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Resumo 

 

 O presente relatório final de estágio profissionalizante, foi realizado com 

o propósito da obtenção do grau de Mestre em Treino de Alto Rendimento, 

ministrado pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 Tem como objetivos dar a conhecer um pouco da realidade do futebol 

feminino e descrever de forma sistematizada o meu percurso como treinadora 

principal da equipa de sub-19 feminina, no Ribeirão 1968 Futebol Clube, onde 

reflito sobre as dificuldades, problemas encontrados, os acontecimentos mais 

marcantes, as funções desempenhadas, as estratégias adotadas e as metas 

alcançadas, compilando assim grande parte das minhas experiências ao longo 

de uns meses de trabalho, esforço e dedicação.  

 O documento que agora se apresenta está dividido em seis grandes áreas 

de reflexão e intervenção: Introdução; Enquadramento pessoal; Enquadramento 

da prática; Realização da prática profissional; Desenvolvimento da prática 

profissional; Conclusões e Perspetivas para o futuro. 

Na primeira área realizei uma breve introdução. Na segunda sintetizei o 

meu percurso de vida até ao momento, bem como um conjunto de expetativas 

pessoais e profissionais em relação ao estágio profissional. Na terceira área 

procurei caraterizar o clube onde a atividade de estágio foi desenvolvida. Tratei 

ainda alguns temas que  se afiguraram pertinentes ao longo deste percurso. Na 

quarta área dei conta do trabalho realizado com a equipa de Sub-19 feminina do 

RFC. Por fim, na última parte, elaborei uma retrospetiva sobre a época realizada 

enquanto treinadora estagiária e  projetei os meus objetivos profissionais futuros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FUTEBOL, FUTEBOL FEMININO, TREINADOR, 

MODELO DE JOGO.
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Abstract 

 

The present work aims to serve as a professional internship report to 

qualify for the Master’s Degree in High Performance Training by the Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto.  

My main objectives are to show a bit of the reality of women’s football and 

describe in an organised and categorised way, my own experience as a trainer 

in the sub-19 team (Ribeirão 1968 Futebol Clube).  

I will ponder on the difficulties, problems and main events of this 

experience as well as the strategies I chose to adopt forming a summary of my 

responsibilities, effort and dedication.  

The report is divided into six segments: introduction, personal context, 

context of practice, practice, development of professional practice and lastly my 

conclusions and expectations for the future.  

I will start by making a brief introduction to the subject. I will continue by 

relaying my life journey up to this moment and my personal expectations of the 

professional internship. In the third section I will characterize the Club and the 

athletes and address a few key aspects of my experience. The fourth segment 

will focus on the sub-19 team of the RFC and my work with them.  

Lastly, I will reflect on my year as an intern trainer and try to envision my 

professional objectives.  

 

KEYWORDS: FOOTBALL, WOMEN FOOTBALL, COACH, GAME MODEL. 
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1. Introdução 

 

“O treinador ideal nem mesmo no domínio da utopia poderá ser descrito, 

não existindo um perfil único de treinador, mas sim uma serie infindável 

deles, consoante as circunstâncias e respetivas necessidades de 

intervenção” 

                                                                                                      (Araújo, 2009) 

 

 

O futebol foi assumindo gradualmente um papel importante no desporto 

mundial, sendo considerado a modalidade desportiva mais popular no mundo, 

um fenómeno de atração de massas inigualável e, também por isso, um fator de 

humanização das sociedades (Oliveira, 2004).  

O futebol feminino é uma modalidade relativamente recente no mundo do 

desporto, principalmente quando comparado ao futebol masculino. Esta é, 

apesar do grande desenvolvimento nos últimos anos, uma modalidade ainda 

pouco reconhecida no panorama nacional, refletindo-se sobretudo na seleção 

portuguesa a nível internacional.  

Houve um grande crescimento na última década, em relação ao número 

de praticantes. Na época 2016-2017, com a entrada na liga futebol feminino 

Allianz, do Sporting Clube de Portugal e do Sporting Clube de Braga, o aumento 

foi bastante significativo. O número de atletas praticantes federadas neste 

momento é de de mais de 4 mil. 

O futebol sendo desporto mais popular no mundo, cresce a cada dia que 

passa. Todos os dias se procuram novas ideias, novas abordagens. A busca 

pelo progresso permanente e a tentativa de se atingir a excelência humana leva-

nos a constantes inquietações, o que nos obriga todos os dias a levantar 

questões, fazendo com que o mundo do futebol nunca pare.  

Ser treinador não é, nunca foi e talvez nunca será uma profissão fácil. 

Apesar de todas as dificuldades presentes na nossa profissão, não se poderá 
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considerá-la impossível, pois então não existiriam treinadores. Mas sem dúvida 

pode ser considerada difícil e de uma complexidade desmedida. 

Eu como treinadora pretendo “... levar cada pessoa à descoberta do que 

em si é humano e a construir-se, desse modo, como sujeito moral e ético 

autodeterminado.” (Seiça,2003: 37), e não me limitar a transmitir conhecimentos.  

Assim, devo possuir referências axiológicas sólidas para ajudar a guiar a 

atleta, e para que cada uma consiga encontrar o melhor de si.  

Nascemos indivíduos, mas estamos destinados a tornarmo-nos 

PESSOAS. O percorrer desse caminho dependerá de cada um de nós, mas nós 

treinadores devemos ajudar os nossos atletas a encontrar esse caminho. 
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1.1 Caraterização geral do estágio profissional e respetivos objetivos 

 

 

O Estágio Profissional (EP) visa o alcance do grau de mestre em treino 

desportivo-  treino de alto rendimento, da Faculdade de Desporto da 

Universisdade do Porto (FADEUP), surgindo como um meio de integração do 

estudante estagiário na vida de treinador, através de uma prática, em contexto 

real, para que este aplique os conhecimentos e ferramentas adquiridas no 

mestrado, desenvolvendo competências e descobrindo aptidões para o exercício 

da atividade profissional. 

O EP engloba o desenvolvimento em três  áreas de desempenho: 

Área 1- Contextualização da prática 

Área 2- Desenvolvimento da prática 

Área 3- Desenvolvimento profissional 

Este processo de desenvolvimento profissional tem portanto que passar 

por essas três grandes áreas e completá-las com vivências, estudo, reflexões, 

renovação de conhecimentos, convivências e um grande nível de criatividade. 

O EP iniciou no mês de Agosto, terminando apenas no final do mês de 

Julho. 

Durante este período, o estudante estagiário deve alcançar vários 

objetivos através de tarefas fundamentais: 

 Cumprir todas as tarefas previstas nos documentos orientadores do 

EP; 

 Elaborar o projeto de relatório de estágio; 

 Cumprir as tarefas previamente incumbidas  no clube e na equipa que 

lhe foi atribuida ou escolhida; 

  Participar nas reuniões com o professor orientador; 

  Elaborar e defender o Relatório de Estágio (RE). 
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1.2 Finalidade e processo de realização do relatório 

 

O RE é um documento que pretende demonstrar, de uma forma 

organizada, descritiva e reflexiva toda a minha prática profissional e todo o 

trabalho desenvolvido durante a época desportiva. 

A sua elaboração será baseada em constantes momentos de reflexão e 

posteriormente descrições, compilando assim grande parte das minhas 

experiências ao longo de um ano de trabalho, esforço e dedicação. 

Este documento será dividido em seis áreas de reflexão: introdução; 

enquadramento pessoal; enquadramento da prática profissional; realização da 

prática profissional; desenvolvimento da prática profissional; por último 

conclusões e perspetivas para o futuro. 

A primeira área reporta-se à caraterização geral do estágio, referindo os 

seus principais objetivos. É ainda abordada a finalidade e estrutura do relatório 

de estágio, o enquadramento legal e institucional do estágio e a forma como 

decorrerá todo o seu processo de realização. 

A segunda etapa diz repeito ao enquadramento pessoal, onde descrevo 

um pouco de quem eu sou, enuncio a minha ligação ao desporto, revelo o meu 

sonho, e refiro as minhas expetativas para a realização do estágio. 

No enquadramento da prática profissional, faço referência ao contexto 

legal, institucional e funcional, caraterizo o clube, Ribeirão 1968 Futebol Clube 

(RFC), e falo ainda sobre as minhas atletas, equipa com a qual trabalhei toda a 

época desportiva. Numa segunda parte desta terceira área abordo alguns temas 

que me foram  pertinentes para a realização do meu estágio profissional. 

Na quarta área, que considero ser das mais entusiasmantes do relatório 

irei mencionar todo o trabalho realizado com a equipa de Sub-19 feminina do 

RFC e irei descrever tudo por aquilo pelo que passei, as sensações, os 

momentos bons e menos bons, as dificuldades sentidas, os obstáculos que 

encontrei e os meus sucessos. 
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Na área do desenvolvimento da prática profissional, irei refletir sobre a 

minha evolução como treinadora e como pessoa.  

Por fim, na última parte, irei elaborar uma retrospetiva sobre o meu ano 

como treinadora estagiária e ainda, perspetivar os meus objetivos profissionais 

para o futuro. 
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1.3 Enquadramento legal, institucional e funcional 

 

 Este EP, enquanto marco fundamental para a formação de futuros 

treinadores, encontra-se estruturado pela interação de orientações legais, 

institucionais e ainda funcionais. 

 Segundo o documento do regulamento do segundo ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em treino desportivo- treino de alto rendimento, é 

conferido o grau de mestre aos alunos que tenham obtido os 120 créditos fixados 

no plano de estudos, através da aprovação em todas as unidades curriculares 

que integram o plano de estudos e ainda a aprovação no ato público de defesa 

de dissertação ou relatório de estágio. 

 A nível institucional o EP surge no âmbito das Unidade Curricular (UC) do 

segundo ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em treino desportivo- 

treino em alto rendimento, na FADEUP, que decorre nos terceiro e quarto 

semestres do ciclo de estudos. 

 As orientações metodológicas que regem o estudante estagiário na sua 

prática pedagógica, encontram-se no documento, Normas Orientadoras do EP. 

 O meu estágio decorreu no RFC, mais concretamente na equipa de 

competição feminina de Sub-19. O estágio decorreu entre Agosto de 2018 e 

Julho de 2019, tendo eu assumido a função de treinadora principal desta equipa, 

com a supervisão do treinador Jorge Couto e a orientação do professor Júlio 

Garganta. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Enquadramento pessoal 
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2.1 Quem sou “eu” 

 

 “Ser ou não ser eis a questão”  
(Shakespeare,1599-1601) 

 

          Nascida a 17 de Março de 1989 no hospital da Ordem da Trindade, cresci 

na cidade da Maia, com os meus dois irmãos mais velhos e os meus pais. Aos 

seis meses fui para a creche, pois os meus pais sempre trabalharam durante 

todo o dia. 

É comum ouvir-se dizer que a criança não deve ir prematuramente para a 

creche, pois aumenta a possibilidade de contrair e desenvolver doenças, e 

também por se encontrar na chamada fase da ansiedade de separação, o que 

poderá causar traumas na criança. 

Sem dúvida alguma que o facto de ter ido desde cedo para a creche fez 

com que eu tivesse todo o tipo de doenças, mas também fez com que ainda hoje 

preserve alguns dos amigos que criei nessa altura. Acredito seriamente que as 

minhas vivências lá passadas só ajudaram ao meu desenvolvimento. 

Considero ter tido uma infância muito diferente daquela que grande parte 

das crianças tem hoje em dia e o facto de ter dois irmãos fez com que a minha 

rejeição às bonecas e às brincadeiras de meninas acontecesse desde cedo. Se 

pretendia companhia para brincar, estando eles em maioria, teria de ser com as 

brincadeiras deles. 

Através dessas brincadeiras nasceu o meu gosto pelo desporto, e 

principalmente o gosto por aquele objeto redondo ao qual damos o nome de 

bola. Tornou-se uma rotina ir para a rua, correr, saltar, brincar, jogar, mas 

principalmente passar dias e noites, por vezes sozinha, a controlar uma bola com 

os pés, como se ela dependesse de mim e precisasse de ser conduzida para 

sobreviver. 

 Aos 6 anos de idade fui pela primeira vez à escola, tendo frequentado a 

Escola Básica de Gueifães, durante 4 anos. A minha integração na escola foi 

fácil, pois os amigos que fiz na creche acompanharam-me nesta minha aventura.  
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 No 5º ano mudei-me para a Escola C+S de Gueifães, tendo frequentado 

a mesma até ao 9º ano.  

Apesar de desde criança saber qual o curso que queria seguir, Desporto, 

no 10º ano optei por seguir o curso de Ciências e Tecnologias, pois era a escola 

mais acessível para eu frequentar naquele momento. Desta forma, frequentei a 

escola Secundária da Maia, durante todo o meu secundário. 

 Após terminar o secundário, e tendo eu a certeza daquilo que queria fazer 

para o resto da minha vida, apenas me candidatei a uma faculdade, FADEUP, 

onde tive a honra de entrar no ano 2008/2009. 

 Desta vez, este meu encontro com uma nova fase da minha vida foi 

realizado sozinha. Nenhum dos meus amigos seguiu este curso. Entrei sozinha 

para a faculdade e sem conhecer ninguém, a única certeza que tinha era que 

estava no sítio certo.  

 Realizei assim a licenciatura em Ciências do Desporto e logo de seguida 

o mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

Defendi o meu relatório de estágio em Julho de 2013 e apesar de decidir fazer 

uma pausa na minha formação académica, sabia que ainda não estava 

completa. Faltava pelo menos um espaço por preencher.  

 E aqui estou eu hoje. Não para colecionar diplomas como constantemente 

me é referido, mas por nunca estar satisfeita e pela necessidade que tenho de 

querer saber sempre mais. 

 Ficarei por aqui? Provavelmente, não… 
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2.2 Eu, o Desporto e o Futebol 

 

Desde sempre que o desporto faz parte da minha vida. Pratiquei várias 

modalidades e sempre tive uma tendência desmedida e um enorme prazer em 

ensinar, nesta área, os que me rodeavam.  

Nas aulas de Educação Física tinha muitas facilidades na prática e como 

não surgiam muitos desafios ao nível da prática, o meu grande desafio era 

ensinar os meus colegas, sendo o sucesso deles o meu sucesso.  

Penso que sempre estive destinada a ensinar os outros e apesar de agora 

ter um pouco mais de conhecimento e experiência, também tenho mais 

responsabilidade e a plena consciência de que todos os dias estamos a 

aprender. 

           Os primeiros desportos que pratiquei foram a natação e o ballet, 

começando apenas com quatro anos.  

 Quando tinha os meus 9 anos ganhei coragem e informei ao meu pai que 

queria jogar futebol. Sendo eu a única menina de três filhos, o meu pai não 

gostou nada da ideia, e apesar de contrariado levou-me a treinar no Boavista 

Futebol Clube. Para grande desilusão minha e alegria do meu pai foi-me dito que 

só poderia jogar a partir dos 13 anos.  

 Como alternativa comecei a praticar atletismo, tendo ficado oito anos a 

correr pelo Futebol Clube do Porto, onde ganhei provas a nível regional, na zona 

do Norte e também nacionais. 

 Com 12 anos ingressei na equipa de hóquei da Nortecoope, onde estive 

durante um ano. Sendo difícil conciliar os dois desportos com a escola, tive de 

optar apenas pelo atletismo. 

 No dia em que fiz 13 anos e não tendo a minha paixão pelo futebol 

minorado, decidi escrever uma carta ao meu pai. Carta essa escrita com um 

enorme receio de me ser negado o meu pedido. Nessa carta pedi um único 

presente de aniversário, voltar ao Boavista Futebol Clube e jogar futebol numa 

equipa federada. 
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Depois de um ano a jogar futebol e a praticar atletismo, em que saía de 

um treino de atletismo às 20 horas, para começar o de futebol às 20 horas e 30 

minutos, uma vez mais tive a necessidade de optar apenas por um desporto. 

 Apesar de gostar mais de futebol, acabei por optar pelo atletismo, um 

pouco com o manuseamento da minha família para me levar a escolher esse 

caminho. No atletismo tinha os meus amigos de infância, conseguia bons 

resultados pessoais, e os meus familiares gostavam muito de me ver correr. No 

futebol o facto de jogar com jogadoras com o dobro da minha idade não 

beneficiava em nada o meu sonho. 

 Com 17 anos, após a minha treinadora abandonar o clube, optei por deixar 

o atletismo e fazer o que sempre sonhei, jogar futebol. Fui jogar para o Leixões 

durante três anos, onde tive o privilégio de ser treinada pelo mister Maurício 

Morato e ser chamada à Seleção Nacional de Sub-19.  

          Ao fim de três anos no Leixões, fui jogar para o Salgueiros 08’ durante dois 

anos, tendo estado no último ano como treinadora do escalão Sub-9 masculino 

e Sub-13 feminino, considerando este ano muito gratificante. 

           Em 2012, lamentavelmente, decidiram acabar com o futebol feminino no 

clube, no dia subsequente a recebermos a notícia do nosso grande feito, subida 

à 1ª divisão, apesar de termos ficado em segundo lugar no campeonato. Dado 

não concordar com as opções da direção para terminarem com a equipa sénior 

feminina, optei por me demitir também das minhas funções como treinadora. 

Decisão esta que me custou imenso, dado adorar trabalhar com aquelas 

crianças. 

          Pouco tempo depois recebi um convite para ir jogar para o AC 

Milão/Montra de talentos, em Guimarães, e para treinar as Sub-13 do AC Milão 

no Porto, convite que aceitei. 

 Em dezembro devido a desentendimentos entre as parcerias AC Milão e 

Montra talentos, houve uma rutura total entre as mesmas. Desta forma a Montra 

talentos decidiu unir-se à equipa do Valadares Gaia Futebol Clube, clube em que 

joguei na equipa sénior e fui treinadora principal durante três anos do escalão 

Sub-11 e Sub-13.  
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 Após a minha saída do Valadares Gaia Futebol Clube, ingressei um ano 

na equipa sénior como jogadora e ainda assumi o comando da equipa de Sub-

19 feminina do Custóias Futebol Clube. 

 No ano seguinte surgiu-me um convite para criar uma escola de futebol 

feminino no Futebol Clube Oliveira do Douro, tendo criado uma equipa sénior 

onde estive a jogar e uma equipa de Sub-15 onde fui treinadora principal. 

 Em 2017, voltei para o Valadares Gaia Futebol Clube, tendo estado a 

orientar a equipa de Sub-15 e a jogar na equipa sénior. 

 Na recente época desportiva e apesar de ser feliz no clube onde me 

encontrava anteriormente, optei por sair da minha zona de conforto. Parti para 

um novo clube, para uma nova associação, sempre na esperança de conhecer 

novas pessoas, novas realidades, e de ter novos desafios. Abracei assim um 

projeto no Ribeirão 1968 Futebol Clube, sendo jogadora da equipa sénior e a 

treinadora principal da equipa de Sub-19 feminina, equipa onde estou a realizar 

o meu estágio profissional. 
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2.3 O Sonho 

 

Eu não fui uma criança diferente das outras. Como tal existiu uma pessoa 

que marcou a minha infância e que se tornou uma referência. O meu ídolo, a 

pessoa que eu desejava ser quando fosse grande. Não, não pensem que foi o 

Cristiano Ronaldo, mas sim a minha treinadora Bárbara Moreira, que me 

acompanhou na minha primeira “carreira” desportiva, no atletismo. Aquela 

senhora, sim para mim era uma senhora, apesar da tenra idade, além de ser 

minha treinadora era também professora de Educação Física.  

Sempre sonhei ser professora, mas a vontade de ser treinadora também 

me corria nas veias. Aquela mulher exemplar demonstrou ser possível ter uma 

família, ser treinadora e ser professora.  

Desde cedo percebi que não ia ser uma tarefa de todo fácil, nem todos os 

momentos seriam coloridos, e seria inevitável viver aqueles dias cinzentos que 

persistem em nos dar razões para desistir. 

Não é nada fácil conciliar o ser professora de Educação Física, juíza de 

atletismo, jogadora de futebol e treinadora estagiária, contudo o gosto por aquilo 

que faço leva-me a ultrapassar qualquer obstáculo. 

           Frequentemente ouço: “Quem corre por gosto não cansa.” Não consigo 

concordar na plenitude, porque cansa, cansa e muito, mas vale tanto a pena que 

até parece que não precisamos de parar, que não necessitamos de descansar e 

dormir torna-se quase uma exigência estabelecida pelo nosso corpo.  

Quando somos crianças, perguntam-nos constantemente: O que queres 

ser quando fores grande?  

Ao contrário da maior parte das crianças, eu sempre soube o que queria 

ser quando crescesse e a minha resposta foi sempre a mesma: ser professora e 

treinadora. Sou apaixonada pelo desporto e adoro trabalhar com crianças. Nada 

melhor que o ensino e o treino para unir duas das minhas paixões. 

           Desde que me lembro da minha existência, sempre afirmei que é isto que 

quero.  
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           Várias vezes me questionaram se valeria a pena o esforço, se iria 

conseguir emprego nesta área, se não deveria optar por uma outra vertente. 

Ainda hoje as questões continuam, mas a mais frequente é se conseguisse voltar 

o tempo atrás se escolheria um outro curso, uma outra área, uma outra profissão. 

A minha resposta é sempre a mesma: NÃO!!! 

 Ser professora e treinadora é uma paixão e apesar de neste momento não 

me darem a estabilidade profissional, financeira, familiar, que qualquer pessoa 

sonha para a sua vida, elas dão-me a felicidade de fazer o que mais amo na 

vida. Poderia ter de facto optado por qualquer outra área que me fosse dar essa 

estabilidade, mas a probabilidade de ser infeliz seria plena. 

Sempre quis isto para a minha vida e independentemente do que os 

outros possam pensar, eu escolhi o meu caminho, do qual não me arrependo. 

Mentiria se dissesse não ter aqueles dias cinzentos e obscuros que me dão 

vontade de desistir de tudo, mas a vida é feita de opções e esta é a minha. 

Mais do que a satisfação de fazer algo por mim, é conseguir marcar a 

diferença naqueles que me rodeiam. 
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 2.4 As minhas expetativas 

 
 

“Grandes realizações sempre acontecem em uma estrutura de grandes 
expectativas.” 
 (Kinder, s.d.)  

                                                                                                         
Após a conclusão do 1º ano do mestrado de treino de alto rendimento, na 

FADEUP, deu-se início a um dos momentos mais importantes do meu curso, a 

realização do estágio profissional (EP). 

As minhas expetativas para o EP não poderiam ser maiores, pois foi um 

momento pelo qual ansiei e trabalhei muito para que acontecesse.  

 Refletindo sobre mim própria considero ter caraterísticas positivas que 

poderão vir a beneficiar o meu estágio.  

Acredito que o meu amor pela profissão, e o facto de ter estado ligada ao 

desporto durante toda a minha vida irá ser um ponto positivo que possa vir a 

beneficiar o meu desenvolvimento como treinadora. Trabalhando-se com gosto 

tudo se torna mais belo e agradável, quer para nós treinadores como para os 

nossos atletas. 

Sou uma pessoa dedicada, responsável e que exijo muito de mim, o que 

será importante para dar um bom exemplo às minhas atletas.  

O objetivo da nossa formação é melhorar a qualidade de ensino e das 

aprendizagens dos atletas. O treinador tem de desenvolver uma atitude reflexiva 

e investigativa. Desta forma a formação pretende formar um treinador 

construtivista, que processe informações, que tome decisões, que gere 

conhecimento prático e que possua crenças e rotinas que influenciem a sua 

atividade profissional. Deve conceber ao profissional que aprenda a partir do seu 

contexto de ação e que analise e interprete a sua atividade através de uma 

reflexão crítica. 

A prática do treinador esbarra com graves limitações ao seu exercício, 

onde o treinador está permanentemente a ser confrontado com a questão dos 

limites da sua influência sobre os atletas. A reação destes está longe de ser 
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controlada em todos os seus aspetos, e uma formação profissional adequada 

não é só por si garantia de sucesso profissional. 

  Numa profissão técnica, a competência não exclui, nem o erro, nem o 

sucesso. Nas profissões que se trabalha com pessoas é preciso aceitar, como 

uma "inevitabilidade", os semifracassos ou mesmo os fracassos graves. 

  O período de estágio apesar de não ser muito longo, torna-se muito 

marcante para o treinador, na medida em que vai encontrar as primeiras 

dificuldades da sua profissão. 

Segundo Galvão (1998: 90), “Entrar no mundo profissional implica 

abandonar alguma segurança feita de apoios sucessivos, decidir sozinho e ter 

de enfrentar desafios que obrigam a crescer”.  

Por vezes na vida criamos um excesso de expetativas em torno de algo e 

o caminho para a frustração torna-se muito curto. Outras vezes, o facto de 

criarmos grandes expetativas leva-nos a grandes realizações. 
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2.5 Largar o certo para submergir no incerto 

 

                                                                                                         
Nem sempre mudança significa estar mal onde se está, mas por vezes 

sentimos uma necessidade estranha de sair da nossa zona de conforto, 

seguindo por caminhos diferentes daqueles que tínhamos em mente, 

anteriormente.  

Querer conhecer novas pessoas, outras realidades, o desejo de ter novos 

desafios, fez-me subitamente optar por sair do clube que tanto me diz, Valadares 

Gaia Futebol Clube, para mergulhar no dúbio. 

Atirei-me de cabeça para uma nova cidade, uma nova associação, um 

novo clube, RFC. Tomar esta decisão no ano da realização de estágio talvez 

possa parecer descabido e uma loucura, mas sou apologista de que se for para 

ser fácil e sem aprendizagem, não vale a pena ser feito. 

Seria certamente mais fácil realizar o estágio num sítio para mim familiar 

e com pessoas conhecidas, mas acredito que a aprendizagem, as experiências 

e as vivências não seriam tão relevantes. 

Absorvi todas as informações que me forneceram, e previ encontrar um 

clube bem diferente do que estava habituada. Um clube que não visse com os 

mesmos olhos o futebol feminino, como se vê o masculino.  

Como sabemos o futebol feminino é muito discriminado em relação ao 

masculino, mas no Valadares Gaia Futebol Clube, tentavam de todas as formas 

diminuir ao máximo as diferenças e os apoios em relação aos dois sexos. Apesar 

do esforço notavam-se sempre diferenças, mas estas eram bem menores do que 

por todos os outros clubes por onde passei.   

Para este novo clube eu tinha consciência que as condições de treino e 

os apoios por parte do clube seriam bem diferentes daquelas a que eu estava 

habituada. E esse foi o meu grande desafio, tentar fazer um bom trabalho com 

menos condições, com menos apoios e com menos opções. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Enquadramento da prática 

profissional 
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3.1 Enquadramento Institucional  

 

3.1.1 Caraterização do clube 

 

Ribeirão 1968 Futebol Clube, também conhecido por Ribeirão, é um clube 

da vila de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão. Foi fundado a 14 de 

Setembro de 2015 com um projeto ambicioso.  

O senhor Paulo Figueiredo foi o primeiro presidente do clube. 

Presentemente o atual presidente é o senhor Hugo Couto, estando desde Junho 

de 2018 a liderar o clube. 

Em setembro de 2015 foi formado o primeiro plantel sénior masculino, que 

disputou o campeonato distrital, da 1ª divisão, série C, da Associação de Futebol 

de Braga (AF Braga), na época 2015/2016, acabando por conquistar a 4ª posição 

da série. Na época seguinte 2016/2017, a maio de 2017, o plantel sénior 

masculino é consagrado campeão, conquistando a série C do Campeonato 

Distrital da 1ª Divisão da AF Braga, com 65 pontos. A maio de 2018, o plantel 

sénior masculino conquista o campeonato distrital divisão de honra da AF Braga, 

com 76 pontos. Presentemente o plantel sénior masculino disputa o Campeonato 

Distrital Pro-Nacional, da AF Braga. 

Em setembro de 2016 é formado o primeiro plantel sénior feminino, que 

disputou o Campeonato Nacional de Promoção feminino na época 2016/2017, 

tendo conquistado a 6ª posição da série A. Atualmente o plantel sénior feminino 

disputa o Campeonato Nacional II Divisão futebol feminino. 

Em setembro de 2017 é formado o primeiro plantel Sub-19 feminino, o 

qual competiu no Campeonato Nacional Juniores feminino, Sub-19, futebol 9, na 

época 2017/2018, tendo ficado na 3ª posição, da série B. Atualmente o plantel 

Sub-19 feminino disputa o mesmo campeonato. 

Em maio de 2017, a equipa de juniores sagrou-se campeã da 1ª divisão, 

da série C, da AF Braga. Na época de 2017/2018, a equipa de iniciados foi 

campeã da 2ª divisão, série D, assim como a equipa de infantis foi campeã, na 

série I, em futebol de 7.  
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3.1.2 Departamento futebol feminino 

  

O futebol feminino no RFC existe apenas desde o ano de 2016, e o seu 

crescimento tem ocorrido de uma forma bastante lenta. O número de praticantes 

femininas é de apenas 40 atletas. Tanto a equipa sénior, como a equipa júnior 

têm somente 17 atletas inscritas cada uma, havendo ainda seis atletas 

distribuídas pelas equipas de formação masculinas. O número escasso de 

atletas é uma realidade no futebol feminino, o que leva a dificuldades e 

problemas que irei relatar ao longo do RE. 

Atualmente, o clube apresenta duas equipas a competir nos campeonatos 

nacionais. A equipa sénior disputa o campeonato nacional da 2ª divisão e a 

equipa júnior compete no campeonato nacional de juniores. 

Através do organograma do departamento de futebol feminino do RFC 

podemos observar a dinâmica hierárquica e organizativa do departamento de 

futebol feminino. 

No topo hierárquico encontra-se o presidente Hugo Couto. 

O clube em vez de optar por ter um vice- presidente do clube, como 

normalmente acontece, designou um presidente e um vice- presidente para cada 

departamento. 

Assim, o presidente do departamento de futebol feminino é o Sr. António 

Costa e o vice-presidente é o Sr. José Silva. 

Logo de seguida temos o coordenador e responsável técnico do 

departamento, o Sr. Francisco, nome este fictício, que tentava fazer 

praticamente tudo, tal como: efetuar as inscrições dos jogadores; requisitar os 

transportes; preparar todas as requisições de materiais e equipamentos; 

elaborar os documentos necessários à organização de jogos; preparar as capas 

e vinhetas para os jogos, entre outras funções. Todas estas funções eram 

realizadas com o apoio da secretária técnica, Telma, também este nome fictício. 

Os três diretores do clube José, Maria e João, não tinham delineadas 

muitas funções, fazendo apenas o transporte para os jogos e realizando algumas 

funções nos mesmos, quando o coordenador não estava tão presente.  
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José  
Maria  
João  

 

 

 

Drª. Catarina 
Moita 

 

 

Telma* 
 

 

Joaquim* – Seniores 
Ana Cerqueira – Formação 

Joana Ribeiro- Adjunta 
Aurélio Pinheiro – Guarda-Redes 

João Couto-Adjunto Guarda Redes 
 

 

 

Marlene* - Massagista 
 

 

 

 

Penso que as funções foram mal distribuídas, ou acredito que talvez nem 

tenham mesmo sido distribuídas, causando alguns mal-entendidos durante a 

época desportiva e havendo alguns problemas que irei mencionar ao longo do 

RE, e que poderiam facilmente ser evitados se todos soubessem o lugar a 

ocupar e as funções a desenvolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                               Figura 1 - organograma 
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3.1.3 As instalações desportivas 

  Estádio do Passal - Em janeiro 

de 2017 foi oficialmente dado a 

cedência do campo do Passal ao 

Ribeirão. O estádio localiza-se 

na Avenida 3 de Julho em 

Ribeirão. Tem capacidade para 

2500 espetadores, com duas 

bancadas cobertas, relvado natural, dois balneários para equipas, um balneário 

para árbitros e um departamento médico. 

 

Campo de Treinos- O Complexo 

Desportivo Municipal de 

Ribeirão, ou campo de treinos, 

localizado na rua do Xisto, em 

ribeirão, tem desde 2005 

relvado sintético para futebol de 

11, futebol de 9 e futebol de 7. 

Tem uma bancada coberta, dois balneários para equipas, 1 balneário para 

árbitros e um departamento médico.  

 

3.1.4 Material disponível no campo de treinos 

 

 Material/Equipamento Quantidade 

Balizas de 11 4 

Baliza de 7 2 

Baliza Pequenas 4 

Cones 30 

Sinalizadores 100 

Bolas 12 

Escadas 2 

Arcos 8 

Barreiras 6 

Estacas 15 

Figura 3 - campo de treinos    

 

 

Quadro 1 – material disponível   

Quadro 1- Material disponível 

Figura 2 - estádio do Passal 
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3.1.5 Histórico da equipa Sub-19 feminino em competição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Época Resultados 

2017/2018 

No campeonato nacional de juniores de futebol feminino, a 

equipa conquista o 3º lugar, não sendo apurada para a 

segunda fase.  

Obteve 23 pontos, tendo conseguido em 14 jogos, 6 vitórias, 

5 empates e 3 derrotas. 

Quadro 2 - histórico da equipa Sub-19   

Quadro 2- Histórico da equipa sub-19 
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3.1.6 Recursos humanos, financeiros e condições de treino 

 

Como sabemos, o futebol feminino em Portugal, ainda se encontra numa 

fase de desenvolvimento inicial, não obstante o seu crescimento, principalmente 

nos últimos três anos, com a aposta no futebol feminino, do Sporting Clube de 

Portugal, do Sporting Clube de Braga e mais recentemente do Sport Lisboa e 

Benfica. 

No que concerne aos recursos financeiros, os apoios e patrocínios das 

equipas femininas são quase inexistentes, muito devido à fraca visibilidade que 

o futebol feminino em Portugal ainda tem. 

Devido às restrições financeiras existentes, em geral, nos clubes com 

futebol feminino, e não sendo o RFC exceção, os recursos humanos disponíveis 

tornam-se escassos. A equipa técnica sénior feminina, apenas é constituída pelo 

treinador principal, tendo como ajudante uma treinadora estagiária e ainda dois 

treinadores de guarda-redes. Em relação à equipa técnica das juniores somente 

altera o treinador principal, que neste caso sou eu. A treinadora adjunta e os 

treinadores das guarda-redes são os mesmos que trabalham com a equipa 

sénior feminina. 

Contamos também com o apoio de uma massagista, que auxilia todos os 

atletas do clube em dias de treino, e que nos acompanha em grande parte dos 

jogos. Existe ainda um coordenador, responsável pelo departamento feminino e 

uma diretora para a equipa júnior, que nem sempre estavam presentes nos dias 

de treino e jogos, ficando assim os elementos da equipa técnica sobrecarregados 

com outro tipo de preocupações e funções que não eram as suas. 

Como em quase todos os clubes, no RFC, as atletas não recebem salário, 

nem ajudas de custos, enquanto os treinadores são remunerados. A equipa 

sénior tem direito a um prémio de jogo, somente nas vitórias, sendo algo fora do 

comum e fora da realidade do futebol feminino, excetuando em algumas equipas 

da Primeira Divisão Nacional feminina. 
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O departamento de futebol feminino sustenta-se com o dinheiro das 

mensalidades da equipa júnior, dos patrocinadores e pelos apoios fornecidos 

pelo próprio clube.  

A equipa júnior não tem direito a equipamentos de treinos, sendo 

“obrigada” a adquirir o kit de treinos e o kit de saída para os jogos. O equipamento 

de jogo foi fornecido pelo clube. 

O transporte para os jogos fora, grande parte das vezes era assumido 

pelo clube, contudo por vezes, foi necessário o apoio dos pais, treinadores e 

diretores para garantirem o transporte das atletas. 

Por fim, relativamente às condições de treino, a equipa júnior treinava três 

vezes por semana, à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, das 19h às 20:15h. 

O facto de treinarem à sexta-feira e jogarem ao sábado, implicou um certo 

cuidado nos planeamentos das sessões de treino de sexta-feira, uma vez que 

não nos foi possível alterar o treino para quinta-feira. 

No treino de segunda-feira tínhamos meio campo de futebol de 11 para 

treinar, contudo nos restantes dias tínhamos apenas 1/3 do campo, o que 

dificultou bastante a forma como a semana de treinos era planeada. 
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3.2 Enquadramento Funcional 

 

3.2.1 A minha equipa técnica 

 

          Assistimos, nos dias que correm, ao aumento do número de elementos de 

uma equipa técnica, sendo que as estruturas se encontram cada vez mais 

profissionalizadas e as respetivas tarefas são criteriosamente definidas (Sousa, 

2018). Contudo, isto está longe de ser uma realidade no futebol feminino, pelo 

menos em grande parte das equipas, que são consideradas amadoras. 

 Ao longo do meu estágio, assumi a função de treinadora principal da 

equipa de Sub-19 feminina, do RFC. Coube-me a mim realizar as diferentes 

fases do processo: planeamento, operacionalização/ realização e 

avaliação/reflexão, debruçando-me em várias tarefas, como: elaboração do 

plano anual, dos mesociciclos, dos microciclos, dos planos de sessão de treino 

e participação competitiva, análise e avaliação dos adversários, análise dos 

jogos, etc. 

 Ao meu lado tinha uma treinadora estagiária, que me ajudou nas sessões 

do treino, assim como na filmagem dos jogos e na realização das estatísticas de 

jogo.  

 Apesar de ser uma rapariga de apenas 22 anos, acanhada, bastante 

fechada, com dificuldades de comunicação com as atletas e com falta de 

confiança, ela demonstrava perceber de futebol. Dava a sua opinião, 

discutíamos sobre como jogar, com quem jogar, sobre as sessões de treino, 

entre outras coisas.  

A Joana foi um elemento fundamental em tudo o que foi construído e 

conseguido ao longo da época desportiva. Ela tinha aquilo que podemos chamar 

do trabalho “invisível” ,em que poucos notavam a presença dela e o trabalho 

realizado, mas que para mim foi fundamental a sua ajuda. 

 Tinha ainda dois treinadores de guarda-redes, tendo deixado a cargo 

destes dois elementos, o trabalho com as guarda-redes. Houve quase sempre 
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uma enorme facilidade de comunicação, de trabalho e de troca de opiniões 

fundamentais para o sucesso da equipa. 

 Um deles, João Couto, nem sempre conseguia estar presente, devido à 

sua atividade profissional, fora do clube. Apesar disso, foi uma grande ajuda, não 

só no treino das guarda-redes, mas na alegria que trazia para o treino e jogos, o 

que levou a uma maior motivação por parte das atletas e a criação de um 

excelente ambiente no grupo de trabalho. 

 Já o Aurélio Pinheiro, esteve sempre presente e foi uma mais valia não só 

para a evolução das guarda-redes, mas também para as conquistas da equipa. 

O facto de ser pai de uma jogadora, por vezes dificultou um pouco a harmonia 

na nossa relação, principalmente quando a filha era menos utilizada.   

 Segundo Sousa (2018), conhecermos os profissionais com quem 

trabalhamos deve constituir, desde logo, uma preocupação, em circunstâncias 

nas quais muitas das vezes o clima pré- competição possibilita até a libertação 

de um maior tempo e espaço para que todos se conheçam. Defende ainda que 

a perceção de uma hierarquização num grupo de trabalho permite que o espaço 

que cada individuo ocupa seja respeitado.  

 Inicialmente foi complicado lidar com este colega de trabalho, mas com o 

tempo e através do conhecer mútuo, as dificuldades sentidas foram 

desaparecendo. Com o tempo, o Aurélio, percebeu qual o seu papel na equipa 

e quais as suas funções, e começou a conseguir separar, dentro dos possíveis, 

o ser pai do ser treinador.  

 É necessário harmonia dentro de uma equipa técnica e essa harmonia 

aos poucos foi surgindo. Começou-se a percecionar um clima de paz e 

positividade, e que, só assim foi possível que diferentes visões fossem 

direcionadas para a mesma causa, tendo havido a contribuição de todos os 

elementos da equipa técnica. 

 Não é fácil ter a capacidade de encontrar a própria motivação e ainda 

conseguir proporcionar condições para que os outros se movam em torno de um 

objetivo definido. Temos de ter a capacidade de ouvir, aceitar, ceder e ao mesmo 

tempo orientar, em prol de uma conquista (Sousa, 2018). 
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 Quando se pertence a uma equipa, o nosso trabalho nunca pode ser 

realizado sozinho. Apesar de as últimas decisões recaírem sobre mim, a opinião 

destes três profissionais foi fundamental para que o trabalho fosse desenvolvido 

da melhor forma. Tenho a consciência plena de que sem eles, os resultados 

obtidos, não só pelos números da tabela classificativa, mas principalmente pela 

enorme evolução que se denotou em algumas atletas, nunca seriam tão 

relevantes e positivos como foram. 
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3.2.2 As minhas meninas 

 

 O plantel foi constituído por desassete atletas, tendo oito delas vindo de 

outros clubes e uma das atletas foi inscrita pela primeira vez. Assim, apenas 8 

tinham representado o RFC no ano anterior, sendo que duas delas estavam a 

competir no campeonato masculino de infantis. 

 O clube perdeu atletas importantes do ponto de vista competitivo para 

outros clubes, obrigando a equipa a ter de começar praticamente do zero, na sua 

forma de pensar e de jogar.  

Das dezassete jogadoras constituintes da equipa júnior, onze estavam 

inscritas para jogarem também pela equipa sénior, tendo algumas realizado o 

exame médico de dupla subida, para que tal fosse possível. 

 Em termos etários, a composição da equipa revelou-se bastante 

heterogénea. As idades oscilavam entre os 13 e os 18 anos, sendo a média de 

idades da equipa de, aproximadamente, 16 anos.  

 Segundo as idades das minhas atletas, estas encontravam-se numa fase 

muito importante das suas vidas, a adolescência. Este período é marcado pelas 

diversas transformações corporais, hormonais e comportamentais. Esta é uma 

etapa muito importante na vida delas, na medida em que começam a descobrir 

a sua identidade e a definir a sua personalidade. Poderá ser uma fase marcante 

para o resto das suas vidas, tanto positivamente como negativamente, e cabe-

nos também a nós, treinadores, prestar atenção a certas atitudes delas nos 

treinos e jogos, para tentarmos perceber se existe algum problema, algum 

constrangimento ou alguma perturbação na atleta.  

 Para além da heterogeneidade de idades apresentada, esta equipa 

poderia ser mesmo dividida em dois grupos, em relação às técnicas básicas do 

futebol. Tinha um grupo de jogadoras com grandes capacidades na execução 

dos elementos fundamentais do futebol e um outro grupo com bastantes 

dificuldades em o fazer. 

 Já em relação à capacidade e competência de as jogadoras em cumprir 

um papel ou um objetivo dentro do campo, ou seja, a tática, praticamente todas 
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elas tinham grandes dificuldades. Assim, uma das preocupações fundamentais 

recaiu sobre a tentativa de todas as jogadoras se identificarem com o “nós” e 

com as ideias coletivas, e não tanto com o “eu”, uma vez que cada uma tinha a 

sua forma de interpretar o futebol.  

Tornou-se crucial sensibilizá-las para a importância de perceberem e 

assimilarem os nossos princípios de ação e o que era requerido nos diferentes 

momentos de jogo, pretendendo-se desde início modelar a interpretação de cada 

jogadora com aquilo que desejávamos. 

 No global, era um plantel com diversas opções e com algumas atletas 

capazes de jogar em diferentes posições, o que trazia algumas garantias em 

casos de lesões, subidas à equipa sénior e/ ou castigos. Contudo, existiam 

algumas limitações neste grupo de trabalho, principalmente a nível defensivo. 

 A guarda-redes principal da equipa esteve muitas vezes ausente, devido 

aos trabalhos da Seleção Sub-16 e Sub-17, apesar dos seus 15 anos. E quando 

estava presente no clube era muitas vezes chamada à equipa sénior, tendo 

jogado por várias vezes ao sábado, na equipa júnior, e ao domingo, na equipa 

sénior. 

 A segunda guarda-redes tratava-se de uma atleta que, na época anterior, 

raramente foi utilizada e apesar da sua qualidade, ela desmotivava facilmente, 

uma vez que as atenções, por parte das pessoas do clube e seus seguidores, 

recaiam sempre sobre a guarda-redes principal.  

 Durante a época esta atleta foi trabalhada, tanto ao nível física, técnico, 

mas também psicológico, e conseguimos, equipa técnica, que ela se tornasse 

uma opção bastante válida para a nossa equipa, sendo por vezes a primeira 

opção em alguns jogos. 

 Esta equipa apenas tinha uma lateral esquerda, assim como defesa 

central e lateral direita, o que nos levou a ter de adaptar jogadoras a estas 

posições, durante a época. 
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Nome 
Data de 

Nascimento 
Posição Pé Dominante 

Jogadora 1 09/01/2002 Avançado Direito 

Jogadora 2 28/07/2001 Avançado Direito 

Jogadora 3 11/02/2003 Defesa lateral esquerdo Esquerdo 

Jogadora 4 25/12/2000 Extremo Direito 

Jogadora 5 25/09/2000 Médio Direito 

Jogadora 6 14/08/2000 Médio Direito 

Jogadora 7 25/09/2003 Guarda-redes Direito 

Jogadora 8 25/01/2005 Avançado/Extremo Direito 

Jogadora 9 24/03/2005 Extremo Direito 

Jogadora 10 14/07/2000 Avançado Direito 

Jogadora 11 13/09/2001 Defesa lateral direito Direito 

Jogadora 12 01/03/2003 Avançado Direito 

Jogadora 13 22/05/2005 Defesa central Direito 

Jogadora 14 22/04/2002 Avançado Direito 

Jogadora 15 11/05/2000 Avançado Direito 

Jogadora 16 03/01/2002 Médio Direito 

Jogadora 17 02/08/2000 Guarda-redes Direito 

Quadro 3 - caraterização das atletas   

Quadro 3- Caraterização das atletas 

 



ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

36 
 

3.2.3 Caraterização do contexto competitivo 

 

 A equipa Sub-19 RFC, esteve inserida na série B do Campeonato 

Nacional de Juniores Feminino, 2018/2019 com as seguintes equipas: 

 A.M.C.H Ringe 

 AD Lousada 

 FC Romariz 

 Gatões FC 

 SC Castêlo da Maia 

 SC Freamunde 

 SC Vila Real 

 União D. S. Roriz 

 

 Em cumprimento do disposto do Art. ° 11° do regulamento da competição, 

o Campeonato Nacional de Juniores Feminino é constituído por 54 clubes e 

disputado em três fases. Na 1ª fase os 54 clubes participantes foram distribuidos 

em 6 séries, com 9 clubes cada, de acordo com a sua localização geográfica, e 

ainda uma série da região autónoma da madeira, constituída por 4 clubes . 

 Em cada série, todos os clubes jogaram entre si, duas vezes, uma na 

qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante. Para a 2ª fase da prova, 

apura-se apenas o primeiro classificado de cada uma das séries, mais o melhor 

segundo classificado de todas as séries, perfazendo assim um total de 8 equipas 

apuradas. Estas 8 equipas, serão divididas em duas séries de 4 equipas cada, 

as quais elaboradas de acordo com a localização geográfica dos clubes 

apurados. Em cada uma destas 2 séries, todos os clubes jogarão entre si, duas 

vezes, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante. 

 Na final, as equipas vencedoras de cada uma das 2 séries da 2ª fase, 

jogarão entre si duas vezes, para apuramento do campeão. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS SÉRIES 1ª FASE 

Série A Série B Série C 

Âncora Praia FC AMCH Ringe AJE Hernâni Gonçalves 

Vilaverdense FC FC Romariz ASS Vermelhinhos 

Juventude Mouquim Gatões FC Boavista FC 

Os Sandinenses Ribeirão 1968 FC C Albergaria 

AD Esposende SC Câstelo da Maia Casa PC Vila Nova Paiva 

BFC Bragalona SC Freamunde FC Parada 

AD Paredes SC Vila Real Nespereira Fut. C 

CP Martim UDS Roriz SC Senhora da Hora 

SC Braga AMCH Ringe Valadares Gaia FC 

Série D Série E Série F 

A.D.C.R. De Pereira C Ouriense Amora FC 

AD Souselas Clube Futebol Benfica Esc. Fut. Fem. Setúbal 

AR Meirinhas Gd. A-Dos- Francos Estoril Praia 

Ass. C.R. Maceirinha Ginásio C. Alcobaça FC Barreirense 

GD Os Vidreiros Lisboa SC Ourique DC 

Lusit. Vildemoinhos Rio Mouro Rinc. Mercês Paio Pires Fut C 

S. Lisboa Nelas S.L. Benfica Palmelense FC 

Seia FC SC União Torrense Praia de Milfontes 

União Rec. Cadima Sporting Sad Quintajense FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - distribuição das séries 1ª fase  

Quadro 4- Distribuição das séries 1ª fase 
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3.3 Futebol Feminino 

 

 “Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito.” 
(Einstein, s.d.) 

 

O futebol feminino é nos dias de hoje um dos desportos em maior 

crescimento e evolução. Não só pelo número de jogadoras que aumentou 

exponencialmente nos últimos anos, mas também pelo maior interesse por parte 

dos adeptos. 

A modalidade é praticada por equipas constituídas somente por mulheres 

e apesar de em muitos países, a predominância da prática ser realizada por 

homens, já existem diversos países com equipas profissionais e amadoras de 

futebol feminino. 

A nível internacional, a quantidade do número de atletas federadas e a 

qualidade do futebol feminino continua a desenvolver-se, muito por mérito dos 

esforços que têm vindo a ser feitos pela União das Associações Europeias de 

Futebol (UEFA), em termos de apoio, bem como pelas federações e clubes de 

toda a Europa. 

As mulheres têm sido importantes para o desenvolvimento e evolução do 

futebol até hoje. Os primeiros indícios datam desde o tempo da Dinastia Han 

(206 a.C. - 220 d.C.) em que elas jogavam uma variação do antigo jogo chamado 

TSU Chu. Há também indícios que, por volta do Séc. XV, as mulheres praticavam 

jogos de bola, especialmente na França e Escócia.  

Embora alguns países já tivessem realizado jogos entre equipas formadas 

apenas por mulheres entre o final dos anos 1800 e início dos anos 1900, 

somente após a Primeira Guerra Mundial as mulheres pisaram em campo na 

Itália e na Alemanha. 

Com o crescimento constante do número atletas femininas no futebol, não 

tardou até que a maior entidade do desporto orientasse o olhar para elas. A 

Federação Internacional de Futebol (FIFA), em 1991, na China, realizou o 

primeiro Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. A primeira competição 
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internacional feminina contou com 12 equipas e consagrou a seleção norte-

americana como a primeira campeã mundial de futebol feminino. O pódio foi 

composto pelos Estados Unidos, que venceu a Noruega, segundo lugar, por 2 a 

1 e a Suécia, que derrotou a Alemanha por 4 a 0, ficando com o terceiro lugar. 

Competições como o Campeonato da Europa Feminino ou a UEFA 

Women’s Champions League ganharam exposição, tendo as futebolistas 

europeias de topo aparecido como personalidades e modelos a seguir pelas 

jovens, assim como já acontecia em relação ao futebol masculino. 

Segundo a FIFA, a primeira partida oficial entre mulheres foi disputada no 

dia 23 de março de 1895, em Crouch End, Londres, Inglaterra, tendo o jornal 

Britânico The Guardian, conhecido na altura como Manchester Guardian 

relatado: 1“Verdade, jovens homens correriam mais e bateriam mais forte, mas, 

além disso, eu não posso acreditar que eles mostrariam qualquer outro 

conhecimento maior ou habilidade na execução. Eu não penso que o futebol 

feminino deva ser extinto por causa de importantes artigos escritos por velhos 

homens sem simpatia por tanto pelo futebol como um jogo quanto pelas 

aspirações de jovens mulheres. Se o futebol feminino morrer, será uma morte 

difícil.”  

O futebol feminino para além de estar bem longe de morrer, a cada passo 

se torna mais vivo e entusiasta para quem o acompanha. O trabalho feito na sua 

promoção e fomento, de forma a atrair mais raparigas e mulheres no 

envolvimento do desporto, seja como jogadoras, árbitras, treinadoras, 

voluntárias ou espetadoras está à vista de todos, tendo em conta os inúmeros 

eventos realizados e pela atenção proporcionada por parte dos órgãos de 

comunicação. 

 

 

 

                                                           
1  Wikiwand. (2017). Consult. 19 Mar 2019, disponível em 
http://www.wikiwand.com/pt/Futebol_feminino 
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 Figura 5 - atletas seniores inscritas por época Figura 4 - atletas juniores inscritas por época 

3.3.1 Futebol Feminino em Portugal 

 

O futebol feminino é uma modalidade relativamente recente no mundo do 

desporto, principalmente quando comparado ao futebol masculino. Esta é, 

apesar do grande desenvolvimento nos últimos anos, uma modalidade ainda 

pouco reconhecida no panorama nacional, refletindo-se sobretudo na seleção 

portuguesa a nível internacional que, neste momento, ocupa a 30ª posição do 

ranking FIFA Feminino.  

O primeiro jogo da Seleção Nacional de futebol feminino foi realizado a 24 

de Outubro de 1981 contra a sua congénere Francesa, em Le Mans, tendo sido 

o resultado final o empate a um golo. 

Até hoje, a seleção principal apenas conseguiu o apuramento para uma 

fase final do campeonato da Europa, em 2017, não tendo todavia disputado 

qualquer fase final do campeonato do mundo. Em 2012, a Seleção Nacional de 

Sub-19 conseguiu o apuramento para o Campeonato da Europa, realizado na 

Turquia, tendo sida eliminada nas meias-finais, pela Espanha. 

O futebol feminino teve um grande crescimento na última década, em 

relação ao número de praticantes, contudo este ainda não é suficiente. O número 

de praticantes federadas neste momento ultrapassa os 4 mil. Na época de 

2017/2018, foram inscritas 3701 atletas juniores e 1073 atletas seniores. Em 
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2007/2008, ou seja, há dez anos, somente estavam inscritas 736 atletas seniores 

e 932 atletas seniores, tal como é possível verificar nas figuras 5 e 6.  

 Assim, torna-se crucial desenvolver, ainda mais o futebol feminino, tanto 

a nível da formação, com o intuito de aumentar a participação de atletas nesta 

modalidade e para se potenciar jogadoras com mais qualidade, como a nível 

sénior, tornando os clubes e os campeonatos cada vez mais competitivos.  

A partir de 2009/2010, a final da Taça de Portugal passou a ser disputada 

no Estádio Nacional do Jamor, promovendo uma maior visibilidade à 

modalidade. A primeira edição decorreu na época de 2003/2004 e foi vencida 

pela Sociedade União 1º de Dezembro. 

O trabalho tem sido realizado pelos responsáveis pelo futebol feminino em 

Portugal, destacando-se a época 2016/2017, onde se juntaram ao principal 

campeonato de futebol feminino em Portugal, equipas da I Liga Portuguesa de 

Futebol masculino, como o Sporting Clube de Portugal, o Sporting Clube de 

Braga, o Grupo Desportivo Estoril Praia e o Clube de Futebol Os Belenenses . A 

aposta destes clubes no futebol feminino veio aumentar em muito a visibilidade, 

mostrando assim o interesse em fazer crescer esta modalidade no panorama 

nacional.  

É fundamental que este trabalho continue a ser feito e que cada vez mais 

se formem equipas novas, com poder financeiro para que possam tornar os 

campeonatos cada vez mais competitivos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sporting_Clube_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sporting_Clube_de_Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sporting_Clube_de_Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Desportivo_Estoril_Praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_de_Futebol_Os_Belenenses
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Em 1985, foi criada a 

Taça Nacional de futebol 

feminino, pela FPF. A partir 

de 1993/94, a taça foi 

substituída pelo 

Campeonato Nacional de 

futebol feminino, uma 

competição constituída por 

dez equipas. Neste 

formato, as equipas 

classificadas do 1º ao 4º 

lugar da 1ª fase, jogavam 

entre si num grupo de 

apuramento de campeão e 

as equipas classificadas do 

5º ao 10º lugar, jogavam 

num grupo de manutenção. 

Os pontos obtidos na 1ª fase 

eram divididos em metade 

para a segunda fase e o clube vencedor do grupo de apuramento de campeão 

era sagrado campeão e desta forma conseguia um lugar na liga dos campeões 

de futebol feminino da UEFA. Os dois últimos lugares do grupo de manutenção 

seriam despromovidos ao campeonato promoção feminino. 

Na época de 2016/2017, com o convite para participarem no Campeonato 

Nacional de futebol feminino, algumas das equipas do principal escalão de 

futebol masculino, foi criado um novo formato de competição. O campeonato foi 

constituído por 14 equipas. Nesse ano, o campeonato passou a designar-se 

de Liga de futebol feminino Allianz, por motivos de patrocínio. 

Na época 2017/2018, o panorama do futebol feminino em Portugal foi 

constituído por duas divisões nacionais, para além da Taça de Portugal. A Liga 

de Promoção foi constituída por 5 séries de 10 equipas cada, sendo que as 8 

Quadro 5 - vencedores por época desportiva   

Quadro 5- Vencedores por época desportiva 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_dos_Campe%C3%B5es_de_Futebol_Feminino_da_UEFA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_dos_Campe%C3%B5es_de_Futebol_Feminino_da_UEFA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Promo%C3%A7%C3%A3o_Feminino
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melhores equipas disputaram um playoff de campeão. As restantes equipas 

jogaram a Taça de Promoção, tendo esta sido vencida pelo Valadares Gaia F.C. 

Na recente época, o nome das competições foi alterado, tendo o principal 

campeonato de futebol feminino, passado a chamar-se Liga BPI e o Campeonato 

de Promoção passou a ter o nome de Campeonato Nacional II Divisão. 

A Liga BPI desenrolou-se a duas voltas e a pontos corridos, tendo 

participado na mesma 10 clubes. Já o Campeonato Nacional II divisão foi 

constituída por 5 séries de 9 a 10 clubes cada. Para a fase de subida serão 

apurados 12 clubes, jogando os restantes clubes a Taça de Promoção. 

Em relação ao Campeonato Nacional de Juniores, futebol de 9, este 

apenas existe há três épocas. Tendo no ano de 2015/2016 sido vencida pelo 

Vilaverdense FC, e nas seguintes épocas pelo Sporting CP. 
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3.3.2 Futebol Feminino no distrito de Braga 

  

 A AF de Braga, tem 17 clubes a participarem nos vários campeonatos de 

futebol feminino. 

 Como é observável nos quadros nº 6 e nº7, nenhum dos clube tem pelo 

menos uma equipa feminina inscrita em todos os campeonatos. Contráriamente 

ao que acontece no futebol masculino, em que quase todos os clubes, têm pelo 

menos uma equipa masculina inscrita em cada competição.  

 Dos seis campeonatos femininos existentes, o máximo de equipas 

inscritas por clube é de três. Somente o SC Braga, Águia de Tabuadelo, 

Regadinhas Freiriz A.D.C, AD. Juventude Mouquim e Esc. Formação Fintas têm 

três equipas femininas a competir, sendo que todos os outros apenas têm duas 

ou uma equipa em competição. 

 O SC Braga tem uma equipa inscrita no Campeonato Nacional de 

juniores, uma no Campeonato II divisão e uma na Liga BPI, contudo não tem 

qualquer equipa inscrita nos Campeonatos Distritais de Sub-17, Sub-15 e Sub-

13. O facto de não terem competição nestes três escalões etários, leva a que, 

por vezes, jogadoras com 13 anos estejam a competir num campeonato de Sub-

19, o que é impensável no futebol masculino. 

 Em relação ao Regadinhas Freiriz A.D.C e Esc. Formação Fintas,  têm 

uma equipa inscrita em todos os Campeonatos Distritais, contudo no 

Campeonato Nacional não têm qualquer equipa a competir. Esta situação leva a 

que, por vezes, tenham de “rejeitar” jogadoras com mais de 17 anos, uma vez 

não existir qualquer tipo de competição para elas. 

 No futebol masculino, um jogador que pretenda jogar futebol, pode-se 

apresentar em qualquer clube e terá uma equipa com jogadores da sua idade e 

facilmente terá a oportunidade de competir com atletas da mesma faixa etária. 

 No futebol feminino nem sempre isso acontece. Muitas jogadoras são 

obrigadas a fazer o exame médico de dupla subida de escalão, e terem a 

oportunidade de competirem. Por exemplo: uma atleta de 14 anos para jogar 

numa equipa sénior, precisa de passar nesse exame médico. 
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 Por vezes, isto é prejudicial para as jogadoras, pois muitas delas não 

estão preparadas para jogarem com e contra jogadoras com o dobro da idade 

delas. Pior ainda quando esta subida de escalão acontece não pela qualidade e 

maturidade da jogadora, mas sim por falta de jogadoras por parte dos clubes e 

também pela impossibilidade de jogarem federadas com meninas da idade 

delas. 

  

Quadro 6- equipas inscritas nos campeonatos nacionais 

 

 Pela AF de Braga,  existem assim, 33 equipas inscritas, na época 

2018/2019, conforme caraterizado no seguinte quadro. 
 

Campeonato Nacional 

Liga BPI II Divisão Sub-19 

SC Braga SC Braga SC Braga 

Vilaverdense FC  Vilaverdense FC 

 Ribeirão 1968 FC Ribeirão 1968 FC 

 Os Sandinenses  

 Gil Vicente  

 Águias N.Tabuadelo  

  Casa Povo Martim 

  AD. Juventude Mouquim 

  AD. Esposende 

  BFC Bragalona 

Campeonato Distrital 

Sub-17 Sub-15 Sub-13 

AD. Juventude Mouquim AD. Juventude Mouquim  

Regadinhas Freiriz A.D.C 
Regadinhas Freiriz 

A.D.C 

Regadinhas Freiriz 

A.D.C 

Pevidém SC Pevidém SC  

Casa Povo Martim   

Ass. D. Esposende   

Águias N. Tabuadelo  Águias N. Tabuadelo 

Esc. Formação Fintas Esc. Formação Fintas Esc. Formação Fintas 

Mov. Juv. Povoa Mov. Juv. Povoa  

Acdr. Pico Regalados  Acdr. Pico Regalados 

  Brito Sport Clube 

Quadro 7 - equipas inscritas nos campeonatos distritais 
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 Quadro 8 - número de equipas da AF de Braga nos vários campeonatos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Número de equipas 

Liga BPI 2 

Campeonato Nacional II Divisão 5 

Campeonato Nacional de Juniores Sub-19 7 

Campeonato Distrital Sub-17 9 

Campeonato Distrital Sub-15 5 

Campeonato Distrital Sub-13 5 
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3.4 Ser treinador 

 

Ser treinador é absorver horas e dias refletindo o treino e o jogo que, mesmo 

sucedendo todos os dias, a cada dia é único e original. 

 

Lê-se e ouve-se muito do que é ser treinador. Muitos o querem ser, alguns 

o dizem ser, mas poucos o são de verdade.  

No mundo do futebol encontramos a figura dos “pais treinadores”, aqueles 

que nunca perdem e que, por vezes, substituem o treinador, tomando notas, 

cronometrando o tempo jogado pelo seu filho, e que vivem o jogo com uma 

intensidade desmedida. Encontramos ainda o que lhe chamam o “treinador de 

bancada”, o adepto que tanto fala de futebol e que acredita saber realmente 

sobre futebol, mas que na realidade, muitas das vezes, pouco ou nada sabe e 

está completamente fora do contexto do clube, da equipa, do treino, do jogo. 

Pensando bem, não os podemos censurar de todo, pois sabemos que o 

que alimenta o futebol é a paixão pelo jogo e acredito que eles também sejam 

apaixonados por ele.  

Mas ser treinador é muito mais do que somente a paixão pelo jogo.  

As exigências da especialização desportiva levam a que o estatuto e o 

papel do treinador tenha vindo a assumir uma crescente importância e um amplo 

reconhecimento social. 

Ser treinador é um desafio constante, e exige um foco num todo e não 

somente nas competências técnicas da modalidade. “…o treinador de futebol 

deverá conhecer a modalidade em todas as suas facetas, sabendo que será 

chamado, a cada momento, a tomar decisões sobre questões técnicas, táticas e 

logísticas…e a assumir as respetivas consequências. Tal multiplicidade de 

requisitos torna imprescindível a existência de um sólido capital de competência 

técnica, de personalidade e de inteligência estratégica.” Garganta (2004: 230). 

Para se desempenhar a função de treinador, não basta ter sido 

jogador/atleta dessa modalidade, pois cada vez mais há a exigência de 
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conhecimentos diversificados e atualizados de várias áreas de conhecimento, 

nomeadamente na área da gestão desportiva. Segundo Araújo (2009), para além 

da lógica do jogo e dos seus elementos, torna-se crucial para um treinador 

dominar a lógica pedagógica do ensino, o que não é adquirido somente com a 

prática desportiva. 

Para o autor, o treinador pode ser considerado um quadro técnico, que 

não se limita a intervir na sua área profissional, sendo obrigado a desenvolver-

se para além das fronteiras da sua área.  

Atualmente, o Decreto-Lei n.º 30/2004, de 21 de Julho, no seu artigo 36º, 

refere que “são técnicos quer os treinadores, quer aqueles que exerçam funções 

análogas a estes, ainda que com denominação diferente, quer ainda os que 

desempenham na competição funções de decisão, consulta ou fiscalização, 

visando o cumprimento das regras técnicas da respetiva modalidade”. O mesmo 

decreto refere, ainda, que “o acesso ao exercício de atividades docentes e 

técnicas na área do desporto é legalmente condicionada à posse de habilitação 

adequada e à frequência de formação e de atualização de conhecimentos 

técnicos e pedagógicos, em moldes ajustados à circunstância de essas funções 

serem desempenhadas em regime profissional, ou de voluntariado, e ao grau de 

exigência que lhes seja inerente.”   

O treinador tem de estar disposto a percorrer o seu caminho, procurando 

conhecimentos que o levem a ser melhor todos os dias na sua atividade. Tem 

de desenvolver competências, autonomizar, criar diferença e valor, seja ao nível 

do atleta seja com equipas. Deve ainda conseguir viver num clima cultural 

perverso, uma vez que o senso comum, relacionado com o ato de ser treinador, 

lhes exige ferozmente todas as responsabilidades dos resultados por parte de 

adeptos e dirigentes (Lança, 2013). 

Assim, ser treinador implica melhorar aptidões, modificar 

comportamentos, atitudes e pressupõe informação e formação contínua. Tem de 

ser honesto, frontal, rigoroso e acima de tudo ser um exemplo. Deve ser um 

combatente, um apaixonado, um vencedor e um eterno insatisfeito.  
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O treinador não tem descanso! Constantemente o treinador vê aumentar 

o número de tarefas a que está sujeito, a sua importância e o impacto das 

mesmas sobre a equipa técnica, equipa e atletas (Lança, 2013). 

A busca incessante da transcendência tem sido um dos desejos mais 

profundos do homem desde o início dos tempos (Garcia, 2016). A trilogia 

olímpica é um apelo à transcendência humana. As palavras Citius, Altius, Fortius, 

corretamente traduzidas por mais rápido, mais alto e mais forte, nada mais são 

do que um apelo à busca de algo que achamos ser impossível, até que alguém 

o consiga atingir.  

Assim, devemos de dar aos jogadores aquilo que é o mínimo que eles 

exigem de nós, ou seja, o máximo das nossas possibilidades (Araújo, 2009). 
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3.4.1 Enquadramento legal do treinador de futebol 

 

A atividade de treinador de desporto é cada vez mais exigente e 

complexa, tornando-se crucial a melhoria e a aprendizagem constante, para uma 

melhor intervenção. As qualidades dos treinadores têm vindo a progredir, graças 

às várias obrigações que os mesmos possuem. Essas obrigações passam pela 

realização de cursos de formação, que lhes permite evoluírem enquanto 

treinadores. 

Os diferentes organismos que tutelaram o desporto em Portugal 

procuraram acompanhar a evolução dos treinadores, produzindo vários 

documentos legais para a formação dos mesmos.  

Em 1985, é reconhecida a importância que o treino desportivo de 

formação e de rendimento. Desta forma tornou-se indispensável que a 

preparação dos atletas fosse tutelada por profissionais capazes e devidamente 

habilitados, sendo definidos princípios e estabelecidas regras que condicionam 

o acesso e o exercício da atividade dos treinadores desportivos, no âmbito do 

desporto federado. 

Já em 1991, dada a elevação qualitativa da prática desportiva, foi 

necessário elaborar um quadro geral orientador da formação de treinadores, 

tendo sido escalonado a carreira de treinador por níveis a que correspondem a 

diferentes graus de conhecimento, a par da formação contínua e da 

especialização. 

Em 1999, a formação dos recursos humanos do desporto passa a estar 

inserida no âmbito da formação profissional.  

Posteriormente em 2008, foi definido o regime de acesso e do exercício 

da atividade de treinador de desporto, o qual foi depois completado 

pelo Despacho n.º 5061/2010, de 22 de Março que estabeleceu as normas para 

a obtenção e emissão da cédula de treinador de desporto, sendo considerado 

ilegal o exercício da atividade de treinador de desporto para não portadores da 

cédula. A cédula de treinador de desporto passa a ser condição de acesso ao 
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exercício da atividade de treinador, é emitida para os quatro graus, a sua 

emissão e renovação compete ao Instituto Português do Desporto e Juventude, 

(IPDJ, I.P.) tendo uma validade máxima de 5 anos. 

Este conjunto de documentos permitiu o aparecimento do Programa 

Nacional de Formação de Treinadores (PNFT). Este programa considera a 

existência de quatro graus de formação com responsabilidades e competências 

próprias, inerentes à tipologia da população em que os treinadores intervêm. 

Todos eles fomentam e favorecem a aquisição de conhecimentos, melhoram a 

qualidade da intervenção dos treinadores e promovem o aperfeiçoamento 

qualitativo e o desenvolvimento quantitativo da prática desportiva. 

Os planos curriculares dos cursos de treinadores organizam-se com base 

numa estrutura modular composta pelas três componentes de formação: 

componente de formação geral, componente de formação específica e 

componente de formação prática. 

 Componente de Formação Geral, proporciona o desenvolvimento de 

competências de carácter transdisciplinar e transversal, na área das ciências 

do desporto, sendo comum a todos os cursos de treinadores de desporto, 

exceto da unidade de formação “Metodologia do Treino”, que difere 

consoante se trate de uma modalidade individual ou coletiva;  

 Componente de Formação Específica, pretende de forma integrada com 

as restantes componentes, dotar os formandos de competências específicas 

da modalidade, que lhes permitam o desenvolvimento de atividades práticas 

e da capacidade de resolução de problemas inerentes ao exercício da 

atividade de treinador; 

 Componente de Formação Prática (estágio), solicita o desenvolvimento 

supervisionado, em contexto real de treino, de práticas profissionais 

relevantes para o perfil de desempenho, associado com o objetivo de 

consolidar as competências técnicas, relacionais e organizacionais. 

Para cada componente, foi definida para cada curso de formação de 

treinadores uma carga horaria própria, de acordo com o grau respetivo.  
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Quadro 9 - carga horária correspondente a cada grau   

Quadro 9- Carga horária correspondente a cada grau 

 

Quadro 10 - perfis/ competências   

Quadro 10- Perfis/ Competências 

 

 

A determinação da componente geral, assim como do regulamento do 

estágio, são da responsabilidade do IPDJ, I.P., já a componente específica é 

definida pelas federações responsáveis pelas modalidades em questão. 

 

Componentes Grau I Grau II Grau III Grau IV 

Geral 40h 60h 90h 135h 

Específica 40h (mínimo) 60h (mínimo) 90h (mínimo) 135h (mínimo) 

Estágio 
600h (uma 

época desportiva) 

800h (uma 

época desportiva) 

1100h (uma 

época desportiva) 

1500h (uma 

época desportiva) 

Total 680h 1100h 1280h 1770h 

   Grau Papel do Treinador 

I 

Condução direta das atividades técnicas elementares associadas às fases 

iniciais da atividade ou carreira dos praticantes ou a níveis elementares de 

participação competitiva, sob coordenação de treinadores de desporto de grau 

superior. 

Coadjuvação na condução do treino e orientação competitiva de praticantes 

nas etapas subsequentes de formação desportiva. 

II 

Condução do treino e orientação competitiva de praticantes nas etapas 

subsequentes de formação desportiva. 

Coordenação e supervisão de uma equipa de treinadores de grau I ou II, 

sendo responsável pela implementação de planos e ordenamentos estratégicos 

definidos por profissionais de grau superior. 

Conceção, planeamento, condução e avaliação do processo de treino e de 

participação competitiva. 

Coadjuvação de titulares de grau superior, no planeamento, condução e 

avaliação do treino e participação competitiva. 

III 

Planeamento do exercício e avaliação do desempenho de um coletivo de 

treinadores detentores de grau igual ou inferior, coordenando, supervisionando, 

integrando e harmonizando as diferentes tarefas associadas ao treino e à 

participação competitiva. 

IV 

Coordenação, direção, planeamento e avaliação, tendo funções mais 

destacadas no domínio da inovação e empreendedorismo, direção de equipas 

técnicas pluridisciplinares, direções técnicas regionais e nacionais, coordenação 

técnica de seleções regionais e nacionais e coordenação de ações tutorais. 
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O programa nacional de formação de treinadores considera ainda haver 

competências próprias, inerentes à tipologia da população em que os treinadores 

intervêm, dependendo do grau de formação. 

Para além da via de acesso ao título profissional de treinador de desporto 

pela aprovação num curso de treinadores no quadro do PNFT, é possível a 

obtenção do título profissional de treinador/a de desporto por outros caminhos: 

 Via formação académica (Licenciatura na área da Educação Física ou 

Desporto), no que diz respeito à via do ensino superior, a homologação pode 

ser realizada conforme o regulamento de reconhecimento prévio de formação 

académica; 

 Via qualificações obtidas no estrangeiro, considerando duas situações 

distintas: o reconhecimento de qualificações de nacionais dos estados 

membros da EU e de estados não membros que sejam signatários do acordo 

EEE (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e o reconhecimento de 

qualificações de nacionais de países terceiros. Estes termos, encontram- se 

sistematizados no regulamento de reconhecimento de qualificações obtidas 

no Estrangeiro. 

 Via reconhecimento, validação e cerificação de competências (RVCC), 

que adota as premissas e pressupostos desenvolvidos pelo sistema nacional 

de qualificações e assenta na comprovação, pelo candidato, da posse das 

competências necessárias ao exercício da função de acordo com o perfil 

profissional e o quadro de competências definidos (em função do grau de 

qualificação).  
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No cumprimento do 

definido por lei, o PNFT 

contempla a existência de 

formação continua para 

efeitos de revalidação do 

título profissional de 

treinador de desporto. Desta 

forma torna-se crucial que o 

treinador comprove a 

realização de um conjunto de 

ações de formação 

realizadas ao longo de 5 anos de validade, respeitando sempre o determinado 

na portaria n.º 326/2013 de 1 de novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - formação contínua 
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3.4.2 Competências do treinador 

 

2“Um treinador de futebol que só sabe de futebol é um péssimo treinador de 

futebol.” 

 

 O treinador tem assumido um papel de destaque na evolução do futebol, 

estando à vista de todos que um bom treinador é fundamental para o sucesso 

de uma equipa. Mas não é assim tão óbvio o que é isto de se ser um bom 

treinador e quais são as competências necessárias para o ser.  

São inúmeras as opiniões, as interpretações e as análises, mas todas 

elas, mesmo que até se assemelhem, nunca são iguais, pois existe sempre o 

cunho pessoal de quem as reporta. 

 Face à evolução, e ainda pelo desenvolvimento e pelo aumento da 

importância que as sociedades atuais atribuem ao desporto em geral, os 

treinadores, jogadores e dirigentes sentiram-se obrigados a melhorar as suas 

capacidades. O treinador ocupa, nos dias de hoje, inúmeras funções para além 

daquela que é a de técnico principal. Além de todo o saber que lhe é exigido, 

carece também de uma crença que lhe permita estar seguro daquilo a que se 

propõe e a sua tarefa depende muito do contexto em que está inserido e dos 

objetivos pretendidos.  

A principal missão de um treinador é, de uma certa forma, preparar os 

seus atletas para os desafios que lhes irão ser impostos. Com isto, a preparação 

dos jogadores torna-se um processo complexo, que exige o domínio de um leque 

alargado de competências (Pacheco, 2005). 

Vemos vários treinadores com metodologias diferentes, em virtude dos 

caminhos que acreditam ser os corretos, mas existem alguns denominadores 

fundamentais e comuns, independentemente do contexto e do escalão com que 

se trabalhe.  

                                                           
2 Epistemologia do Futebol. (2010). Consult. 20 Fev 2019, disponível em 
https://epistemologiadofutebol.blogspot.com/2010/10/?m=0 

https://webmail.fade.up.pt/owa/redir.aspx?C=Wy2PL_96k3jDky2h7L8cuI_Rz5jgjQNiqx6jz5sJlbJaPJ0E2uLWCA..&URL=https%3a%2f%2fepistemologiadofutebol.blogspot.com%2f2010%2f10%2f%3fm%3d0
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A atividade do treinador deve abranger um conjunto de áreas bastante 

amplas e diversas e onde se impõe um desenvolvimento alargado de 

competências. De forma a se entender a função de treinador e apesar das 

diversas opiniões existentes, torna-se crucial definir esse conjunto de 

competências que nele estão abrangidas.  

Rosado (2000) refere que a competência não deve ser entendida como 

um dom ou uma disposição, entendendo por competência um núcleo de saberes 

em torno de funções profissionais ao redor das quais se agrupam ações 

profissionais concretas. 

Apesar das inúmeras perceções do que é ser treinador e de quais deverão 

ser as suas competências, irei abordar apenas algumas competências que a 

meu ver e segundo Carvalho (2018), são fundamentais.  

Assim, ser treinador coloca-nos perante a necessidade de 

desempenharmos as funções de: organização, formação, planeamento, 

observação, avaliação, liderança, objetivos e comunicação.  

 

“A aprendizagem organizacional é o requisito fundamental para a 

excelência e o sucesso das organizações.” 

(Senge, 1990) 

 

Para Carvalho (2018), o horário pessoal, a organização pessoal, as 

deslocações, os estágios, os treinos, os jogos, são tipo de organizações 

necessárias para o bom desempenho do treinador. Considerando ainda a 

distribuição das tarefas, a autoridade e recursos pelos membros da organização, 

como funções do treinador. 

De facto, a organização pessoal é extremamente importante, na medida 

em que, um treinador bem organizado, terá sempre o seu material à mão, fará 

rapidamente as tarefas que lhes estão incumbidas, assim como será mais fácil 

orientar toda a estrutura constituída pela equipa técnica. 

O treinador deve ser um perito na arte de organizar, de planear. Este 

conceito de planeamento ultrapassa os limites dos planeamentos normalmente 
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associados ao desporto. Existe um homem, um cidadão comum por trás da 

imagem do treinador, um homem com responsabilidades e compromissos de 

ordem pessoal. O domínio do exercício de planear ultrapassa o âmbito 

desportivo quando ao treinador diz respeito. Conciliar as responsabilidades 

pessoais e profissionais, numa profissão tão exigente como a do treinador, 

implica esforços redobrados, grande organização e aproveitamento do tempo 

disponível para efetuar o cumprimento de todas as tarefas. Ser treinador é 

sinónimo de ter responsabilidades acrescidas. 

O treinador tem então de organizar toda a sua vida pessoal de modo a 

compatibilizá-la com as suas exigências profissionais. Planear o seu tempo de 

modo a cumprir as tarefas pessoais, familiares e sociais, planear microciclos e 

mesociclos de treino, estratégias de jogo, estratégias de intervenção e tantos 

outros planeamentos indispensáveis. A organização é a base da competência 

para um treinador, é um requisito essencial inerente ao privilégio de treinar.  

 

 “A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender 

ainda mais.” 

(Aristóteles, s.d.) 

 

Um outro princípio que deve presidir à carreira de um treinador é a sua 

formação e a capacidade de aprender a ensinar e de saber como lidar com a 

preparação dos seus atletas. Para que tal aconteça é crucial que o treinador 

esteja disposto a estudar e a aprender durante toda a sua vida, aprendendo não 

somente com os sucessos, mas principalmente com os insucessos e erros 

cometidos. 

Em 1974, foi criado um setor de formação, com o objetivo de apoiar as 

federações na organização de cursos e ações de formação para os vários 

agentes desportivos, para em 1977, institucionalizar-se o setor de formação 

(Decreto-Lei n.º 553/77 de 31 de Dezembro). Em 1991 a formação dos agentes 

desportivos, nomeadamente dos treinadores, passa a estar cometida às 

federações desportivas (Decreto-Lei n.º 350/91 e Decreto-Lei n.º 351/91, ambos 
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de 19 de Setembro). Por fim, o Decreto-Lei n.º 407/99, de 15 de Outubro, 

enquadra a formação dos treinadores no âmbito da formação profissional 

inserida no mercado de emprego. 

A diversidade de tarefas que o treinador deve ser capaz de desempenhar 

na sua atividade profissional, determina que deve haver uma especial atenção 

em relação à formação do mesmo. 

De acordo com Sarmento (2004), a atividade formativa deverá ser 

consciente, reflexiva e responsável de modo a influenciar positivamente os seus 

destinatários. 

Nos dias de hoje, é valorizado pelos treinadores a necessidade da 

especialização da profissão, pois acreditam que a formação inicial deve ser 

específica e realizada em cursos teórico-práticos, atribuindo pouca importância 

à necessidade de um passado desportivo. 

Rosado (2000) refere que existe a necessidade fundamental em delimitar o 

campo profissional. Assim, dever-se-á identificar e caraterizar as funções 

profissionais e o perfil de competências do treinador, no sentido de otimizar as 

influências do treinador sobre os atletas. Portanto, é verificada alguma carência 

de quadros técnicos reconhecidos no desporto em geral, sendo que esse papel 

é assumido muitas vezes por antigos praticantes sem formação académica ou 

por professores de educação física sem experiência específica.  

O treinador exerce uma influência não só sobre o nível de prática da 

modalidade, sobre o jovem enquanto atleta, mas, também, sobre o jovem 

enquanto pessoa, defende o mesmo autor, que o objetivo de qualquer modelo 

de formação e de qualquer perfil de competências a prescrever deverá orientar-

se no sentido de otimizar as referidas influências do treinador sobre os atletas.  

 

“A prática desportiva, mal orientada, pode “matar” o entusiasmo de uma 

criança, “abafar” a sua imaginação e criatividade e “destruir” o seu 

sentido de autoestima.”  

(Coelho, 1988) 
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Do ponto de vista da metodologia do treino, parece ser fundamental 

planear e organizar racionalmente o processo de preparação desportiva para um 

atleta/equipa alcançar resultados de elevado nível. Nesta perspetiva, o 

planeamento do treino é um processo fundamental para o treino, pois consiste 

na preparação e delineação antecipada do que será realizado, tornando-se uma 

tarefa nuclear para o treinador. 

Na perspetiva de Bento (2003: 15) “...a planificação é o elo de ligação 

entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das 

respetivas disciplinas, e a sua realização prática”. 

Segundo Carravetta (2001), o planeamento do treino em futebol deve ser 

fundamentado em princípios científicos, para obtenção do máximo rendimento 

competitivo dos jogadores. 

A necessidade de ter uma visão clara acerca do futuro implica a existência 

de um processo de planeamento, mais ou menos formalizado, para o futuro a 

que se aspira seja diferente e mais favorável do que aquele que aconteceria se 

o planeamento não existisse. Desta forma, pode-se definir o planeamento como 

o processo através do qual se pretende organizar o futuro, estabelecendo 

objetivos e implementando as estratégias necessárias para os alcançar, tendo 

em conta o ambiente externo e interno das organizações (Pires, 2005). 

Mesquita (1997) identifica três tarefes base para um planeamento eficaz: 

primeiro deve-se determinar o que fazer, com base na análise daquilo que se 

tem e onde se pretende chegar; de seguida é preciso escolher o que fazer, 

optando pela metodologia adequada a utilizar no processo; e por último deve ser 

realizado o plano, utilizando uma sistematização por escrito. 

Assim, uma vez definidos e descritos os objetivos, é importante o treinador 

elaborar um plano de treino a longo prazo. Este plano deverá ser flexível em 

função da análise evolutiva dos microciclos e competições. 

Carravetta (2001) refere que são determinantes em equipas de futebol de 

alto rendimento a planificação rigorosa e detalhada das atividades, a aplicação 

racional dos procedimentos de treino, o controlo e também a análise das 

realizações e execuções.  
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O planeamento do treino desportivo é uma das maiores preocupações nos 

dias de hoje, assim como o conhecimento ou falta dele por parte dos treinadores, 

na realização do mesmo, em particular no futebol. A periodização de uma época 

desportiva implica grande complexidade, que tem como grande objetivo 

maximizar o rendimento dos atletas. Desta forma, é visível a necessidade de o 

treinador estar em constante aprendizagem e sempre à procura de novas 

metodologias e saberes. 

 

“Ao observar as pequenas coisas aprendemos como funciona um todo. 

 Ao observar as ações dos outros descobrimos o que está errado. 

 Ao observar os erros dos outros diminuímos nossa chance de errar.” 

(Phablo, s.d.) 

 

Desde os primórdios, até à atualidade a observação sempre fora um 

aspeto muito relevante. Deste modo, o desenvolvimento da capacidade de 

observação acompanhou o desenvolvimento da humanidade, contudo por 

muitos instrumentos que o observador possa utilizar, a principal ferramenta de 

observação será sempre o homem (Sarmento, 2004). 

Observar não é apenas olhar para o que está à nossa volta. Mais do que 

isso, é encontrar diversos significados para aquilo que estamos a visualizar.  

O crescimento do treinador depreende a constante observação não só da 

sua equipa, mas também do seu trabalho e do trabalho daqueles que o rodeiam. 

Considerando a observação um instrumento fundamental na formação 

constante do treinador e sendo que esta capacidade se torna crucial no 

aperfeiçoamento da prática profissional, durante a carreira do treinador existe a 

necessidade de olhar com olhos de ver, ou seja, observar e absorver tudo aquilo 

que os rodeia. 

Mas afinal é importante observar o quê? Observar quem? 

Observar os treinos, observar os jogos, observar os atletas, observar os 

colegas treinadores, observar o nosso desempenho, observar os dirigentes, 
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observar o funcionamento do nosso clube, assim como de outros clubes, 

observar as organizações, sermos observados. 

Estas observações levam-nos ao encontro de novas situações, que nos 

permitem fazer a análise de certos momentos, ocorridos por nós ou por outros, 

e que nos fazem refletir na forma de como agimos ou de como agiríamos se 

certas situações ocorressem connosco. Permitem ainda verificar estratégias e 

métodos distintos de abordar certas situações, sendo crucial para o treinador 

saber selecionar, absorver e retirar o melhor de cada uma, indo sempre de 

encontro àquilo em que se acredita e à forma de trabalhar de cada um.  

Neste sentido, o observador deve desenvolver e aperfeiçoar, as suas 

capacidades, passando o treino a ser o ponto de partida para o seu 

desenvolvimento (Sarmento, 2004). Só assim, é possível construir um treinador 

muito mais experiente, com um maior leque de estratégias, mais flexível e muito 

mais competente e seguro. 

 

 “Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.” 

(Confúcio, s.d.) 

 

A avaliação é uma competência fundamental para o treinador, pois é uma 

forma de certificação das aprendizagens e das competências desenvolvidas 

pelos avaliados. Esta é obtida através da comparação dos objetivos formulados 

e daqueles que efetivamente foram alcançados. A avaliação permite também ao 

treinador a capacidade de obter dados que lhe digam que a metodologia que 

está a ser utilizada é ou não adequada para que os objetivos sejam alcançados. 

  O processo de avaliação é difícil, dada a complexidade em definir os 

critérios de eficácia e ineficácia e da pouca clareza existente das áreas de 

realização pelas quais o treinador é responsável. Este momento da prática 

implícita no trabalho dos treinadores exige muita responsabilidade, e muita das 

vezes, a avaliação não é baseada na efetiva realização do titular de uma 

determinada função, mas perceção subjetiva do treinador. 
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Para Carvalho (2018), avaliar implica também controlar e esta é a etapa 

mais importante, que separa a repetição da criação. Considera então que 

controlar é certificar-se que as ações dos membros da organização se movem 

na direção dos objetivos estabelecidos, estabelecendo medidas corretivas se 

necessário. 

Para que abordagem não se fique apenas por termos, é crucial que para 

além dos processos de equipa ou dos resultados, sejam criados indicadores de 

avaliação desses mesmos processos de grupo e sejam quantificados os 

resultados mais ou menos eficientes. É aqui que enfrentamos uma das maiores 

dificuldades, quando estamos a delinear com os treinadores algumas estratégias 

(Lança, 2013).  

O treinador para além de avaliar os seus atletas, o seu processo de treino, 

e o seu trabalho profissional, tem a necessidade de avaliar as competências da 

sua organização, ou seja, do seu clube, para que possa desenhar caminhos de 

melhoria para o clube e para a sua própria equipa. 

Assim, a avaliação de desempenho é uma ferramenta fundamental de 

gestão de pessoas que corresponde à única análise sistemática do desempenho 

profissional. Para que se tenham melhores resultados, estas avaliações devem 

ser periódicas e com padrões definidos para todos os cargos existentes no clube. 

 

“Enquanto líder, o que é fundamental é que aqueles com quem estamos 

a trabalhar, sejam eles jogadores, equipa técnica, departamentos 

clínicos, scouting, administração, diretores desportivos, vejam no seu 

líder de trabalho uma forma de construir um compromisso.” 

(Lança, 2012) 

 

A liderança constituiu uma das áreas comportamentais mais estudadas 

na atualidade. Apesar dos progressos que se verificam no estudo desta temática, 

este é um campo tão amplo quanto subjetivo, pois existem diferentes estilos de 

praticar o ato de liderar. 
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Quando mergulhamos na literatura rapidamente nos apercebemos das 

inúmeras definições existentes, por vezes até contraditórias, e dos inúmeros 

artigos que abordam esta temática. 

Alguns estudiosos acreditam que a liderança é algo inata, outros 

acreditam que pode ser aprendida e treinável e outros acreditam ser temporária 

e que pode ser preenchida a qualquer momento (Lança, 2013). 

No mundo contemporâneo é reconfigurada a dinâmica das organizações 

e grupos sociais, trazendo um olhar para além das especificidades das tarefas e 

focando também as relações humanas. No caso do desporto, a função do 

treinador passou a ser visualizada não somente a partir dos conhecimentos 

sobre o jogo, mas também com base na liderança, na gestão das pessoas do 

grupo. 

De facto, um treinador de futebol é um líder da sua equipa, competindo-

lhe motivar os seus jogadores, potenciar o talento e a capacidade de trabalho 

em equipa, assim como delinear as estratégias que lhe parecem mais 

adequadas para atingir os objetivos estipulados.  

Para se atingir a excelência na função de treinador de futebol é 

absolutamente necessária uma liderança eficaz, onde a gestão de um conjunto 

de pessoas é um fator determinante para se descobrir se o treinador é um líder 

eficaz. Neste sentido, os comportamentos adotados pelos líderes, neste caso os 

treinadores, têm um impacto forte sobre a performance das suas equipas 

(Neves, 2002). 

Para Carvalho (2018), liderar é conduzir os outros, de forma a os levar a 

fazer algo que o treinador pretende, sem que se sintam obrigados a fazê-lo.  

De acordo com Chiavenato (2003), a liderança é um fenómeno social que 

ocorre exclusivamente em grupos sociais e que pode ser definida como uma 

influência interpessoal exercida num determinado contexto e dirigida pelo 

processo de comunicação. 

Lança (2013) acredita que no ato de liderar a função do treinador passa 

por melhorar competências, modificar atitudes e comportamentos, estar 
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disponível e interessado em melhorar os outros. Requer maturidade, humildade 

e solicita um conhecimento profundo. 

Goleman (2015) refere que os executivos utilizam essencialmente seis 

estilos de liderança, sendo que apenas quatro exercem, de forma consistente, 

um efeito positivo no clima e nos resultados. São eles: o estilo autoritário, o 

coaching, afiliativo, democrático, pacesetting e o coercivo. 

O líder autoritário é aquele que compreende a importância e a razão do 

trabalho que realiza, maximiza também o compromisso com os objetivos e 

estratégias da empresa. Enquadrando as tarefas individuais numa visão global, 

o líder autoritário define padrões que giram em redor dessa visão, sendo que o 

único critério de desempenho a que se rege é se o desempenho foi ou não para 

além dessa visão. 

Os líderes coaching distinguem-se por delegarem, estimulando os seus 

colaboradores a vencerem desafios, mesmo que as tarefas não sejam 

executadas com rapidez. Estes líderes são capazes de lidar com falhas a curto 

prazo, se daí resultar uma aprendizagem para o futuro. 

Em relação ao estilo afiliativo, ele gira em volta das pessoas e valoriza 

mais os indivíduos e as suas emoções do que as tarefas e os objetivos. Este tipo 

de líder empenha-se no bem-estar dos seus colaboradores, e na criação de um 

clima de harmonia em seu redor. Lidera gerando fortes laços emocionais, e 

sabendo depois retirar os dividendos desse tipo de aproximação. 

O líder democrático permite que os trabalhadores se pronunciem sobre 

as decisões que influenciam as metas e o modo como executam o seu trabalho. 

Eles percebem o que devem fazer para manter o moral elevado e são bastante 

realistas acerca do que pode ou não ser alcançado. 

O líder pacesetting estabelece padrões de desempenho 

extraordinariamente elevados, e ele próprio dá o exemplo. É obsessivo no 

aumento da qualidade e velocidade do trabalho, e pede o mesmo a todos os que 

o rodeiam. Identifica rapidamente quem não é capaz de o acompanhar e exige 

que façam mais, e quem não estiver à altura da situação é substituído.  
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Por último, o líder coercivo é o menos eficaz na maior parte das situações, 

pois condiciona o clima organizacional. É utilizado o método de intimidação e de 

humilhação dos executivos, o que leva a que eles se sintam desrespeitados, se 

fechem e tenham medo de transmitir qualquer tipo de informação. Neste estilo a 

tomada de decisões que são impostas de cima para baixo, levada ao extremo, 

pelo líder mata as novas ideias à nascença. 

Um bom líder não deve optar por um estilo só, mas sim utilizar os vários 

existentes, consoante as situações vivenciadas. Muitos estudos, têm 

demonstrado que, quanto mais estilos um líder souber utilizar, melhor. Os mais 

eficientes são os líderes flexíveis na alternância dos estilos. 

Assim, a liderança é um processo dinâmico de exercer influência sobre 

um individuo ou grupo para alcançar determinados objetivos numa dada 

situação, e que nem sempre é realizada de forma pensada e refletida, ocorrendo 

em muitas ocasiões de uma forma intuitiva. 

 

 “Definir objetivos é o primeiro passo para transformar o invisível em 

visível.” 

(Tony Robbins, s.d.) 

 

Definir objetivos é um princípio essencial para atingirmos as nossas 

metas, contudo isso não é garantia de sucesso, mas é sem dúvida o 

começo para transformarmos os nossos sonhos em realidade.   

Saber como definir esses objetivos a médio e longo prazo é uma 

caraterística indispensável para quem quer ser bem-sucedido na vida pessoal e 

profissional. Na vida, nem tudo acontece de acordo com o planeado e no 

desporto também não. Contratempos acontecem constantemente e por vezes 

até são bem-vindos.  

  Para traçar um caminho a seguir e definir as escolhas e as preferências, 

é crucial ter um ponto de referência concreta. Afinal, só podemos escolher um 

caminho quando temos certeza de para onde queremos ir e de aonde queremos 

chegar.  
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Lança (2013), não considera a definição de objetivos uma ciência muito 

complexa, contudo esta deve obedecer a um conjunto de pontos que sem os 

mesmos não serviriam para nada, a não ser, ocupar tempo. Ainda mais porque 

os objetivos dos treinadores estão em constante movimento, são inúmeras as 

variáveis incluídas no processo e também elas dinâmicas.  

Para o autor, a generalidade das pessoas não estão preparadas ou não 

sabem mesmo definir objetivos, desta forma o autor utiliza o termo SMART 

(Inglês) como indicador para a definição de objetivos. 

Assim, o S de específicos: refere exatamente o que se pretende alcançar; 

o M de mensuráveis: os objetivos têm de ser quantificados; o A de aceites: de 

compromisso, possível de alcançar para quem o define e vai executar; o R de 

realistas: interligado com o “aceite”, serem exequíveis; T de temporais: 

quantificar quando têm de ser executados. 

Existem vários tipos de objetivos no desporto, desde os relacionados com 

os resultados e os objetivos coletivos, aos objetivos individuais, todavia todos 

eles devem ser adaptados às diferentes realidades. O grande desafio do 

treinador é o de conseguir encadear os objetivos individuais dos jogadores com 

os objetivos da equipa. 

 

“Se tu disseste e eles não te ouviram, foi porque não disseste.” 

(Harvey, s.d.) 

 

Comunicar não é somente necessário, é determinante. Todos nós 

comunicamos, é verdade, mas nem sempre bem. 

Em qualquer área de atividade humana que envolva dois ou mais 

indivíduos comunicar assume um papel central no produto dessa relação. No 

futebol esta premissa não foge à regra.  Deste modo, os treinadores, antes de 

perceberem da sua área de competência, devem entender a importância do ato 

de comunicar e sobretudo de o saber fazer. 

Considerando que nas diversas competências que um treinador 

desempenha, em quase todas elas, repercute-se o impacto que as suas ações 
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e decisões abragem nos outros, pode ser mais fácil entender o porquê de a 

comunicação ser cada vez mais umas das preocupaçoes centrais do treinador ( 

Lança, 2013). O autor vê a comunicação como a troca de informações entre as 

pessoas, onde utilizam sistemas simbólicos e processos de forma a alcançarem 

esse fim. 

Mesquita (2005), refere que, a atividade do treinador ocorre sobretudo 

num processo de atividade comunicativa em que o treinador e atletas 

transformam os comportamentos e se influenciam de forma mútua.  

Para Martens (1990), a atividade do treinador é essencialmente 

comunicativa, devendo o treinador ser capaz de transmitir mensagens, mas 

também, ser um bom ouvinte. 

Uma comunicação bem conseguida é a trave mestre de uma boa 

liderança (Billik & Peterson, 2001). De certa forma, ninguém consegue persuadir 

outra pessoa se não conseguir passar a sua mensagem. Portanto não basta 

dizer. Para que nos ouçam e compreendam o conteúdo das nossas mensagens 

torna-se necessário sermos capazes de ir ao encontro das necessidades 

emocionais e sociais daqueles a quem nos dirigimos.  

A boa liderança por parte do treinador depende da forma de como 

consegue passar a sua mensagem para os atletas. Neste sentido, podemos 

afirmar que a boa comunicação entre o treinador e os jogadores é uma peça vital 

para o êxito da equipa, uma vez que irá ou não influenciar a prestação dos 

mesmos. 

A linguagem que utilizamos descreve a nossa experiência, mas não é, em 

si mesma, essa experiência. Uma coisa é viver as emoções contidas na 

realidade e outra é a simbologia dessa mesma realidade representada por 

palavras. Desta forma, aquilo que as pessoas são e o que fazem no seu dia-a-

dia, tem um grande significado na forma das mesmas comunicarem.  

A comunicação e a liderança são duas competências do treinador que 

estão intimamente ligados, cruzando-se constantemente e os resultados daí 

resultantes dão-nos muitas pistas para se concluir que tipo de liderança é 

aplicada pelo treinador (Lança, 2013). 
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Para Lança (2013), o treinador comunica oralmente, através da sua 

postura, a gesticular, a forma como (re)age a acontecimentos e os atletas, 

podem estar sempre a observar e a tirar as suas conclusões. Acrescenta-se que 

numa organização, grupo, equipa ou conjunto de pessoas é importante ter 

presente que todo e qualquer comportamento é comunicação.  

O autor sugere alguns aspetos, para o treinador se iniciar como um 

comunicador, tais como: ser claro, conciso e concreto; prioritariamente deve falar 

sobre a sua equipa e só depois sobre a adversária; deve ser dada informação 

coletiva nos momentos mais curtos e informação mais individualizada nos 

momentos de maior paragem; o reforço positivo fundamentalmente e dar pouca 

informação de cada vez. 
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4.1 Objetivos 

 

“Analisamos o potencial humano, o potencial estrutural, a nossa realidade. 

Vemos o nível competitivo, qualidade do nosso campeonato, a questão social 

do atleta e da equipa. Só assim os nossos objetivos podem ser realistas. E de 

todos, é fundamental que o objetivo seja comum” 

                                                                                                      (Braz, 2013) 

 

 Com o propósito de dar um seguimento lógico à formação de jogadoras, 

torna-se fundamental a definição clara de objetivos e metas a atingir. Desde 

cedo, alertou-se as jogadoras para a importância de os objetivos coletivos 

estarem acima dos objetivos individuais. 

 Foi definido pela direção e coordenação do futebol feminino, que o 

objetivo para a equipa júnior seria, o de serem campeãs. Apesar de toda a equipa 

técnica, mais do que ninguém, desejar que tal acontecesse, foi necessário 

colocar os pés assentes na terra, e redefinir os objetivos.  

 Sendo este o segundo ano a participarem no Campeonato Nacional de 

Juniores, conhecendo a realidade do futebol feminino, tendo em conta as 

características e capacidades do plantel e após feita a análise do contexto 

competitivo, foi delineado como principal objetivo,  uma classificação melhor do 

que a do ano anterior (3º classificado da série), mas com aspirações para a 

passagem à 2ª fase do campeonato. Para além destes objetivos, houve ainda a 

pretensão de incluir o número máximo de jogadoras na Seleção Distrital de 

Braga, assim como nas Seleções Nacionais. 

 Em relação aos objetivos de formação e preparação, tivemos como 

grande propósito, a preparação, evolução e “moldagem” das atletas e da equipa 

para corresponderem às exigências e às necessidades do nosso modelo de jogo 

e de treino.  

 Um outro objetivo de preparação para esta época passou por tentar 

reduzir o número de lesões tidas, comparativamente à época transata, 
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particularmente lesões devido a treino excessivo e recuperação insuficiente, 

ou seja, fadiga muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

  

73 
 

4.2 Modelo de jogo 

 

“A construção de um modelo de jogo é bastante complexa dado que visa 

estabelecer um conjunto de orientações, ideias e regras organizacionais 

de uma equipa.” 

(Garganta, 2002) 

 

 A organização de uma equipa rege-se pela capacidade que todos os seus 

elementos têm em pensar uniformemente os vários momentos do jogo. Para 

isso, torna-se essencial que exista um modelo que sirva de orientação a todos. 

 “Modelo de Jogo”, como é conhecido, é um conceito que tem vindo a ter 

um lugar de destaque na literatura e a ser alvo de atenção por parte dos 

estudiosos e práticos do futebol. Contudo, são inúmeras as definições existentes 

e o entendimento deste conceito varia de pessoa para pessoa. 

A noção de modelo de jogo necessita do devido entendimento do seu 

significado e para isso, torna-se crucial esclarecer dois conceitos fundamentais, 

que por vezes são confundidos com a conceção de modelo de jogo, sendo eles 

a estrutura de jogo e a ideia de jogo. 

 A estrutura de jogo pode ser entendida como a estruturação/ disposição 

dos jogadores no terreno de jogo, ou seja, a forma de colocação dos jogadores 

no campo de jogo. 

Van Gaal (2006) defende que a escolha da estrutura de jogo deverá ter 

em conta, obrigatoriamente a qualidade e caraterísticas dos jogadores que se 

tem à disposição, de maneira a maximizar as qualidades dos mesmos. 

 Apesar da estrutura de jogo ser algo extremamente importante, não se 

pode simplesmente comparar e pensar sobre as estruturas de jogo sem se ter 

em conta também a ideia de jogo, isto é, o modo como se pretende que a equipa 

venha a jogar. A estrutura do jogo é fundamental em função de uma ideia de 

jogo e dos jogadores disponíveis. 
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A ideia de jogo são as ideias que um treinador possui e a maneira que ele 

deseja que a equipa venha a jogar. Mais concretamente, a maneira como o 

treinador pretende que a equipa defenda, ataque e realize as transições. 

Segundo Castelo (2004), os modelos de jogo assumem-se como mapas 

que guiam o processo de treino das equipas, potenciando o desenvolvimento de 

atitudes e comportamentos que, induzam os jogadores à forma de jogar 

pretendida pelo treinador. 

Carvalhal (2001) assume igualmente o modelo de jogo como o guião de 

todo o processo de treino, estando dependente de um sistema de relações que 

se articulam numa determinada forma de jogar específica.   

Assim, o modelo de jogo não pode ser uma estrutura rígida e fechada, 

sendo este aberto para lhe permitir projetar as individualidades e 

potencialidades, uma vez que o modelo é dinâmico e não estático.  

Para Gomes (2006), a finalidade do modelo de jogo é o de conferir um 

determinado sentido ao desenvolvimento do processo face a um conjunto de 

regularidades que se pretende evidenciar.  

Na criação deste conjunto de regularidades, realizado através do 

processo de treino, é necessário ter por base um conjunto de princípios e 

subprincípios, para os vários momentos do jogo que, depois de entendidos e 

assimilados pelos jogadores, conferem ao jogo da equipa uma determinada 

singularidade. Este modelo deve ser construído em função das convicções do 

treinador e do envolvimento cultural inerente à equipa e ao clube (Guilherme, 

2004). 

Na opinião de Festa (2009) e Frade (2009, citado por Silva, 2008), mais 

importante ainda do que a noção de modelo de jogo, são os princípios que lhe 

dão forma e a articulação dos mesmos. Para Castelo (2009), os princípios de 

jogo são um conjunto de regras e normas que permitem uma melhor seleção e 

articulação das ações individuais e coletivas.  

Segundo Tamarit (2007), o modelo de jogo deverá ser um conjunto de 

comportamentos que o treinador quer que a sua equipa manifeste de forma 
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regular e sistemática nos quatro momentos do jogo (organização ofensiva, 

organização defensiva, transição ofensiva e transição defensiva).  

Um treinador quando é contratado para orientar uma equipa, leva sempre 

consigo ideias próprias sobre aquilo que acredita ser a forma ideal de jogar, 

contudo essa ideia acaba sempre por ser influenciada pelo contexto envolvente, 

ou seja, o país em que se vai treinar, a cultura do clube, as caraterísticas dos 

jogadores, entre outras. O treinador deverá assim, optar por uma maneira de 

jogar que vá de encontro ao contexto e às circunstâncias no qual se encontra 

envolvido.  

Não se pode afirmar que existe um modelo de jogo perfeito e ainda menos 

garantir que alguns modelos de jogo são incorretos. Cada treinador tem a sua 

forma de trabalhar e que é igualmente respeitável.  

Trabalhar em diferentes contextos leva a necessidades diferentes, a 

vivências diferentes, mesmo que obedeçam a uma determinada lógica 

metodológica. Pode até parecer algo simples, mas não o é, e nem todos os 

treinadores têm a capacidade para trabalhar em diferentes padrões. 

Como afirma Mourinho (2013), se tentas imitar o que os outros fazem, 

nunca atingirás o nível deles. 

 Concluindo, o modelo de jogo é único, é a impressão digital, que cada ser 

tem e que é diferente de todos os outros. 
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Figura 8 - estrutura tática 1-2-3-2-1 

4.2.1 O nosso Modelo de Jogo 

 

 Relativamente ao Modelo de Jogo da equipa, irei-me debruçar acerca dos 

grandes princípios, subprincípios e subprincípios dos subprincípios para cada 

um dos quatro momentos do jogo (organização ofensiva, organização defensiva, 

transição ofensiva e transição defensiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 Organização Ofensiva  

 

 O momento de organização ofensiva é caraterizado pelos 

comportamentos individuais e coletivos, em posse de bola que permitam 

ultrapassar a organização defensiva adversária com o objetivo de criar situações 

de golo e concretizá-las (Guilherme, 2004). Neste sentido, procuramos explicar 

às nossas jogadoras a importância de perceberem os comportamentos inerentes 

a cada posição. Durante o momento ofensivo, era fundamental que, 

assegurassem um bom jogo posicional, de forma a garantirem sempre a 

existência de linhas de passe à portadora da bola, para facilitar a manutenção 

da bola. 

 Os momentos de organização ofensiva no futebol feminino duram, por 

norma, menos tempo que no futebol masculino, pois existe uma grande 

quantidade de perdas de bola por parte das jogadoras. 

Estrutura tática principal Estrutura tática alternativa 

1-2-3-2-1 1-3-2-3 

Figura 7 - estrutura tática 1-3-2-3 
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 A organização ofensiva foi, numa fase inicial, o momento dominante das 

sessões de treino, pois a equipa tinha de perceber que só tendo a bola seria 

possível atingir os objetivos. Mas ter a bola só fazia sentido se a mesma fosse 

utilizada para desequilibrar a equipa adversária, para as cansar e para criar o 

maior número de situações de finalização possível. 

 

Grandes princípios 

 

 Campo Grande em largura e profundidade;  

 Sair em construção através de um jogo posicional e de constantes apoios 

à portadora da bola; 

 Circular e manter a posse de bola; 

 Criar linhas de passe e procurar o espaço livre; 

 Explorar os corredores laterais para conquistar os espaços em 

profundidade; 

 Variar o ritmo de jogo; 

 Variar o centro de jogo pelas médias e não tanto pelas centrais; 

 Desorganizar e desequilibrar o adversário; 

 Alternar a forma de criação de situações de finalização. 

 

Subprincípios 

 

 Sair em posse de bola, com a equipa bem afastada; 

 Ocupar os corredores laterais em largura e em profundidade;  

 Aumentar as linhas ofensivas em profundidade;  

 Criar triângulos em torno do portador da bola; 

 Fazer a bola circular com critério e com rápidas basculações do corredor 

de jogo. Fazê-la andar pelos espaços menos ocupados defensivamente 

e em espaços que se possa tirar vantagem espacial e temporal; 

 “Descansar” com bola, isto é, as jogadoras devem ocupar racionalmente 

o espaço de jogo, ter um bom jogo posicional e terem a capacidade de 
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conservarem a bola em seu poder, não devendo dar de imediato 

profundidade ao jogo, salvo raras exceções; 

 Progredir no terreno de jogo com linhas diagonais; 

 Alternar as jogadoras em apoio e a atacar em profundidade para haver 

maior variabilidade; 

 Procurar movimentos de rotura para explorar o espaço livre nas costas da 

linha defensiva adversária; 

 Em situações de maior pressão ter como referência a avançada para 

conseguir segurar a bola e recomeçar a construção; 

 Se necessário jogar para trás, para ganhar espaço na frente; 

 Envolver as laterais no processo ofensivo, salvaguardando o equilíbrio da 

equipa; 

 Lateralizar para ganhar espaço na zona central; 

 Trocar posições para criar desequilíbrios defensivos; 

 Médias e extremas devem realizar movimentos contrários ao da 

avançada; 

 Temporizar para chegar à zona de finalização no momento ideal; 

 Utilizar a meia distância sempre que houver espaço. 

 

Subprincípios dos Subprincípios 

 

 Ver antes de receber a bola; 

 Receção orientada; 

 Procurar apoios quando se tem pressão; 

 Em caso de pressão passar a bola a uma colega melhor posicionado, ou 

partir no 1x1, no caso de não ter nenhuma colega em posição favorável; 

 Se não tem pressão, progredir com a bola no terreno de jogo; 

 Variar o corredor de jogo, utilizando o número mínimo possível de passes; 

 Subida à vez das laterais, conforme o corredor da bola e sentido do jogo; 

 Médias movimentam-se de forma a criar linhas de passe, para poderem 

“pegar” no jogo; 
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 Trocas entre laterais/extremas, médias/avançadas e 

extremas/avançadas; 

 Particularmente extremas e laterais devem trabalhar no corredor lateral à 

procura de espaços para cruzar; 

 Aparecer com várias atletas dentro da área ou nas zonas proximais, de 

forma a aumentar a probabilidade de sucesso; 

 Procurar movimentos de rotura/desmarcação por parte das atletas mais 

ofensivas. 

 

4.2.1.2 Organização Defensiva 

 

 O processo defensivo representa uma fase fundamental do jogo e exprime 

a oposição a uma equipa (Teodorescu, 1984). Esta fase representa a marcação 

do defesa ao atacante adversário para neutralizar todas as suas ações ofensivas 

(Castelo, 1996).  

 Segundo (Guilherme, 2004), este momento carateriza-se pelos 

comportamentos realizados pelos jogadores da equipa, que não têm a posse de 

bola, com o objetivo de impedir a criação de situações de finalização da equipa 

adversária e de criar condições para recuperar a posse de bola. 

 Numa fase inicial, perspetivamos que ao longo da época teríamos jogos 

equilibrados. Idealizamos que muitas equipas não iriam apresentar um tipo de 

jogo apoiado e que à partida tentariam chegar à nossa baliza através de um jogo 

mais direto. Neste sentido, trabalhamos a equipa para antecipar estas situações 

e estarmos devidamente preparadas. 

 Este é um momento do jogo que, não serve para descansar, uma vez a 

equipa estar sem a bola. Torna-se crucial ganhar a bola o mais rapidamente 

possível e de forma inteligente. 

Assim, procuramos em grande parte dos jogos, defender em bloco alto, 

com a defesa em linha e à zona de forma a obrigar o adversário a jogar em 

profundidade.  
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Grandes princípios 

 

 Campo Pequeno: reduzir ao máximo os espaços em largura e 

profundidade; 

 Equilíbrio defensivo; 

 Pressão em bloco alto ou bloco médio em função da equipa adversária; 

 Pressão ao portador da bola e zona circundante; 

 Retardar a progressão dos jogadores e aproximação à nossa baliza; 

 Fechar os espaços interiores com coberturas e equilíbrios necessários 

para proteger a baliza; 

 Direcionar a equipa adversária para zonas laterais. 

 

Subprincípios 

 

 Impedir a equipa adversária de explorar o tipo de jogo em que se sente 

confortável. Alternar entre o bloco alto e o bloco médio, consoante a 

qualidade de saída em construção da equipa adversária; 

 Pressionar o adversário coletivamente de forma a provocar o erro e 

ganhar a posse de bola; 

 Fechar a equipa, com a junção das linhas transversais e longitudinais; 

 Baixar o posicionamento defensivo dos setores quando existe ameaça à 

profundidade; 

 Basculações defensivas rápidas, mas mantendo a equipa “concentrada” 

na zona da bola e equilibrada em todos os setores; 

 Superioridade numérica na zona central; 

 Obrigar a equipa adversária a jogar para as zonas laterais e/ou a jogar 

para trás; 

 Articular a linha defensiva para o fora-de-jogo; 

 Agressividade: provocar o erro, em vez de esperar que o erro aconteça; 
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 Ativar uma pressão mais intensa de acordo com os indicadores de 

pressão (bola no ar, adversária de costas para a nossa baliza, corredores 

laterais, má receção…). 

 

Subprincípios dos Subprincípios 

 

 A avançada é a primeira jogadora a defender; 

 Laterais e/ ou extremas começam a defender por dentro; 

 Fechar os espaços centrais, libertando espaços nos corredores laterais; 

 Orientar os apoios em função da bola e das adversárias, assim como do 

tipo de jogo praticado pela equipa adversária (apoiado ou direto, pelos 

corredores laterais ou corredor central); 

 Manter linhas defensivas (setores) relativamente próximas e evitar que a 

equipa esteja muito “alongada” no terreno de jogo; 

 Movimentações em bloco dos 3 setores (defensivo, intermédio e ofensivo) 

de forma relativamente rápida e organizada; 

 Manter postura ativa e não reativa na procura de perturbar as ações do 

adversário; 

 Manter a equipa junta e em sintonia no momento de pressionar a 

adversária, após esta entrar no corredor lateral; 

 Aumentar a agressividade defensiva e diminuir o espaço à equipa 

adversária à medida que a bola se aproxima da nossa baliza. 

 

4.2.1.3 Transição Ofensiva  

 

 Neste momento do jogo, tínhamos como principal atenção, aproveitar a 

desorganização defensiva da equipa adversária para fazer o golo. Pretendíamos 

assim, tirar rapidamente a bola da zona de pressão, ou seja, o local onde a bola 

foi recuperada, para colocar a bola em profundidade ou para iniciar um momento 

de organização ofensiva.  
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 Foi incutido às atletas, que por vezes, era importante ficar com a bola após 

a sua recuperação, não partindo sempre para passes em profundidade e 

devendo elas arriscar o menos possível neste momento. Não pretendíamos ser 

uma equipa de transições, mas sim uma equipa organizada e com qualidade 

com a bola. 

 Este é dos momentos do jogo mais aproveitados no futebol feminino, uma 

vez que, há uma menor capacidade de equilíbrio posicional das equipas quando 

estão a atacar, o que leva à criação de espaços que o adversário pode aproveitar 

quando recupera a bola. 

Para (Guilherme, 2004), o momento de transição defesa-ataque é 

caraterizado pelos comportamentos da equipa que, após recuperação da posse 

de bola, procuram manter a bola na sua posse e/ou aproveitar a desorganização 

adversária, explorando espaços que permitam a criação de situações rápidas de 

finalização. 

 

Grandes princípios 

 

 Mudar rapidamente de atitude, de defensiva para ofensiva; 

 Sair da zona de pressão em segurança; 

 Dar profundidade; 

 Preferencialmente, explorar transições rápidas. Se não for possível, 

guardar a bola e iniciar um momento de organização ofensiva; 

 Conferir mais largura e profundidade ao jogo. 

 

Subprincípios 

 

 Sem oposição e com espaço, conduzir a bola de forma a atrair adversários 

e deixar colegas livres de marcação; 

 Jogar em profundidade (aproveitar o espaço atrás da última linha 

defensiva adversária); 

 Passes verticais para sair da pressão; 
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 Nas transições rápidas, explorar principalmente os corredores laterais; 

 Caso não haja oportunidade para transições rápidas privilegiar sempre 

jogar em segurança, do que jogar em profundidade, utilizando 

preferencialmente as médias, mas se necessário as centrais ou até 

mesmo a guarda-redes para sairmos da zona de pressão. 

 

Subprincípios dos Subprincípios 

 

 Procurar fundamentalmente apoios frontais; 

 Movimentações verticais sem bola, principalmente das jogadoras mais 

ofensivas; 

 Se ganha a bola de frente para o jogo: retirar da zona de pressão para 

profundidade; 

 Se ganha a bola de costas para o jogo: passe para trás, em segurança; 

 No caso de a equipa adversária estar subida no terreno, procurar dar 

objetividade ao contra-ataque através das desmarcações em 

profundidade das atletas do setor ofensivo. 

 

4.2.1.4 Transição Defensiva  

 

O momento de transição ataque-defesa carateriza-se pelos 

comportamentos assumidos pelos jogadores segundos após a perda da posse 

de bola (Guilherme, 2004). 

Foi incrementado nas jogadoras a necessidade da mudança de atitude 

rápida, de uma atitude ofensiva para uma atitude defensiva e de a jogadora mais 

próxima da bola ter de ser a primeira a reagir. Este momento do jogo foi bastante 

treinado durante a época, pois existe a necessidade de correr atrás da bola, e 

isso implica esforço e sacrifício, situação para a qual as jogadoras nem sempre 

estão disponíveis. 
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Grandes princípios 

 

 Reagir à perda da bola. Mudar de atitude, de ofensiva para defensiva; 

 Manter o bloco alto após a perda de bola; 

 Diminuir os espaços nas costas da defesa; 

 Fechar as linhas de passe próximas à portadora da bola; 

 Fechar as linhas para entrar em organização defensiva; 

 Obrigar o adversário a jogar para o exterior; 

 Se a equipa adversária sai da primeira zona de pressão e tem espaço, 

devemos baixar o posicionamento das jogadoras para retirar espaço na 

profundidade. 

 

Subprincípios 

 

 Reagir à perda: atitude intensa e agressiva sobre a bola para evitar que a 

equipa adversária consiga sair da zona de pressão; 

 Pressão imediata ao portador da bola e espaço circundante; 

 Procurar o desarme de forma a ficar com a bola e explorar desequilíbrios 

na estrutura adversária; 

 Fechar a equipa: ocupação de apenas um ou dois corredores, consoante 

o posicionamento da bola; 

 Reconhecer as circunstâncias vantajosas sobre a bola relativamente ao 

adversário: quando devem pressionar sobre a bola e quando temos de 

retardar para termos tempo de nos organizarmos. 

 

Subprincípios dos Subprincípios 

 

 Fechar de imediato a zona circundante, cortando as linhas de passe; 

obrigando a equipa adversária a jogar longo ou para trás; 

 Não permitir que o 1º passe saia em condições, limitando as saídas 

rápidas e em profundidade; 
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 Laterais e/ou extremas fecham imediatamente; 

 Rápido reposicionamento defensivo; 

 Preocupação em ocupar e preencher o corredor central, convidando o 

adversário a jogar para os corredores laterais. 
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Figura 10 - organização ofensiva (estrutura alternativa) 

4.2.2.1 Estruturas de jogo 1-2-3-2-1 e 1-3-2-3                  

 

 

Organização Ofensiva (1-2-3-2-1) 

 

 

 

 

 

 

Organização Ofensiva (1-3-2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda-Redes (GR) Média Defensiva (MD) Lateral Esquerda (LE) 

Defesa Central Esquerda (DCE) Médio Centro Esquerda (MCE) Lateral Direita (LD) 

Defesa Central Direita (DCD) Médio Centro Direita (MCD) Avançada (AV) 
   

Guarda-Redes (GR) Defesa Central (DC) Extrema-esquerda EE) 

Defesa Esquerda (DE) Média Esquerda (ME) Extrema-direita (ED) 

Defesa Direito (DD) Média Direita (MD) Avançada (AV) 

Figura 9 - organização ofensiva (estrutura principal) 
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Organização Defensiva 

 

 

 

 

 

 

 Num primeiro momento se a guarda-redes adversária sair a jogar curto, a 

nossa avançada pressiona de imediato a saída de bola adversária e a 

equipa deve bascular para esse lado, fechando o espaço de jogo; 

 Se a guarda-redes adversária sair a jogar longo, a equipa deve fechar de 

imediato e jogar em concentração, tentando direcionar sempre o jogo para 

as laterais; 

 Quando perdemos a bola: devemos reagir de imediato, pressionando o 

adversário, dando tempo às nossas linhas defensivas para se 

organizarem; 

 Se a bola entrar no espaço interior, todas as jogadoras devem ajudar no 

objetivo de recuperar a posse de bola. Devemos evitar sempre a 

progressão de bola na zona interior do nosso meio-campo e lateralizar o 

jogo para as laterais; 

 Após ganhar bola a equipa deve preparar-se rápido para o processo 

ofensivo; 

 Marcação à zona: Por norma, cada jogadora é responsável por uma 

determinada zona do campo; 

 Recusar sempre a inferioridade numérica; 

 Quando o adversário recebe a bola de costas para o nosso bloco 

defensivo, devemos subir de imediato retirando espaço de jogo ao 

adversário. 

 

Figura 11 - organização defensiva (ambas as estruturas) 
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Transição Ofensiva 

 

 

 

 

 

 

 Mudança rápida de uma mentalidade defensiva para uma mentalidade 

ofensiva. Por norma jogámos com o bloco defensivo alto, para recuperar 

a bola o mais perto possível da área adversária, e esta mudança de 

mentalidade é fundamental para não se perder tempo e não deixar a 

equipa adversária organizar; 

 No momento de transição ofensiva, devemos ser rápidas, tentando jogar 

a bola nos espaços onde a equipa adversária está desposicionada. No 

caso de recuperarmos a bola num ataque mais posicional da equipa 

adversária e a bola estiver numa das extremidades do campo, o primeiro 

pensamento das jogadoras deve ser, o de mudar o centro do jogo e 

aproveitar o facto da equipa adversária estar desposicionada; 

 Quando recuperamos a bola, o importante é retirá-la da zona de pressão; 

 Quando falamos em mudança de mentalidade defensiva para ofensiva, 

falamos do momento em que recuperamos a bola jogarmos logo no 

chamado "campo grande", ocupando o campo todo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - transição ofensiva (ambas as estruturas) 
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Figura 13 - transição defensiva (ambas as estruturas) 

Transição Defensiva 

 

 

 

 

 

 

 Assim como na transição ofensiva, na transição defensiva também tem 

de existir uma mudança rápida da mentalidade das jogadoras, pois 

passamos de uma mentalidade ofensiva para uma mentalidade defensiva; 

 Quando perdemos a bola, o primeiro pensamento que temos de ter é 

ganhá-la de novo, ou seja, vamos pressionar de imediato a adversária. A 

primeira jogadora a pressionar é a jogadora que perdeu a bola e de 

seguida as outras jogadoras que estão mais próximas da mesma, 

atrasando assim a progressão de bola da equipa adversária. Esta pressão 

vai permitir à nossa equipa tempo para se organizar, fechando os espaços 

e compactando as linhas defensivas, atrás da linha da bola. A única 

jogadora que não tem de procurar ficar atrás da linha da bola é a 

avançada e eventualmente uma das médias, dependendo sempre da 

zona do campo onde perdemos a bola. Pois o nosso bloco está sempre 

colocado muito alto; 

 A equipa tem sempre uma pressão de bola agressiva, pois o objetivo 

fundamental é recuperar a bola de imediato e se não o conseguirmos 

fazer devemos entrar em organização defensiva. 
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Figura 14 - saída curta da GR (estrutura principal) 

4.2.2.2 Estrutura de jogo 1-2-3-2 

  

Submomentos do jogo 

Saída curta da GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A guarda-redes deve passar a bola para uma das defesas centrais;  

 Se a bola for para a defesa central direita toda a equipa deve bascular 

para o lado direito do campo; 

 Se a guarda-redes não conseguir jogar a bola, em nenhuma das 

defesas centrais, deve passar a bola para a média defensiva que 

desce para formar uma linha de três juntamente com as defesas 

centrais; 

 As defesas centrais devem ter como referência os "bicos" da área para 

esperar a bola da guarda-redes; 

 A média defensiva deve baixar e ser uma opção de linha de passe 

para a guarda-redes; 

 As laterais devem estar junto da linha lateral (espaço); 

 A avançada deve aprofundar o jogo. 
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Figura 15 - saída longa da GR (estrutura principal) 

Figura 16 - criação de espaços (estrutura principal) 

Saída longa da GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Privilegiamos a saída de bola curta para as defesas centrais; 

  Se tivermos que jogar longo, as laterais “abrem” (espaço) e a guarda-

redes deve escolher uma das linhas para colocar a bola. 

 

Criação de espaços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As defesas centrais após receberem a bola devem ter sempre como 

primeira linha de passe as laterais, como recurso, e só com segurança, 

podem utilizar a média defensiva;  

 As laterais funcionam como falsos extremos no momento ofensivo, 

devendo fazer cobertura defensiva às médias; 

 A média defensiva deve descer e fazer uma linha com as defesas centrais; 
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Figura 18 - finalização (estrutura principal) 

 

 A médio centro do lado da bola deve baixar para criar ligação e a outra 

deve ajustar a sua posição; 

 Se não houver linhas de passe a avançada deve recuar para procurar a 

superioridade numérica no meio-campo. 

 

Entrada nos espaços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se a lateral procurar a profundidade a média deve tentar ocupar o espaço 

vazio e servir de apoio; 

 Se a lateral esperar pela bola, a média deve aprofundar o jogo pela linha 

e deixar o meio para a nossa lateral jogar a bola; 

 Devemos tentar explorar os espaços entre a central e a lateral da equipa 

adversária através da avançada. 

 

Finalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - entrada nos espaços (estrutura principal) 
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Figura 19 - centrais (estrutura principal) 

 

 Nos cruzamentos a avançada deve procurar atacar entre o primeiro poste 

e a zona de penalti; 

 Nas zonas frontais à baliza, entrada da área devem aparecer as médias; 

 No poste contrário ao cruzamento deve aparecer o lateral. 

 

Funções por posição 

Centrais 

 

 

 

 

 

 

 

 A sua primeira intenção deve ser jogar numa das laterais, pois a nossa 

prioridade é jogar nas laterais e avançar no terreno de jogo a partir daí, 

contudo poderá jogar ainda na média defensiva; 

 Subir no terreno quando a equipa sair para o ataque; 

 Coordenar a ação do sistema defensivo; 

 Dar apoio à retaguarda das companheiras, quando estas estiverem na 

zona intermédia do campo; 

 Deverá colocar-se atrás e ao lado das defesas laterais, assegurando a 

cobertura defensiva; 

 Procurar ser exata e segura; 

 Marcação a uma avançada de centro que apareça na sua zona de ação e 

a outra central deverá antecipar-se a outras bolas. 
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Figura 20 - laterais (estrutura principal) 

Laterais 

 

 

 

 

 

 

 

 Se a bola for recuperada no meio campo defensivo, as laterais ajustam o 

seu posicionamento consoante as centrais; 

 Funcionam como falsos extremos no momento ofensivo; 

 A lateral pode procurar a profundidade ou esperar pela bola, ocupando o 

espaço do meio; 

 Após a recuperação da bola, deve deslocar-se de imediato para a linha 

lateral, para criar linha de passe; 

 O lateral sobe no terreno quando a bola está no seu lado, ou na 

eventualidade de o médio defensivo não subir;  

 Caso o ataque se proceda no corredor contrário, esta deve ocupar uma 

posição interior, por forma a assegurar o equilíbrio defensivo; 

 Executar lançamentos de linha lateral no seu corredor de jogo; 

 Nas saídas do guarda-redes de bolas longas, se tivermos que jogar longo, 

as laterais “abrem” (espaço) e a guarda-redes deve escolher uma das 

linhas para colocar a bola; 

 Ajustam o seu posicionamento consoante as centrais e a posição da bola; 

 Devem recuperar rapidamente aquando da perda da bola; 

 Devem orientar a adversária para a linha lateral; 

 Estar disponível para ajudar a defesa central; 

 Devem marcar as laterais/extremas da equipa adversária. 
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Média Defensiva 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 Primeira média a pedir bola na saída curta; 

 Deve ter como principal intenção o passe para as médias centro; 

 Poderá ainda colocar a bola nas laterais; 

 No momento defensivo deve fazer uma linha de três com as defesas 

centrais; 

 Deverá “rodar” o jogo, retirando a bola da zona de pressão; 

 Responsável pela ligação entre o setor defensivo e médio;  

 Estabelecer equilíbrio entre a defesa e linha ofensiva; 

 Ocupação racional dos espaços centrais da linha média, marcando as 

adversárias que apareçam na sua zona; 

 Jogadora que procura a superioridade numérica no nosso eixo defensivo; 

 Distribuir e coordenar o jogo. 

 

Figura 21 - média defensiva (estrutura principal) 
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Médio Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se a lateral procurar a profundidade a média deve tentar ocupar o espaço 

vazio e servir de apoio; 

 Se a lateral esperar pela bola, a média deve aprofundar o jogo pela linha 

e deixar o meio para a nossa lateral jogar a bola; 

 Deve tentar explorar os espaços entre a central e a lateral da equipa 

adversária através da avançada ou da lateral; 

 A médio centro do lado da bola deve baixar para criar ligação e a outra 

deve ajustar a sua posição;  

 Participar ativamente nos apoios à portadora da bola; 

 Apoiar o ataque e a defesa; 

 Estabelecer o ritmo de jogo; 

 Procurar recuperar todas as bolas no meio campo ofensiva; 

 Lateralizar o jogo adversário para recuperar as bolas com ajuda das 

laterais. 

 

 

 

 

 

Figura 22 - médio centro (estrutura principal) 
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Avançada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deve tentar explorar os espaços entre a central e a lateral da equipa 

adversária; 

 Deve esticar o nosso jogo, eventualmente poderá vir buscar atrás criando 

espaço para a lateral entrar; 

 Em caso de cruzamento deve atacar a bola na zona entre o primeiro poste 

e a marca da grande penalidade; 

 Deverá ser a primeira defensora, procurando pressionar a portadora da 

bola quando esta se encontra na sua zona de ação; 

 Explorar situações de improvisação, através do drible, da condução rápida 

e de remates à baliza;  

 Procurar espaços livres; 

 Marcar golos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23 - avançada (estrutura principal) 
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Figura 24 - saída de bola GR (estrutura alternativa) 

 

4.2.2.3 Estrutura de jogo 1-3-2-3                 

 

Submomentos do jogo 

 

Saída de bola do GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Privilegiamos a saída de bola curta para as defesas esquerda e direita; 

 Se a GR não conseguir jogar a bola na defesa direito ou na defesa 

esquerda pode passar a bola para a defesa central; 

 Se tivermos que jogar longo, a guarda-redes coloca a bola numa das 

extremas; 

 Se a bola sair para a defesa esquerda e esta subir pela lateral, as outras 

duas defesas não podem subir no terreno, de forma a evitarmos a 

inferioridade numérica na defesa; 

 Se a bola for para a defesa direita toda a equipa deve bascular para o 

lado direito do campo. 
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Figura 25 - criação de espaços (estrutura alternativa) 

Criação de espaços 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 A defesa direita e a defesa esquerda devem abrir o mais possível para a 

linha e procurar as movimentações das médias e das extremas. Se não 

tiver solução de passe deve jogar na defesa central para que esta possa 

virar o jogo; 

 Por norma, se a bola está na defesa esquerda a média esquerda deve 

pedir bola no interior. A defesa central esquerda faz o passe para a média 

quando esta se encontra na linha e corre pelas suas costas para a zona 

entre lateral e central da equipa adversária; 

 A médio centro do lado da bola deve baixar para criar ligação e a outra 

deve ajustar a sua posição; 

 Se não houver linhas de passe a avançada deve recuar para procurar a 

superioridade numérica no meio-campo. 
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Figura 26 - entrada nos espaços (estrutura alternativa) 

Entrada nos espaços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 Quando a extremo procurar a profundidade a média deve tentar ocupar o 

espaço vazio e servir de apoio; 

 Devemos tentar explorar os espaços entre a central e a lateral da equipa 

adversária através da avançada; 

 A média deve passar a bola para a extremo, diretamente na avançada ou 

no espaço entre lateral e central para a nossa avançada receber; 

 A extrema deve cruzar a bola para a avançada e para a média e extremo 

do lado oposto da bola que estarão a entrar na área; 

 Quando não executamos a jogada planeada, tentamos causar 

desequilíbrios e procurar a superioridade numérica em determinadas 

zonas do campo; 

 As médias são responsáveis por variar o centro do jogo, provocando 

assim a entrada nos espaços onde nos encontramos com menos pressão 

de forma a conseguirmos progredir com bola. 
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Figura 27 - finalização (estrutura alternativa) 

 

Finalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 Nos cruzamentos a avançada deve procurar atacar a zona de penalti; 

 Nas zonas frontais à baliza, entrada da área devem aparecer as médias; 

 No poste contrário ao cruzamento deve aparecer a extrema; 

 Neste momento, é fundamental que as jogadoras ocupem as zonas 

corretas e que a bola seja colocada onde é pedida; 

 Quando jogamos nesta tática colocamos mais uma jogadora dentro da 

área para tentarmos pelo menos a igualdade numérica; 

 O cruzamento deve ser colocado na zona de penalti e a média do lado 

oposto deve colocar-se à entrada da área para uma eventual bola que 

possa surgir. 
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Figura 28 - canto ofensivo longo 1 e 2 

 

 

4.2.2.4 Esquemas táticos 

 

Cantos (ambas as estruturas) 

 

Canto ofensivo longo 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 A jogadora que se encontra no primeiro poste simula que sai para o canto 

curto arrastando a adversária com ela; 

 A atleta que efetua o canto, cruza para a (sinal 1- zona entre o primeiro 

poste e a zona de penalti ou sinal 2- entre a zona do penalti e o segundo 

poste; 

 Das três jogadoras que se encontram na área, uma ataca a zona do 

primeiro poste, outra a zona do penalti e a terceira a zona do segundo 

poste; 

 Uma jogadora fica relativamente perto da entrada da área para rematar 

se for possível; 

 As duas jogadoras que se encontram no meio campo, uma marca a 

avançada adversária e a outra faz cobertura defensiva. 
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Figura 29 - canto ofensivo curto 1 

 

 

Figura 30 - canto ofensivo curto 2 

 

 

Canto ofensivo curto 1  

 

 

 

 

 

 

 A jogadora que está ao primeiro poste sai para o canto curto e faz uma 

tabela com a jogadora que efetuou o canto, para que esta possa cruzar a 

bola para a zona entre o penalti e o segundo poste; 

 Das três jogadoras que se encontram na área, uma ataca a zona do 

primeiro poste, outra a zona do penalti e a terceira a zona do segundo 

poste; 

 Uma jogadora fica relativamente perto da entrada da área para rematar 

se for possível; 

 As duas jogadoras que se encontram no meio campo, uma marca a 

avançada adversária e a outra faz cobertura defensiva. 

 

Canto ofensivo curto 2 
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Figura 31 - canto defensivo 

 

 

 A jogadora que está ao primeiro poste sai para o canto curto e ao receber 

a bola roda para dentro e efetua o cruzamento para a zona entre o penalti 

e o segundo poste; 

 Das três jogadoras que se encontram na área, uma ataca a zona do 

primeiro poste, outra a zona do penalti e a terceira a zona do segundo 

poste; 

 Uma jogadora fica relativamente perto da entrada da área para rematar 

se for possível; 

 As duas jogadoras que se encontram no meio campo, uma marca a 

avançada adversária e a outra faz cobertura defensiva. 

 

Canto defensivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por norma defendemos à zona, colocando oito jogadoras dentro da nossa 

área e apenas a avançada fora para sair em contra-ataque; 

  Colocamos sempre uma jogadora presente no primeiro poste para ajudar 

a guarda-redes;  

 Fazemos uma primeira linha de quatro jogadoras e uma segunda linha 

com apenas duas jogadoras; 

 Sabemos que a zona de penalti é por norma a zona preferida das equipas 

que defrontamos, logo temos sempre especial atenção a essa zona. 
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Lançamentos (estrutura 1-2-3-2-1) 

 

Lançamento ofensivo curto 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A lateral direita lança a bola para a médio centro direita, que ao trocar de 

posição com a média defensiva, irá receber a bola nas costas da defesa 

adversária; 

 A lateral direita poderá ainda lançar para a avançada no momento em que 

está a ocorrer a troca entre a média centro direita e a média defensiva; 

 A bola deve ser lançada para o pé da colega. 

 

Lançamento ofensivo longo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este lançamento tem como principal objetivo explorar o espaço nas 

costas da linha defensiva adversária; 

Figura 32 - lançamento ofensivo curto 1 e 2 

 

Figura 33 - lançamento ofensivo longo 1 (estrutura principal) 
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Figura 34 - lançamento ofensivo longo 2 (estrutural principal) 

 

 As movimentações são simples e consistem na aproximação inicial da 

média centro direita, seguida da movimentação em diagonal da média 

defensiva tentando explorar o espaço deixado pela extrema; 

 É utilizado no último terço ofensivo apenas. 

 

Lançamento ofensivo longo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este lançamento tem como principal objetivo explorar o espaço nas 

costas da linha defensiva adversária;  

 Aproximação inicial da médio centro direita, seguida da movimentação em 

diagonal da avançada tentando explorar o espaço deixado pela médio 

centro direita e a média direita entra na zona onde estava a avançada; 

 É utilizado no último terço ofensivo apenas. 

 

Lançamento Defensivo (ambas as estruturas)  

 

 A equipa deve bascular para o lado onde é feito o lançamento da equipa 

adversária, devemos procurar a superioridade numérica no local do 

lançamento e recuperar de imediato a posse de bola. Se não for possível 

a recuperação imediata, devemos pressionar a portadora da bola com o 

fim de recuperar a sua posse. 
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Lançamentos (estrutura 1-3-2-3) 

 

 Lançamento ofensivo curto 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 35 - lançamento ofensivo curto 1 e 2 (estrutura alternativa) 

 

 A defesa direita lança a bola para a extrema-direita, que ao trocar de 

posição com a média direita, irá receber a bola nas costas da defesa 

adversária; 

 A defesa direita poderá ainda lançar para a avançada no momento em 

que está a ocorrer a troca entre a extrema-direita e a média direita. 

 

Lançamento ofensivo longo 1 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 36 - lançamento ofensivo longo 1 (estrutura alternativa) 

 Aproximação inicial da extrema-direita, seguida da movimentação em 

diagonal da média direita tentando explorar o espaço deixado pela 

extrema; 

 É utilizado no último terço ofensivo apenas. 
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Figura 37 - livre (remate) 

 

Figura 38 - livre (cruzamento)  

 

 

 

Livres (ambas as estruturas) 

 

Livre (remate) 

 

 

 

 

 

 

 Opção remate: Movimentação para remate frontal e movimentações das 

restantes para uma segunda bola.  

  

Livre (cruzamento) 

 

 

 

 

 

 

 Opção cruzamento; 

 Movimentação de uma jogadora para a zona do primeiro poste; 

 Movimentação de uma jogadora na zona da guarda-redes; 

 Movimentação uma jogadora na zona do segundo poste (jogadora 

referência para receber a bola); 

  Uma jogadora a entrada da área; 

 Livre batido para a zona do segundo poste. 
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Livre defensivo 

 Distribuição da barreira às ordens da guarda-redes e restante equipa 

deverá fazer marcação individual. 
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4.3 Planeamento e periodização 

 

 A necessidade de ter uma visão clara acerca do futuro, implica a 

existência de um processo de planeamento mais ou menos formalizado, para o 

futuro que se aspira (Pires, 2005).  

 No futebol, o treino é influenciado por vários fatores que se interligam e 

que devem ser organizados em função do grande objetivo, o de render ao 

máximo os jogadores e a equipa. Assim, o planeamento e a periodização são 

dois conceitos, cada vez mais importantes na preparação da época desportiva. 

Pode-se definir planeamento como o processo através do qual se 

pretende organizar o futuro, estabelecendo objetivos e implementando as 

estratégias necessárias para os alcançar, tendo em conta o ambiente externo e 

interno da organização (Pires, 2005). 

Freitas (1999) menciona o planeamento como o processo de apoio à 

organização, coordenação e concretização dos objetivos estabelecidos, com 

base nos conhecimentos atuais sobre o treino desportivo, a modalidade em 

questão e os atletas visados, permitindo controlar e orientar todo o processo de 

treino, assim como os resultados desportivos. 

Segundo Mourinho (2001), a planificação é o ato de preparar e 

estabelecer um plano de atividades para realizar um conjunto de tarefas, o que 

pressupõe a necessidade de determinar um conjunto de objetivos e os meios, 

os conteúdos e as estratégias de os alcançar. 

 Mesquita (1997) refere que planear implica delinear antecipadamente 

aquilo que se pretende realizar. Acrescentando Garganta (1991) que, planear ou 

planificar a época desportiva implica uma descrição antecipada das condições 

de treino, dos objetivos a atingir e ainda da organização dos meios e métodos 

de treino a aplicar.  

 Desta forma, para a elaboração de um plano de atividades, foi 

fundamental, inicialmente, fazer a caraterização do meu plantel, compreender o 

contexto em que estava inserida, perceber a cultura do clube, analisar a 
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competição e definir os conteúdos e as estratégias ideais para atingir os objetivos 

estabelecidos.  

E se planear é fundamental, a distribuição dos conteúdos ao longo da 

semana não é menos importante. 

Para Garganta (1993), periodização é a divisão da época em períodos, ou 

ciclos de treino, em função da duração e das demais caraterísticas do calendário 

competitivo, mas sobretudo da resposta do atleta aos estímulos a que é sujeito. 

O mesmo autor defende ainda que a periodização diz respeito 

fundamentalmente aos aspetos relacionados com a dinâmica das cargas de 

treino e com a consequente dinâmica da adaptação do organismo a essas 

mesmas cargas, de acordo com os períodos da época que se atravessa. 

Segundo Pinto (1988), a periodização é a estruturação das mudanças que 

o processo de treino vai conhecendo ao longo da sua realização, em função dos 

vários períodos que atravessa. 

Periodizar significa, então, dividir a época em períodos, com objetivos 

específicos, de forma a facilitar a criação de uma forma de jogar, isto é, de um 

modelo de jogo. 

Freitas (1999) considera a periodização como um instrumento decisivo na 

organização do treino e da qual depende o controlo do desenvolvimento da 

capacidade de prestação desportiva. 

Para Mourinho (2001), a periodização no futebol relaciona-se 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, física, cognitivo e psicológico. 

No desporto de alto rendimento, a periodização é realizada com base nos 

momentos ou fases de competição, nos quais se pretende obter o rendimento 

mais elevado (Marques, 1993). Menciona ainda que no desporto de crianças e 

jovens as competições são também importantes, sem que, contudo, isso 

signifique que a preparação da época desportiva seja orientada pela 

necessidade de nelas obter o máximo rendimento. 
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  Segundo Matvéiev (1990) a periodização tem como objetivo 

proporcionar a um atleta em competições a forma desportiva, ou seja, o estado 

no qual ele está preparado para a obtenção de resultados desportivos.  

A periodização da época desportiva é composta por três grandes períodos 

(ou fases), com objetivos específicos pré-definidos: período preparatório 

(tradicionalmente composto por duas subfases: geral e específico), período 

competitivo (tradicionalmente composto por duas subfases: pré-competitivo e 

competitivo) e o período transitório (Bompa & Haff, 2009; Matvéiev, 1981). 

No período preparatório devem ser criadas e desenvolvidas as premissas 

necessárias para que surja a forma desportiva, devendo ser assegurada a sua 

consolidação. Mourinho (2001) considera este período fundamental para o resto 

da época dado que visa a criação de pressupostos indispensáveis para se 

adquirir a forma desportiva. 

No período competitivo pretende-se a manutenção do adquirido 

anteriormente com ênfase em exercícios com gestos desportivos e solicitações 

metabólicas semelhantes ao da competição. Segundo Mourinho (2001) este 

período contempla pelo menos três momentos: o período de desenvolvimento e 

conservação da forma, o período de reconstrução da forma e, o período de 

conservação da forma, sendo esta entendida do ponto de vista físico. 

Por último, o período de transição tem como principal objetivo permitir que 

os atletas se recuperem mentalmente, fisicamente e emocionalmente. 

O planeamento elaborado para a nossa equipa foi também realizado 

numa lógica de ciclos e períodos, ainda que se tratasse de uma equipa amadora 

e de formação. 

As fases de competição foram utilizadas como critérios para balizar os 

períodos, por representar um determinado nível de exigência para o qual importa 

preparar a equipa. Contudo, é importante salientar que me baseei nos ciclos de 

preparação de aprendizagem e consolidação de conteúdos, numa lógica de 

continuidade e de formação a longo prazo e não em momentos de rendimento 

máximo.   
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Figura 39 - número de treinos e jogos realizados por cada 

período da época  

No período pré-competitivo os objetivos principais visaram elevar os 

níveis condicionais, coordenativos e técnico-táticos das jogadoras. 

Nos períodos competitivos os objetivos centraram-se na correção de 

problemas detetados, fundamentalmente de natureza tática, mas nunca 

esquecendo os níveis condicionais, coordenativos e técnicos. 

Os períodos de transição, ou seja, interrupção da competição (jogos 

oficiais), estavam previstos para o aperfeiçoamento da técnica individual e 

também para melhorar as capacidades coordenativas e condicionais. 

 A periodização e o planeamento incluíram a elaboração do planeamento 

anual (macrociclo), do planeamento mensal (mesociclo), do planeamento 

semanal e das sessões de treino (microciclo/morfociclo). 

O primeiro documento a ser redigido foi o planeamento anual, conforme 

os dias de treinos e jogos (Anexo 1), e de seguida o planeamento anual, em 

conformidade com os objetivos (Anexo 2). Estes documentos são considerados 

por Bento (1987) como um plano de perspetiva global que pretende situar e 

concretizar o programa. Constitui-se como um plano sem pormenores de 

atuação ao longo do ano, deixando esta tarefa para o próximo nível de 

planificação (Bento, 1987). 

O plano anual serviu de fio condutor às decisões tomadas, numa 

dimensão macro e micro do processo. 

Na figura seguinte apresento o número de treinos e jogos realizados por 

cada período da época 

desportiva. Apenas 

menciono o período pré-

competitivo e o período 

competitivo (1ª fase), uma 

vez ter deixado as minhas 

funções de treinadora, 

após o último jogo da 

primeira fase. 
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 4.3.1 Mesociclo 

 

 Genericamente o Mesociclo é um ciclo médio de treino (Peixoto, 1999), 

através do qual se processa a organização e sucessão ótima dos microciclos 

com caraterísticas diferenciadas, definindo as etapas próprias de cada período. 

 É um período de 2 a 7 semanas que leva à realização de objetivos de 

treino e/ou de performance predeterminados (Mujika et al., 2018). A duração do 

mesociclo é variável de acordo com o tipo de desporto, das várias fases da época 

desportiva e do calendário competitivo.  

 Em geral, existem mesociclos em vários períodos. O período pré-

competitivo acontece, normalmente, quando os atletas vêm das férias e se 

pretende a aquisição da forma desportiva. O competitivo tem como objetivo a 

manutenção da forma desportiva adquirida durante o período anterior. O período 

de transição foca-se no trabalho de recuperação ativa, com cargas mais leves. 

 No planeamento dos nossos primeiros mesociclos, referentes ao período 

pré-competitivo, foram perspetivados a aprendizagem e os primeiros contactos 

com uma organização de jogo nova que nós, equipa técnica, pretendíamos. 

Assim, focámo-nos na adaptação das novas jogadoras ao clube, na aquisição 

de novas regras e normas, e na integração na estrutura das sessões de treino. 

 O primeiro mesociclo (Anexo 3) compreendeu um intervalo de tempo 

inferior aos restantes, visando o período de adaptação ao esforço após as férias, 

onde se pretendeu realizar a observação das jogadoras e desenvolver algumas 

habilidades técnicas. Este mesociclo foi então constituído apenas por duas 

semanas, iniciando-se a 20 de Agosto e terminado a 02 de Setembro, tendo tido 

uma duração de dois microciclos, contando com um total de cinco unidades de 

treino e um jogo de treino. 

 No segundo mesociclo (Anexo 4) focámo-nos no trabalho das habilidades 

técnicas, mas foram ainda introduzidos três princípios de jogo, sendo eles: a 

progressão, a cobertura ofensiva e a mobilidade. Durante este mesociclo demos 

prioridade aos momentos de organização ofensiva e defensiva.  
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 Este mesociclo iniciou-se a 3 de Setembro e terminou a 30 de Setembro 

e foi dividido em quatro microciclos, com um total de doze treinos e três jogos de 

treino. 

 O mesociclo 3 (Anexo 5) e o mesociclo 4 (Anexo 6) iniciaram-se a 1 de 

Outubro, com cinco microciclos e a 5 de Novembro, com quatro microciclos, 

respetivamente.  

 Nestes mesociclos introduzimos a transição ofensiva e defensiva e foram 

abordados o princípio da contenção e da cobertura defensiva, juntamente com o 

princípio da cobertura ofensiva e mobilidade, abordados anteriormente. 

 O mesociclo 5 (Anexo 7) teve início a 3 de Dezembro, e conteve quatro 

microciclos. Este por ser um mês festivo realizaram-se somente dez treinos e 

dois jogos oficiais. 

 O mesociclo 6 (Anexo 8) iniciou-se a 2 de Janeiro, tendo havido um total 

de 14 treinos e três jogos oficiais. 

 Nestes dois mesociclos foi dado ênfase ao princípio da concentração, 

onde pretendíamos que as jogadoras defendessem ocupando no máximo dois 

dos três corredores. 

 O último mesociclo (Anexo 9) não seguiu a lógica do planeamento. 

Existiram alguns problemas que irei mencionar mais à frente, no ponto das 

dificuldades encontradas, que nos levaram a terminar a primeira fase, a jogar 

somente com nove jogadoras. O facto de termos perdido as melhores jogadoras 

para a equipa sénior, obrigou-nos a adaptar os treinos, quer pelo número 

reduzido de jogadoras, quer pela menor qualidade de desempenho das 

jogadoras que tínhamos disponíveis.  

 Assim, neste mesociclo foi dado um grande ênfase à técnica individual, às 

transições e onde se trabalhou muito à base de situações reduzidas de jogo.  
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4.3.2 Morfociclo Padrão 

 

“Para mim o grande problema e eu costumo brincar e digo que a Periodização 

Tática só precisa de uma coisa: É de gajos inteligentes e apaixonados por ela. 

Ela o que necessita é do entendimento aprofundado da frente para trás, de trás 

para a frente, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima 

para baixo, de baixo para cima do morfociclo. Porque o morfociclo é a 

representação desta complexidade toda ali contida, e isto depois é 

extravasável inclusivamente para a formação”  

(Frade, 2013) 

 

No futebol não podemos pensar em picos de forma, mas sim em 

patamares de rendimento num período de competição que é longo (Frade, 2006). 

O morfociclo padrão é, entendido como uma estrutura que permite ao 

treinador, planear e organizar as sessões de treino em função dos princípios 

metodológicos inerentes ao processo de treino, dos objetivos (físicos, técnicos, 

táticos e psicológicos) delineados para cada sessão de treino e, 

fundamentalmente, da relação entre o jogo anterior e o próximo jogo (Tamarit, 

2013). 

 Assim, o morfociclo padrão é aquele período, ou aquele ciclo que se 

identifica pela presença de dois jogos separados, no espaço de uma semana, 

constituindo-se como um referencial determinante, uma vez que, permite a 

estabilização de um jogar e a sua progressão. Através do seu correto 

entendimento e operacionalização, promove-se uma regularidade de 

desempenho que possibilita à equipa e aos jogadores estarem 

permanentemente a evoluir. 

  Assim, para tentarmos manter o rendimento da equipa num patamar 

elevado, foi elaborado um morfociclo padrão (jogo de sábado a sábado), para a 

nossa equipa. 
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  Como pretendíamos que o nosso jogar evidenciasse determinados 

padrões ou comportamentos, tivemos de treinar esses padrões e 

comportamentos de uma forma sistemática e consistente. Os grandes princípios, 

os subprincípios e os subprincípios dos subprincípios do nosso jogar foram 

sempre evidenciados em todos os exercícios realizados. 

  Para a elaboração do morfociclo, foi respeitada uma determinada 

alternância de conteúdos, sendo esses conteúdos sempre específicos do nosso 

modelo de jogo. Senti a necessidade de alterar o tipo de esforço nos diferentes 

dias da semana, havendo uma grande preocupação, em relação à fadiga, no 

treino de sexta-feira, uma vez que os jogos se realizaram, quase sempre, ao 

Sábado. 

    

Sábado- Competição (dia de máxima exigência) 

 

 O dia da competição é um momento crucial no planeamento. Por um lado, 

é o momento que nos fornece indicadores sobre o trabalho realizado na semana 

anterior ao jogo, e por outro, fornece-nos dados importantes para o planeamento 

da semana seguinte.  

 Digamos que é o momento que dá sentido a todo o planeamento e 

operacionalização dos princípios definidos no morfociclo semanal. 

 O treinador não deve separar o treino do jogo, mas sim fazer uma 

interligação sem dissociar os diferentes momentos. Frade (cit. por Martins, 

2003). O mesmo autor afirma, “ a competição é também uma parte do treino”. 

 Oliveira (2006) refere que a competição e o jogo vão de encontro ao que 

pretendemos e acontece do modo como o treino é construído ou  pelo contrário, 

a competição não está a ir de encontro ao que é pretendido, então teremos de 

reformular todo o processo. 
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Domingo- Dia de folga  

 

No domingo, a recuperação das jogadoras ainda não ocorreu, antes pelo 

contrário, está a iniciar-se. Apesar de haver um consenso, por parte de várias 

conceções de treino, que treinar no primeiro dia após a competição torna-se 

favorável para a atleta, não nos era possível treinar no domingo.  

Para além de o complexo estar ocupado com um elevado número de 

jogos, dos vários escalões masculinos, a equipa sénior feminina também jogava 

ao domingo, o que implicava eu estar ao serviço da equipa sénior como jogadora, 

e que algumas jogadoras da equipa júnior fossem solicitadas para o plantel 

sénior. 

Assim, esta folga pode-se considerar estipulada pelo clube, mas que para 

a equipa técnica foi uma escolha acertada, principalmente de vista mental.  

Tamarit (2013) refere que não se vê a conseguir treinar no dia seguinte 

ao jogo com 100% de concentração, pois o desgaste dos jogos é muito e acredita 

que para as suas jogadoras também.  

Apesar de as atletas serem jovens e querem treinar sempre, temos de 

perceber que elas têm o seu lado social, o lado familiar e, portanto torna-se 

crucial termos isso em conta, mesmo que estejamos a contrariar o “consenso 

geral” em termos fisiológicos.  

 

Segunda-feira- Treino de recuperação ativa  

 

 O principal objetivo do primeiro treino da semana era a recuperação num 

contexto técnico, isto é, trabalhávamos maioritariamente aspetos técnicos 

(controle de bola, passe, receção, remate…). 

Neste treino, era também dada importância ao lado lúdico, procurando 

que a alegria e a paixão pelo futebol sobressaíssem, descomprimindo assim da 

pressão criada pelo jogo. 
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Este era o dia da semana onde tínhamos mais espaço para treinar, mas 

infelizmente, há situações que nós treinadores não conseguimos controlar, e os 

espaços estabelecidos e os dias dos treinos foram dois deles. 

Ter meio campo disponível, somente, no treino de segunda-feira foi uma 

dificuldade sentida no planeamento. 

No treino de segunda-feira, nunca conseguíamos ter o grupo completo. 

Várias jogadoras estavam a estudar em faculdades distantes, o que as 

impossibilitava de treinar. Para além dessas jogadoras indisponíveis, também 

tínhamos o inconveniente de ter jogadoras a jogarem pela equipa sénior, o que 

nos obrigava a ter uma atenção especial para com estas atletas, dado ter 

acontecido por várias vezes jogarem 70 minutos no sábado e jogaram mais 90 

minutos no domingo (mais uma situação que não nos foi possível controlar). 

 

Terça-feira- Folga 

 

 Infelizmente não nos era possível treinar neste dia. 

 Apesar de ser o terceiro dia após a competição e a recuperação da 

equipa, como um todo, ainda não estar completa, seria muito importante 

treinarmos neste dia. 

 

Quarta-feira- Quarto dia após a competição  

 

 Na quarta-feira, por já terem passado quatro dias após o jogo, a equipa, 

como um todo, está completamente recuperada e em condições de realizar 

esforços semelhantes ao da competição.  

Sendo este o treino que se encontra mais afastado do dia de jogo anterior 

e do que se aproxima, é o dia ideal para a exigência física máxima. Também ao 

nível da concentração o treino é mais exigente, uma vez que a complexidade 

dos seus exercícios é maior.  
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 Neste treino a prioridade era desenvolver fundamentalmente o nosso 

jogar. O trabalho tático era preferencialmente intersectorial e coletivo, dentro do 

ou dos princípios e do ou dos momentos de jogo pretendidos.  

 O treino de quarta-feira foi condicionado pelo problema do espaço de 

treino desadequado, 1/3 de campo, para o desenvolvimento dos grandes 

princípios. Dado não termos as condições espaciais ideais, foi necessário com 

alguma criatividade para recriar todas as situações de jogo que pretendíamos 

abordar. 

 De forma a tentar colmatar a falta de espaço, por vezes, atrasávamos um 

pouco o treino, e assim, conseguíamos realizar jogo contra a equipa sénior 

feminina, aproveitando estes momentos para uma melhor correção do 

posicionamento e das movimentações da equipa. 

  

Quinta-feira- Folga 

 

 Apesar de ter sido feito o pedido de alteração do treino de sexta-feira para 

quinta-feira, este não nos foi concedido. 

 Sabíamos da importância de treinarmos neste dia, uma vez que o treino 

de sexta-feira terminava por volta das 20h e a competição ocorria às 15h do dia 

seguinte. 

  

Sexta-feira- Dia anterior ao jogo 

 

 Sexta-feira, como estamos apenas a um dia do próximo jogo, temos 

necessariamente de contemplar a recuperação da equipa e ao mesmo tempo 

pré-ativar as jogadoras para o jogo.  

Seria de esperar que o lado aquisitivo não estivesse tão presente e que 

fosse dado uma grande ênfase à recuperação orientada para a competição. 

Contudo, dado haver somente três treinos semanais, e este ser o treino com 

maior número de atletas presentes, por vezes tornou-se indispensável exigir 

mais do que seria indicado para este dia.  
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Tentou-se sempre que o menos fosse mais, ou seja, fazer o menor tempo 

possível, o menor número de vezes, exigir o mínimo, mas o suficiente para que 

as atletas percebessem o que lhes estava a ser pedido, tentando sempre que 

não acusassem fadiga. 

 Assim, foi impossível não dar ênfase ao lado aquisitivo, como seria de 

esperar num treino prévio à competição, uma vez ter atletas que somente 

treinavam neste dia. Apesar disso, foi sempre o menos exigente do ponto de 

vista de intensidade, e o que solicitava menores níveis de concentração, devido 

à menor complexidade dos exercícios.  

Normalmente, primeiro era realizado um trabalho de velocidade de 

reação, com períodos curtos de esforço e longos períodos de descanso. 

Seguidamente, realizavam-se exercícios de manutenção da posse de bola com 

transições, situações estratégicas, finalização e bolas paradas.   

 Este dia obrigou-nos a ter uma grande sensibilidade naquilo que era feito 

durante a sessão do treino, pois pretendíamos garantir a recuperação, e a 

correta pré-ativação, para que a equipa estivesse nas suas máximas condições 

para o jogo do dia seguinte. Esta era sempre uma sessão de treino bastante 

descontínua, com muitos intervalos e com densidade muito baixa. 

 De seguida apresento o morfociclo padrão da nossa equipa (Quadro 11). 
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Quadro 11 - morfociclo padrão 

 

 

 

 2ª  3ª 4ª 5ª 6ª Sáb. Dom. 

Tipo de treino 
Recuperação/ 

Operacionalização 
aquisitiva 

F
O

L
G

A
 

Operacionalização 
aquisitiva 

F
O

L
G

A
 

Recuperação 
direcionada/ 

Operacionalização 
aquisitiva 

J
O

G
O

 

F
O

L
G

A
 

Nº de 
Jogadoras 

Reduzido Moderado Elevado 

Dimensão dos 
espaços 

Média/Grande Pequena Pequena 

Padrão da 
contração 
muscular 

dominante 

Recuperação/Força Resistência/Força Velocidade 

Intensidade Baixa/Moderada Elevada Baixa 

Complexidade 
dos 

exercícios 
Reduzida/moderada Elevada Reduzida 

Níveis de 
organização 

da equipa 

Individual, Grupal e 
Setorial 

Intersetorial, 
Grupal e Coletiva 

Variável 

Tipo de 
trabalho 
realizado 

Jogos lúdicos, 
Técnica individual, 

Exercícios de 
manutenção da 
posse de bola, 

Jogos reduzidos, 
Finalização  

Técnica individual, 
Momentos do 

jogo, 
Jogos 

condicionados, 
Finalização 

Técnica individual, 
Manutenção da 
posse de bola 

com transições, 
Bolas paradas, 

Finalização 

Princípios do 
modelo de 

jogo 

Subprincípios, 
Subprincípios dos 

subprincípios 

Grandes 
princípios, 

subprincípios, 
Subprincípios dos 

subprincípios 

Subprincípios 

Tipo de 
exercícios 

Gerais, Especiais e 
Competição 

Especiais e 
Competição 

Especiais e 
Competição 

Duração da 
sessão de 

treino 
75’ 75’ 60’ a 75’ 
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4.3.3 Morfociclo (10/11/2018 a 17/11/2018) 

 

 Aqui pretendo apresentar um dos morfociclos de treino. Desta forma, 

centrei-me na análise do morfociclo entre os dias 10 a 17 de novembro de 2018.

  Este morfociclo é constituído pelo jogo e três unidades de treino. 

 Neste contexto, abordo primeiramente o jogo, a sua preparação e a sua 

análise e de seguida analiso cada unidade de treino do referido morfociclo, tendo 

em conta o que deve ser melhorado em relação ao jogo e tendo também em 

conta o próximo adversário. 

   

Sábado- Jogo 

 

 Torna-se fundamental procurar conhecer o adversário e perceber que 

erros são necessários corrigir, da nossa equipa, em relação ao jogo anterior. 

  Assim, de seguida demonstro a observação feita de uma equipa (antes 

do jogo), posteriormente a forma como iniciamos o jogo (no dia do jogo) e por 

último a análise do jogo (após o jogo). 

  

Antes do Jogo 

 Todas as análises realizadas eram entregues à equipa à quinta-feira e 

tornaram-se fundamentais durante a época.  

A nossa equipa tinha bastante dificuldade em se adaptar ao jogo da 

equipa adversária, ou seja, se a equipa jogasse tal como nós a analisámos, as 

nossas primeiras partes dos jogos eram bem-sucedidas, pois elas estavam 

capazes de contrariar o jogo adversário. Caso o adversário nos surpreendesse 

com uma nova forma de jogar, a nossa equipa não tinha a capacidade de pensar 

e reagir às contrariedades, “oferecendo” a primeira parte à equipa adversária.  

Quando isto acontecia, só depois do intervalo e depois de a equipa técnica 

lhes explicar como contrariar o novo jogar da equipa adversária é que elas 

conseguiam sobressair no jogo e ser superiores ao adversário. 
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Observação do Adversário                                                                                                                           

Equipa Observada: X 

Competição: Campeonato Nacional de Juniores 

Quadro 12 - análise das jogadoras da equipa adversária 

Nº 
Nome da 

Jogadora 
Descrição 

1 X 
Guarda-Redes- Estatura baixa, com pouca segurança dentro dos 

postes. Bate mal a bola. Procurar rematar com frequência 

2 X 
Defesa central ou Lateral- Ponto socorro da defesa. Muito rápida, 

constrói bem o jogo e procura muito colocar em profundidade. 

3 X Média- Boa tecnicamente, constrói bem o jogo. 

4 X 
Avançada- Jogadora veloz, que procura os espaços entre lateral e 

central.  

5 X 
Lateral esquerda- Pé dominante o esquerdo. Lenta a subir com a linha 

defensiva. Não sobe muito no terreno. 

6 X 
 Extrema-esquerda- Recua muito para ajudar a defender. Não muito 

boa tecnicamente. 

7 X 
Lateral esquerda/direita- Procura muito a profundidade. Facilita na 

construção de jogo, perde algumas bolas. 

8 X 
Média- Capitã- Atleta possante e com muita qualidade, excelente 

tecnicamente. Jogadora que faz a diferença. Muito forte no 1x1. 

9 X 
Extrema-esquerda- Jogadora agressiva, não desiste de nenhum 

lance. 

10 X 
Extrema-direita- Não muito boa tecnicamente. Procura apoio e não vai 

muito no 1x1. Não ajuda muito defensivamente. 

11 X 
Defesa central- Lenta e muito agressiva. Com dificuldades em sair a 

jogar. 

12 X 
Extrema-direita- Pouco agressiva. Não desce muito para ajudar a 

defender. 

13 X Avançada- Lenta, mas pressiona muito. Pouco utilizada. 

14 X 
Extrema-direita- Não muito boa tecnicamente. Ajuda bastante a 

defender, mas depois demora a voltar à sua posição. 
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Estrutura de 

jogo 
1-3-2-3 

Organização 

Defensiva 

Equipa não muito bem organizada defensivamente, demoram a fechar. 

Extremas normalmente ajudam a defender. 

Organização 

Ofensiva 

Não são uma equipa de jogar muito em apoio, fazem jogo mais direto. 

Se a saída da bola se faz pelo lado esquerdo, normalmente a 

finalização é feita do mesmo lado. Não circulam muito a bola, optam no 

1x1, por parte das melhores jogadoras. 

Transição 

Defensiva 

Costumam reagir bem à perda de bola. São uma equipa agressiva 

neste momento. Não dão grandes espaços. 

Transição 

Ofensiva 

O momento de jogo mais forte desta equipa. Após uma recuperação de 

bola procuram de imediato a baliza adversária. Necessário controlar a 

profundidade e ter em atenção a orientação dos apoios. 

Observações 

Ter em atenção os passes da central para os extremos delas (passes 

em profundidade); 

A nossa avançada não pode dar espaço à central delas; 

Os pontapés de baliza bate sempre para o corredor central, quando 

não consegue sair a jogar; 

Pressionam alto; 

Cantos a favor delas: Colocam 5 fora da área (depois entram 2 no 

segundo poste, uma ao meio, outra no primeiro poste e 1 vai para a 

entrada da área); 

Se for curto: A nossa jogadora que está no primeiro poste sai sobre a 

bola; 

Cantos contra elas: Colocam uma no poste e depois fazem um “L ao 

contrário” estão 7 jogadoras + GR a defender. 

Quadro 13- análise dos momentos de jogo da equipa adversária 
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No dia do Jogo 

Momentos antes do jogo, na palestra, era entregue à equipa, folhas com 

o nove titular, a nossa estrutura de jogo, o posicionamento das nove titulares 

quer na organização ofensiva e defensiva, e posicionamento de cada uma nos 

cantos e nos lançamentos. 

 

 

             Figura 40 - jogadoras convocadas 
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             Figura 41 - organização ofensiva (equipa titular) 

 

 

             Figura 42 - organização defensiva (equipa titular) 
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              Figura 43 - Cantos ofensivos (equipa titular) 

 

             Figura 44 - cantos defensivos (equipa titular) 
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              Figura 45 - lançamento ofensivo curto 1 e 2 

 

              Figura 46 - Lançamentos ofensivo longo 1 
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Após o jogo 

 Era feita a análise do jogo, de forma a tentarmos perceber o que esteve 

bem ou mal e o que era importante melhorar para o jogo seguinte (Anexo 10). 

 As atletas não tinham acesso a esta análise, mas era-lhes facultado um 

vídeo, com recortes dos momentos de jogo que achávamos mais pertinente 

salientar.  

Os momentos recortados não tinham somente os momentos menos bons 

da equipa e que precisavam ser melhorados, mas também era dado ênfase aos 

sucessos da equipa, principalmente o que de bom tinham feito durante o jogo e 

que lhes tinha sido pedido durante a semana 

 

Segunda-feira- Primeiro treino da semana (Anexo 11) 

 

Uma vez que damos importância ao lado lúdico no primeiro treino da 

semana, foi realizada uma pequena competição de futevólei, onde pretendemos 

que as jogadoras descomprimissem, tanto da pressão criada pelo jogo, assim 

como do peso da primeira derrota no campeonato. 

O principal objetivo do primeiro treino da semana é o de recuperação num 

contexto técnico, daí a realização do exercício número dois.  

Nem todas as jogadoras fizeram este exercício, uma vez que quatro delas 

foram utilizadas no domingo na equipa sénior, tendo jogado 70 minutos no 

sábado e 90 minutos no domingo. Assim, estas quatro atletas foram para o 

departamento médico fazer um trabalho de recuperação, através de massagens 

e alongamentos. 

No terceiro exercício foi pretendido dotar as jogadoras para a importância 

de termos a bola e de alternarem o jogo interior com o jogo exterior, o que 

aconteceu poucas vezes no jogo anterior, não sendo normal na nossa equipa. 

Por último foi realizado um jogo reduzido, onde se solicitava muita 

finalização, muitos remates à baliza, o que aconteceu pouco durante o jogo.  
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Pretendíamos que as jogadoras perdessem o medo de rematar, e 

insistimos muito nisto, se tinham espaço para rematar tinham de o fazer. Frisei 

várias vezes no treino que, “Pior do que falhar a tentar é nem sequer arriscar”. 

As jogadoras mais fatigadas, fizeram um trabalho maior de reforço 

muscular e tiveram menos tempo na situação de jogo reduzido. 

 

Quarta-feira- O treino a meio da semana (Anexo 12) 

 

Sendo este o treino que se encontra mais afastado do dia do jogo anterior 

e do que se aproxima, é o dia ideal para a exigência física máxima.  

O primeiro exercício pretendia o desenvolvimento da técnica individual, do 

trabalho coordenativo e do trabalho de resistência. 

O segundo exercício foi de encontro a uma das dificuldades sentidas pela 

equipa no jogo, bastante lentas na reação à perda de bola. Assim, foi importante 

a realização deste exercício na medida em que tentamos que as atletas 

percebessem a importância de reagir rápido, impedindo a equipa adversária de 

jogar à vontade. Assim cansam-se muito menos, pois correm menos atrás da 

bola.  

Era fundamental corrigir este aspeto, uma vez que o jogo da próxima 

equipa adversária é muito direto e quase sempre realizado através de transições 

ofensivas. 

O terceiro exercício permitiu trabalhar os quatro momentos de jogo, dando 

ênfase ao trabalho da transição defensiva, que foi o momento do jogo em que 

mais falhamos no jogo e que à partida seria muito solicitado no jogo seguinte.  

No último exercício, mais uma vez, incidimos na importância da 

finalização, quando existe espaço para tal e de não ter medo de enfrentar o 

adversário no 1x1 no último terço do campo, quando não temos colegas em 

posição favorável à nossa. 
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Sexta-feira- O último treino antes do jogo (Anexo 13) 

 

Sexta-feira, como estamos apenas a um dia do próximo jogo, temos de 

nos preocupar com recuperação da equipa e ao mesmo tempo com a pré-

ativação das atletas 

 Inicialmente foi realizado um exercício de técnica individual, com as 

atletas agrupadas duas a duas, mas sem deslocações, para que as mesmas não 

favorecessem o processo de fadiga. Centramo-nos somente na técnica de 

passe, receção e cabeceamento. 

De seguida foi realizado um exercício de velocidade de reação, com 

períodos curtos de esforço e longos períodos de descanso.  

Por último foram realizados alguns movimentos de finalização e situações 

de cantos ofensivos e defensivos. 
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4.4 Do planear até o realizar  

 

“O cérebro existe para transformar os dados em reações tão rápidas e 

eficazes quanto possível.” 

(McCrone, 2002) 

 

Após o planeamento eis que surge a realização. Nesta fase é suposto 

colocar em prática tudo aquilo que foi pensado, ponderado e refletido.  

Mas será o processo assim tão simples? Onde nos limitamos a seguir o 

planeamento à risca? Ou por vezes torna-se fundamental e necessário alterar, 

numa fração de segundos, aquilo que muitas das vezes demorou horas a ser 

planeado?! Ou quando temos de esquecer quase tudo o que foi planeado para 

aquela sessão de treino e praticamente ter de fazer uma nova?!  

Considero que a planificação é extremamente importante, pois será o 

nosso guia em todos os momentos. Contudo, é necessário ter em conta a sua 

flexibilidade, pois é crucial, para nós treinadores, termos a capacidade de 

adaptar, alterar, modificar e fazer de novo se necessário. 

Podemos pensar em mil e uma estratégias, podemos antever problemas, 

mas é impossível para um treinador prever todas as situações, devido às 

imprevisibilidades constantes que ocorrem no dia-a-dia.  

 Segundo o escritor Benjamin Disraeli, “O que prevemos raramente ocorre; 

o que menos esperamos geralmente acontece”.  

Desde a alteração do espaço, à reorganização do material, até à 

modificação dos exercícios, há sempre algo que surge e nos obriga a repensar 

e tomar as decisões. 

 Um treinador tem de estar inspirado, tem de ter a capacidade de olhar 

para o treino, refletir sobre o que está a acontecer e se necessário reajustar, 

tendo a capacidade de resolver todos os imprevistos.  

 A capacidade mental do treinador é o veículo de ativação do processo. 

Listar as alternativas à ausência de um jogador, à necessidade de haver mais ou 

menos atletas no treino, leva à necessidade de ajustar (Sousa, 2018). 
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Infelizmente ou felizmente, tive a necessidade de reajustar muitas vezes 

as sessões de treino. Quer pela mudança de espaço, ou por falta de material 

disponível, ou mesmo por atletas que à última da hora não podiam treinar. 

Infelizmente, porque estes reajustes por vezes prejudicaram o próprio 

treino, mas felizmente, na medida, em que me ajudou a crescer enquanto 

profissional, pois fui colocada constantemente à prova na resolução de 

problemas, que me obrigaram a um maior ajuste e capacidade de raciocínio.  

 Se pretendemos aprender a melhorar a qualidade das decisões, temos 

de aceitar a natureza misteriosa das avaliações momentâneas. Precisamos de 

respeitar o facto de que é possível saber sem sabermos porque é que sabemos 

e aceitar que por vezes nos saímos melhor assim (Gladwell, 2009). 
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4.5 Análise dos resultados competitivos 

 

Primeira volta 

 

 2º lugar 

 21 pontos 

 7 Vitórias, 0 empates, 1 derrota 

 22 golos marcados, 4 golos sofridos 

 Melhor defesa da série 

 Segundo melhor ataque da série 

 

Bom início de campeonato, tendo a equipa sido derrotada somente contra 

o vencedor da série, pela margem mínima. 

 

Segunda volta 

 

 2º lugar 

 21 pontos 

 7 Vitórias, 0 empates, 1 derrota 

 24 golos marcados, 4 golos sofridos 

 Melhor defesa da série 

 Segundo melhor ataque da série 

 

Excelente início de segunda volta, continuando o bom desempenho que 

já vinhamos a demonstrar na primeira volta.  

Após a derrota na 14º jornada contra o Castêlo da Maia, equipa vencedora 

da série, baixamos muito de rendimento. Após esta derrota, o objetivo de passar 

à segunda fase ficou comprometido. Não era impossível, mas já não 

dependiamos só de nós. 
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Apesar de muitas dificuldades e obstáculos encontrados nos últimos jogos 

(mencionarei de seguida nas dificuldades encontradas), conseguimos vencer os 

restantes jogos até ao final do campeonato. 

Infelizmente ficamos apenas a 1 ponto de passar à segunda fase, tendo 

sido a primeira equipa a não ser apurada. O melhor segundo de todas as séries 

foi o Sporting Clube de Portugal, com mais 1 ponto que nós, 43 pontos, passando 

esta equipa à segunda fase. 

Uma vez a equipa não ter sido apurada, participou na Taça Nacional de 

Juniores, contudo eu já não estive a orientar a equipa. 

 De uma forma geral, em termos classificativos, considero que realizamos 

um bom desempenho coletivo e apesar de a passagem à segunda fase não ser 

o nosso objetivo principal, fica o gosto amargo de termos estado tão perto desse 

feito. 

 De seguida apresento a tabela classificativa e os resultados em todos os 

jogos da primeira fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

No quadro seguinte é possível verificar as poucas oscilações da equipa 

em termos classificativos durante as 18 jornadas. Podemos verificar que as 

oscilações são somente duas, tendo a primeira se verificado na folga da equipa, 

logo na segunda jornada, ficando assim com menos um jogo e a segunda 

oscilação deveu-se à primeira derrota na quinta jornada com o Castêlo da Maia. 

 

Quadro 17 - resultados da equipa 

 

Quadro 18 - resultados da equipa 

Quadro 14 - tabela classificativa                             

 

Quadro 15 - resultados da equipaQuadro 

16 - tabela classificativa                             
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                         Figura 47 - oscilações ao longo do campeonato 

Em relação ao nosso grande objetivo, conseguir melhores resultados que 

na época transata, este foi comprido na plenitude, como podemos observar mais 

abaixo. 

 Apesar de termos realizado 16 jogos e na época anterior terem sido 

realizados somente 14, é bem visível as melhorias nos resultados. Mais vitórias, 

menos derrotas, mais pontos, mais golos marcados e menos golos sofridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 48 - comparação de resultados com a época anterior 

 Um outro objetivo era o de conseguir ter atletas presentes nas seleções 

nacionais e nas seleções distritais. 

 A nossa guarda-redes de apenas 15 anos foi por várias vezes chamada 

à seleção de sub-16, tendo à posterior sido chamada às sub-17, sendo a guarda-

redes titular no apuramento para o campeonato da europa. 

 Tivemos ainda presentes na seleção distrital de Braga sub 16, duas 

atletas e na seleção sub-14, três atletas. 
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A nível exibicionais, considero que o nível demonstrado pela equipa teve 

algumas variações ao longo da época, havendo jogos que conseguimos praticar 

um futebol de boa qualidade, dominar os jogos e criar bastantes oportunidades 

de golo. Existiram também jogos onde demonstramos ser uma equipa pobre ao 

nível da qualidade evidenciada, quer em termos individuais como coletivos, mas 

com um grande poder de sacrifício e uma vontade enorme de vencer (últimas 

quatro jornadas). 
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4.6 Dificuldades encontradas e estratégias de intervenção 

 

 Saber lidar com as dificuldades é, sem dúvida, uma habilidade, muito 

importante, que temos de desenvolver como treinadores. Todos passámos por 

situações complicadas e, por vezes, situações mesmo desesperantes. 

 A palavra “problema” persistia em estar na minha cabeça e quando eu 

acreditava que os problemas existentes estavam resolvidos e que poderia 

respirar tranquila, logo outro aparecia.  

Os problemas foram surgindo e juntamente com a minha equipa técnica 

tentámos sempre resolvê-los. Mas a dada altura, com tantas entraves 

encontradas, tantos obstáculos, tantas dificuldades, já só conseguíamos ver o 

negativo, e já nem o nosso trabalho sentíamos estar a realizar da melhor forma. 

O sentimento de impotência e a vontade de desistir começava a aparecer, 

até que alguém me disse, “os problemas existem sim, mas esquece isso e foca-

te em encontrar soluções.”  

Não sou uma pessoa pessimista e acreditei que, em algum momento, os 

problemas todos seriam resolvidos. Contudo essa não é a realidade. Todos nós 

temos problemas e sempre os teremos. Podemos até lidar com alguma coisa 

hoje, e efetivamente resolver esse problema, mas outro irá surgir de seguida. Ou 

podemos até nem conseguir resolvê-lo, mas temos de pelo menos encontrar 

uma maneira de lidar com ele.  

Assim, só nos resta focar no que realmente importa, as soluções, e 

encontrar uma maneira de utilizá-las para o nosso crescimento, não só como 

treinadores, mas também como pessoas. 

  A primeira dificuldade encontrada deveu-se à falta de recursos materiais 

e mais tarde à falta de recursos humanos. Em grande parte dos dias de treino 

estavamos três equipas a treinar ao mesmo tempo e o material não era 

suficiente.  

Seria de esperar que o material fosse dividido pelas equipas, e que 

principalmente a utilização das balizas de 7, por só haver duas, fosse gerida com 

uma rotação pelas três equipas. 
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Infelizmente, não aconteceu e não houve qualquer sensibilidade por parte 

dos outros treinadores. Assim, o material era de quem chegasse primeiro.  

Dada à minha impossibilidade de chegar mais cedo ao treino, por motivos 

profissionais, raramente tive à minha disposição as balizas de 7.  A sua utilização 

só foi possível, em alguns treinos, pela disponibilidade do treinador das guarda-

redes, João Couto, conseguir chegar mais cedo. 

Por várias vezes, fui obrigada a adaptar os exercícios, por falta de 

material, nomeadamente, escada, estacas, barreiras e sinalizadores. 

Em relação aos recursos humanos, de ínicio, todos estavam à nossa 

disposição. Mas com o passar do tempo e com a vinda dos dias frios e chuvosos, 

os nossos recursos foram diminuindo.  

Por falta de diretores nos treinos, houve a necessidade, de nós, equipa 

técnica, termos de realizar funções que não nos competiam, tais como: fazer 

chegar os equipamentos de treino às atletas, encher os bidões da água, ir buscar 

as bolas que iam para fora do complexo, etc. 

 Estas situações, sem dúvida, foram prejudiciais para o treino. Contudo 

foram encontradas soluções para que, pelo menos, os problemas fossem 

minimizados. 

Desta forma, os treinos começaram a ser planeados sem a utilização da 

baliza de 7, exceto quando tinhamos a certeza que iamos conseguir pelo menos 

uma; foram elaborados exercícios alternativos, com os mesmos objetivos, mas 

com menos material a ser solicitado; e foram distribuídas as tarefas, que seriam 

dos diretores, pelos vários elementos da equipa técnica. 

Uma outra dificuldade sentida foi , o espaço de treino. Existiram momentos 

na época em que o facto de os treinos ocorrerem em apenas 1/3 de campo foi 

claramente prejudicial, apesar do nosso empenho para recriar os exercícios para 

espaços mais reduzidos.  

De forma a colmatar este problema, sempre que possível, tentamos fazer 

jogos treino contra a equipa sénior feminina para trabalhar o nosso jogar, numa 

situação mais próxima da competição. 
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Os treinos cancelados, para que o complexo ficasse disponível para a 

equipa sénior masculina, sempre que o relvado do estádio do Passal se 

encontrava em manutenção, também se tornou uma barreira. Principalmente 

quando ocorreu em semana de competição, em que dois treinos foram 

insuficientes para preparar o jogo e obrigando a que uma atleta fosse para o jogo 

sem fazer qualquer treino, pois só treinava uma vez por semana. 

Uma outra entrave encontrada foi a ligação entre a equipa técnica e o 

departamento médico. Infelizmente, a grande maioria dos clubes não tem um 

departamento adequado e suficiente para o número de atletas do clube e o nosso 

não foi exceção. Os poucos recursos financeiros do clube limitaram as 

contratações em número e em qualidade. Tinhamos apenas uma fisioterapeuta, 

que estava designada somente para a equipa sénior masculina. 

A pessoa responsável pelas atletas do futebol feminino, assim como por 

todos os escalões de formação masculina, era uma massagista. Para além de 

não ser suficiente para tratar um número tão elevado de atletas, não tinha 

conhecimentos suficientes para abordar casos de lesão mais complexos. 

A solução encontrada foi a de pedirmos aos pais para levarem as atletas 

a médicos particulares de forma a se ter a certeza se a jogadora estava ou não 

em condições de treinar e jogar.  

Quando essa possíbilidade não era viável, não deixavamos a jogadora 

treinar, nem jogar. Infelizmente, à minima dor sentíamo-nos obrigados a impedir 

a atleta de treinar, a não ser que conseguíssemos perceber que a dor se devia 

ao processo do treino e à fadiga muscular. 

Um outro obstáculo encontrado foi o número reduzido de jogadoras e à 

impossibilidade de algumas treinarem de forma assídua. Se 17 jogadoras para 

uma equipa de futebol de 9 já não é muito extenso, menor é quando temos 

jogadoras a treinarem e a jogarem pela equipa sénior e outras a não 

conseguirem treinar por estarem a estudar. 

Num clube, onde existem vários escalões de formação feminina, 

facilmente estas trocas de escalões existem. Constantemente jogadoras Sub-19 

vão jogar pela equipa sénior, contudo o problema é que nós não tinhamos a 
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possibilidade de ir buscar jogadoras à equipa Sub-17 ou Sub-15, dado estas não 

existirem. 

 Assim, terminei a época somente com 9/10 jogadoras, fazendo alguns 

jogos sem substituições e com atletas de 13/14 anos.  

 O meu maior obstáculo esta época foi a de acumular funções no clube. 

Não era somente treinadora da equipa Sub-19 feminina, mas também jogadora 

da equipa sénior, aliás capitã de equipa. 

De ínicio perspetivei que a minha grande dificuldade seria a de treinar 

jogadoras que jogariam comigo na equipa sénior. Tinha receio de como seria a 

reação delas, a atitude perante a situação de treinadora/colega, se iriam saber 

diferenciar os papeis.  

Desde cedo percebi que isso não seria um problema. Elas facilmente 

conseguiram separar a treinadora da colega, e por vezes até se tornou um 

benefício na equipa sénior, na medida em que a comunicação dentro do campo 

era mais familiar.   

O que eu nunca pensei foi que o facto de ser treinadora e jogadora 

pudesse alguma vez afetar o meu relacionamento com o treinador das seniores 

e com o coordenador.  

Inicialmente houve um entendimento com o treinador da equipa sénior 

feminina, em situações como: sempre que me era solicitado, antecipadamente, 

cedia jogadoras para alguns treinos da equipa sénior; por vezes realizavamos 

jogos treino entre equipa júnior e sénior, de forma a que cada equipa 

conseguisse treinar aquilo que pretendia; quando o treinador da equipa sénior 

necessitava de jogadoras juniores, nos jogos mais difíceis, eu sempre que 

possível tentava não utilizar tanto essas jogadoras, etc. 

Dentro dos possíveis tentamos sempre, em concordância, fazer aquilo 

que acreditávamos ser o melhor para ambas as equipas. 

Contudo, por vários motivos, o treinador principal da equipa sénior pediu 

a sua demissão, tendo vindo um novo treinador para o seu lugar. 

Neste momento a relação treinadora/treinador e jogadora/treinador 

tornou-se mais complicada. 
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O novo treinador tinha as suas ideias e queria conseguir os seus objetivos, 

como todos nós enquanto treinadores o queremos. Contudo a forma de proceder 

,por vezes, ia contra os meus princípios e aí começaram a surgir os problemas. 

Foi muito difícil fazer entender ao treinador e ao coordenador que as 

minhas decisões na equipa júnior nada tinham a ver com a equipa sénior. Eu era 

treinadora e tinha de tomar as decisões que para mim me pareciam as mais 

adequadas para a minha equipa e principalmente para as minhas atletas. 

Assim, em alguns treinos, impedi atletas de treinarem pela equipa sénior, 

não por má vontade, mas sim por acreditar não ser o melhor para as minhas 

atletas naquele momento. 

 Por várias vezes foi-me solicitado, no fim do meu treino, atletas juniores 

para o treino da equipa sénior, porque algumas jogadoras séniores tinham 

faltado sem aviso prévio. Isto implicava que as minhas ateltas fizessem dois 

treinos seguidos, o que acabou mesmo por acontecer, contra a minha vontade, 

mas por ordens do coordenador. 

Aconteceu também ter jogadoras a fazerem dois treinos à sexta-feira 

(juniores e séniores), quando a minha equipa tinha jogo no Sábado. 

Tive várias jogadoras a jogarem 70 minutos no Sábado, e depois a serem 

utilizadas 90 minutos no Domingo, em jogos fáceis e com jogadoras séniores 

disponíveis. 

Tive o coordenador a exigir-me que algumas jogadoras jogassem, em vez 

de outras, o que não aconteceu. 

Este conjunto de situações e por eu não concordar com as mesmas e 

tentar fazer ver o meu ponto de vista, levou a que o ambiente com o treinador e 

o coordenador fosse muito pouco saudável. 

Acredito que o coordenador e o treinador da equipa sénior estavam 

apenas a fazer o que achavam melhor para a equipa sénior e para o clube, mas 

não podia eu compactuar com o massacrar das minhas jogadoras. 

Acabei por deixar a equipa sénior, pois o ambiente com o treinador não 

era o mais apropriado e para meu ver, a situação estava a prejudicar a equipa. 
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Depois desta minha decisão, contrariamente àquilo que achei que fosse 

acontecer, a situação só agravou.  

As minhas jogadoras eram cada vez mais solicitadas para a equipa sénior, 

por vezes nem sequer me informavam e com o passar do tempo eu sentia as 

minhas jogadoras mais cansadas e mais desanimadas. 

A única solução encontrada era a de abdicar delas na equipa júnior, só 

assim eu teria a certeza que o excesso de treinos e o excesso de minutos de 

jogo iria diminuir. 

Assim  foi, com concordância das jogadoras e da direção do departamento 

de futebol feminino, as jogadoras que o coordenador e o treinador pretenderam, 

passaram definitivamente para a equipa sénior. Desta forma, fiquei apenas com 

10 jogadoras na equipa júnior. 

Nós, enquanto treinadores queremos sempre ganhar, estranho seria se 

não o quiséssemos, mas a saúde física e mental das nossas jogadoras tem de 

estar em primeiro lugar. 

Após ter ficado somente com 10 atletas tornou-se muito complicado gerir 

os treinos. Com as idas à Seleção Distrital e com a ausência das que estudavam 

longe, tive treinos apenas com 4 atletas.  

Foi um desafio treinar com tão poucas atletas e às vezes bastante 

desmotivante. Mas é com estas dificuldades que nós, como pessoas, crescemos 

e nós, como treinadores, nos transcendemos. 
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4.7 Todas são importantes 

 

 Sempre defendi que todos têm direito a fazer parte de uma equipa, com 

mais ou menos qualidade, todos têm o seu lugar, principalmente quando 

estámos a falar de formação. 

 Conheço treinadores/as que apostam tudo no vencer, mesmo que para 

isso coloquem a alegria dos seus atletas em causa. Não digo que estejam 

errados/as de todo, apenas não é a minha forma de estar, de ser e de pensar. 

 Lembro-me como se fosse hoje, no dia em que o coordenador me 

apresentou uma menina de 16 anos para treinar. A menina nunca tinha jogado 

futebol, a não ser com as amigas do lar onde vive. 

 Após aquela sessão de treino, o coordenador informou-me que o clube 

não iria inscrever a atleta, pois para além de ser “gorda”, não tinha qualidade 

nenhuma. 

 Quem era ele, ou quem era eu para privar aquela menina de fazer aquilo 

que mais gostava?!  

Se para um treinador ganhar pode ser muita coisa, para mim ver o rosto 

daquela atleta durante aquele treino foi tudo. Foi impressionante a forma como 

a menina se integrou e foi aceite pela equipa. 

Ela fez o mais difícil, integrar-se num mundo desconhecido. A mim só me 

competia uma função, lutar por ela. 

A atleta acabou por ser inscrita e no seu primeiro jogo, apesar de jogo 

treino, acabou mesmo por marcar um golo. 

Defendo que todos os elementos são importantes numa equipa e todos 

devem ter as suas oportunidades. 

Apesar de ter um grupo de atletas de muito boa qualidade técnica, tinha 

um outro grupo com grandes dificuldades. Mais uma vez, coube-me a mim e à 

minha equipa técnica a função de não desistir delas e trabalhá-las da melhor 

maneira possível, pois todas eram fundamentais para o sucesso da equipa. 

Sempre tentamos dar oportunidade a todas e apenas nos jogos contra o 

Castêlo da Maia, não foi dada a oportunidade a algumas atletas. Contudo em 
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todos os outros, todas as atletas convocadas tiveram a oportunidade de 

participar no jogo. 

Poderiamos ter optado sempre pelas melhores?! Poderiamos ter vencido 

os jogos por mais golos?! Poderiamos não ter colocado alguns jogos em risco, 

para dar oportunidade a algumas atletas?! 

Sem dúvida, mas não o fizemos. E se o tivéssemos feito?! Com quem 

teríamos terminado o campeonato?! 

Ironia do destino. Foi com as suplentes e com as jogadoras com menos 

qualidade que fizemos os últimos quatro jogos do campeonato, apenas com nove 

jogadoras. 

Elas sabiam que apesar de terem menos qualidade, sempre lhes foram 

dadas oportunidades e que nós nunca desistimos delas. E foi naquele momento 

que elas sentiram que poderiam mostrar que valeu a pena e que estavam 

agradecidas pelo que tinhamos feito. 

 Foram quatro jogos de luta, de entrega, de sacrifício, e também de sorte. 

 No último jogo do campeoanto comentei: “Até a sorte sabe o quanto elas 

merecem”. Caricato que vencemos este último jogo com um golo da minha 

guarda-redes, de uma baliza à outra. 

 Elas mereciam tanto, que mesmo com menos qualidade conseguiram 

vencer os quatros jogos. Com muito sacrifício e muita sorte à mistura, mas o que 

é certo é que acabaram por conseguir. 

 Aqueles quatro jogos, foram dos melhores momentos que vivi no futebol. 

Em que nós, equipa técnica, dávamos tudo o que tínhamos e o que não 

tínhamos, porque elas mereciam o nosso melhor. E elas davam tudo o que 

tinham e o que não tinham porque não nos queriam desiludir.  

A isto não chamo equipa, mas sim uma familia.  
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4.8 A Federação está atenta 

 

 Infelizmente a situação que ocorreu no RFC, em relação às jogadoras, por 

vezes jogarem mais tempo do que deveriam, é uma realidade no futebol 

feminino. 

 Muito clubes têm um número reduzido de atletas por escalão, e como 

sabemos durante uma época desportiva existem muitos contratempos, tais 

como: lesões, desistências, motivos profissionais, motivos pessoais, que levam 

a que os plantéis se tornem ainda mais reduzidos. 

 Estas situações levam a que muitos clubes façam o que foi feito no RFC. 

Em prol das vitórias, ou para o não pagamento de multas por falta de 

comparência, requerem das atletas, por vezes, mais do que elas podem dar, e 

mais grave o é quando acontece com atletas em idades muito precoces. 

 Ao longo da época é observável, em algumas equipas, a diminuição de 

rendimento, a exaustão das atletas e o aparecimento de lesões por fadiga.  

O RFC não é caso único e para mim este é um fator de preocupação no 

futebol feminino. 

 Mas felizmente a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está atenta. 

 Foi sugerido nas jornadas técnicas de futebol feminino 2018/2019, como 

uma alteração para a época 2020/2021, que as jogadoras com mais de 5 jogos 

efetivos (+45’) na Liga BPI, não pudessem jogar no Campeonato Nacional da II 

divisão. 

 Caso esta proposta se venha a concretizar, penso que seria importante 

colocar a mesma regra para as jogadoras juniores que participam no 

Campeonato Nacional da II divisão. Assim, seria possível controlar de forma 

mais efetiva, o tempo jogado pelas atletas, para além do descanso obrigatório 

de 16 horas entre jogos já estipulado. 

 Este controlo da fadiga das jogadoras deveria ser realizado pelos 

treinadores e pelos clubes, mas quando isso não acontece, esta seria uma boa 

solução para a preservação da saúde das ateltas.  
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4.9 A decisão final 

 

Após aquele jogo, o último jogo, o jogo que vencemos de uma forma 

impensável. 

Relato: Tarde de chuva, mas a bola desliza perfeitamente…futebol 

espetáculo…futebol paixão…fora de jogo marcado à equipa adversária, dentro 

da grande área do RFC…a guarda-redes do RFC prepara-se para bater… 

começa a correr para a bola e bate-a com muita força, esta bate no sintético e 

trai a guarda-redes adversária que deixa passar a bola pelo meio das suas 

pernas e já está! GOLOOOOO RIBEIRÃO!!! Final da partida e vitória para o RFC. 

A felicidade no rosto das atletas era único. Elas estavam-nos agradecidas 

e dedicavam-nos aquela vitória. Os festejos continuaram até elas entrarem no 

balneário e eu dizer que queria falar com todas. 

A minha decisão tinha sido muito ponderada antes daquele jogo, e eu não 

podia ceder, não naquele momento, não de forma emotiva. A decisão estava 

tomada.  

Anunciei que ia deixar o RFC. Momento cruel e de injustiça da minha 

parte, pois elas não o mereciam. Os sorrisos desapareceram e as lagrimas 

começaram a cair. 

Naquele momento só pensava o quanto odiava ser treinadora.  

Por vezes, nós treinadores, temos de tomar decisões que nos afetam não 

só a nós, mas também aos que nos rodeiam, tento para o bem como para o mal. 

E temos de colocar o coração de lado e saber admitir quando nada mais 

podemos fazer, quando não temos mais capacidades para continuar, quando é 

preciso parar.  

Por isso é que muitos dizem ser treinadores, mas poucos o são.  

Foi um momento muito triste. Adorava trabalhar com elas, mas um 

treinador deve tomar 100% as decisões, tem de haver um líder. Eu não reúnia 

condições para liderar, não tinha capacidades nem meios de ajudar as minhas 

meninas, sentia não estar nas minhas mãos, sentia estar de mãos atadas. Como 

treinadores também temos de saber dizer adeus, ou quem sabe um até já. 
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Terminou! O meu estágio chegou ao fim.  

Não estaria a ser verdadeira se vos dissesse que decorreu conforme eu 

o projetei, que todas as minhas expetativas iniciais foram cumpridas e que as 

dificuldades encontradas foram aquelas que eu equacionei virem a acontecer. 

Lancei-me para um novo projeto, para uma nova cidade, para um novo 

clube, o RFC. Acreditei ser este o local indicado para realizar o meu estágio, 

aquele lugar que me poderia vir a trazer mais crescimento enquanto treinadora, 

mas também como pessoa e nesse aspeto não estava enganada. 

Estava certa de que ia encontrar alguns obstáculos e que partir para um 

mundo desconhecido não seria tarefa fácil. No entanto, sabia que este novo 

mundo me poderia trazer novas experiências, novas aprendizagens e a 

oportunidade de conhecer novas pessoas. E não me enganei. 

Apesar de ter a consciência que as condições que ia encontrar neste novo 

clube seriam diferentes de onde estava anteriormente, nunca imaginei encontrar 

tantos obstáculos como aqueles que me deparei. E muito menos me ocorreu a 

hipótese de não terminar a época desportiva.  

Desisti? Parece-me uma palavra demasiado forte para descrever a minha 

saída.  

Não sou pessoa de desistir. Mas admito que nós treinadores também 

temos de saber quando um projeto deixa de ser indicado para nós e aceitar 

quando nada mais temos a fazer naquele lugar.  

Somos de todos os lugares, mas não pertencemos a lugar nenhum. Para 

mim, nós treinadores somos de momentos. Numa época desportiva podemos 

até conseguir ter sucesso e tudo nos sair na perfeição e no ano seguinte estar 

no mesmo clube, com a mesma equipa, num mesmo contexto e tudo 

desmoronar. 

Este não era o meu momento. Não naquele clube, não naquele contexto, 

não com aquela comunidade. 

 Sou apologista de que apesar de as coisas poderem correr mal, num 

determinado momento, nunca devemos fechar uma porta e devemos trazer 

sempre algum ensinamento.  
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A minha saída do RFC apenas demonstrou que não era o momento certo. 

Não ganhei qualquer ressentimento ao clube, nem às pessoas, e não coloco a 

palavra nunca para a possibilidade de poder voltar ao clube, até porque já tenho 

o convite para assumir funções de treinadora principal da equipa sénior feminina 

na próxima época.  

Não sei o que me reserva o futuro, mas uma coisa é certa, este não era o 

momento. Não era o meu momento naquele clube, o que não invalida que esse 

momento não venha acontecer. Só o tempo o dirá… 

Apesar de tudo, este estágio assumiu um papel preponderante na minha 

formação profissional e pessoal. Possibilitou-me viver diversas experiências que 

me ajudaram a desenvolver a minha forma de trabalhar e de estar na vida. 

A confiança no meu trabalho e a melhoria na minha serenidade e 

perseverança perante os problemas saiu certamente que reforçada. 

Vivi problemas e angústias que me fizeram crescer bastante. Sempre fui 

uma pessoa bastante direta e, por vezes, isso não se torna uma mais-valia, 

principalmente quando nos deparamos com pessoas que não estão dispostas a 

nos ouvir e muito menos a aceitar críticas mesmo que estas possam ser 

construtivas.  

As vivências que experimentei permitiram-me que neste momento tenha 

uma maior serenidade quando me deparo com um problema e tenha uma maior 

capacidade para a procura de soluções, não me focando tanto nos problemas.  

  Esta experiência foi também muito enriquecedora para a minha evolução 

como treinadora, nomeadamente, na intervenção no processo de treino e 

competição, no relacionamento interpessoal com as atletas, mas principalmente 

no relacionamento com pessoas externas à equipa. 

  No que respeita à intervenção sobre o processo de treino e competição, 

esta experiência permitiu-me uma reflexão sobre a minha atividade como 

treinadora. 

  Assim, este estágio fez-me confirmar a importância da implementação de 

um Modelo de Jogo, tornando-se este o nosso guia para toda a época desportiva.  
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Relativamente ao conhecimento sobre o jogo e o treino destaco a 

importância das dificuldades que fui encontrando, que me obrigaram a repensar 

a estrutura de jogo, e o que era pretendido para o nosso jogo.  

Não nos devemos focar somente por uma ideia e temos de admitir que a 

mudança faz parte do treino.  

  Ao nível da relação conceção-treino-treinadora, este estágio permitiu-me 

reconhecer a importância da avaliação inicial e da análise do contexto de 

trabalho em que estamos inseridos. Torna-se fundamental compreender o 

patamar em que estão as jogadoras, não somente a nível técnico, mas também 

em relação à compreensão do jogo e, em relação à nossa ideia de jogo. Mas 

também é crucial perceber as condições de trabalho e de conhecer as pessoas 

que estarão ligadas ao nosso trabalho. 

  Ainda relacionado com o Modelo de Jogo e com a importância da relação 

conceção-treino-treinadora, o processo vivenciado fez-me entender que os 

treinadores podem até ter uma conceção de jogo muito rica, com excelentes 

ideias, mas se não o conseguirem adaptar ao contexto e ao momento, tudo será 

em vão. 

  Em relação ao processo de treino, foi possível minimizar as diferenças 

evidenciadas pelas jogadoras no início da época, principalmente ao nível das 

capacidades técnicas.  

  No que respeita ao relacionamento interpessoal foi bastante positivo na 

relação treinadora-jogadoras e mesmo jogadoras-jogadoras, mas foi claramente 

negativo, pela incompatibilidade e divergência sobre os valores e ideias 

formativas da direção do clube.  

  Percebi assim, de que forma o relacionamento interpessoal pode afetar 

positivamente ou negativamente o Modelo de Jogo. O relacionamento 

treinadora-jogadoras e jogadoras-jogadoras afetou positivamente, através da 

troca de ideias e pela familiarização dos conceitos. Já a relação treinadora-

direção acabou por prejudicar o mesmo. 
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  Esta experiência foi rica no meu desenvolvimento profissional, também no 

que concerne ao trabalho das componentes psicológicas das atletas e da equipa 

técnica e ao processo de gestão de grupos. 

  Dados os constrangimentos que a equipa se deparou ao longo da época, 

principalmente no momento em que algumas jogadoras passaram 

definitivamente para a equipa sénior, obrigou a que a comunicação, o 

relacionamento, a capacidade de motivação e as estratégias de liderança 

fossem bastante solicitadas. 

  Apesar de ter vários elementos da equipa técnica que me ajudavam no 

treino, o processo de planeamento recaiu sobre mim, o que levou a melhorias na 

minha capacidade de planeamento e na gestão de treinos e de jogos. 

  Resumidamente, este foi um processo atribulado e cheio de diversidades.  

  Não foi um percurso fácil de percorrer. Antes pelo contrário, foi um 

caminho turbulento, mas, acima de tudo, deveras rico em experiências e 

conhecimentos. 

Apesar de todo o trabalho tido e das dificuldades que encontrei, possuo 

um sentimento de satisfação, de missão cumprida e neste momento reflito sobre 

os meus passos nesta minha longa caminhada. 

Considero os meus dias de estágio muito gratificantes e satisfatórios, em 

que mais do que sobreviver no clube, eu vivi alegremente as minhas aventuras 

como treinadora estagiária. 

  Acredito ter conseguido rodear-me dos melhores, o que me ajudou a 

ultrapassar as dificuldades de forma nem sempre bem-sucedida, mas sempre 

digna, correta e orientada por princípios éticos. 

Orientei uma equipa praticamente minha, tendo todas as obrigações e 

funções que um treinador principal deve ter. 

Como em tudo na vida, há sempre coisas boas e más, sentimentos bons e 

sentimentos maus, mas encontrei uma nova casa e uma nova família, na qual 

dediquei muitas horas para que essa estrutura nunca aluísse. 

Os momentos que passei, não só com as minhas atletas, mas com toda a 

comunidade, ficarão sempre gravados na memória.  
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  Esta experiência deixou-me, sem dúvida, mais bem preparada para lidar 

com as contrariedades que um treinador de futebol feminino é confrontado. 

  Para além da minha evolução técnica enquanto treinadora de futebol, 

sinto-me agora mais capaz de lidar com diferentes situações e contextos no que 

à liderança e gestão de uma equipa diz respeito. Mas, acima de tudo, permitiram-

me refletir sobre o meu trabalho e moldar a minha identidade profissional e 

pessoal. 

  Acredito que, no futuro, tomarei decisões com mais serenidade, mais 

assertivas e desempenharei melhor as minhas funções. Tenho plena 

consciência que dei o meu melhor, em cada jogo e em cada treino, mas admito 

que, por vezes, também possa ter errado. Porém, o importante é aprender com 

esses erros e aceitarmos que por vezes também erramos. “Se você desempenha 

o seu trabalho há mais de 20 anos sem nunca ter sentido que falhou, ou é um 

homem muito feliz ou é um pouco estúpido.” (Sven-Goran Eriksson citado por 

Birkinshaw, 2005). 

  Admito que a escolha deste contexto de estágio possa não ter sido a mais 

correta tendo em conta o meu perfil como treinadora. Gosto de desafios 

motivadores, influenciadores do meu crescimento pessoal e profissional, mas 

acima de tudo gosto de trabalhar para os outros e com os outros, gosto de 

conseguir fazer a diferença, e mais do que ganhar jogos, gosto de formar 

pessoas e atletas e este clube não foi o ideal para estes desafios. 

  No entanto, uma grande contribuição para o meu percurso profissional foi 

a possibilidade de reforçar os meus conhecimentos profissionais com os 

professores e os meus colegas, numa faculdade de referência no desporto e no 

futebol como a FADEUP. 

  Em termos teóricos, a leitura de livros, a pesquisa e recolha seletiva de 

informação para a elaboração do RE fez com que tivesse de ler inúmeras 

publicações e estudos científicos relacionados com a temática abordada, o que 

me permitiu aumentar o meu leque de saberes. 

Concluindo, esta época de constrangimentos e aprendizagens constantes 

será muito útil para, possivelmente, estar mais preparada para treinar uma 
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equipa de formação ou mesmo sénior e conseguir lidar da melhor forma com a 

realidade do futebol feminino.   

 

“Não importa. Tente outra vez. Falhe outra vez. Falhe melhor.” 
(Becket, s.d.) 
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3 “Os dias passam e a cada dia a gente cresce mais e cria mais experiência, e 

passamos de pequenas pessoas para grandes pessoas!”  

 

 Porque ninguém é perfeito, porque ninguém sabe tudo, porque um 

treinador aprende todos os dias, é preciso refletir.  

 Refletir o quê? Refletir sobre o quê? Refletir sobre tudo e todos, refletir 

durante a ação, refletir sobre a ação e refletir sobre a própria reflexão da ação 

(Schon, 1992). 

 Ao longo do nosso percurso académico o ato reflexivo foi bastante focado, 

constituindo-se uma ferramenta nossa aliada para melhorar continuamente a 

nossa prática profissional. Torna-se crucial refletirmos para nós, refletirmos para 

os outros e refletirmos com os outros.  

 O conceito de prática reflexiva surge, como uma forma de nós treinadores 

interrogarmos as nossas práticas de treino e essa reflexão fornece-nos a 

oportunidade de rever os acontecimentos e as práticas ocorridas anteriormente, 

proporcionando-nos oportunidades de desenvolvimento.  

 Considero que a reflexão é imprescindível à profissão do treinador, na 

medida que lhe permite aprender pela experiência, questionando em relação à 

sua prática, procurando desta forma a origem do problema e consequentemente 

a sua resolução.  

 A conclusão desta etapa permitiu-me refletir mais profundamente sobre 

as competências desenvolvidas a nível profissional, académico e pessoal.  

 Analisando todo o trabalho desenvolvido ao longo da época, torna-se 

percetível que todos os percursos têm percalços, que o êxito e a evolução 

resultam de mudanças, e que mesmo trabalhando persistentemente nem 

sempre é possível atingir os nossos objetivos. 

                                                           
3 Pensador.Info (s.d.). Consult. 27 Mar 2019, disponível em 

http://pensador.uol.com.br/frase/NTcxODg2/ 
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 Tomando consciência da época atribulada pela qual passei, os resultados 

conseguidos só foram possíveis, devido há partilha de experiências e 

conhecimentos com os restantes elementos da minha equipa técnica, bem como 

a persistência perante os obstáculos e desafios que fui enfrentando, evoluindo e 

crescendo enquanto profissional e pessoa.  

 Apesar de todos os contratempos e da minha saída do clube, não é 

impossível conseguir retirar algumas coisas positivas, tais como: o facto de ter 

conhecido pessoas fantásticas, ter vivido experiências únicas, ter trabalhado 

com as minhas atletas, e ter conseguido tirar sempre algum ensinamento, 

principalmente dos momentos menos positivos. 

 As funções que desempenhei e o facto de ter tido pouca ajuda nas 

mesmas proporcionaram-me experiências práticas, tendo ainda adquirido novos 

conhecimentos e novas competências que acredito virem a ser úteis no futuro. 

 Futuramente tenho a ambição de continuar a fazer o que mais gosto, 

através de novas experiências profissionais, não tendo necessariamente de ser 

no futebol feminino. 

A minha paixão pelo desporto e, nomeadamente, pelo futebol levaram-me 

a procurar estar no desporto e poder tornar o que mais gosto numa profissão. 

Assim, pretendo continuar a investir na minha formação, onde o objetivo 

prioritário é o término do curso de treinadores UEFA “C” grau I. 

A médio prazo, imagino-me a fazer um Doutoramento relacionado com o 

futebol feminino. 

 E porque um treinador nunca se deve sentir completamente satisfeito com 

a sua ação, devendo conduzir-se para momentos de reflexão e de 

desenvolvimento  do pensamento sobre as suas práticas. Desejo com o tempo 

me tornar uma profissional mais completa, tendo a consciência que nunca será 

possível saber tudo, mas espero que a cada dia que passe a distância para esse 

saber utópico seja cada vez menor. 
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Anexo 1 - planeamento anual (treinos e jogos) 
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Anexo 2 - planeamento anual (objetivos) 
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Anexo 3 - mesociclo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 
vi 

Anexo 4 - mesociclo 2 
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Anexo 5 - mesociclo 3 
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Anexo 6 - mesociclo 4 
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Anexo 7 - mesociclo 5 
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Anexo 8 - mesociclo 6 
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Anexo 9 - mesociclo 7 
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Anexo 10 - ficha de observação de jogo 

Nº Nome 

Golos Assistências Tempo 

de 

Jogo 

Apreciação 

Global 
Observações 

Minutos Total Minutos Total 

1 X     0’ 1 2 3 4 5  

2 X     70’ 1 2 3 4 5  

3 X     70’ 1 2 3 4 5  

4 X     0’ 1 2 3 4 5  

5 X 61 (g.p.) I   70’ 1 2 3 4 5  

6 X     22’ 1 2 3 4 5  

7 X     45’ 1 2 3 4 5  

8 X     70’ 1 2 3 4 5  

9 X     0’ 1 2 3 4 5  

1
0 

X     70’ 1 2 3 4 5  

11 X     25’ 1 2 3 4 5  

12 X     0’ 1 2 3 4 5  

13 X     0’ 1 2 3 4 5  

14 X     70’ 1 2 3 4 5  

SUPLENTES X 

            

NÃO CONVOCADAS X 
 

Sistema de Jogo Observações 
  

Equipa Ribeirão 1968 FC 
  

Equipa Adversária X 
  

Competição 5ª Jornada 
  

Data 10/11/2018 Resultado Final               RFC 1-2 X 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lOziQp4qDPDldM&tbnid=bZrvzhwE2aJG8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://papel.deparede.com.br/esportes/campo-de-futebol/&ei=aThTUoOsAtST0AW6v4DYBQ&bvm=bv.53537100,d.ZGU&psig=AFQjCNFH_IpzzbjAHHlc_s5xVUqF0Sydew&ust=1381271956452284
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Análise da Organização Defensiva Análise da Organização Ofensiva 

Pontos Fortes Pontos Fracos Pontos Fortes Pontos Fracos 

Bem a pressionar no 

primeiro momento 

de construção 

adversária; 

Bem a pressionar a 

portadora da bola e 

na realização das 

coberturas 

defensivas; 

Melhoramos o 

posicionamento 

defensivo na 

primeira linha na 

segunda parte. 

 

 

 

 

Não estávamos a 

acertar as marcações 

na defesa (1ª parte); 

Catarina a fechar mal 

na saída das 

adversárias no 

pontapé de baliza...a 

dar demasiado espaço 

à lateral esquerda 

para sair a jogar (2ª 

parte já melhorou o 

posicionamento); 

Algumas dificuldades 

quando ocorreram 

mudanças rápidas de 

corredor, não 

conseguindo, por 

vezes, equilibrar 

defensivamente o 

jogo; 

Nos cantos ofensivos 

a equipa adversária 

estava a deixar duas 

na linha da frente e 

nós também, a 

Oliveirinha só depois 

começou a descer, 

impedindo a igualdade 

numérica. 

Saímos sempre a 

jogar nos 

pontapés de 

baliza; 

Bem a mudar a 

bola de 

corredores, 

tirando-a da zona 

de pressão; 

Desposicionamos 

a equipa 

adversária, 

criando espaços 

para a progressão 

em direção à 

baliza( mais na 2ª 

parte). 

 
 
 
 
 

No primeiro 

momento de 

construção, foram 

raras as vezes que 

se conseguiu 

imprimir qualidade 

e velocidade ao 

jogo, com o intuito 

de criar situações 

de finalização; 

Muitos passes 

errados; 

Errar no último 

passe antes da 

finalização; 

Pouca posse de 

bola no meio 

adversário; 

Adriana às vezes 

mal a não rodar a 

bola para o 

corredor sem 

pressão. 
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Análise da Transição Defensiva Análise da Transição Ofensiva 

Pontos Fortes Pontos Fracos Pontos Fortes 
Pontos 

Fracos 

Bem na 

realização da 

contenção, 

esperando 

pelas 

companheiras 

de equipa; 

 

 

 

 

Jogadoras algumas 

vezes a passo, a 

deixarem a equipa 

adversária sair em 

progressão 

(principalmente na 1ª 

parte); 

A equipa evidenciou-

se muito lenta a 

fechar; 

Foi dado demasiado 

tempo e espaço à 

equipa adversária 

para pensar e 

executar (dois golos 

sofridos da mesma 

forma); 

Lentas a reagir à 

perda da bola. 

Rápidas a reagir e a mudar 

a atitude defensiva para 

ofensiva; 

Quase sempre 

aproveitamos a 

desorganização adversária 

para subir rapidamente no 

terreno de jogo; 

Conseguimos por várias 

vezes superioridade 

numérica no ataque; 

Bem a progredir através de 

tabelas e não em jogadas 

individualizadas de 1x1; 

Couto a subir bastante bem 

no terreno quando o ataque 

ocorria no seu corredor, 

criando desiquilibrios na 

equipa adversária. 

Mal a efetuar 

o último passe 

antes da 

finalização; 

Pouca 

utilização de 

passes em 

rotura e nas 

costas da 

defesa; 

Pouca 

finalização; 

Receio do 1x1 

no último 

terço do 

campo. 
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Anexo 11 - treino de segunda-feira (12/11/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos Centrais da Sessão 
Recuperação ativa 
Técnica individual 
Organização ofensiva 
Finalização 
 

 

Objetivos Centrais da Sessão 

Recuperação ativa 
Técnica Individual 
Manutenção da posse de bola (jogo interior e exterior) 
Finalização 
 

Data: 12/11/2018 

 

Data: 12/11/2018 

Microciclo nº: 13 

 

Microciclo nº: 13 

Treino nº: 35 

 

Treino nº: 35 

Ribeirão 1968 FC 

Futebol Feminino 

ÉPOCA 2018/2019 

 

Mesociclo nº: 4 

 

Mesociclo nº: 4 

4) Torneio 
Objetivo: - Preparar a “mente” para a competição; 
“Perder” o medo de finalizar; - Fortalecimento 
muscular. 
Organização: - 3x3 +GR. (Área) 
As jogadoras da equipa que estão fora realizam 
exercícios de reforço abdominal, dorsal e peitoral. 

4X3´  

 

 

4) Torneio 
Objetivo:  
Competição 
Finalização 
Reforço muscular 
Organização: 
3x3 +GR. (Área) 
As jogadoras da equipa que estão fora realizam 
exercícios de reforço abdominal, dorsal e peitoral. 

1) Futevólei  
Objetivo: - Recuperar a equipa do jogo 
(recuperação ativa); - Promover o bom 
espírito de grupo. 
Organização: - Equipas de duas atletas. 
Torneio de 2x2. 

4x4´ Rec 2´ (alongamentos musculares) 

 

 

1) Futevólei  
Objetivo:  
Recuperação ativa 
Promover o bom espírito de grupo 
Organização:  
Equipas de duas atletas. 
Torneio de 2x2. 

4x4´ Rec 2´ (alongamentos musculares) 

 

Atletas nº: 12 

 

Atletas nº: 12 

3)  
Objetivo: - Promover a manutenção da posse de 
bola em espaços reduzidos; - Promover uma 
circulação inteligente, variando o jogar interior e o 
jogar exterior. 
Organização: - 4x4+4 apoios (15x15m). Jogar com o 
apoio e de seguida conseguir colocar no apoio 
contrário 1 ponto. 8 passes consecutivos 1 ponto 

6X3´  

 

 

3) Posse de bola 
Objetivo:  
Manutenção da posse de bola. 
Alternar jogar interior exterior 
Organização: 
4x4+4 apoios (15x15m). Jogar com o apoio e de 
seguida conseguir colocar no apoio contrário 1 
ponto. 8 passes consecutivos 1 ponto 

6X3´  
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Anexo 12 - treino de quarta-feira (14/11/2018) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conteúdos Centrais da Sessão 
Organização ofensiva e defensiva 
Transição ofensiva e defensiva 
Finalização 
 

 

Objetivos Centrais da Sessão 
Resistência 
Técnica individual 
Reação à perda 
Organização Ofensiva e defensiva 
Transição Ofensiva e defensiva 
Finalização 
 

Data:14/11/2018 

 

Data:14/11/2018 

Microciclo nº: 13 

 

Microciclo nº: 13 

Treino nº: 36 

 

Treino nº: 36 

Ribeirão 1968 FC 

Futebol Feminino 

ÉPOCA 2018/2019 

 

Mesociclo nº: 4 

 

Mesociclo nº: 4 

Atletas nº: 13 

 

Atletas nº: 13 

3) 
Objetivo: - (vermelha) - mudança rápida de atitude 
quando perdem a bola; criação de situações 5x3 no último 
terço que promovam muitas situações de finalização; 
(azul) - Treinar uma boa organização defensiva, esperando 
pelos índices de pressão; - mudança rápida de atitude 
quando ganham a bola; - colocar rapidamente a bola numa 
das balizas, através de um dois toques. 
Organização: - Jogo condicionado (6x5+GR) 
No setor defensivo apenas podem defender as laterais e a 
defesa central (5x3+GR) 
Equipa azul mal recupera a bola deve conseguir que esta 
chegue rapidamente a uma das balizas (simulando as 
nossas extremas). 

2x10’ Rec 90´´ 

 

4) 
Objetivo: Criação de situações de finalização de 1x0; 
1x1; 2x1; 2x2; 3x2; 3x3; 4x3; 4x4, - melhorar a nossa 
capacidade de decisão em frente ao GR. 
Organização: Duas equipas colocadas ao lado da sua 
baliza. Primeiramente sai uma atleta da equipa azula 
(1x0), de seguida uma vermelha (1x1) e assim 
sucessivamente até ao (4x4). 

5x 
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Anexo 13 - treino de sexta-feira (16/11/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conteúdos Centrais da Sessão 
Velocidade de reação 
Organização ofensiva 
Bolas paradas 
 

 

Objetivos Centrais da Sessão 
 

Técnica Individual 
Velocidade de reação 
Finalização 
Bolas paradas 
 

Data: 16/11/2018 

 

Data: 16/11/2018 

Microciclo nº: 13 

 

Microciclo nº: 13 

Treino nº: 37 

 

Treino nº: 37 
Ribeirão 1968 FC 

Futebol Feminino 

ÉPOCA 2018/2019 

Mesociclo nº: 4 

 

Mesociclo nº: 4 

Atletas nº: 16 

 

Atletas nº: 16 

2) 
Objetivo: diminuir o tempo de resposta com bola e sem 
bola. 
Organização: A equipa está organizada em dois grupos, 
sendo que realizam o exercício apenas contra um 
adversário. Caso a treinadora diga um número par as 
jogadoras vermelhas devem “fugir” e as azuis apanhar, 
se a treinadora disser um número ímpar, são as azuis a 
“fugir”. 

4x2 Rec 1´ 

 

4) Objetivo: - melhorar o posicionamento defensivo e ofensivo; - 
melhorar a orientação dos apoios de quem defende; - perder o 
“medo” de atacar bolas de cabeça. 
Organização: Cantos Ofensivos (6x5+GR): A jogadora que se encontra 
no primeiro poste simula que sai para o canto curto arrastando a 
adversária com ela; A atleta que efetua o canto, cruza para a (sinal 1- 
zona entre o primeiro poste e a zona de penalti ou sinal 2- entre a 
zona do penalti e o segundo poste; Cantos Defensivos (7x6+GR): 
Colocamos sempre uma jogadora presente no primeiro poste para 
ajudar a Guarda-redes. Fazemos uma primeira linha de quatro 
jogadoras e uma segunda linha com apenas duas jogadoras; 

 20’ 
 

3) 
Objetivo: criação de 
dinâmicas de 
finalização em 
situações de 5x2 
Organização: 5x2+ GR 

10’ 

 
3) 
Objetivo: criação de 
dinâmicas de 
finalização em 
situações de 6x3 
Organização: 6x3+ GR 

10’ 

 


