facto de ser uma 

competição com pouco visibilidade bem como equipas que estão a competir 

pela primeira vez no campeonato. No entanto, dentro daquelas que analisamos 

optamos por adaptar a nossa forma de jogar, em certos momentos de jogo, 

nomeadamente nas saídas de bola adversária, bem como nas marcações. 

Terminamos ainda com as bolas parada e abrimos espaço para que as 

jogadoras esclareçam dúvidas. 

Para terminar, voltamos a reforçar a componente psicológica, mas numa 

atitude mais séria, onde falamos um pouco sobre os erros que cometemos em 

jogos anteriores, nomeadamente, a nível de concentração e erros individuais, 
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analisamos aquilo que foi a performance das atletas na semana de treinos e 

salientamos a importância de entrarmos concentradas em campo e realizarem 

um bom aquecimento para estarem melhor predispostas para o jogo. 

Quadro 34- Aspetos abordados na palestra 

 

A análise do adversário  

O jogador de futebol, ao longos dos anos, tem ao seu dispor cada vez 

mais informação para melhorar as suas capacidades e decisões nos jogos e 

nos treinos. No entanto, implica que as suas tarefas sejam cada vez mais 

complexas e cabe aos treinadores desmistificar as ações que o jogador e/ou a 

equipa têm que provar em campo. 

Segundo Garganta (2003) a observação do comportamento dos 

jogadores e das equipas pode ser feita em vários planos: 

• Individual (análise baseada no jogador); 

 • De grupo (análise baseada nas ações em setores e zonas particulares do 

campo);  

• Coletivo (análise baseada na própria equipe e na equipe adversária);  

Componente 
psicológica

• Importância do jogo

• Motivação

• Responsabilidade

Componente 
tática

• Constituição da equipa

• Modelo de jogo

• Análise da Equipa Adversária

• Bolas paradas

Outras 
componente

s

• Performances anteriores

• Semana de treinos

• Importância do aquecimento 
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• De jogo (análise baseada no confronto entre as equipas) 

 Com base neste tipo de análise, decidi focar-me em decidir quais os 

pontos mais importantes quer para analisar o adversário, quer para transmitir à 

minha equipa, sendo eles: 

 O Sistema Tático; 

 As possíveis jogadoras titulares; 

 Os princípios gerais de Jogo; 

 Os padrões nos 6 Momentos de Jogo: Organização Ofensiva, 

Organização Defensiva, Transição Ofensiva, Transição 

Defensiva, Bolas Paradas Ofensivas e Bolas Paradas Defensivas; 

 Os espaços que poderíamos aproveitar; 

 Os espaços onde o adversário nos poderia ganhar; 

 Ligações intersectoriais: ligações chave entre jogadoras. 

O seguinte modelo, representa a análise que tivemos sobre o adversário 

e que seguidamente foi apresentado às jogadoras no último treino da semana 

antes do jogo. De salientar que algumas informações foram excluídas neste 

relatório, a fim de não publicar o nome ou cara das respetivas jogadoras. 

ANÁLISE DO ADVERSÁRIO 

 

 

ESCOLA DE FUTEBOL HERNÂNI GONÇALVES          

Competição Campeonato Nacional de Juniores Feminino Sub-19 

– 2ª FASE 

Jornada 1 

Data 21/04/18 Hora 16H Local Campo de Treinos do Bessa 

 

O primeiro passo consistiu em fazer a análise individual às jogadoras do 

Hernâni Gonçalves, tentando perceber as suas fragilidades bem como as 

ligações que tinham entre elas ao longo da época. 
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Para isso, recorreu-se à análise de vídeos bem como às convocatórias 

em jogos mais difíceis, para prever em qual sistema iriam jogar, bem como 

anular os pontos fortes e aproveitar as fragilidades da sua equipa. 

A análise de vídeo fez com que retirasse algumas das seguintes 

conclusões: 

 

 

 

 

 

 Sistema Tático: Equipa que joga em 1-3-2-3; 

 

Princípio Gerais de Jogo: 

 Tentam sair a jogar de forma curta, preferencialmente pelo lado 

direito (A Central abre no corredor lateral direito, a Lateral ocupa o 

lugar da Extremo, e a Extremo fecha no corredor central); 

 

 Quando pressionadas no corredor lateral esquerdo, a bola é jogada 

na Médio-Centro que tenta procurar a profundidade da Extremo 

Direito no outro corredor (ponte forte); 

 

 A Avançada é uma jogadora muito móvel, procurando muito jogo 

entre linhas e fazendo superioridade numérica no meio-campo, onde 

por vezes, é a Médio-Centro que procura o jogo perto da nossa 

baliza; 

 

 A Lateral Esquerdo sobe bastante no terreno, é esquerdina e 

consegue virar muito bem o centro de jogo; 

 

 Equipa que prima pela posse de bola no setor defensivo, mas quando 

entra no último terço é uma equipa que tenta chegar rápido ao golo, 

muitas vezes em situações individuais; 

 

 A Guarda-Redes tem dificuldade em agarrar os remates a pequena 

altura; 

 

 

Figura 19- Jogo Boavista v Hernâni  
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Pela análise das convocatórias do confronto entre a Escola de Futebol 

Hernâni Gonçalves e as duas equipas mais fortes da sua série no Campeonato 

(Viseu 2001 e Valadares de Gaia) constatei que existiam cinco jogadoras que 

eram sempre titulares, uma jogadora que fez três jogos em quatro e as 

restantes que não jogaram frequentemente a titulares.  

Quadro 35- Convocatórias Hernâni 

VISEU FORA VISEU CASA VALADARES 

FORA 

VALADARES 

CASA 
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JOGADORA 
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JOGADORA 
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JOGADORA 
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JOGADORA 
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Desta forma, possivelmente iríamos defrontar as mesmas 5 jogadoras, 

bem como as restantes que jogaram mais regularmente.  

Posteriormente, centrei-me na análise do adversário, onde dei ênfase ao 

que o adversário fazia em certas situações de jogo, e como nós poderíamos 

reagir face aos movimentos da equipa adversária. O seguinte modelo é um 

excerto retirado de uma apresentação PowerPoint que foi apresentada ao 

plantel sub-19. De salientar que toda a apresentação foi realizada através de 

animações, e não com setas como demonstra os exemplos seguintes: 
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Partindo deste princípio, optei por fazer uma dualidade entre aquilo que 

o adversário faz e aquilo que nós podemos fazer para anular essas 

dificuldades. Este é apenas um dos vários exemplos, que foi demonstrado às 

jogadoras, explicando de que forma é que elas trocavam de posicionamento, e 

como nós não deveríamos sair da nossa linha defensiva, nomeadamente a 

nossa Defesa-Central, para não dar espaços para jogar ao adversário. 



 

 
143  

 

 

  

De seguida, a após a análise ao adversário, centramo-nos naquilo que 

temos vindo a treinar, e de que forma os nossos princípios de jogo vão ser 

aplicados frente ao Hernâni Gonçalves. Neste aspeto, utilizamos os erros que 

temos cometido em jogos anteriores, bem como as dificuldades que 

apresentamos no nosso modelo de jogo. Os exemplos seguintes, retratam 

alguns aspetos ofensivos e defensivos, face às dificuldades que temos 

apresentado durante a época desportiva. 
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Terminamos a análise ao adversário, com a demonstração dos cantos e 

das bolas paradas. 

Análise pós-jogo: Antes de falhar … Onde é que não tentamos?  

‘’A derrota e a vitória fazem parte do jogo da vida. O que não faz parte desse 

jogo é desistir.’’ (Rodrigo Cabanilha) 

Sendo o futebol um jogo não-linear, o nosso próprio pensamento sobre o 

mesmo, deveria sofrer o mesmo processo da não linearidade. No entanto, ao 

que parece, existem dois caminhos muito comuns, naquilo que o treinador 

analisa após o jogo, procurando constantemente uma relação causa-efeito, 

para uma questão tão complexa como é o futebol. Se o jogo acabar com uma 

vitória, por norma, o treinador dá enfâse aos momentos de jogo em que a 

equipa se sobressaiu, aos jogadores que marcaram o golo, ao guarda-redes 

que defendeu as oportunidades do adversário, e até ao próprio mérito.  

Por outro lado, se a equipa perde, o mesmo critica a atitude dos 

jogadores, põe em causa a semana toda de treinos, e salienta individualmente 

os erros de cada jogador. É importante em momentos mais frágeis, ter 

argumentos para transmitir à equipa e ponderar não a derrota em si, mas sim o 

valor daquela derrota. 

No caso do jogo contra a Escola Hernâni Gonçalves, sabíamos 

previamente que seria um jogo muito difícil, onde finalmente iriam testar as 

nossas capacidades, uma vez que fizemos uma excelente época na primeira 
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fase, mas ainda não tínhamos jogado contra as melhores equipas a nível 

nacional. 

Com base na semana de treinos que realizamos em preparação ao jogo de 

sábado contra a Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, apesar da derrota em 

casa (1x2), consegui refletir sobre o jogo da seguinte forma: 

 Fator psicológico: Controle emocional; 

 Fator técnico: Lances individuais positivos e negativos; 

 Fator tático: Princípios de jogo aplicados; Superioridade do adversário; 

 Fator físico: Índices de fadiga; 

 Fator coletivo: Onde nos superamos e onde erramos? 

Fator psicológico: O controle emocional 

“O que separa a vitória da derrota é a preparação emocional. Quem quer que 

esteja fisicamente bem preparado pode fazer coisas incríveis com seu corpo. 

Mas quem junta a um corpo em forma uma cabeça bem cuidada é capaz de 

feitos excepcionais” Alexander Popov 

Segundo Fleury (2011), ‘’ preparação psicológica é como a preparação 

física ou tática. Tem que ser feita sistematicamente, individualmente, mas com 

um resultado coletivo. Os aspectos psicológicos são direcionados pelos 

pensamentos e sentimentos. São habilidades que precisam ser desenvolvidas. 

É preciso treinar o controle das emoções, para que a pessoa saiba lidar com 

todas as situações. Eu costumo brincar com os jogadores que eles têm que 

entrar em campo com a “marta”. Não estou a falar da jogadora, mas sim das 

cinco emoções básicas: medo, ansiedade, raiva, tristeza e amor. Ao entrar em 

campo, que levem o amor, a alegria. Levar a raiva e a ansiedade para o 

relvado é perigosíssimo’’.  

Com base nestas palavras, e antes de refletir sobre qualquer dimensão 

técnico-tática, saliento a questão da individualidade da jogadora, pois estamos 

a falar de uma equipa constituída por seres, esses, únicos. 
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De facto, no plantel, existe uma grande disparidade entre as jogadoras 

na abordagem aos jogos. Existe, pois, um grupo minoritário que se sente 

motivado e capaz de enfrentar qualquer adversário, e a maior parte, que se 

sente nervoso e stressado face ao jogo. Neste momento, cabe ao treinador 

saber como motivar cada uma, e mais importante do que tudo, fazer com que 

se sintam especiais.  

Desta forma, a abordagem ao nosso jogo foi positiva, uma vez que 

conseguimos manter-nos focadas, combativas, motivadas e capazes de lutar 

pela vitória. Ao sairmos a ganhar ao intervalo, fez com que muitas jogadoras 

acreditassem que era possível ganhar ao adversário. Em contrapartida, o facto 

de sofremos um golo a meio da segunda-parte fez com que o nível emocional 

baixasse, sentindo por parte das jogadoras frustração e ansiedade, o que levou 

a aumentar os erros individuais.  

Algo que não estava preparada para que acontecesse, foi o facto deste 

jogo ter repercussões nos jogos seguintes, em que o estado anímico da equipa 

se ressentiu por causa desta derrota. O facto de estarmos tão perto da vitória, 

bem como, com a consciência de que fizemos o melhor jogo da temporada, fez 

com que muitas jogadoras se sentissem desanimadas derivado do resultado. 

Assim, há que encontrar soluções para que a equipa mantenha os seus 

índices emocionais elevados para o próximo jogo. 

Fator técnico: Lances individuais técnicos- positivos e negativos 

Analisar a técnica de forma isolada, não é o caminho para ter uma 

opinião formada acerca das habilidades técnicas de uma jogadora num jogo. 

Existe assim, uma relação entre a técnica e a tática (Exemplo: Falhou o passe. 

Mas porquê? Porque estava pressionada e sem linhas de passe); técnica e 

física (Porque estava cansada e cheguei tarde ao lance); técnica e psicológica 

(Tive medo de atrasar para a Guarda-Redes) e própria técnica em si (Coloquei 

mal o pé de apoio).  
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No respetivo jogo, conseguimos ter lances técnicos individuais bastante 

positivos, aos quais já tinham emergido durante a semana de treino. Dentro 

desses lances destacam-se:  

✓ Jogar ao primeiro toque; 

✓ Virar o centro de jogo com uma receção e passe de primeira; 

✓ Ganhar posição ao adversário com a utilização do corpo; 

✓ Desarmes de carrinho; 

✓ Remates com dificuldade para a guarda-redes adversária; 

✓ Sair a jogar curto através de tabelas em zonas de pressão; 

✓ Ganhar de cabeça nos cantos ofensivos: origem do golo; 

✓ Conduzir a bola e não ter medo do 1v1 – utilização da finta. 

Por outro lado, os lances individuais técnicos negativos, derivaram 

fundamentalmente das dificuldades que algumas jogadoras apresentam, bem 

como pelo fator físico, onde existiu uma grande decadência na segunda-parte, 

e psicológico, quando começamos a perder o jogo. Dessa forma, saliento os 

seguintes erros: 

 Má receção de bola – perdíamos a posse de bola; 

 Má colocação dos apoios defensivos- antecipação do adversário; 

 Guarda-Redes não tem força para bater um pontapé de baliza longo – 

isolou a adversária – golo; 

 Desarmes de bola sem objetivo - tirar a bola ao adversário e meter logo 

fora do campo; 

 Medo de jogar de cabeça – adversário ganhava as ‘’ segundas bolas’’ no 

meio-campo. 

Fator tático: Princípios de jogo aplicados e a superioridade do adversário 

Define-se princípios táticos como um conjunto de normas sobre o jogo 

que proporcionam aos jogadores a possibilidade de atingirem rapidamente 

soluções táticas para os problemas advindos da situação que defrontam 

(Garganta; Pinto, 1994). 
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Por possuírem esse caráter, os princípios táticos precisam ser 

subentendidos e estar presentes nos comportamentos dos jogadores durante 

uma partida, para que sua aplicação facilite atingir objetivos que conduzem à 

marcação de um golo ou ao seu impedimento. Coletivamente, a aplicação dos 

princípios táticos auxilia a equipa no melhor controlo do jogo, a manter a posse 

de bola, a realizar variações na sua circulação, a alterar o ritmo de jogo, e a 

concretizar ações táticas visando romper o equilíbrio da equipa adversária e, 

consequentemente, a alcançar mais facilmente o golo (Zerhouni, 1980; 

Aboutoihi, 2006). 

Com base nestes autores, é fundamental que a equipa esteja 

incorporada num modelo de jogo, e que os princípios táticos do mesmo sejam 

aplicados de forma a antecipar possíveis lances do adversário, assim como nos 

temos que comportar em diversas situações que o próprio jogo desencadeia.  

Tal como referido anteriormente, durante a semana de treinos foi 

apresentado a análise à equipa adversária, bem como erros que ainda 

cometemos em jogo, nomeadamente o posicionamento em campo. No entanto, 

aquilo que pedimos à equipa, acabou por surgir, dificultando muito o adversário 

no jogo, e onde dominamos maioritariamente o mesmo. 

Posto isto, e fracionando o jogo em momentos de jogo, a análise, 

subdividindo-se positivamente e negativamente, foi a seguinte: 

Quadro 36- Análise tática do jogo 

Organização 

Ofensiva 

✓ Conseguir sair a 

jogar curto; 

✓ Circulação de bola 

com qualidade na 

linha de defensiva; 

✓ Ligações entre os 

três setores: 

defensivo, médio, 

avançado; 

 Poucas linhas de 

passe nos 

corredores 

laterais; 

 Dificuldade em 

entrar nos espaços 

no último-terço do 

campo; 
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✓ Finalização 

quando criamos 

espaços; 

✓ Basculação 

conforme o lado 

da bola. 

 Passes para zonas 

de risco- perder a 

posse de bola; 

 Criar situações de 

superioridade 

numérica. 

Organização 

Defensiva 

✓ Anular a saída de 

bola adversária- 

ponte forte; 

✓ Fechar espaços 

entre Lateral-

Central; 

✓ Encurtar espaços 

entrelinhas- linha 

atacante desce no 

terreno; 

✓ Coberturas 

defensivas à 

Central. 

 Direcionar a 

equipa adversária 

para zonas de 

pressão 

favoráveis; 

 Encurtar o espaço 

de jogo– gerir a 

profundidade e 

largura do campo; 

 Marcação 

individual- muito 

espaço para o 

adversário decidir; 

 Pressão fraca à 

linha defensiva 

adversária. 

Transição Ofensiva ✓ Reação rápida ao 

ganho da posse de 

bola; 

✓ Extremos a jogar 

em largura para 

sair a jogar rápido; 

✓ Conseguir a sair a 

jogar de primeira. 

 Tirar a bola de 

zonas de pressão; 

 Querer sair rápido 

em direção à 

baliza; 

 Subir em bloco – 

ligar setores; 

 Precipitações em 

querer jogar longo, 
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em profundidade 

para a Avançada. 

Transição Defensiva  ✓ Não permitir que o 

adversário consiga 

virar o jogo; 

✓ Pressão às Médias 

adversária – 

jogadoras-chave 

✓ Avançada a fechar 

rápido no setor 

médio para criar 

superioridade 

numérica. 

 Pressão à linha 

defensiva quando 

ganhava bola; 

 Obrigar a jogar 

para fora do 

campo; 

 Reação à perda de 

bola. 

Bolas Paradas 

Ofensivas 

✓ Golo – Bola ao 

segundo poste; 

✓ Criação de perigo 

à baliza 

adversária; 

✓ Canto 1 bem 

batido; 

✓ Livres frontais. 

 Variação de tipos 

de canto; 

 Mau 

posicionamento ao 

primeiro poste. 

Bolas Paradas 

Defensivas 

✓ Bolas aéreas; 

✓ Tirar a bola de 

zonas de perigo. 

 Saída da Guarda-

Redes; 

 Marcação 

individual. 

 

Fator físico: Índices de fadiga  

Para Souza (2006) o futebol e o futsal são modalidades desportivas de 

extrema complexidade, pois existe na sua prática influência de várias 

capacidades motoras conjuntamente: velocidade e coordenação; resistência e 

agilidade e capacidade de consumo de oxigênio. 
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Alizadeh et al. (2010) citam que “numa partida futebol os atletas devem-

se preparar para a atividade subsequente o mais rápido possível”. Dessa forma, 

os períodos de recuperação durante o jogo (sejam ativos ou passivos) são de 

extrema importância para os atletas restabelecerem suas condições energéticas 

normais de atividade ou o mais próximo possível desse ideal.  

Partindo deste pressuposto, à medida que o jogo decorria senti por parte 

das jogadoras que não estavam a conseguir manter a intensidade que o jogo 

suscitava e desta forma, muitas delas entraram em fadiga. A fadiga pode ser 

definida como a incapacidade de manter uma determinada intensidade de 

exercício (Duarte, 1989) em resposta à atividade muscular. 

Desse modo, uma das causas que nos levou a perder o jogo, foi o facto 

das jogadoras não conseguirem a meio da segunda-parte acompanhar as 

jogadoras adversárias e deste modo, permitiu que abríssemos espaços fulcrais 

para a defesa da nossa baliza. Estes momentos proporcionaram à equipa do 

Hernâni Gonçalves, a subida no terreno, algo que não tinha acontecido à ao 

momento, e que através de jogadas individuais chegassem ao segundo golo. 
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Dificuldades e Estratégias propostas 

 

Número elevado de jogadoras no plantel 

Uma das grandes dificuldades suscitadas na presente época desportiva, 

foi o facto de o plantel ser constituído por 24 jogadoras, sendo que numa fase 

final 5 jogadoras de um escalão superior ingressaram nos nossos treinos. 

O facto de o número ser elevado, não nos permite ter uma intervenção 

mais individualizada à jogadora, para que ultrapasse algumas dificuldades que 

surjam nos exercícios de treino.  

Por outro lado, o coletivo é também é prejudicado, uma vez que existem 

jogadoras de diferentes níveis de aprendizagem, o que atrasa a evolução das 

jogadoras num nível superior, assim como não permite às de nível inferior, ter 

mais oportunidades para jogar. 

A solução passa por reduzir o plantel e dividir aquelas que têm 

competências para competir num Campeonato Nacional de Juniores, e as 

outras jogadoras para um nível inferior, onde tenham treinos mais específicos e 

individualizados, para que numa próxima época estejam num nível superior.  

Tempo dedicado à prática de futebol 

Sendo um plantel bastante jovem, é alarmante o nível de atividade física 

que as jogadoras apresentam. Para além das aulas de Educação Física, as 

jogadoras apenas se dedicam ao futebol em horário de treino, o que faz com 

que as suas capacidades sejam muito limitadas, tendo apenas oportunidade de 

estarem em contacto com a bola, 3 horas por semana, excluindo o jogo, onde 

nem todas têm oportunidade de jogar. 

Posto isto, o processo de evolução dentro do individual e coletivo é 

lento, e os resultados no final da época, apesar de serem notórios, não foram o 

esperado. Existe ainda muitas dificuldades ao nível da técnica individual, 

nomeadamente o passe e receção e o remate.  
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Futuramente, deveria ser criado um departamento especialização na 

melhoria da técnica individual, acrescentando ao plano semanal, mais um dia 

de treino, e para que o processo de evolução da jogadora fosse muito mais 

rápido. Sem isso, teremos jogadoras no escalão sénior, que cometem erros 

primários.  

Falta de conhecimento do jogo / inteligência  

Relativamente ao percurso da equipa ao longo da época, denotou-se 

que a maioria das jogadoras não tinham conhecimentos básicos daquilo que 

devia já estar incutido num escalão júnior. Exemplos como: não saber que tem 

que se desmarcar após um passe, ou fechar espaço interior quando a bola vira 

para o corredor contrário, ou abrir espaço nas saídas de bola, dificultou-nos 

naquilo que foi a criação dos exercícios de treino, de forma a obter o maior 

rendimento possível.  

Por mais ideias que tivesse na construção de exercícios, tinha que me 

cingir aos princípios básicos do futebol, de forma a que as jogadoras 

percebessem o motivo de estar a fazer aquilo. Por outro lado, ao longo da 

época consegui progredir nos exercícios propostos, introduzindo aspetos 

táticos importantes na definição do nosso modelo de jogo. 

Assim, o conhecimento do jogo deve ser estimulado às jogadoras, e 

deveria ser criado um espaço de debate de 15 em 15 dias, de forma a explicar 

às jogadoras através de animações ou vídeos aquilo que nós pretendemos 

para o nosso jogo. 
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CAPÍTULO V 

 

Considerações Finais 
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 A conclusão deste relatório de estágio permitiu-me refletir sobre o 

estado do futebol português, mais precisamente do futebol feminino. 

 O facto da formação de treinadores em Portugal, nomeadamente nas 

Universidades, ser ao nível de excelência, deveria ser proporcional àquilo que 

nós, treinadores, encontramos nos clubes. Ainda existe um défice enorme 

naquilo que são as condições de trabalho, na formação de dirigentes e 

treinadores, bem como no investimento que é feito em escalões de formação e 

no futebol feminino.  

 No entanto, isso também me permitiu desenvolver outro tipo de 

capacidades, nomeadamente de cariz social, onde tive que lidar com diversos 

problemas e situações, e também, desempenhar outro tipo de funções dentro 

do próprio clube. 

 Aparte disso, dentro das funções que me foram propostas, experienciei 

um ano onde tive liberdade para realizar todo o tipo de tarefas no plantel, 

desde a criação do processo de treino à orientação em campo do jogo, na 

formação das convocatórias, nas palestras pré-jogo, em trabalhar a parte 

psicológica com as atletas (conversas individuais), em potenciar áreas como a 

prevenção de lesões e preparação física e, também, na análise ao adversário. 

 Dentro destes tópicos, destaco as seguintes conclusões: 

 O/A treinador/a deve ter um papel primordial na construção do plantel 

antes da época iniciar – não é o dirigente que vai comandar a equipa; 

 Esse mesmo plantel não deve ter jogadoras com grande disparidade de 

níveis de aprendizagem, pois nem as melhores evoluem, nem as piores 

conseguem ter espaço de evolução; 

 Importância da criação de um Modelo de Jogo para dar uma identidade 

própria à equipa e para que os treinos tenham sempre objetivos; 

 O modelo de Jogo não deve ser igual em todos os escalões. Existe uma 

contradição, pois a nível sénior o treinador escolhe a forma como quer 

jogar, mas, no entanto, estamos a modelar as jogadoras de formação 

num modelo de jogo que dizemos ser igual ao modelo de jogo das 
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séniores. Ainda mais, as jogadoras que praticam Futebol de 7 e de 9, 

desempenham sempre funções diferentes em campo; 

 Aumento das dimensões do campo de treino, uma vez que, em meio-

campo impossibilita-se a criação de exercícios em campo-grande, o que 

se reflete no jogo, pois as jogadoras não estão habituadas a essas 

dimensões; 

 São necessárias mais horas dedicadas ao futebol, pois existem grandes 

dificuldades, nomeadamente a nível técnico. 

Deste modo, a realização do presente relatório de estágio permite-me 

concluir que, apesar do futebol feminino em Portugal estar numa fase de 

crescimento, ainda existe uma grande diferença relativamente aos 

outros países. Se queremos potenciar jogadoras de forma a elevarem a 

qualidade de jogo que se pratica no nosso país, não podemos dar 

condições de treino em que isso não seja possível. É urgente uma 

intervenção no futebol, no sentido de conduzir esta modalidade ao nível 

do futebol masculino. 

 Apesar destas dificuldades, nós, treinadores, direcionamo-nos para 

aquilo que é o futebol de excelência e tentamos aplicá-lo no nosso processo de 

treino, para que as jogadoras consigam aprender e evoluir no melhor sentido. 

Para isso, é necessária a criação de uma identidade e um conjunto de regras, 

que permitam que o futebol amador se aproxime do futebol profissional.
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Anexo I - Ficha Individual da Atleta 
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Anexo II – Ficha de planificação do Treino  

PLANO DE TREINO Nº  

Microciclo  Dia  Data  Hora  
Tempo de 

Treino 
 

          

Local  Dinâmica  

Objetiv

os 
 

    

Material  

  

Jogadoras  

    

PARTE INICIAL 

Tempo:  
 

Exercício nº 1 – 

   

Intervalo entre exercícios: 

 

PARTE PRINCIPAL 

Tempo:  
 

Exercício nº 1 – 

   

Intervalo entre exercícios: 

 

PARTE FINAL 

Tempo:  
 



 

 
V  

 

Exercício nº 1 –  

  

 

REFLEXÃO FINAL 
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Anexo III – Ficha de convocatória   

CONVOCATÓRIA 
 

Competição: ____________________  

Jornada/Eliminatória: ____________________  

 

Jogo:  ____________________ X ____________________ 

___ / ___ / ___ (data); ___h___m (hora); __________________ (local) 

 

Concentração 

___ / ___ / ___ (data); ___h___m (hora); __________________ (local) 

 

Nº NOME RUBRICA 
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A EQUIPA 

TÉCNICA 
    

 Bruno Pacheco  Inês Carvalho  
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Anexo IV – Ficha de relatório e observação de Jogo 

RELATÓRIO DE JOGO 
 

JOGO 

   -             

 

Competição  Jornada  

    

Data  Hora  Local  

 

EQUIPA INICIAL NOTAS 

Nº Nome Min 
Cartões GS 

Ass 

 

AA V M S 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

SUPLENTES 

Nº Nome Min 
Cartões GS 

Ass 
AA V M S 

         

         

         

         

         

         



 

 
IX  

 

         

 

EQUIPA TÉCNICA         

Treinador(a)   CAPITÃS  RESULTADO 

Treinador(a)   Capitã   Intervalo  X  

Diretor(a)   
Sub-

capitã 
  Final  X  

Massagista          

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLOS 

Nome Equipa Min C - F Nome Equipa Min C   

    -      -  

    -      -  

    -      -  

    -      -  

    -      -  

    -      -  

    -      -  

 

SUBSTITUIÇÕES 

Sai Entra Min Sai Entra Min 

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 
X  

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE JOGO 
 

   -    

    

MOMENTOS DE JOGO 

Organização Defensiva Organização Ofensiva 

Estrutura 

(visitado) 
   

Estrutura 

(visitante) 



 

 
XI  

 

 

 

 

Transição Ofensiva Transição Defensiva 
  

  

 

Bolas Paradas Ofensivas 
 

Bolas Paradas Defensivas 
 

Observações 
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Anexo IV- Presenças nos Treinos 
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Anexo V- Macrociclo Juniores Feminino 

 

 

 

 

Anexo VI- Mesociclo Juniores Feminino 

 

  

Período Domingo 2ª Feira 
3ª 

feira 
4ª feira 5ª feira 

6ª 
feira 

Sábado 

MESOCICLO  

M1  FOLGA 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) 

FOLGA 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) 

FOLGA FOLGA 



 

 
XIV  

 

Objetivos 
do treino: 

Objetivos 
do treino: 

Objetivos 
do treino: 

M2  FOLGA 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) FOLGA 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) FOLGA FOLGA 

Objetivos 
do treino: 

Objetivos 
do treino: 

Objetivos 
do treino: 

M3  FOLGA 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) FOLGA 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) FOLGA FOLGA 

Objetivos 
do treino: 

Objetivos 
do treino: 

Objetivos 
do treino: 

M4  FOLGA 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) FOLGA 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) 

21h30 
Campo de 
Treinos do 

Bessa 
(Campo nº 

2) FOLGA FOLGA 

Objetivos 
do treino: 

Objetivos 
do treino: 

Objetivos 
do treino: 

 

 

 

 

 

 

 


