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Resumo 

 

A Observação e Análise do treino e do jogo de Futebol constitui-se cada 

vez mais como imprescindível no sucesso das equipas de elite. No Futebol atual 

é fulcral a presença de um Departamento dedicado à área da análise do 

desempenho pelo que o recurso a esta ferramenta permite melhorar a qualidade 

da prestação desportiva das equipas e jogadores, tanto em contexto de alto 

rendimento como de formação. 

O presente relatório reporta-se ao estágio realizado na época desportiva 

2018/2019, na Leixões Sport Club – Futebol SAD, e encontra-se dividido em oito 

capítulos: 1) introdução, em que se refletem, de forma breve, os temas que 

marcaram o ano de estágio; 2) enquadramento pessoal, onde se realiza uma 

apresentação do estagiário; 3) contexto institucional, onde se descreve o 

contexto onde foi realizado o estágio; 4) macro contexto conceptual, onde se 

realiza uma revisão da literatura relativamente aos temas que sustentam a 

experiência do estagiário; 5) desenvolvimento da prática, onde se descreve a 

experiência do estudante estagiário e é ainda incluído um estudo cujo título é 

“Qual a importância da observação, análise e interpretação do jogo e do treino 

de Futebol em contexto de alto rendimento?”; 6) desenvolvimento profissional, 

onde se realiza uma reflexão pessoal acerca de todo o processo de estágio; 7) 

conclusões, onde se efetua uma síntese da época desportiva e do estágio; e 8) 

onde se incluem as referências bibliográficas utilizadas ao longo do documento. 

Perante toda a informação recolhida, e analisando o estudo desenvolvido, 

concluiu-se que 1) a presença de um departamento de Observação e Análise é 

essencial no sucesso de uma equipa de Futebol; 2) os treinadores dão grande 

importância tanto à observação do adversário como da própria equipa, em jogo 

e treino; 3) a recolha de informação no processo de observação e análise da 

própria equipa e do adversário tem impacto na preparação do microciclo semanal 

e da estratégia de jogo. 

 

Palavras-Chave: Futebol, Observação, Análise de Jogo, Treino, Alto 

Rendimento, Estágio.
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Abstract 

 

Observation and Analysis of training and match day is becoming more and 

more essential for the elite team that seek success. In a nowadays football is 

crucial to have a fully dedicated observational department that allows both teams 

and players to improve their sports performance from football formation to 

professional context. 

This report follows the internship held at the 2018/2019 sporting season at 

Leixões Sport Club - Futebol SAD, and is divided into eight chapters: 

1) introduction , which briefly reflects the themes that marked the year of 

internship; 2) personal framework where a trainee presentation takes place ; 3) 

institutional context describing the context in which the internship took place; 4) 

macro conceptual context where a literature addressed the themes that support 

the trainee student’s experience; 5) development of the practice describing the 

trainee student’s experience and also includes a study whose title is “What is the 

importance of observation, analysis and interpretation of the game and training 

in Football in high performance context ?”; 6) professional development where a 

personal reflection on the whole process took place at the internship; 7) 

conclusions where a synthesis of the sporting season and internship are 

made; and 8) where the bibliographic references are used in follow report. 

Given all the gathered information, and analysing the study carried out, it 

was generally concluded that 1) the presence of an Observation and Analysis 

department is essential to the success of a football team; 2) coaches attach great 

importance to both the observation of the opponent and the team itself, in play 

and training; 3) Information gathering during the observation and analysis 

process of the team itself and opponent team has an impact on the preparation 

of the weekly microcycle and game strategy.  

 

 

Keywords: Football, Observation, Game Analysis, Training, High Performance, 

Internship 
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A elaboração do presente relatório de estágio surge no âmbito do Estágio 

Profissionalizante, integrado no 2.º Ciclo de estudos em Treino Desportivo – 

Treino de Alto Rendimento, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

O estágio teve lugar na Leixões Sport Club – SAD (LSC), na equipa de 

Sub-19, que compete na 1ª Divisão Nacional de Juniores A da Federação 

Portuguesa de Futebol. 

A realização deste estágio foi a minha opção, uma vez que a concebo 

enquanto perfeita simbiose entre a teoria e a prática, no qual me é possível estar 

presente no trabalho diário de uma equipa de Futebol, debater e adquirir 

conhecimentos com outros treinadores, meus colegas na equipa técnica e outros 

que pertencem à estrutura, estando assim envolvido num contexto de alto 

rendimento ao nível da formação. 

Apaixonado por Futebol desde tenra idade, e já com alguma experiência 

no treino de jogadores até aos 15 anos, idades que na minha perspetiva não 

priorizam a tática e o modelo de jogo, senti que com este estágio poderia evoluir 

noutros aspetos de intervenção, mais relacionados com a dimensão tática do 

jogo ao nível da construção de um modelo de jogo e do planeamento e 

operacionalização de um processo de treino orientado para e por esse modelo. 

Para que esta expectativa fosse possível, foram-me atribuídas as funções de 

treinador-adjunto e de observador de adversários. 

Segundo Davids et al. (2007), potenciar as relações entre os jogadores 

enquanto interações assentes num modelo de jogo afigura-se o principal fator 

que permite melhorar a performance coletiva. Guilherme Oliveira (2004) refere 

que Modelo de Jogo é uma interação dinâmica da Equipa e do Jogador (Planos 

Macro e Micro, respetivamente) em que os grandes princípios e os subprincípios 

são padrões que caracterizam a equipa, alicerçados na ideia de jogo do 

treinador. Por sua vez, os princípios e respetivos subprincípios dependem das 

características e nível de desempenho individuais dos jogadores, que oferecem 

imprevisibilidade ao modelo. 

Para o conhecimento mais profundo e objetivo das dinâmicas e interações 

coletivas, os processos de observação, análise e interpretação do desempenho 
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da própria equipa parece ser determinante (Ventura, 2013), servindo como 

orientador das opções no processo de treino. No entanto, não é apenas 

importante conhecer a própria equipa, mas cada vez mais a observação dos 

adversários é uma tarefa imprescindível para qualquer treinador, como diz Cruyff 

(1993), considerado por muito o grande impulsionador do futebol moderno. 

Na atualidade, em particular em contextos de alto rendimento, existe 

pouco tempo para treinar devido à quantidade de jogos e competições onde os 

clubes estão envolvidos. Por vezes, no espaço de duas semanas as equipas 

disputam 4 a 5 jogos, o que deixa espaço apenas para treinos de recuperação. 

Seguindo esta lógica de pensamento, Garganta (2000a) menciona que é 

importante saber o que fazer, como fazer, onde fazer e quando fazer, de forma 

que o treino seja realizado com qualidade. 

Vázquez (2014) refere que esta densidade competitiva provocou o 

aparecimento de departamentos especializados na análise e avaliação do 

comportamento manifestado pelas equipas e jogadores durante o jogo. O 

mesmo autor (2014) salienta que o analista deve elaborar uma estratégia, 

delineando o que quer observar e de que forma essa observação vai ser 

apresentada ao treinador, para que seja aplicada no planeamento e 

operacionalização do microciclo e da sessão de treino. 

Assim reconhece-se que os processos de observação, análise e 

interpretação do jogo são um complemento para a tarefa do treinador, facilitando 

o conhecimento da sua própria equipa e das características do adversário, 

coadjuvando-o no momento de preparar o jogo e a respetiva estratégia 

(Vázquez, 2014). 

 

 

1.1. Estrutura do Relatório de Estágio 

 

Este relatório encontra-se dividido em oito capítulos: 

O primeiro capítulo reporta-se à introdução, em que se refletem de forma 

breve os temas que marcaram o ano de estágio, relativamente às funções 
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desempenhadas na equipa técnica, entre outros aspetos, e onde se apresenta a 

estrutura do relatório de estágio. 

No segundo capítulo, denominado de “Enquadramento Pessoal”, realiza-

se uma apresentação do estagiário, bem como os objetivos e as expectativas 

para o estágio. 

No terceiro capítulo – Contexto Institucional – realiza-se uma exposição 

de todo o meio envolvente onde se desenrolou a prática, isto é, trata-se de uma 

descrição acerca do contexto institucional, da história do clube e dos elementos 

que constituem o plantel. 

No quarto capítulo - Macro Contexto Conceptual - realiza-se uma revisão 

da literatura, abordando temas que sustentam a experiência enquanto estagiário 

bem como as opções tomadas, nomeadamente o desporto, o futebol, o jogo, o 

treino e os processos de observação, análise e interpretação do jogo. 

No quinto capítulo – Desenvolvimento da Prática – descreve-se a 

experiência do estagiário enquanto treinador-adjunto e analista de adversários. 

Inclui-se ainda um estudo cujo título é “Qual a importância da observação, 

análise e interpretação do jogo e do treino de Futebol em contexto de alto 

rendimento?”. 

No sexto capítulo – Desenvolvimento Profissional – realiza-se uma 

reflexão pessoal acerca de todo o percurso vivenciado e a forma como este 

contribuiu para a evolução das capacidades do estudante estagiário. 

No sétimo capítulo – Conclusões – efetua-se uma síntese de todo o 

processo e são descritas as conclusões retiradas deste trabalho. 

No oitavo capítulo – Referências – estão presentes as referências 

bibliográficas utilizadas para a realização deste relatório. 

 

 

1.2. Contextualização Legal, Institucional e de Natureza Funcional 

 

O estágio surgiu no âmbito do 2º ano do ciclo de estudos do Mestrado em 

Treino Desportivo – Treino de Alto Rendimento. A aprovação neste ciclo de 
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estudos poderá permitir, caso o estagiário detenha as condições exigidas, a 

obtenção do grau II de treinador de Futebol (UEFA B). 

Este foi realizado na Leixões Sport Club – Futebol SAD, na equipa de sub-

19, que competiu na 1ª Divisão do Campeonato Nacional de Juniores A da 

Federação Portuguesa de Futebol. 

O início do estágio deu-se em agosto de 2018 e teve o seu término em 

junho de 2019. 

Uma semana de treinos, por norma, incluiu quatro sessões de treino de 

aproximadamente 90 minutos, e um jogo, o que totaliza 8 horas de trabalho 

presencial por semana. Dado que durante o estágio sempre tive um papel ativo 

em toda a preparação da equipa, acumulei funções devido à falta de recursos 

humanos no clube, mas também devido à competência que o treinador principal 

me reconheceu. Assim, exerci as funções de treinador-adjunto, estando presente 

em todos os treinos, dentro de campo, e no planeamento dos mesmos, mas 

também sendo o responsável pela análise dos adversários, vendo os jogos em 

vídeo e elaborando os respetivos relatórios para apresentar à equipa técnica 

ainda antes do primeiro treino semanal. Por isso, a carga horária semanal 

ultrapassou em larga escala as 8 horas supracitadas. 

A escolha pelo LSC foi a minha primeira opção tendo em conta a 

localização do clube e a facilidade de acessos para conjugar com a minha vida 

profissional e pessoal, bem como pela oportunidade de poder trabalhar num 

contexto de Campeonato Nacional de Juniores A, num clube que tinha atingido 

a fase de Apuramento de Campeão no ano anterior e onde sabia que a exigência 

seria grande. 

Com este estágio pude trabalhar num contexto de elevado patamar 

desportivo, muito próximo do futebol sénior. Muitos dos atletas possuíam já 

contratos profissionais e estavam no último passo da sua formação e 

integrariam, naturalmente, a equipa de sub-23 do clube na temporada seguinte, 

ou fariam parte do plantel sénior. Desta forma, tive a expectativa que estiveram 

reunidas todas as condições para poder evoluir a nível profissional e pessoal. 

 



 

2. Enquadramento Pessoal
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2.1. Apresentação do estudante estagiário: A paixão pelo Desporto 

Rei e pelo Treino de Alto Rendimento. 

 

A memória mais longínqua que tenho acerca da minha vida é acerca da 

constante procura de soluções para poder construir uma bola, fosse de que 

material fosse, para poder dar uns “chutos” dentro de casa, fosse com meias, 

com papéis ou embalagens de iogurte. Esta paixão pelo Futebol vem desde logo 

pela influência familiar: pai e avô foram antigos jogadores de futebol e 

espectadores assíduos, tanto em casa como nos estádios. 

Não foi de estranhar que desde cedo tenha começado a minha aventura 

no futebol, na Escola Jaime Garcia, sediada no estádio da Associação 

Desportiva e Recreativa da Pasteleira, no Porto, à data com ligações 

protocolares com o Boavista Futebol Clube. Apesar de ser morador em 

Ermesinde, a influência do meu avô, boavisteiro de gema, fez com que os meus 

pais decidissem por essa escola. O objetivo passava por aprender, mas acima 

de tudo divertir-me a fazer o que mais gosto, até fazer 9 anos de idade e ter 

idade para entrar numa equipa de competição no escalão de Escolinhas, 

atualmente denominado de Benjamins.  

Quando esse dia chegasse, o Ermesinde Sport Clube seria o clube 

escolhido, perto de casa, o clube da terra. No entanto, acabaria por ser escolhido 

para integrar as equipas de competição do Boavista Futebol Clube, que 

recrutava os meninos mais talentosos da escola de futebol Jaime Garcia, ao 

abrigo do protocolo acima referido. Que sonho, o Boavista acaba de se tornar 

campeão nacional pela primeira vez na sua história, era o clube da moda em 

Portugal, e eu consegui ser escolhido para representar esta grandiosa 

instituição, que orgulho para o meu avô. Assim se passaram 6 anos, até à época 

2006/2007, a minha última como atleta do Boavista Futebol Clube. Foram anos 

excecionais, inúmeros torneios disputados fora do país, fases finais de 

campeonatos nacionais e um sem fim de histórias para contar, mas as coisas 

não correram como esperado e em 2007/2008 transfiro-me para o Sporting 

Clube de Espinho, onde realizei as quatro épocas restantes na minha formação. 

Inicialmente foi um choque de realidades, mas foi no Sporting de Espinho que 
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evoluí mais como jogador, onde encontrei outro tipo de dificuldades, onde joguei 

várias vezes no escalão superior e onde senti o maior prazer na prática do 

Futebol. 

Infelizmente, no último ano de formação, onde era capitão de equipa, e a 

principal referência do plantel por já ter disputado o campeonato de juniores 

ainda com idade de juvenil, uma lesão que me fez parar 6 meses acabou por 

destruir a oportunidade que estava praticamente assegurada de fazer parte do 

plantel sénior em 2011/2012, na antiga Segunda Divisão B. 

Estive perto de desistir, mas deram-me força para continuar, assim fiz, e 

ainda hoje sou jogador de Futebol. Não cheguei ao patamar que um dia sonhei, 

mas sinto-me orgulhoso de ter conseguido jogar na Taça de Portugal, nos 

campeonatos nacionais e ainda hoje sentir-me útil em qualquer clube que 

represente. 

Com o passar dos anos no futebol sénior, e algumas lesões pelo meio que 

me fizeram esquecer a ideia de ser profissional como jogador, cedo decidi 

apostar na carreira de treinador. A opção de que queria ser treinador já estava 

tomada desde há muitos anos, mas só comecei a focar-me nisso quando percebi 

que como jogador não teria qualquer hipótese de chegar ao profissionalismo. O 

futebol profissional é o meu sonho e o meu objetivo, e para isso tinha de começar 

já a trabalhar nesse sentido, aprender mais sobre o treino. 

Entrei na licenciatura em Educação Física e Desporto, e logo nessa fase 

tive o meu primeiro contacto com o mundo do treino, nos escalões inferiores. Na 

escola AC Milan Scuola Calcio, com atletas entre os 4 e os 15 anos. 

Mais tarde iniciei-me como Treinador Principal, primeiramente na Escola 

de Futebol “Os Argolinhas”, onde era o responsável pela equipa de sub-9, em 

que o meu objetivo era preparar os atletas da melhor forma para no ano seguinte 

iniciarem a competição no escalão de sub-10. Após três anos nessa função, 

surgiu a oportunidade de subir alguns patamares. Já com o grau I de treinador 

concluído, fui convidado a assumir a equipa de sub-12 do Gondomar Sport 

Clube. Pela primeira vez tinha a experiência de ser treinador principal, numa 

equipa de competição. 
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Simultaneamente, inscrevi-me no Mestrado em Treino de Alto 

Rendimento, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, de forma a 

adquirir novos conhecimentos que me permitissem evoluir e preparar para outros 

patamares e, claro está, a obtenção do Grau II de treinador. 

No segundo ano do ciclo de estudos optei pela realização do estágio 

profissionalizante e, desta forma, surgiu então a oportunidade de trabalhar na 

equipa de Sub-19 da Leixões Sport Club – SAD. 

 

 

2.2. Expectativas e objetivos do estágio 

 

A opção pela realização do estágio, em detrimento de dissertação, deve-

se ao facto de me permitir experienciar, no terreno, outras realidades, 

nomeadamente a de pertencer a uma equipa técnica num contexto de alto 

rendimento e, por consequência, possibilitar a obtenção do título de treinador de 

Futebol de Grau II / UEFA B. 

Este estágio teve como objetivo o desenvolvimento das minhas 

competências tanto ao nível do processo de treino como da observação, análise 

e interpretação do jogo.





 

3. Contexto Institucional
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3.1. Leixões Sport Club / Leixões Sport Club – Futebol SAD 

 

A Leixões Sport Club – Futebol SAD representa o futebol profissional do 

clube Leixões Sport Club desde o dia 14 de julho de 2002. 

Uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) é uma empresa de direito 

privado, constituída por acionistas, que pode estar ou não cotada em bolsa, cujo 

objeto é a participação em competições desportivas de carácter profissional, 

bem como a promoção e organização de espetáculos desportivos a este nível. 

O aparecimento das SAD foi uma imposição legislativa do Governo, já que 

na verdade todos os negócios desportivos passavam à margem da vida fiscal de 

qualquer cidadão contribuinte, pois muitos dos ordenados dos jogadores não 

eram declarados e, consequentemente, também não havia qualquer desconto 

para a Segurança Social. Estávamos perante um tratamento diferenciado entre 

os clubes desportivos e os outros contribuintes sobre os quais imperavam 

medidas coercivas. Perante tal, o Estado não podia ignorar as irregularidades 

cometidas no negócio do desporto, com incidência especial para o futebol.  

Assim, por iniciativa do próprio Governo, regulamentou-se o regime 

jurídico para as SAD, através do Decreto de Lei nº67/97 de 3 de Abril tendo sido 

já alterada pela Lei nº107/97 de 16 de Setembro e pelo Decreto de Lei nº303/99 

de 06 de Agosto, tentando deste modo proteger as receitas orçamentais e 

exigindo um tipo de disciplina empresarial, de controlo e fiscalização mais ativos 

sendo obrigados a terem um revisor oficial de contas, auditorias externas, etc. 

O clube desportivo que optar por constituir uma SAD, não pode voltar a 

participar em competições desportivas de carácter profissional a não ser apenas 

e só sob a forma de SAD, aplicando-se assim o dever da irreversibilidade a que 

estão obrigados. 

O Leixões Sport Club, então criador da Leixões Sport Club – SAD, foi 

fundado no ano de 1907, com a fusão de três grupos desportivos: Lawn – Tennis 

Prado, Lawn – Tennis Matosinhos e Leixões FootBallers. O primeiro presidente 

do clube foi um senhor chamado Hermann Furbringer. 

É conhecido por ser um clube eclético, com cultura de vários desportos e 

fortes tradições em várias modalidades que não só o futebol. Desde a sua 
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fundação, o clube esteve envolvido em várias modalidades, sendo esta natureza 

eclética uma característica que vem desde os seus primórdios. 

Um dos objetivos da Comissão Instaladora do LSC foi a criação de fortes 

laços entre o clube e a cidade de Matosinhos. Ainda hoje, a ligação entre o clube 

e as suas gentes da terra é muito forte. 

Galego (2007) revela alguns eventos marcantes na história do LSC: 

- 1908: Realização do primeiro jogo de futebol, contra o Futebol Clube do 

Porto, entre as primeiras e segundas equipas de cada clube; 

- 1912: Fundação da Associação de Futebol do Porto, com o LSC como 

um dos clubes fundadores; 

- 1936: Inauguração do Campo da Santana, que passaria a ser a casa do 

LSC; 

- 1938: O LSC sagra-se Campeão da II Liga de Futebol; 

- 1941: O LSC sagra-se Campeão Nacional de Futebol de Juniores; 

- 1958: O LSC recebe a Medalha de Ouro em Mérito Desportivo, atribuída 

pela Câmara Municipal de Matosinhos; 

- 1959: Subida à I Divisão Nacional; 

- 1960: Início da construção do Estádio do Mar; 

- 1961: Conquista da Taça de Portugal, com vitória por 2-0 frente ao 

Futebol Clube do Porto, no Estádio das Antas; 

- 1964: Inauguração do Estádio do Mar; 

- 1964: Conquista do primeiro Campeonato Nacional de Voleibol; 

- 1999: Conquista da Taça de Portugal, em Bilhar; 

- 2002: Presença na final da Taça de Portugal, perdida por 1-0 frente ao 

Sporting Clube de Portugal, no Estádio Nacional, no Jamor, numa altura em que 

equipa militava no 3.º escalão do futebol nacional, a antiga II Divisão B. Esta 

presença na final garantiu o acesso à Taça UEFA, na época seguinte; 

- 2007: Conquista da Liga Vitalis (II Liga) e consequente subida ao 

principal escalão (Este o único título como LSC – SAD). 

Hoje em dia, o Leixões Sport Club não é acionista maioritário da Leixões 

Sport Club – Futebol SAD, sendo que ambas as gestões são realizadas de forma 

autónoma. 
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No que diz respeito ao Futebol, todos os escalões de formação até aos 

sub-17, inclusive, são da responsabilidade do clube, sendo que dos sub-18 em 

diante passam para a responsabilidade da SAD. 

 

 

3.2. A equipa Sub-19 (Juniores A) 2018/2019 

 

O plantel da equipa sub-19 da LSC para a época 2018/2019 foi composto 

maioritariamente por jogadores da geração de 2000, que na época anterior 

representaram o clube no Campeonato Distrital da 1ª Divisão da Associação de 

Futebol do Porto, sendo complementada com alguns jogadores da geração de 

2001 que disputaram o Campeonato Nacional de Juniores B, bem como por 

alguns reforços/contratações. 
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Quadro 1 – Plantel da Leixões Sport Club – Futebol SAD Sub-19 

Jogador Posição Ano de Nascimento 
Clube Anterior/ País de 

origem 

1 Guarda-Redes 2000 Leixões SC 
2 Guarda-Redes 2000 Leixões SC 
3 Guarda-Redes 2000 França 
4 Defesa Direito 2000 Leixões SC 
5 Defesa Direito 2000 Leixões SC 
6 Defesa Central 2000 Leixões SC 
7 Defesa Central 2000 Nigéria 
8 Defesa Central 2001 Leixões SC 
9 Defesa Central 2000 Brasil 
10 Defesa Esquerdo 2001 Sp. Espinho 
11 Defesa Esquerdo 2000 Leixões SC 
12 Médio Centro 2000 Camarões 
13 Médio Centro 2001 Leixões SC 
14 Médio Centro 2000 Leixões SC 
15 Médio Centro 2000 Leixões SC 
16 Médio Centro 2000 Leixões SC 
17 Médio Ofensivo 2000 Tunísia 
18 Médio Ofensivo 2001 Leixões SC 
19 Médio Ofensivo 2000 Trindade & Tobago 
20 Extremo 2001 Amarante FC 
21 Extremo 2001 Leixões SC 
22 Extremo 2000 Leixões SC 
23 Extremo 2000 Leixões SC 
24 Extremo 2000 SC Braga 
25 Avançado 2000 Leixões SC 
26 Avançado 2000 Nigéria 
27 Avançado 2000 Leixões SC 
28 Avançado 2000 SC Freamunde 

 

 

3.3. Recursos Humanos 

 

A equipa técnica foi composta pelo Treinador Principal - Rui Borges, com 

passagens pela formação de clubes como o Boavista Futebol Clube, Associação 

Desportiva Sanjoanense, entre outros, acreditado com o grau III UEFA A de 

treinador de Futebol. O treinador-estagiário e outro treinador exercíamos a 

função de adjuntos, sendo que o treinador-estagiário acumulava a função de 

adjunto com a de analista de adversário. A equipa técnica incluía também um 

preparador físico e um treinador de guarda-redes. 

A equipa diretiva foi constituída por dois diretores, que estiveram 

presentes em todos os treinos e jogos, e pelo coordenador geral, que era 

responsável por tomar todas as decisões do Departamento de Formação. 
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A equipa médica foi composta por um fisioterapeuta, presente em todos 

os treinos, no entanto em casos de lesões mais complexas os jogadores tinham 

total apoio da equipa médica do plantel sénior presente diariamente no Estádio 

do Mar. 

 

 

3.4. Contexto competitivo 

 

O Campeonato Nacional de Juniores A da Federação Portuguesa de 

Futebol foi constituído por duas séries de 12 equipas em que a distribuição das 

24 equipas pelas séries foi feita mediante a sua localização geográfica, em 

conformidade com o critério publicitado por Comunicado Oficial da FPF, sendo 

as zonas denominadas de “Zona Norte” e “Zona Sul”. 

A LSC ficou colocada na Zona Norte, acompanhado pelo Futebol Clube 

do Porto, Sporting Clube de Braga, Vitória Sport Cube, Rio Ave Futebol Clube, 

Boavista Futebol Clube, Clube Desportivo Feirense, Clube Desportivo das Aves, 

Sport Clube Freamunde, Sport Clube Beira-Mar, Futebol Clube Paços de 

Ferreira e Gil Vicente Futebol Clube. 

O campeonato (1ª Fase) foi realizado a duas voltas (ou seja, as equipas 

jogam entre si por duas vezes), e cada equipa realiza 11 jogos como visitado e 

11 jogos como visitante. 

Os 4 melhores classificados de cada série disputaram a Fase de 

Apuramento de Campeão, numa única série de 8 equipas, a duas voltas, 

perfazendo um total de 14 jogos. 

As equipas classificadas do 5º ao 12º lugares compõem duas séries de 8 

equipas, iniciando a “Fase de Manutenção” com metade dos pontos alcançados 

na 1ª fase. Esta fase foi também realizada a duas voltas, perfazendo um total de 

14 jogos. 

Os clubes classificados nas 3 últimas posições das respetivas séries das 

Fases de Manutenção desceram ao Campeonato Nacional de Juniores A – 2ª 

Divisão. 
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3.4.1. Classificação final 

 

 

Figura 1 – Classificação da Primeira Fase – Zona Norte (Fonte: www.zerozero.pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Classificação da Fase de Apuramento de Campeão Nacional (Fonte: 
www.zerozero.pt) 
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3.5. Recursos materiais e infraestruturas 

 

3.5.1. O complexo de treino 

 

A equipa treinou e jogou no parque de jogos Domingos Soares Lopes, 

conhecido por “Os Lusitanos” (Figura 3), situado na Travessa Padre António 

Rocha Reis (apartado 4, Santa Cruz do Bispo 4450-812, Matosinhos). O relvado 

apresenta as dimensões de 100m x 64m, e é de relva sintética, e o estádio tem 

uma lotação de 2 mil pessoas. Habitualmente os treinos e os jogos realizam-se 

no campo em cima referido, mas também tivemos a oportunidade de treinar no 

relvado do Estádio do Mar, principalmente quando os adversários realizavam os 

seus jogos em casa em relvado natural. 

 

Figura 3 – Parque de Jogos Domingos Soares Lopes 

 

O estádio possui um balneário para os jogadores, com capacidade para 

30 lugares sentados (Figura 4), 9 lugares com chuveiro, 1 quadro tático e zona 

com lavatórios, urinóis e sanitas. 
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Figura 4 – Balneário utilizado pela equipa nos treinos e nos jogos em casa 

 

A equipa técnica usufruía de um balneário com capacidade para 8 lugares 

sentados, 3 lugares com chuveiro, 1 secretária e 1 casa de banho (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Balneário utilizado pela equipa técnica 

 

O posto médico (Figura 6) era, talvez, o espaço mais rudimentar. Com 

pouco material e que não permitia ao massagista do clube realizar o seu trabalho 

nas melhores condições. Quando um jogador tinha um problema de maior 

complexidade era tratado no Estádio do Mar pelos fisioterapeutas e pelo médico 

da equipa sénior. 
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Figura 6 – Posto médico do Parque de jogos Domingos Soares Lopes 

 

 

 

 

 

 

 





 

4. Macro Contexto Conceptual
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4.1. O Jogo de Futebol 

 

O jogo de futebol é considerado em praticamente todo o planeta como o 

principal fenómeno desportivo (Garganta, 2004). 

De acordo com Garganta e Pinto (1998), o futebol pertence a um grupo 

de modalidades com caraterísticas semelhantes designadas por jogos 

desportivos coletivos (JDC). 

O Futebol é composto por duas equipas de 11 jogadores que lutam pela 

posse de bola, podendo utilizar todas as partes do corpo, exceto os braços (à 

exceção do guarda-redes) dentro do respeito pelas leis de jogo e ética 

desportiva, com o objetivo de a introduzir na baliza do adversário e protegendo 

a sua própria baliza, com vista à obtenção da vitória (Castelo, 2009). 

Para Teodorescu (2003) o futebol é composto por apenas duas fases: a 

fase ofensiva e a fase defensiva. No entanto, hoje em dia, a maioria dos 

especialistas defende que é composto por quatro momentos de jogo: a 

organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva e transição 

defensiva (Guilherme Oliveira, 2004). Podem ainda ser acrescentados a estes 

momentos os esquemas táticos, ou as de bolas paradas, tanto ofensivas como 

defensivas. 

Para Guilherme Oliveira (2004) os momentos de jogo (que serão referidos 

mais à frente) caracterizam-se da seguinte forma: 

 

 Organização Ofensiva: São comportamento que a equipa assume 

quando tem a posse de bola com o objetivo de criar situações de 

finalização; 

 Organização Defensiva: São comportamentos que a equipa assume 

quando não tem a posse de bola, com objetivo de evitar que a equipa 

contrária crie situações de finalização; 

 Transição Ofensiva: São os comportamentos que a equipa assume 

nos primeiros segundos após o ganho da posse de bola, sendo 

importantíssimos no aproveitamento da possível desorganização da 

equipa contrária no momento de perda de posso de bola; 
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 Transição Defensiva: São os comportamentos que a equipa assume 

nos primeiros segundos após a perda da posse de bola, tentando 

organizar-se o mais rápido possível para evitar uma transição ofensiva 

eficaz por parte do adversário. 

 

Já Barreira (2006), relativamente às Transições (ofensiva e defensiva) 

refere que são processos em que o desequilíbrio e a desordem são dominantes. 

O mesmo autor (2006) defende que o conceito de Transição é entendido de duas 

formas distintas: a Transição-Estado e a Transição-Interfase, conforme a 

recuperação ou a perda da posse de bola aconteça, ou não, de modo direto1. 

Em suma, Transição-Estado e Transição-Interfase são duas formas de 

caracterizar a mudança de fase de jogo. A primeira caracteriza-se por um lapso 

de tempo durante o qual decorrem comportamentos tático-técnicos, em função 

dos constrangimentos espaço-temporais do jogo. A segunda caracteriza-se por 

um instante que indica a mudança da posse de bola entre as equipas e assim de 

fases de jogo (Barreira, 2006). 

Segundo Garganta (2000a) existe cada vez menos tempo para o processo 

de treino devido à carga competitiva existente nas equipas de topo, daí ser 

extremamente importante saber o que fazer, como fazer, onde fazer e quando 

fazer de forma que o treino tenha a maior qualidade possível. 

Por isso, o Futebol tem sofrido uma tremenda evolução e cada vez mais 

é importante conhecer não só a própria equipa, mas também o adversário, os 

comportamentos dos seus jogadores e as dinâmicas padrão da equipa (Dias, 

2009). 

O treinador sente a necessidade de se preparar melhor a si e à sua 

equipa, recorrendo, deste modo, à observação e análise de jogo, de uma forma 

                                            
1 A recuperação da posse de bola de modo direto pressupõe a manutenção da fase 

dinâmica do jogo, ou seja, a bola tem de ser recuperada permanecendo dentro do espaço de 

jogo regulamentar e não sendo cometidas infrações às leis de jogo, isto é, situações que levem 

à fase estática do jogo (Barreira, 2006). 
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intrínseca e extrínseca – análise da sua equipa e do adversário, respetivamente 

(Ribeiro, 2009). 

Durante um jogo de futebol podem ser detetados padrões resultantes da 

interação dos jogadores (Silva, 2016). Tais comportamentos, individuais e/ou 

coletivos, tendem a assumir padrões de movimento no espaço e no tempo, 

resultando em interações que visam atingir o objetivo do jogo: o golo (Valadar, 

2013). 

Desta forma, a compreensão do jogo e da relação entre os vários 

intervenientes passa pela identificação de comportamentos que certifiquem a 

eficácia e eficiência dos jogadores e das equipas (Garganta & Silva, 2000). É 

possível, com a observação e análise de jogo, identificar alguns comportamentos 

padrão e prever o desenrolar de uma ou outra ação, no entanto é impossível 

prever o desenrolar de todo o jogo devido à complexidade e não-linearidade dos 

sistemas organizados em rede (Rebelo, 2015). 

O problema essencial do jogo de futebol é, então, a complexidade que faz 

com que a análise de um nível do sistema tenha de ter em conta as articulações 

e interações de um todo, ou seja, a equipa (Garganta & Silva, 2000). 

 

 

4.2. Observação e Análise – O que é? Para que serve? 

 

A observação e análise de jogo é, unanimemente, referida como um 

processo decisivo na preparação desportiva nos JDC (Moutinho, 1991). 

Na última década, os investigadores desportivos, agentes desportivos e 

treinadores de Futebol, têm atribuído uma maior importância à área da 

observação e análise do jogo, nomeadamente no Futebol, considerando esta 

uma ferramenta de trabalho imprescindível na modalidade (Ventura, 2013). 

No entanto, foi nos anos trinta que a observação e análise de jogo 

começou a ser utilizada no desporto, mas apenas nos anos cinquenta começou 

a ser levada em conta no futebol, através do método introduzido por 

Winterbottom (1952), na época selecionador inglês, que determinava as 

distâncias percorridas pelos jogadores de futebol (Lopes, 2005). 
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Apesar da extensa literatura existente, o plano conceptual e as 

terminologias sobre "Observação e Análise” são ainda variadas. Segundo 

Vázquez (2014), observar a analisar consiste em recolher e examinar 

comportamentos individuais e coletivos desenvolvidos por jogadores e equipas, 

com o objetivo de identificar condutas padrão, reconhecer a estrutura 

organizativa predominante (aspetos morfo-funcionais) e avaliar a eficácia das 

mesmas, através da edição de relatórios técnicos. 

Segundo Bacconi e Marella (1995) a observação e análise de jogo podem 

ser vistas de forma separada: a observação engloba apenas a recolha e coleção 

de dados do jogo em tempo real; a análise diz respeito à recolha e coleção de 

dados em tempo diferido, funcionando como um complemento à observação, 

podendo corrigir alguns erros acerca da recolha e coleção de dados em tempo 

real. Já Garganta (2000a) refere que a análise do jogo é entendida como o 

estudo do jogo a partir da observação da atividade dos jogadores e das equipas. 

Desta forma, entende-se que os processos de observação e análise do 

jogo parece adquirir extrema importância para os treinadores na medida que 

permite perceber o tipo de ações que se associam à eficácia das equipas 

(Garganta, 2000a). Vásquez (2012) corrobora com a ideia que no presente torna-

se imperativo, nas equipas de primeira linha, a presença de um departamento 

que permita aos especialistas efetuar uma observação e uma análise 

multidimensional do jogo, avaliar o comportamento competitivo das equipas e 

dos jogadores durante os jogos permitindo assim concretizar as exigências que 

são impostas aos mesmos. 

Segundo Garganta (1996), estas tarefas permitem que os treinadores 

procurem benefícios para aumentarem o seu conhecimento e, 

consequentemente, melhorarem a performance da sua equipa na análise de 

jogo. 

A análise de jogo é assim um meio indispensável para a identificação dos 

fatores que influenciam o rendimento desportivo e devem ser considerados na 

orientação da equipa durante o jogo e na preparação e organização do processo 

de treino (Garganta, 1997). 
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Garganta (2001b) menciona também que a identificação, a recolha, o 

registo, o armazenamento e o tratamento de dados, retirados da observação de 

jogo, são atualmente uma ferramenta essencial para o controlo, avaliação e 

reorganização do processo de treino e competição. O mesmo autor (2001) refere 

que estes dados são imprescindíveis na otimização do rendimento dos jogadores 

e das equipas. 

 

 

4.3. Quais as competências de um analista? 

 

Segundo Wooden (1988), os treinadores solicitam o trabalho dos seus 

analistas para realizarem análises à sua própria equipa, como forma de refletir 

sobre o trabalho desenvolvido. Silva (2006) refere que a análise de jogo é 

também utilizada na avaliação individual dos jogadores no caso da prospeção 

para clubes. Lago (2007) refere que a análise de jogo se reporta às equipas 

adversárias, pois visa dotar os treinadores de informação precisa sobre as 

equipas a defrontar e que os capacitam para o desenvolvimento estratégico-

tático de um jogo para que se possam criar, no treino, situações semelhantes às 

que irão ser encontradas em jogo. 

Tendo em conta os autores acima referidos, percebe-se a importância que 

um analista tem em todo o processo, que visa melhorar a performance da equipa, 

tanto individual como coletiva, entre outros aspetos. Para isso, tem de estar 

munido de competências ímpares que atestem a qualidade do seu trabalho e 

que o tornem uma mais-valia para a equipa técnica. 

Um analista deve ser, em primeiro lugar, escolhido pelo treinador de modo 

que as suas ideias estejam de encontro com as dele e as suas funções 

específicas sejam desde logo atribuídas É o treinador principal o mais 

interessado nos resultados fornecidos pelo analista, daí ser imprescindível a 

conexão de ideias entre eles (Fantato, 2010). Ainda segundo o mesmo autor 

(2010), um analista deve ser um profissional dotado de conhecimento da ciência 

do treino, uma vez que deve compreender as variáveis e aspetos que interferem 

no desempenho desportivo, e da área específica da análise de jogo. É também 
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essencial o analista de jogo ser um usuário com conhecimentos tecnológicos, a 

ser utilizados na análise dos plantéis, elaboração de relatórios e utilização de 

ferramentas específicas de análise de jogo (Carneiro, 2018; Fantato, 2010). 

Segundo Aroso (2018), perceber de futebol, perceber o jogo, identificação 

com a forma de jogar pretendida pelo treinador, conhecimento dessa forma de 

jogar e capacidade de trabalho, são as competências principais que procura num 

analista para as suas equipas técnicas. 

Carlos Martinho (2018), à data Treinador Adjunto do Sporting Clube de 

Braga, defende que um analista competente não se pode limitar a ver jogos da 

própria equipa. Segundo o Treinador, um analista deve “procurar trocar 

informações com outros, ver o que os outros fazem, andar sempre muito à 

frente… Isso é ser uma pessoa competente, inovadora”. 

Um analista pode saber toda a teoria, mas para evoluir tem de passar por 

várias experiências na prática. A evolução tem de ser constante e, para isso, é 

necessário realizar estágios com outros treinadores e analistas, falar com os 

melhores e procurar melhorar no conhecimento do jogo. Existe uma grande 

diferença entre o que é estudado (teoria) e o que acontece na prática (Martinho, 

2018). Um analista tem de saber ver onde está a bola e, ao mesmo tempo, ver 

o último jogador, o lateral contrário que está aberto, entre outras coisas, e, a 

título de exemplo, o mesmo autor (2018) relata que “numa formação que dei, 

coloquei um vídeo onde uma equipa de basquetebol está a trocar a bola em que 

um urso aparece lá no meio… Antes de o por o vídeo a rolar, peço que contem 

o número de passes entre os jogadores. No final, eu pergunto “Quantos passes 

deram com a bola?”. E, enquanto me sabem dar a resposta em relação ao 

número de passes, relativamente ao urso são raras as pessoas que o 

conseguem ver. Isto tem uma justificação, que é estarem só a olhar para a bola 

e não verem o que se passa à volta”. 
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4.4. Escalas de uma equipa de futebol 

 

O jogo de futebol apresenta um conteúdo imprevisível e aleatório, 

completamente impossível de ser recriado no treino (Garganta e Gréhaigne, 

1999). As possibilidades e combinações de situações são infinitas e daí ser 

necessário criar um padrão de jogo através da fractalidade2, de forma a 

responder de uma forma personalizada a cada problema que o jogo nos coloca. 

Este padrão de comportamentos diz respeito ao modelo da equipa, o padrão de 

comportamentos intersetoriais, o padrão dos comportamentos individuais e o 

padrão das respetivas interações. Estes comportamentos padrão devem ser 

trabalhados dentro da chamada geometria fractal, ou fractalidade (Campos, 

2008). 

O jogo de Futebol é considerado pela literatura como um sistema caótico 

com organização fractal. Apesar de parecer existir o “caos” é possível verificar a 

existência de regularidades organizacionais, ou seja, modelar e padronizar uma 

dada forma de jogar (Oliveira et al., 2006). 

Um modelo de jogo é composto por vários princípios, a serem trabalhados 

durante o processo de treino. Entende-se por princípios de jogo as linhas 

orientadoras que coordenam os comportamentos táticos dos jogadores em todos 

os momentos do jogo. Durante o treino, o treinador deve trabalhar 

“desconstruindo” o sistema, trabalhando o modelo de jogo por escalas, sem que 

os jogadores se esqueçam do todo. Para esse efeito, deve ter em conta as 

variáveis espaço, tempo e número de jogadores. Independentemente da escala 

considerada, podemos encontrar em qualquer subsistema uma semelhança com 

o todo. É possível passar de uma organização fractal, no processo de treino para 

obter semelhanças ao jogo, tanto ao nível dos padrões de comportamentos e 

processo, como nas suas diferentes escalas de manifestação (Soares, 2009). 

Ao desconstruir o jogo durante o treino permite-se a construção de uma 

cultura de jogo, uma vez que o jogador ganha a capacidade de interpretar 

momentos específicos de jogo e conhecimento sobre como agir nessas 

                                            
2 Fractal – Propriedade de fraturar e representar um modelo caótico em sub modelos, 

existentes em várias escalas, que sejam representativas desse modelo (Mandelbrot, 1998) 
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situações de acordo com o modelo e princípios de jogo pretendidos, de forma 

que haja uma comunicação coletiva eficaz (Frade (2006) cit. por Silva, 2017). A 

fractalidade do exercício de treino relaciona-se com a necessidade de espelhar 

o geral no particular, ou seja, através da fragmentação do jogo no exercício 

pretende-se que os jogadores evidenciem tomadas de decisão subjacentes à 

matriz de jogo e, consequentemente, comportamentos adequados a esse 

objetivo (Silva, 2017). 

A primeira fractalidade diz respeito aos diferentes momentos de jogo: a 

organização defensiva, organização ofensiva, transição defensiva e transição 

ofensiva e relativamente aos comportamentos coletivos que devem ser exibidos 

em cada uma delas; setorial, intersetorial e a uma escala individual. O exercício 

de treino deve ter como finalidade permitir a aquisição de conhecimentos 

específicos que possibilitem ao jogador agir nos diferentes momentos de jogo, 

perante todos os problemas, em função de uma ideia coletiva (Silva, 2017). 

A segunda fractalidade diz respeito ao modelo de jogo, que segundo 

Guilherme Oliveira (2004) é representado pelos princípios de jogo, que são 

padrões de comportamento tático-técnicos, evidenciados por uma equipa nos 

diferentes momentos de jogo, independentemente da escala de manifestação. 

Segundo este mesmo autor (2004), os princípios apresentam uma configuração 

e organização fractal uma vez que se manifestam como invariâncias do modelo 

e, independentemente da escala, representam esse modelo. 

Os princípios de jogo podem ser decompostos em sub-princípios, e estes 

também, até atingirem uma escala mínima. No entanto, nessa decomposição 

não pode deixar de haver fractalidade, isto é, os sub-princípios, ou os sub- 

princípios dos sub-princípios deverão sempre representar o todo. 
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Figura 7 – Escalas de uma equipa de futebol (Barreira 2017) 

 

Guilherme Oliveira (2004) diz-nos que a terceira fractalidade encontra-se 

numa perspetiva do conceito de Especificidade. A Especificidade relaciona-se 

com o contexto, ou seja, com o modelo de jogo Específico da equipa. Segundo 

o mesmo autor (2004), este conceito de especificidade também deve assumir 

uma organização fractal. Independentemente do princípio ou sub-princípio, da 

intervenção do treinador, do exercício ou das diferentes escalas de intervenção 

inerentes, a especificidade deve estar sempre presente e ser representativa do 

modelo de jogo. 

A quarta fractalidade é relativa à modelação do exercício. Esta baseia-se 

nas três primeiras fractalidades, uma vez que o processo de treino está 

intimamente relacionado com o modelo de jogo, a especificidade e com os 

diferentes momentos de jogo. Segundo Guilherme Oliveira (2004) o exercício 

deve estar de acordo com o comportamento dos jogadores e respeitar o modelo 

de jogo. A intervenção do treinador deve ir de encontro aos comportamentos 

adequados e impedir os comportamentos desajustados. 
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4.5. Quais os aspetos a observar? 

 

Enquanto observador e analista de jogo é essencial saber quais os 

aspetos que devemos dar mais ênfase na observação, de forma que a 

interpretação dos mesmos nos leve aos comportamentos coletivos padrão da 

equipa que estamos a analisar. 

Guilherme Oliveira (2004) fala-nos em quatro momentos fundamentais de 

jogo: momento ofensivo, transição ataque/defesa, momento defensivo e 

transição defesa/ataque. Em cada momento de jogo podemos observar 

diferentes aspetos, sendo que é de extrema importância definir antecipadamente 

o que se pretende observar do jogo do adversário (Wright et al., 2014). 

Segundo Barreira (2017), uma análise a uma equipa poderá considerar 

os seguintes indicadores, que poderão funcionar como perguntas a fazer ao jogo. 

Assim, permitem concretizar o que Garganta (2008) sustenta: o jogo de futebol 

apenas responde ao que lhe é perguntado pelo que deste modo é necessário 

saber o que se quer perguntar ao jogo, de forma prática para que se possa obter 

as respostas simples.  

 

 

4.5.1. Organização Ofensiva (Barreira, 2017) 

 

 Estrutura ofensiva e dinâmicas (escalas); 

 Tipo de construção; 

 Canais de saída e de ligação; 

 Circulação da bola e dos jogadores; 

 Número de elementos envolvidos na profundidade; 

 Referência(s) (nas etapas de construção, criação e finalização); 

 Jogadores em equilíbrio; 

 Relações numéricas / distribuição de jogadores (zona de finalização / 

linhas ou zonas). 
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4.5.2. Transição Defensiva (Barreira, 2017) 

 

 Configuração ofensiva (pré-perda de bola); 

 Prioridade (s) após perda de bola (1.º momento); 

 Reação (tempo / número de jogadores) à perda de posse de bola; 

 Zonas de perda de posse de bola; 

 Reorganização defensiva 

o Tempo; 

o Espaços prioritários; 

o Espaços vulneráveis. 

 

 

4.5.3. Organização Defensiva (Barreira, 2017) 

 

 Estrutura / Configuração defensiva e dinâmicas; 

 Método(s) de jogo defensivo utilizado(s); 

 Início de pressão e zonas de intensificação 

o Pressing independente / zonas / jogadores? 

o Vaga / Bloco? 

o 1ª linha de pressão superada: comportamentos da 2ª e 3ª linhas? 

 Relações setoriais e intersetoriais; 

 Jogadores em equilíbrio ofensivo (vigilância). 

 

 

4.5.4. Transição Ofensiva (Barreira, 2017) 

 

 Configuração defensiva (pré-recuperação de bola); 

 Prioridade(s) após recuperação de bola (1º momento); 

 Zona(s) de recuperação de posse de bola; 

 Referência(s) de ligação; 

 Número de elementos envolvidos em profundidade; 
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 Tempo para chegar ao último terço / zonas de finalização. 

 

 

4.5.5. Esquemas Táticos Ofensivos (Barreira, 2017) 

 

 Aberto / Fechado; 

 Decisão: direto / indireto (curto); 

 Número de jogadores: Batimento e referência(s) (cruzamento e 

remate) / Zonas; 

 Movimento de aclaramento ou bloqueio; 

 Capacidade nos duelos: Impulsão / Velocidade; 

 Organização na zona de Finalização; 

 Organização na zona média; 

 Organização em zona recuada / vigilância; 

 Gestão de profundidade pelo Guarda-Redes (GR); 

 Jogadores especialistas (lateralidade). 

 

 

4.5.6. Esquemas Táticos Defensivos (Barreira, 2017) 

 

 Marcação Zonal / Individual / Mista? Quantos e quais jogadores? 

 Dinâmica (Direto / Indireto) 

 Adaptabilidade à estratégia de abertura; 

 Bloqueios / Agressividade; 

 Barreira: n.º de jogadores / organização / reação; 

 Jogadores (jogo aéreo / velocidade de deslocamento) e zonas de 

referência; 

 Capacidade do GR no jogo aéreo / Interação com colegas de equipa; 

 Organização na zona média (2ª bola + preparação para transição 

ofensiva) 
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 Organização da zona adiantada + Transição (Tempo e estratégia de 

abertura). 

 

Por outro lado, Sánchez (2015) refere que uma observação a uma equipa 

de Futebol pode atender aos seguintes indicadores: 

 

 

4.5.7. Organização Ofensiva (Sánchez, 2015) 

 

a) Construção (Saída de bola): 

 Tipo de saída/construção; 

 Canais de saída / jogadores de ligação; 

 Comportamento do portador da bola; 

 Dinâmicas dos defesas centrais e dos defesas laterais; 

 Dinâmicas dos jogadores da linha média; 

 Dinâmicas dos jogadores da linha avançada; 

 Zona de criação / aceleração; 

 Tipo de criação (curta / longa); 

 Jogadores desequilibradores; 

 Número de jogadores envolvidos em profundidade; 

 Habilidades técnicas frequentes. 

 

b) Finalização: 

 Jogadores que finalizam; 

 Criação (progressão no campo do adversário); 

 Zonas por onde preferencialmente atacam; 

 Relações numéricas na zona de finalização; 

 Distribuição de jogadores (zonas / linhas); 

 Jogadores em equilíbrio defensivo (número / configuração). 
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4.5.8. Transição Defensiva (Sánchez, 2015) 

 

 Tempo de reação à perda de bola; 

 Número de jogadores que pressionam ativamente no centro do jogo; 

 Desequilíbrios do adversário no momento de perda de bola; 

 Tempo para reorganização defensiva; jogadores de referência. 

 

 

4.5.9. Organização Defensiva (Sánchez, 2015) 

 

 Posicionamento do bloco defensivo; 

 Manutenção da compacidade do bloco defensivo; 

 Espaço entre setores / corredores; 

 Estímulos para pressionar e zonas de intensificação de pressão; 

 Comportamento face a jogo aéreo / comportamento de segunda bola; 

 Velocidade no desdobramento / permutas defensivas. 

 

 

4.5.10. Transição ofensiva (Sánchez, 2015) 

 

 Zonas de recuperação de posse de bola; 

 Tipo de transição: segurança / risco; 

 Caraterísticas do primeiro passe; tempo para chegar ao último terço; 

 Número de jogadores envolvidos. 

 

 

 

 

 



41 
 

4.6. Análise da equipa adversária 

 

A observação e análise dos adversários tem como objetivo facultar ao 

treinador as ferramentas necessárias para que este possa delinear o processo 

estratégico-tático da equipa para a competição (Lopes, 2005). 

Castelo (2000) refere que na análise dos adversários pretende-se 

caracterizar as equipas que se irão defrontar, tentando-se identificar os seus 

padrões de conduta coletiva e individual. O mesmo autor (2000) defende que o 

conhecimento dos pontos fortes (potencialidades), para que os consiga 

minimizar, e dos pontos fracos (vulnerabilidades) do adversário, para tirar partido 

deles, é um momento imprescindível na preparação estratégica do jogo. 

Segundo Castelo (1996), a ideia da observação e análise da equipa 

adversária é identificar e simplificar a organização do jogo, isto é, desconstruir o 

modelo de jogo da equipa, eliminando os aspetos de ordem casuística e 

analisando fatores padrão, que derivam de uma ordem organizacional e que 

estabelecem as bases fundamentais do jogo dessa equipa. 

No entanto, conhecer a equipa adversária não implica apenas a 

observação de jogo, mas sim recorrer a outras fontes de informação para 

complementar a sua análise. Segundo Teodorescu (2003) citado por Pacheco 

(2005) e Castelo (1994) conhecer profundamente o adversário envolve a recolha 

de dados utilizando outras fontes de informação como comentários da imprensa 

desportiva, registos do próprio treinador sobre o desempenho da equipa em 

jogos anteriores, recolha de informações com treinadores que já defrontaram 

essa equipa anteriormente, recolha de informações através de jogadores da 

própria equipa que já tenham jogado contra esse adversário, que tenham 

trabalhado com o treinador da equipa adversária ou que residam na área 

geográfica da equipa a observar. 

Pedreño (2014) acrescenta que a análise da equipa adversária deve 

incluir o desenvolvimento das seguintes tarefas: 1) analisar momentos de jogo 

bem como as suas dinâmicas; 2) avaliar e recolher a informação do plantel; 3) 

analisar o sistema de jogo mais comum, as suas variações e as características 

que o definem; 4) analisar comportamentos padrão intersetoriais; 5) detetar 
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pontos fortes e pontos fracos; 6) criar um plano estratégico operacional para o 

microciclo; 7) analisar possíveis condicionantes externas recorrentes do jogo; 8) 

editar vídeos, animações e reportagens em vídeo. 

 

 

4.7. Processo/planeamento de treino 

 

É unânime entre os diversos autores que se debruçam sobre esta 

temática que o processo de treino é um fator determinante para a obtenção do 

sucesso, não deixando de lado, obviamente, o fator competitivo. 

O objetivo fundamental do treino é otimizar as capacidades dos 

indivíduos, levando-os a um estado de prestação competitiva mais elevado 

(Mesquita, 1991). Segundo a mesma autora (1991), treinar deve ser entendido 

como um conjunto de ações organizadas, dirigidas à finalidade específica de 

promover intencionalmente a aprendizagem e o desenvolvimento de alguma 

coisa por alguém, com os meios adequados à natureza dessa aprendizagem e 

desse desenvolvimento. 

 Barbanti (1997) define o treino desportivo como um processo organizado 

e conduzido com base em princípios específicos, que visa estimular 

modificações funcionais e morfológicas no organismo para elevar a capacidade 

de rendimento do desportista. 

Tendo estes pensamentos como base de sustentação, urge-nos afirmar 

que o processo de treino e a competição estão intimamente relacionados. O 

treino leva ao aperfeiçoamento do atleta e da equipa, tanto a nível físico, como 

psicológico, tático e técnico. 

Para se ambicionar ser um atleta de alto nível o treino é um processo que 

deve ser levado com a maior seriedade, não bastando o talento inato (Garganta, 

2004). Embora a genética possa ter alguma influência, só por meio de uma 

modificação de atitudes e comportamentos se consegue atingir o alto nível e, 

acima de tudo, manter-se lá, defende ainda o mesmo autor (2004). 

A preocupação central do treino deve ser promover a aquisição e o 

desenvolvimento das competências cognitivas e motoras, e da relação entre elas 
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(Teoldo et al., 2015). Os mesmos autores (2015) defendem que durante o treino 

se devem realizar exercícios que reproduzam os problemas que o jogo possa 

levantar, com o propósito dos jogadores os vivenciarem e assim desenvolverem 

as suas competências. “O processo de treino estruturado surgiu com o objetivo 

fundamental de aperfeiçoar as diferentes capacidades e competências dos 

atletas, das equipas e dos respetivos jogadores, de forma que a qualidade de 

desempenho pudesse corresponder às exigências competitivas requisitadas.” 

(Teoldo et al., 2015: p. 145). 

Apesar do facto de um jogo de futebol ser imprevisível e governado por 

acontecimentos aleatórios, a interação entre as equipas que se defrontam não 

depende puramente de sorte ou azar (Garganta, 1997). Para este autor, este 

facto atribui sentido ao processo de preparação e treino. O treino procura reduzir 

e controlar ao máximo a aleatoriedade associada ao jogo. O treino permite 

“transformar padrões de ação em hábitos e ter como consequência a redução do 

tempo de resposta a estímulos presentes no jogo e aumentar a probabilidade de 

uma tomada de decisão assertiva” (Teoldo et al., 2015: p. 134). 

Segundo Raposo (2002), planear é prever o futuro, evitando o erro, e 

corrigir acontecimentos do passado. Frade (1985) refere que não é o treino que 

torna as coisas perfeitas, mas o “treino perfeito” permite atingir a perfeição. 

Pensamos que o treino, o jogo e a observação e análise de jogo são 

vertentes que não se podem dissociar. O treino está para o jogo, como o jogo 

está para o treino, dois fatores com uma relação de simbiose. No entanto, 

acrescentando a estes dois, um terceiro fator, a observação e análise de jogo 

conseguimos as condições ideais para o aumento do rendimento da nossa 

equipa. Luz e Pereira (2012), citando José Mourinho, referem que o treinador 

recebia informação detalhada dos adversários muito antes do jogo para que 

pudesse introduzir no treino algumas situações que pretendesse ver aplicadas 

no jogo. Segundo Tenga (2013), o processo de treino no Futebol deve considerar 

como fundamental a qualidade da análise do desempenho. Ainda de acordo com 

a ideia anterior, Garganta (2005) refere que a orientação de todo o processo de 

treino deve basear-se e regular-se de acordo com a informação que é recolhida 

no jogo anterior da própria equipa e na análise do adversário. 
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O processo de treino visa desenvolver comportamentos de jogo 

específicos, a construção de uma “forma de jogar” que advém da organização 

comportamental nos momentos de organização defensivos, ofensivos, transição 

defesa-ataque e transição ataque-defesa (Silva, 2008). 

No entender de Garganta (1991), o processo de treino, no futebol, impõe 

ao treinador vários problemas para orientar, conduzir e controlar a sua equipa, o 

que requer utilização de saber, intuição e arte, em função dos objetivos a atingir. 

Silva (1998), aludindo ao planeamento, defende que este processo possui 

uma pauta de procedimentos que podem variar em função do nível da 

equipa/jogador, das caraterísticas da modalidade, dos objetivos previstos e do 

perfil de quem realiza. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Costa (2009) afirma que pela 

variedade de fatores implicados e pelo número e características de jogadores 

envolvidos, é de grande dificuldade a tarefa de planear, sendo necessário que 

esta seja flexível para se adaptar às diferentes situações. 

Deste modo, o ato de planear deverá ser uma atividade diária, com 

reajustes constantes, e só se torna viável se puder ser alterado e reformulado 

(Garganta, 1991). O mesmo autor (1991) refere que a planificação tem como 

base informações sobre: 

 

 os jogadores (dados pessoais, antropométricos, fisiológicos, historial 

desportivo e clínico); 

 os jogadores e a equipa (nível de desenvolvimento das diferentes 

capacidades motoras, das capacidades psíquica, bem como o nível 

tático e técnico); 

 as condições de treino (horários, locais, instalações e materiais); 

 o calendário competitivo; 

 a esquematização dos princípios de jogo que se pretende implementar 

(modelo de jogo). 
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4.7.1. Modelo de exercício – Especificidade e Representatividade 

 

De acordo com Mesquita (2000), o exercício de treino é o local onde o 

treinador materializa as suas ideias e intenções, e através do qual os atletas 

aprendem o conteúdo do jogo. 

Garganta et al. (2013) refere que o desenho e a aplicação dos exercícios 

de ensino e treino do Futebol devem estar de acordo com os requisitos 

importantes para jogar, considerando, por um lado, as capacidades do jogador 

e, por outro, as aprendizagens fundamentais, direcionando os exercícios de 

forma a provocar transformações positivas estáveis na qualidade do 

desempenho desportivo dos jogadores e das equipas. 

Queiroz (1986) defende que o sucesso de um exercício e o seu transfere 

para o jogo depende da sua estrutura e organização, que deve procurar 

representar as condições de variabilidade características da estrutura e 

conteúdo do jogo, isto é, devem estar adaptados à realidade do jogo, mas 

respeitando sempre os princípios de aleatoriedade e imprevisibilidade do 

mesmo. Silva (2016), acrescenta que os constrangimentos da tarefa devem ser 

representativos dos constrangimentos do contexto real, pelo que Guilherme 

Oliveira (2004) refere que o exercício deve adquirir uma configuração específica 

representativa dos comportamentos individuais e coletivos que o treinador 

pretende estimular e consolidar, que conduzam a uma melhoria dos jogadores 

e, consequentemente, da equipa. 

No Futebol, “a exercitação deve basear-se, em larga medida, na aquisição 

e aplicação de princípios de jogo. Advoga-se portanto que o objetivo fundamental 

do treino passe por dar condições aos jogadores para poderem estruturar as 

suas ações em jogo em função de um conjunto de regras que, por um lado, são 

transversais a quem joga e, por outro, são especificadoras de um modelo ou 

conceção de jogo que se pretende implementar.” (Garganta et al., 2013: p. 15). 

Por isso, a representatividade das tarefas orienta a ação do jogador rumo 

a um objetivo comportamental (Araújo, 2010). O termo representative learning 

desing, que tem sido proposto para sublinhar a importância de ambientes de 
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aprendizagem representativos para desenvolver competências, corrobora essa 

mesma ideia (Pinder et al., 2011). 

Para que as tarefas de treino correspondam a estes pressupostos de 

representatividade, segundo Pinder et al. (2011), o exercício deve: 

 

 manter a complexidade das tarefas de decisão presentes no contexto 

de jogo; 

 ser concebido para que a perceção de uma fonte de informação permita 

a realização de juízos fiáveis sobre a tarefa; 

 incluir situações dinâmicas que evoluam e apresentem decisões inter-

relacionadas. 

 permitir que os praticantes possam agir no contexto de forma a detetar 

informação que guia as suas ações em função dos seus próprios 

objetivos. 

 

Segundo Guilherme Oliveira (2014), exercícios de treino representativos 

são aqueles em que as suas condições de prática permitem a criação de 

informação que estimule os jogadores a melhorarem as suas capacidades e 

competências cognitivas, percetivas, decisionais e motoras adaptadas às 

exigências competitivas. O mesmo autor (2014) refere que a relação entre 

Especificidade e Representatividade é crucial: a primeira condiciona e direciona 

tudo o que se realiza no processo de treino; a segunda é a adequação das 

informações dos exercícios aos contextos reais. 

 

 

4.7.2. Planear em função de um modelo de jogo 

 

O treino, para ser verdadeiramente treino, deve ser planeado em função 

de uma carta orientadora, que funcione como representação dos aspetos que 

confiram sentido ao processo, fazendo-o rumar na direção certa. A essa carta 

orientadora chamamos Modelo de Jogo (Garganta, 2000b). 
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Teoldo et al. (2015) acrescenta que o recurso a modelos tem permitido 

aceder a processos de preparação cada vez mais congruentes com o que se 

pretende que os jogadores e equipas realizem em competição. É o modelo de 

jogo que funciona com um referencial para enquadrar e operacionalizar todo o 

processo de treino e competição. Permite configurar o processo com coerência 

e transferir para o jogo o que se quer jogar (Teoldo et al., 2015). Assim, esse 

modelo de jogo engloba todos os princípios e subprincípios do jogar da equipa, 

que guiam os jogadores durante o treino e jogo, e que garantem que cada um, 

individualmente, saiba as suas funções, para que coletivamente a equipa 

funcione e esteja mais perto do objetivo delineado. Diz respeito à conceção 

preconizada pelo treinador, no que se refere aos fatores de organização nos 

processos ofensivos e defensivos da equipa, isto é, representa o que um jogador 

deve fazer, com e sem bola, em função de um projeto coletivo de jogo (Araújo, 

1998). 

O modelo de jogo é o centro do processo de treino e é dele que tudo deve 

decorrer e é para ele que tudo deve convergir (Teoldo et al., 2015). O que se 

pretende é que a transferência entre o efeito de ensino e treino e as 

competências para jogar seja a mais ajustada possível e, por isso, há que buscar 

situações-problema que reproduzam as variáveis características dos cenários de 

jogo (Garganta et al., 2013). 

Deste modo, o treinador deve ter como princípio fundamental para a 

implementação do modelo de jogo a concordância entre o conteúdo de treino e 

do jogo (Teodorescu, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

5. Desenvolvimento da Prática
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5.1. Objetivos da época 

 

Foram delineados, no início da época, pela equipa técnica e estrutura 

diretiva objetivos gerais e específicos de performance. 

 

 

5.1.1. Objetivos Gerais 

 

No que diz respeito aos objetivos gerais, estes consistiram em: 

 

 Conseguir o apuramento para a Fase de Apuramento de Campeão, 

conseguindo de imediato a manutenção na 1.ª divisão de Juniores A; 

 Conseguir melhorar a prestação da época anterior (2017/2018) 

(terminar nos 5 primeiros da Fase de Apuramento de Campeão 

Nacional); 

 Colocar jogadores na Seleção Nacional de sub-18 e/ou sub-19; 

 Colocar jogadores no plantel principal na temporada seguinte. 

 

 

5.1.2. Objetivos Específicos de Performance 

 

Relativamente aos objetivos específicos de performance, estes foram 

delineados pela equipa técnica e referiram-se às seguintes variáveis: número de 

pontos, golos marcados, golos sofridos, fazendo, em alguns casos, comparação 

com a época transata: 

Desta forma, definiram-se os objetivos: 

 

 Superar os pontos da época transata na Primeira Fase – Zona Norte; 

 Superar os pontos da época transata na Fase de Apuramento de 

Campeão; 

 Estar no top 3 da melhor defesa na Primeira Fase – Zona Norte; 

 Estar no top 3 do melhor ataque na Primeira Fase – Zona Norte; 
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 Estar no top 4 da melhor defesa na Fase de Apuramento de Campeão; 

 Estar no top 4 do melhor ataque na Fase de Apuramento de Campeão. 

 Não perder jogos em casa. 

 

 

5.2. As funções durante o estágio 

 

Aquando da minha chegada à equipa técnica enquanto treinador 

estagiário, foi-me proposto pelo treinador principal que durante a semana de 

treinos eu estivesse presente no campo desempenhando a função de treinador-

adjunto, ou seja, que participasse no planeamento do treino, na respetiva 

monitorização e, assim que fosse parte ativa de todo o processo. Foi-me também 

proposto que fizesse as observações dos adversários, tarefa feita in loco e 

complementada com vídeo, passando mais tarde a ser totalmente em vídeo, 

como irá ser explicado no ponto 5.3.2. Assim, no dia de jogo, deslocava-me ao 

terreno onde o adversário a observar jogaria e retirava notas acerca do mesmo. 

Posteriormente, com o auxílio dos meus apontamentos, com a base de dados 

de jogos In-Stat e com o visionamento de alguns vídeos que íamos conseguindo 

adquirir, realizava o relatório que seria entregue até terça-feira à equipa técnica 

(Figura 19). 

De salientar que foi delineado que iria observar, na maioria dos casos, a 

equipa que defrontaríamos duas jornadas depois, uma vez que dessa forma 

conseguia realizar a análise no mesmo contexto que os defrontaríamos 

(casa/fora). 

 

 

5.3. Modelo de jogo 

 

O modelo de jogo é um processo inacabado e flexível, em permanente 

construção e evolução, como já foi referido anteriormente. 
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No entanto, para atingirmos o sucesso, foi preciso criar um modelo de jogo 

base condizente com as caraterísticas dos jogadores, nunca perdendo de vista 

a mística e o contexto do clube em que estávamos inseridos. 

De seguida mostrar-se-á, de uma forma geral, o modelo de jogo da equipa 

de Sub-19 da LSC-SAD na época 2018/2019. 

A estrutura preferencial foi o 1-4-2-3-1, onde um dos extremos funcionava 

mais em largura e o outro mais interior, como um “segundo” avançado”. Um dos 

médios defensivos era mais posicional, tendo o outro mais liberdade, juntamente 

com o jogador da posição 10 (Figura 8) 

 

 

Figura 8 – Estrutura preferencial 

 

Em alguns jogos, por opção estratégica, devido às características do 

adversário, ou devido às maiores dimensões do campo quando jogávamos fora 

(o Parque de Jogos Domingos Soares Lopes era o terreno com as menores 

dimensões do campeonato) optámos por inverter o triângulo do meio-campo e 

atuar com um medio defensivo e dois médios centro (Figura 9). 

Neste caso, a função dos extremos não se alterava, sendo um mais 

interior e outro mais em largura. A grande diferença estava na existência de dois 
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interiores, dando apenas liberdade a um deles para se envolver mais nas 

jogadas ofensivas, mantendo mais o equilíbrio defensivo com dois homens. 

 

 

Figura 9 – Estrutura alternativa 

 

 

5.3.1. Caracterização Geral do Modelo de Jogo 

 

Como macro princípios e ideias-chave inerentes a todos os momentos de 

jogo, pretendíamos que todos os jogadores: 

 

 Pensassem da mesma forma; 

 Fossem comunicativos; 

 Fossem objetivos na procura do golo; 

 Utilizassem a transição ofensiva sempre que possível; 

 Mantivessem as linhas juntas no processo defensivo; 

 Fossem rápidos na reação à perda de bola; 

 Tivessem uma postura sustentada na “Garra”, Ambição e Vontade de 

ganhar todos os lances como se fossem o último – A chamada mística 

à Leixões dos Bebés do Mar. 
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Para uma melhor compreensão das ideias presentes, exibe-se de seguida 

o que se pretende em cada momento de jogo. 

 

 

5.3.1.1. Organização Ofensiva 

 

O momento de organização ofensiva refere-se aos comportamentos que 

a equipa tem quando tem a posse de bola, na procura de criar situações de 

finalização. Neste momento de jogo pretendemos implementar as seguintes 

ideias: 

 

 Largura no jogo; 

 Criar situações de finalização; 

 Tentar chamar o adversário para abrir espaços nas costas da defesa e 

explorar a profundidade; 

 Ter a capacidade de perceber quando se deve acelerar ou pausar o 

jogo; 

 Perceber quando alternar jogo interior com jogo exterior; 

 Evitar passes paralelos; 

 Ter sempre três linhas de passe; 

 Estar preparado/equilibrado para uma possível perda de bola; 

 Movimentos complementares (um pede em apoio, outro em 

profundidade); 

 Colocação correta dos apoios para aumentar o campo de visão e 

realizar a receção orientada; 

 Objetividade na procura do golo e evitar a posse de bola “estéril”. 
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5.3.1.2. Organização Defensiva 

 

O momento de Organização Defensiva refere-se aos comportamentos 

dos jogadores quando não têm a posse de bola, com o objetivo de se organizar 

de forma a evitar a criação de situações de finalização por parte do adversário. 

Neste momento de jogo pretendemos implementar as seguintes ideias: 

 

 Evitar a criação de situações de finalização; 

 Evitar sofrer golos; 

 Manter sempre pressão no adversário portador da bola; 

 Fechar os espaços/Manter linhas juntas; 

 Controlar a profundidade; 

 Manter os apoios corretos; 

 Todos os jogadores participam no processo; 

 Referências de posicionamento: Bola, espaço, colega, adversário; 

 Identificar os momentos de pressão: Bola alta, má receção e 

adversário de costas; 

 Capacidade de se adaptar às dinâmicas do adversário; 

 Evitar faltas perigosas; 

 Subir bloco ou saltar jogador na pressão no momento de passe 

atrasado; 

 Reajustar posições quando necessário. 

 

 

5.3.1.3. Transição Ofensiva 

 

O momento de Transição Ofensiva era, provavelmente, o momento mais 

forte da equipa. Este refere-se aos comportamentos que se devem apresentar 

durante os segundos imediatos após o ganho da posse de bola. Estes segundos 

são importantes para aproveitar o desequilíbrio da equipa adversária e tentar 

chegar rápido ao golo. Neste momento pretendemos implementar as seguintes 

ideias: 
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 Procurar sair da zona do ganho da bola com um passe vertical, se 

possível; 

 Aproveitar os desequilíbrios do adversário no momento; 

 Movimentos verticais; 

 Poucos toques na bola; 

 Procura da profundidade; 

 Movimentos de arrastamento. 

 

 

5.3.1.4. Transição Defensiva 

 

A Transição Defensiva era também um momento forte da nossa equipa. 

Este momento carateriza-se pelos comportamentos que a equipa tem nos 

segundos após a perda de bola. Estes instantes são fundamentais uma vez que 

ambas as equipas se encontram momentaneamente desorganizadas. 

Neste momento tentamos implementar as seguintes ideias: 

 

 Equipa equilibrada no momento de perda; 

 Reação rápida à perda; 

 Se desequilibrada, rápida reorganização; 

 Jogador que perde bola ser o primeiro a reagir; 

 Fazer falta se sentir que a equipa beneficia com esse comportamento. 

 

 

5.3.1.5. Esquemas Táticos Ofensivos 

 

Os esquemas táticos ofensivos dizem respeito aos livres ofensivos, 

cantos ofensivos e lançamentos ofensivos. O facto de termos uma equipa de 

elevada estatura obrigava-nos a aproveitar ao máximo este momento de jogo. 

Pretendemos implementar as seguintes ideias: 
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 Apenas marcar rápido se houver certeza que iremos tirar vantagem; 

 Aproveitar a elevada estatura de grande parte dos jogadores; 

 Ocupar as posições pré-definidas; 

 Atacar 1ª e 2ª bolas; 

 Saber os momentos de fazer canto/livre curto ou direto; 

 Criar desconforto no adversário com alteração do número de jogadores 

na ação ofensiva. 

 

 

5.3.1.6. Esquemas Táticos Defensivos 

 

Os esquemas táticos defensivos dizem respeito aos livres defensivos, 

cantos defensivos e lançamentos defensivos. Neste momento de jogo 

pretendemos implementar as seguintes ideias: 

 

 Marcação mista nos cantos e zonal nos livres; 

 Manter-se ativos; 

 Atacar 1ª e 2ª bolas; 

 Estar concentrados para uma possível marcação rápida do adversário; 

 Saber reorganizar no canto/livre curto por parte do adversário; 

 Manter-se sempre entre o adversário e a baliza; 

 Apoios bem colocados; 

 Alterar o posicionamento pré-definido se canto é aberto ou fechado. 

 

Na figura seguinte (Figura 10) mostrar-se-á um exemplo dos 

posicionamentos da equipa nos esquemas táticos ofensivos e defensivos. 
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Figura 10 – Posicionamento da equipa nos esquemas táticos 
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5.4. Planeamento 

 

Todas as tarefas de prescrição e modelação de treino foram realizadas e 

definidas por toda a equipa técnica. Foram ainda realizadas em consonância 

com as tarefas de observação e análise que foram desenvolvidas 

exclusivamente pelo treinador estagiário. Posto isto, e a título de exemplo, serão 

apresentadas algumas unidades de treino. 

 

 

5.4.1. Microciclo Padrão 

 

O microciclo padrão apresentado corresponde a um período de tempo 

entre dois jogos ao sábado, que foi o mais frequente ao longo de toda a época. 

Na definição deste microciclo considerou-se o desempenho no jogo 

anterior, assim como a estratégia a apresentar no jogo seguinte, após a análise 

do relatório sobre o adversário, elaborado por mim: 

 

 Terça-Feira – Palestra acerca do jogo anterior. A abordagem não era 

muito profunda, tentando focar apenas os pontos-chave; 

Trabalho de resistência realizado pelo Preparador Físico; 

Exercícios que incidiam num plano mais micro; 

 Quarta-Feira – Trabalho de força realizado pelo Preparador Físico; 

Exercícios num plano mais macro – Tática coletiva, Organização 

defensiva e ofensiva; 

 Quinta-Feira – Trabalho de velocidade realizado pelo Preparador 

Físico; 

Tática setorial e intersetorial; 

Organização Defensiva; 

Estratégia de jogo. 

 Sexta-Feira – Combinações ofensivas + Finalização; 

Esquemas táticos ofensivos e defensivos. 
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Nas figuras 11 a 14 serão apresentados exemplos de um microciclo 

padrão, com 4 sessões de treino. 

Foi escolhido este microciclo (Quadro 2) pois representa uma das 

semanas mais importantes da época. Em caso de vitória, frente ao FC Paços de 

Ferreira, a equipa garantia a presença na Fase de Apuramento de Campeão, 

que era o grande objetivo coletivo. 

 

Quadro 2 – Planeamento do Microciclo antecedente ao jogo frente ao FC Paços de Ferreira 

 

  

Domingo 
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de 
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num plano 
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Transições 

 
Organização 
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Estratégia 
de jogo 
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Esquemas 

táticos 
ofensivos e 
defensivos 

Jogo 
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Nesta primeira sessão foi dado início ao treino com 30 minutos de trabalho 

com o Preparador Físico, onde foi trabalhada a técnica de corrida e coordenação. 

De seguida, os jogadores passaram para o trabalho com o treinador 

principal e restante equipa técnica, onde realizaram um exercício de 5x5 + joker 

No final, realizou-se um jogo de 8x8 com superioridade nos corredores. 

Os jogadores que ficaram de fora realizaram um trabalho de resistência, com o 

Preparador Físico, sendo feita uma rotação para que todo o trabalho fosse 

dividido de igual forma pelos jogadores. 

 

 

Figura 11 – Exemplo de Unidade de Treino n.º 1 de um Microciclo Padrão 
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O segundo treino foi iniciado com o Preparador Físico, que realizou o 

aquecimento e, posteriormente, trabalho de força. 

De seguida, foi realizado um exercício de 6x4 + 2, com referência às 

transições ofensivas e defensivas. 

No exercício seguinte foi dado ênfase ao trabalho tático coletivo, num jogo 

“holandês” de Gr+7x7+Gr (x7+GR). 

Por fim, foi realizado um jogo de Gr+7x7+GR + apoios, com toques 

limitados. 

 

Figura 12 – Exemplo de Unidade de Treino n.º 2 de um Microciclo Padrão 
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Na terceira sessão o treino foi iniciado com 20 minutos de trabalho com o 

Preparador Físico, com principal destaque para o trabalho de velocidade. 

De seguida, foi realizado um exercício de transições ofensivas e 

defensivas 7x7x8 com toques limitados. 

Finalmente, foi realizado um exercício de Organização Defensiva 

GR+8x9+GR+1 (com função específica), onde foi trabalhada a estratégia a 

abordar no jogo. 

 

Figura 13 – Exemplo de Unidade de Treino n.º 3 de um Microciclo Padrão 
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Na última sessão da semana, e por ser realizada com menos de 24 horas 

de distância para o jogo, foi realizada uma pequena ativação pelo Preparador 

Físico, passando depois os jogadores para um jogo 8x2, o chamado “meiinho”. 

De seguida foram realizadas as combinações táticas ofensivas, com 

finalização e recarga (2.ª bola). 

No final, foram trabalhados os esquemas táticos ofensivos e defensivos, 

com continuação de jogo até a bola sair do terreno e recomeçar com nova 

situação de bola parada. 

 

Figura 14 – Exemplo de Unidade de Treino n.º 4 de um Microciclo Padrão 
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5.4.1.1. Microciclo da semana antecedente à 1.ª Jornada 

 

Nas figuras seguintes (figuras 15 a 19) estão representadas as unidades 

de treino da primeira semana de trabalho, preparando a receção ao Freamunde 

Sport Clube, na primeira jornada. 

Uma vez que a nossa equipa técnica apenas iniciou os trabalhos na 

semana que antecedeu o primeiro jogo do campeonato não foi possível trabalhar 

durante o período pré-competitivo. Deste modo, este microciclo (Quadro 3) 

ganhou uma importância acrescida, que justifica a sua exposição como exemplo. 

O objetivo destas sessões de treino foi implementar algumas das ideias 

principais do modelo de jogo, bem como corrigir erros detetados na observação 

e análise de todos os jogos de preparação realizados pela equipa no período 

pré-competitivo. 

 

Quadro 3 – Planeamento do Microciclo antecedente ao jogo frente ao SC Freamunde 
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Apresentação 
da equipa 

técnica 
 

Exercícios 
num plano 

Micro 
 

Criar 
dinâmicas 
setoriais 

Resistência 
 

Organização 
ofensiva e 
defensiva 

Velocidade 
 

Transições 
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Jogo 
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Figura 15 – Unidade de Treino n.º1 do Microciclo n.º1 
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Figura 16 – Unidade de Treino n.º2 do Microciclo n.º1 
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Figura 17 – Unidade de Treino n.º3 do Microciclo n.º1 
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Figura 18 – Unidade de Treino n.º4 do Microciclo n.º1 
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Figura 19 – Unidade de Treino n.º5 do Microciclo n.º1 
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5.5. Relatórios de observação 

 

Como foi referido, uma das minhas funções durante o estágio foi a 

observação e análise das equipas adversárias, bem como a elaboração dos 

respetivos relatórios. 

Foi-me pedido pelo treinador principal para acumular esta função com a 

de treinador-adjunto uma vez que o clube não tinha qualquer elemento destinado 

a esta tarefa na equipa de sub-19. 

 

 

5.5.1. Calendarização das tarefas 

 

Não foi criado, por opção do treinador principal, um planeamento anual 

dos jogos que iria observar. Era-me destinado observar e analisar o adversário 

seguinte, no mesmo contexto em que o iríamos encontrar (casa ou fora). Desta 

forma, normalmente observava a equipa que defrontaríamos no espaço de duas 

semanas. 

Durante a época observei ainda algumas equipas em contexto de jogos-

treino, ou durante paragens de campeonato para seleções, situação que me era 

pedida por vezes no dia anterior. 

 

 

5.5.2. Alteração das tarefas – O quê e porquê? 

 

A certa altura da época, o treinador principal determinou que seria mais 

importante a minha presença nos jogos da própria equipa, em detrimento das 

observações in loco, devendo a partir desse momento realizar apenas 

observações em vídeo, uma vez que conseguíamos ter acesso aos jogos de 

todas equipas, fosse por relações com outros treinadores, por bases de dados 

como a plataforma In-Stat, ou através das transmissões televisivas de alguns 

canais de clube ou da A Bola TV. 
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Assim, passei a ser parte ativa nos dias de jogo, marcando presença em 

todos os jogos das últimas 7 jornadas da Primeira Fase – Zona Norte e em todos 

da Fase de Apuramento de Campeão. 

As minhas funções foram: realizar a parte preparatória do jogo, isto é, o 

aquecimento, mas apenas nos exercícios com bola, visto que o restante ficava 

a cargo do Preparador Físico; apresentar os vídeos acerca dos esquemas táticos 

do adversário; estar em contacto telefónico com o treinador-adjunto presente no 

banco e ser parte ativa das decisões a tomar durante o jogo. 

 

 

5.5.3. Rotinas de trabalho 

 

Tendo em conta que tinha de estar presente em todos os treinos, dada a 

minha função de treinador-adjunto, que me ocupava praticamente todas as 

tardes, e a minha atividade profissional não me permitia trabalhar à noite nem ao 

domingo, criei o meu próprio microciclo semanal de trabalho para a observação 

e análise do adversário de forma a ter uma rotina de trabalho. 

Outras das situações a ter em conta foi a alteração de tarefas (Ponto 

5.5.2.), uma vez que passei a não observar as equipas in loco a partir de certa 

altura da época, e a estar presente nos jogos da própria equipa. Essa situação 

fez com que tivesse de observar mais jogos em vídeo e criasse uma nova rotina 

de trabalho. 
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Quadro 4 – Microciclo de Observação 1 

 Sábado 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª Sábado 

Manhã  

Observação do 
jogo da equipa 

em vídeo. 
 

Observação do 
adversário em 

vídeo 

Reunião com 
a equipa 
técnica 

Visualização 
de novos 
vídeos e 

correções 

Elaboração da 
apresentação 

final, a 
mostrar aos 
jogadores 

Reunião 
com a 
equipa 
técnica 

 

Tarde 

Observação 
do 

adversário – 
in loco 

Elaboração do 
relatório de 
observação 

Treino Treino Treino Treino 

Observação 
do 

adversário – 
in loco 

 

Quadro 5 – Microciclo de Observação 2 

 Sábado 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª Sábado 

Manhã  

Observação do 
jogo da equipa 

em vídeo. 
 

Observação do 
adversário em 

vídeo 

Reunião com 
a equipa 
técnica 

Visualização 
de novos 
vídeos e 

correções 

Elaboração da 
apresentação 

final, a 
mostrar aos 
jogadores 

Reunião 
com a 
equipa 
técnica 

 

Tarde 
Jogo da 
própria 
equipa 

Observação do 
adversário em 

vídeo 
 

Elaboração do 
relatório de 
observação 

Treino Treino Treino Treino 
Jogo da 
própria 
equipa 

 

 

5.5.4. A elaboração dos relatórios de observação 

 

Os relatórios de observação eram realizados por mim, apresentando duas 

formas: um primeiro relatório da equipa adversária, mais detalhado, era entregue 

a toda a equipa técnica e era alvo de uma pequena apresentação, interpretação 

e análise na reunião de preparação da semana. Com a ajuda desse relatório 

planeávamos a semana consoante a análise do jogo anterior e do adversário, de 

forma a preparar a estratégia a utilizar no jogo. 

Posto isto, era elaborado o relatório final, sintetizado, com os pontos-

chave, que iria ser apresentado ao plantel na manhã do dia de jogo. Os cortes 

dos vídeos eram tarefa do outro treinador-adjunto, com a indicação de todos os 

tempos a cortar, e eram apresentados separadamente do relatório. 

Na figura seguinte (Figura 20) será apresentado o exemplo de um relatório 

de observação mostrado aos jogadores na manhã que antecedeu o jogo com o 

Sport Lisboa e Benfica. 
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Figura 20 – Exemplo de um relatório de observação de adversário 
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5.6. Rotinas da equipa técnica durante a época 

 

 

5.6.1. As Reuniões entre equipa técnica 

 

Uma das rotinas que foi criada pela equipa técnica foi as reuniões antes 

do primeiro (terça-feira) e do último treino da semana (sexta-feira). Nestas 

participavam o treinador principal, os dois adjuntos, o preparador físico e o 

treinador de guarda-redes. 

Na primeira reunião, a de terça-feira, começávamos por refletir acerca do 

jogo anterior, após cada elemento ter visto o vídeo e debatíamos os pontos 

positivos e negativos no entender de cada um. 

Na reunião de sexta-feira, era feito um balanço acerca da semana de 

treinos, e, de seguida, a preparação dos esquemas táticos (Figura 10) a serem 

treinados nesse dia e que iríamos apresentar no dia seguinte, no jogo. 
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5.7. Estudo: Qual a importância da observação, análise e 

interpretação do jogo e do treino de Futebol em contexto de 

alto rendimento? 

 

 

Introdução 

 

A observação, análise e interpretação do jogo, da própria equipa e do 

adversário, bem como do treino, são ferramentas que têm vindo a ganhar grande 

importância no futebol de alto rendimento e, consequentemente, são processos 

estudados na atualidade com bastante profundidade (Ribeiro, 2009). 

Carling et al. (2005) e Lago (2007) referem que observar e analisar o jogo 

são processos que objetivam a gravação e a análise de comportamentos 

decorrentes da competição providenciando informação sobre o desempenho 

coletivo e individual, facilitando uma posterior intervenção técnica. 

Para Vásquez (2012), é um processo que consiste em recolher e examinar 

comportamentos coletivos e individuais desenvolvidos por equipas e jogadores 

durantes os jogos, tratando de identificar padrões, com o objetivo de reconhecer 

a sua estrutura organizativa predominante e avaliar a eficácia da mesma através 

da edição de relatórios técnicos. 

Garganta (2005) acrescenta que a orientação de todo o processo de treino 

deve basear-se e regular-se de acordo com a informação que é recolhida no 

jogo. Assim a observação e análise da própria equipa pretende contribuir para o 

desenvolvimento dos seus aspetos fortes assim como para a melhoria dos 

aspetos fracos (Carling et al., 2005). Também a estratégia de jogo tem vindo a 

aumentar o seu contributo para o sucesso de uma equipa (Dias, 2009), pelo que 

Ventura (2013) acrescenta que a observação e análise da equipa adversária 

pretende facilitar as tarefas do treinador, tornando os seus processos de 

intervenção mais eficazes, contribuindo para o conhecimento das características 

do adversário, relativamente à sua forma de jogar, à identificação de padrões 

coletivos e individuais, permitindo assim a criação de um plano de jogo 

contornando eventuais surpresas. 
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Carneiro (2016) concluiu que a análise do jogo, na perspetiva da análise 

das equipas adversárias, revela-se como um complemento estratégico 

importante, ao qual todos os treinadores querem aceder e, nesse sentido, torna-

se fundamental que nas estruturas técnicas existam, pelo menos, um elemento 

com funções específicas nesta área. 

Noutro estudo, Silva (2017) refere que a observação e análise do jogo 

assume-se como preponderante para a preparação de equipas de elite. A análise 

do jogo, considerando a equipa adversária, é ponto determinante na preparação 

da equipa e da estratégia de jogo. Ainda o mesmo autor (2017) refere que as 

informações transmitidas aos jogadores, acerca da equipa que vão defrontar são 

um importante complemento de conhecimento. 

Nesse sentido, definiram-se como objetivos do presente estudo averiguar 

a relevância que os treinadores, treinadores adjuntos e analistas/observadores 

conferem à observação, análise e interpretação do treino e do jogo em futebol 

de alto rendimento. Em particular, pretendeu-se entender a importância que é 

dada às observações no processo de treino, quais os aspetos que têm maior 

relevância na observação da própria equipa e do adversário e como são 

apresentados os relatórios de observação sobre o adversário à equipa. 

 

 

Participantes 

 

A escolha dos respondentes foi dividida em 3 níveis, sendo que em cada 

nível deviam estar incluídos 3 participantes, fazendo um total de 9. 

No quadro 6 encontram-se explicados os critérios correspondestes a cada 

nível. 
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Quadro 6 – Critérios correspondentes ao nível dos respondentes 

 

No quadro 7 apresentar-se-ão todos os participantes, os respetivos níveis 

em que se enquadram e os clubes que representaram na época 2018/2019. 

Todos os respondentes consentiram que os seus nomes constassem no estudo. 

 

Quadro 7 – Respondentes ao questionário 

 

•Eduardo Rosalino (Observador - Sporting Clube de Portugal)

•Carlos Martinho (Treinador Adjunto - Sporting Clube de Braga)

•Luís Castro (Treinador - Vitória Sport Clube)

Nível 1

•Pedro Filipe - Pepa (Treinador - Clube Desportivo Tondela)

•Ivo Vieira (Treinador - Moreirense Futebol Clube)

•Carlos Pinto (Treinador - Futebol Clube Famalicão)

Nível 2

•Miguel Leal (Treinador - Clube Desportivo  Cova da Piedade)

•Marcio Rocha (Observador - Leixões Sport Clube)

•Sérgio Campos (Observador - Varzim Sport Clube)

Nível 3

Nível 1

•Ser Treinador, Treinador Adjunto ou Observador/Analista de uma 
equipa classificada em lugares de apuramento para as competições 
europeias, na Liga NOS, na época 2018/19.

Nível 2
•Ser Treinador, Treinador Adjunto ou Observador/Analista de uma equipa classificada nos lugares 

seguintes aos de apuramento para as competições europeias, na Liga NOS, na época 2018/19;

•Ser Treinador, Treinador Adjunto ou Observador/Analista de uma equipa classificada nos dois 
primeiros lugares da Ledman LigaPro em 2018/19 que dão acesso à Liga NOS em 2019/20.

Nível 3

•Ser Treinador, Treinador Adjunto ou Observador/Analista de uma 
equipa da Ledman LigaPro, que não tenha garantido o acesso à Liga 
NOS na época 2019/20.
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No quadro 8 são apresentadas as principais informações acerca dos 

participantes. 

 

Quadro 8 – Informações sobre os participantes 

 

 

Instrumentos 

 

Elaborou-se um questionário cujo desenvolvimento e estrutura final visava 

assegurar a precisão e adequação aos objetivos do estudo, população-alvo e 

aos conceitos que o sistema permite analisar. Pretendeu-se também que a 

estrutura do questionário garantisse que os inquiridos respondessem a todas as 

questões. Recorreu-se aos serviços “Formulários do Google”, para a elaboração 

de um questionário online3, o qual permitiu acompanhar a evolução das 

respostas e exportar os dados relativos às respostas em formato adequado para 

instrumentos de análise estatística. 

Previamente à definição do formato final do questionário, realizou-se uma 

etapa de peritagem que pretendeu tornar a sua aplicação tão clara e célere 

quanto possível, ou seja, tornar o questionário mais acessível e fácil de 

responder, sem incoerências, consequentemente obtendo-se a redução do 

                                            
3https://drive.google.com/open?id=17EafnhPCP1_XE75otyuzPF6qErYH6jgTWYNOmd

AMumQ 

Nome 
Grau de 
Instrução 

Grau 
Tr. 

Clube em 
2018/19 

Clube em 
2019/20 

Anos de experiência 
na função Máxima experiência 

atingida 
Tr. 

Tr. 
Adj. 

Obs. 

Eduardo 
Rosalino 

Licenciatura II 
Sporting 

CP 
Sporting 

CP 
6-10 6-10 6-10 Competições Europeias 

Carlos 
Martinho 

Mestrado II SC Braga PAOK 1-5 +10 +10 Competições Europeias 

Luís 
Castro 

Ensino 
Secundário 

IV Vitória SC 
Shakhtar 
Donetsk 

+10 +10 +10 Competições Europeias 

Pepa 
Ensino 

Secundário 
IV 

CD 

Tondela 
 +10 1-5 1-5 1.ª Liga Profissional 

Ivo 
Vieira 

Ensino 
Secundário 

IV 
Moreirense 

FC 
Vitória SC +10 +10 +10 Competições Europeias 

Carlos 
Pinto 

Ensino 
Secundário 

III 
FC 

Famalicão 
Leixões 

SC 
6-10 0 0 1.ª Liga Profissional 

Miguel 
Leal 

Doutoramento IV 
CD Cova 
Piedade 

FC 
Penafiel 

+10 +10 +10 1.ª Liga Profissional 

Márcio 

Rocha 
Licenciatura II Leixões SC  6-10 6-10 6-10 2.ª Liga Profissional 

Sérgio 
Campos 

Licenciatura I Varzim SC 
Varzim 

SC 
1-5 1-5 1-5 2.ª Liga Profissional 
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número de questões da segunda parte do questionário. Para este efeito, foram 

selecionados dois treinadores, com Grau III / UEFA A, sendo que um deles 

orientava uma equipa da 1.ª Divisão do Campeonato Nacional de Juniores A da 

Federação Portuguesa de Futebol e o outro treinava uma equipa da Divisão 

D’Elite Pró-Nacional da Associação de Futebol do Porto. 

O questionário final foi estruturado em duas partes: 1) Introdução, onde 

eram feitos os agradecimentos pela colaboração dos respondentes e onde se 

identificavam, referiam o seu grau de instrução, grau de treinador, experiência 

na área e qual o clube que representavam no momento; 2) Onde os 

respondentes atribuíam graus de importância aos diferentes indicadores. 

Para se proceder à seleção dos indicadores, aos quais os respondentes 

teriam de atribuir graus de importância, utilizaram-se os critérios de Barreira 

(2017), Sánchez (2015) e Silva (2017). 

 

 

Procedimentos 

 

Após a seleção e a obtenção dos contactos dos treinadores que iriam 

participar no estudo, foi enviado, por e-mail, o link correspondente ao 

questionário online. 

Os questionários foram aplicados durante os meses de maio, junho e julho 

de 2019. As respostas foram obtidas sem constrangimentos significativos. Todos 

os questionários foram preenchidos de forma não-presencial. 

As respostas às questões estão numa escala de likert de 1 a 5, onde 1 é 

“Nada Importante” e 5 é “Extremamente Importante”, à exceção da primeira parte 

que é relativa às caraterísticas pessoais de cada respondente. 
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Análise Estatística 

 

Utilizou-se a estatística descritiva, que fornece resumos simples sobre a 

amostra. Os dados foram recolhidos na plataforma “Formulários do Google” e 

tratados com o respetivo software. Todas as questões foram de escolha múltipla 

e de resposta obrigatória. As respostas foram recolhidas de forma automática e 

apresentadas em forma de gráficos de barras ou circulares. 

 

 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Com este estudo pretendeu-se perceber quais as categorias que os 

respondentes consideram mais importantes em determinadas situações 

relacionadas com a observação, análise e interpretação do jogo, seja da própria 

equipa ou adversário, e do treino, em contexto de alto rendimento. 

De seguida realizar-se-á uma descrição e análise por questão, de forma 

a perceber-se o nível de concordância entre os participantes. 

Figura 21 – Respostas à pergunta "Refira o grau de importância que atribui a um Departamento 
de Observação e Análise de jogo no seio de uma equipa de futebol 

 

Verifica-se que a grande maioria dos inquiridos considera imprescindível 

a existência de um departamento dedicado às questões de observação e análise 
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de jogo, resposta que parece tornar-se unânime entre as equipas técnicas em 

contexto de alto rendimento. 

Castelo (1996) refere que a análise do jogo efetuada pelas equipas 

técnicas assume uma particular importância na preparação do jogo. Também 

Garganta (2001a) refere que o processo de recolha, coleção, tratamento e 

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

vez mais importante no processo de otimização do rendimento dos jogadores e 

das equipas. Tenga (2013) e Garganta (2005) mencionam que a orientação e a 

qualidade de todo o processo baseiam-se e regulam-se de acordo com a 

informação recolhida. 

 

Figura 22 – Respostas à pergunta "Qual a importância que, na sua perspetiva, os jogadores 
atribuem ao processo de observação, análise e interpretação de jogo?" 

 

Na opinião dos participantes os jogadores atribuem maior importância à 

análise da sua própria equipa em detrimento da análise dos adversários. 

Segundo os respondentes, os jogadores preferem ser alvo da crítica para 

evoluir quanto ao seu próprio jogo, potenciar as suas capacidades, melhorar na 

operacionalização do modelo de jogo da equipa, ao invés de dar importância às 

dinâmicas do adversário. 

Esta questão tornou-se pertinente uma vez que os relatórios de 

observação são transmitidos aos jogadores, sejam em forma de vídeo, de 

apresentação, entre outras formas e a motivação do jogador, que acaba por ser 

o “artista” do espetáculo, ganha então maior relevância. 
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Conclui-se que a observação, análise e interpretação do jogo da própria 

equipa e do treino são fundamentais para o processo evolutivo dos jogadores. 

 

Figura 23 – Respostas à pergunta "Que importância atribui a um analista de jogo quando 
integrado numa equipa técnica de Futebol?" 

 

Os inquiridos atribuem, na sua grande maioria, muita importância ao 

trabalho do analista, no seio da equipa técnica. No entanto verifica-se uma 

pequena predominância na importância que é atribuída à observação da própria 

equipa. 

Na nossa opinião, o trabalho desenvolvido no treino, a elaboração e 

operacionalização do modelo de jogo, é um processo que depende apenas e só 

da equipa técnica e dos jogadores, e a observação do jogo e do treino têm um 

papel imperativo na regulação do conteúdo do mesmo. A observação da própria 

equipa permite encontrar aspetos a melhorar nos diferentes momentos de jogo. 

Já a observação da equipa adversária deve ser uma ferramenta utilizada pelos 

treinadores para ajustar a equipa estrategicamente, mas sempre regulados de 

forma a respeitar o modelo de jogo da própria equipa, uma vez que entra no 

campo da aleatoriedade. É possível ter algumas referências sobre o adversário, 

mas essas nunca serão totalmente confiáveis visto que do outro lado podem 

haver alterações inesperadas que alterem as dinâmicas previstas. Acreditamos 

que é mais importante a criação de uma identidade de jogo, com que todos se 
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identifiquem, e que se acredite poder conduzir ao sucesso, do que o plano de 

jogo pelo lado estratégico. 

Segundo Garganta (1997) a análise de jogo permite interpretar a 

organização das equipas, interpretar as ações que ocorrem para a qualidade do 

jogo, planificar e organizar o treino, estabelecer planos táticos adequados em 

função do adversário, regular o treino, mas tendo sempre como objetivo final 

melhorar a performance da própria equipa. 

Por outro lado, Silva (2008) considera injustificável qualquer alteração do 

processo de treino no sentido de adaptar a equipa ao adversário, mas afirma ser 

oportuno realizar alguns ajustes nas caraterísticas dos exercícios de treino. 

 

Figura 24 – Respostas à pergunta "Refira qual a importância que atribui a cada um dos aspetos 
na observação, análise e interpretação do treino" 

 

Analisando-se a figura 24 constata-se que a maioria dos respondentes dá 

grande importância à observação do treino, centrando-se na atitude e no 

posicionamento dos jogadores. Com esta ferramenta o treinador pode analisar 

friamente o treino à posteriori, rever posicionamentos dos jogadores em campo, 

bem como controlar a atitude individual de cada um. A observação e análise do 

treino parece ser também uma ferramenta utilizada para a correção de 

comportamentos dos jogadores, uma vez que, deste modo, o treinador tem algo 

para poder mostrar aos jogadores. 
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Rodrigues e Louro (2016) referem que a observação do treino permite a 

avaliação dos respetivos parâmetros de controlo, tendo em vista a compreensão 

e a modificação do comportamento-alvo em situação ou no processo de ação e 

desenvolvimento. Os mesmos autores (2016) defendem que a observação do 

treino assume características particulares face aos objetivos e ao contexto 

(técnico e/ou tático) onde se desenrola a ação e é essencial tanto para maximizar 

os processos de aprendizagem como pela objetividade que traz à otimização do 

desempenho desportivo. 

Já o controlo do posicionamento dos treinadores, para emissão de 

feedback durante o treino, foi o indicador que mereceu menos destaque. 

 

Figura 25 – Respostas à pergunta "Refira qual a importância que atribui a cada um dos seguintes 
indicadores para o planeamento do microciclo semanal" 

 

A figura 25 revela que a grande maioria dos respondentes considera mais 

importante no planeamento do microciclo semanal a sua própria equipa do que 

o adversário. Conteúdos relacionados com o processo/ideia de jogo da própria 

equipa e a análise do jogo anterior têm clara prioridade sobre a dimensão 

estratégica do jogo. 

Na nossa opinião, e aludindo a algumas respostas anteriores, isto parece 

coerente uma vez que a evolução da nossa ideia de jogo será sempre o ponto 

de partida para o sucesso, ao invés de alterarmos semanalmente com o foco no 

adversário. Isto causaria uma alteração constante das ideias transmitidas, 

provocando dúvidas e incertezas quanto o que deveriam realizar dentro de 
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campo. Consideramos que a solidificação de uma identidade de jogo, que os 

jogadores conheçam e se identifiquem é mais importante do que moldar a equipa 

em função do lado estratégico do jogo. 

Volossovitch e Ribeiro (2004) referem que o desenvolvimento de um 

qualquer modelo de jogo visa definir as linhas orientadoras que norteiam o 

comportamento dos jogadores em campo no sentido de assegurar coerência, 

racionalidade e compreensibilidade para os colegas de equipa e, por outro lado, 

imprevisibilidade para o adversário. 

 

Figura 26 – Respostas à pergunta "Num microciclo composto por 4 sessões de treino, refira qual 
a importância que atribui à análise do jogo anterior em cada uma delas" 

Figura 27 – Respostas à pergunta "Num microciclo composto por 4 sessões de treino, refira qual 
a importância que atribui à análise do adversário em cada uma delas" 
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Figura 28 – Respostas à pergunta "Num microciclo composto por 4 sessões de treino, refira qual 
a importância que atribui aos conteúdos relacionados com o processo/ideia de jogo da própria 
equipa" 

 

Atendendo às figuras 26, 27 e 28 pode constatar-se que os inquiridos 

optam preferencialmente por dar mais ênfase ao jogo anterior nos dois primeiros 

treinos do microciclo. De salientar ainda que, em relação à primeira sessão do 

microciclo, nenhum dos respondentes considera pertinente abordar o próximo 

adversário. 

Na nossa opinião isso deve-se ao facto da proximidade com o jogo 

anterior, que será mais propício a correções enquanto os jogadores ainda têm 

frescas as memórias acerca do jogo. 

Além desta ideia, observa-se que com o decorrer de semana os treinos 

são mais centrados na evolução do modelo de jogo e na estratégia a abordar no 

jogo seguinte, nomeadamente na segunda sessão onde são trabalhados mais 

os aspetos relacionados com a ideia de jogo, aumentando a importância acerca 

do adversário e da estratégia de jogo nas sessões seguintes, mais próximas do 

jogo. 

De salientar o facto que todos os inquiridos responderam “Nada 

Importante” ou “Pouco Importante” ao facto de abordar o próximo adversário logo 

no primeiro treino da semana e apenas um respondeu “Extremamente 

importante” na segunda sessão. 
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Parece-nos ser unânime que a estratégia de jogo deve ser trabalhada nas 

últimas sessões do microciclo. 

 

Figura 29 – Respostas à pergunta "Na observação do adversário, quais os aspetos que considera 
mais importantes a ter em conta?" 

 

Das 3 categorias apresentadas a que os participantes dão maior 

relevância é a análise coletiva da equipa. Acreditamos que isto acontece porque 

a análise qualitativa terá um peso maior na criação de exercícios que tenham 

como objetivo a estratégia de jogo. Embora não descurem os outros dois 

aspetos, a análise dos comportamentos coletivos do adversário tem maior 

preponderância. Esta escolha poderá estar relacionada com o facto de o 

adversário apresentar um padrão comportamental inerente ao seu modelo de 

jogo, em que as interações dos jogadores em determinadas situações de jogo 

podem ser mais facilmente controladas. 

Os treinadores, através da análise do adversário, conseguem alertar a sua 

equipa para determinados comportamentos habituais na equipa adversária mais 

facilmente do que os aspetos do foro individual. Costa et al. (2011) referem que 

se torna mais evidente a especialidade da dimensão tática uma vez que no jogo 

de Futebol podemos considerar três aspetos específicos: 1) a maioria das ações 

ocorre sem que os jogadores estejam em contacto direto com a bola; 2) 

jogadores com limitado domínio das habilidades técnicas podem jogar Futebol 

se tiverem um razoável nível de compreensão tática; e 3) parco conhecimento 

tático pode comprometer a execução eficiente e/ou eficaz das habilidades 
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técnicas. De referir que os aspetos individuais são, obviamente, também alvo de 

alguma atenção. Pensamos que esse aspeto é importante para anular alguns 

pontos fortes de um determinado jogador e/ou explorar algumas vulnerabilidades 

de outros. De referir que a análise quantitativa não é alvo de grande foco pela 

maioria dos inquiridos. 

 

 

Figura 30 – Respostas à pergunta "Qual a importância que atribui às seguintes escalas de 
rendimento para a elaboração/apresentação do relatório do adversário à própria equipa?" 

 

A figura 30 representa a forma como os participantes defendem a 

apresentação dos relatórios de observação sobre o adversário à própria equipa. 

De uma forma geral, consideram a apresentação coletiva como sendo a mais 

importante, seguido da apresentação intersetorial. As apresentações setoriais, 

grupais e individuais, apesar de não serem descartadas, apresentam uma menor 

importância. 

Acreditamos que estes resultados são reflexo da relevância que é dada 

aos comportamentos coletivos da equipa adversária, em detrimento das análises 

mais individualizadas. Desta forma todos jogadores têm acesso de uma forma 

idêntica à análise dos comportamentos padrão da equipa adversária. No entanto, 

as apresentações setoriais, grupais e individuais parece-nos ter algum destaque 

uma vez que a capacidade individual de alguns jogadores e/ou a relação entre 

dois ou três jogadores podem ser considerados pontos fortes da equipa 

adversária. 
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Figura 31 – Respostas à pergunta "Na apresentação dos relatórios de observação aos jogadores, 
quem considera que deve ser o apresentador?" 

 

Na figura 31 observa-se que a maioria dos participantes considera que 

deve ser o treinador principal a apresentar os relatórios de observação à equipa. 

No entanto alguns consideram que o observador/analista deve ser o elemento 

responsável por essa tarefa. Já o treinador adjunto foi escolha apenas de um 

dos participantes, parecendo ser o elemento que menos vezes desempenha esta 

função no futebol de elite. 

Acreditamos que esta opção pelo treinador principal ou pelo observador é 

coerente, uma vez que são os dois elementos que conhecem mais 

aprofundadamente o relatório de observação. O observador/analista, é um claro 

conhecedor dado que é ele que elabora o relatório. Já o treinador principal, para 

além das indicações que recebe do observador/analista, é o chefe da equipa 

técnica. É ele que tem a última palavra relativamente à estratégia a utilizar no 

jogo e às ideias implementadas no modelo de jogo e, por isso, é natural a sua 

escolha para a tarefa. 
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Figura 32 – Respostas à pergunta " Na observação, no momento de organização ofensiva, que 
importância atribui às seguintes categorias? 

 

A figura 32 revela que os participantes atribuem maior significado a três 

categorias: (i) a saída na primeira fase de construção; (ii) o jogo interior ou 

exterior; e (iii) a largura. No nosso ponto de vista, com estes três aspetos é 

possível identificar a forma como os adversários iniciam o seu momento 

ofensivo; se dão maior importância ao jogo interior ou exterior na procura de 

cruzamentos e superioridade nos corredores; se utilizam a equipa, em posse, a 

toda a largura do campo. Ao conseguirem analisar estas situações eles poderão 

ser capazes de prevenir os tipos de saída, obrigar o adversário a jogar mais por 

fora ou por dentro, não os deixando tão confortáveis, e verificar a largura da 

equipa em posse, e seus consequentes desequilíbrios, momento que pode 

também ser aproveitado para uma possível transição ofensiva em caso de ganho 

de bola. 

Em nenhuma das outras categorias os inquiridos atribuíram “Nada 

importante” ou “Pouco importante” o que dá a entender que são aspetos que 

também serão tidos em conta na observação deste momento de jogo, ou seja 

deve ser analisado todo o processo. 
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Essa ideia é defendida por Garganta (1997), que refere que o método de 

jogo ofensivo representa uma forma geral de organização dos jogadores no 

ataque, estabelecendo um conjunto de princípios que visam a racionalização 

desse processo, para assegurar a manutenção e a progressão em posse de 

bola. O mesmo autor (1997) revela que para observarmos da melhor forma como 

uma equipa e os seus jogadores desenvolvem o processo ofensivo deveremos 

considerar todo o processo. 

Segundo Almeida (2009), manter a posse de bola, com o objetivo de criar 

situações de finalização, deve ser encarado como um princípio importante, 

porém subjugado ao aspeto tático, que por sua vez tem em conta a interligação 

de todos os princípios, subprincípios e subprincípios dos subprincípios para 

garantir uma comunicação articulada entre toda a equipa, que facilite a 

integração dos jogadores na estrutura e demonstre intencionalidade no 

processo. 

Figura 33 – Respostas à pergunta "Na observação, no momento de organização defensiva, que 
importância atribui às seguintes categorias?" 
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Relativamente ao momento de organização defensiva, os inquiridos 

concordam com três fatores predominantes: 1) o comportamento da linha 

defensiva; 2) o posicionamento do bloco; 3) comportamento nos corredores. Na 

nossa opinião, as duas primeiras são alvo de uma análise mais detalhada visto 

que com o posicionamento do bloco defensivo da equipa adversária (alto, médio 

ou baixo) e o posicionamento, ou não, da defesa em linha os treinadores são 

capazes de alterar o seu plano estratégico no momento ofensivo variando a 

procura da profundidade e das movimentações de rotura consoante esse 

comportamento da equipa adversária. Estes dois comportamentos estão 

intimamente ligados à regra de fora-de-jogo, uma vez que um posicionamento 

do bloco médio-alto e uma defesa em linha propiciam a que os atacantes sejam 

“apanhados” mais vezes em fora-de-jogo. Um estudo realizado por Padilha et al. 

(2014) concluiu que desde que a regra de fora-de-jogo foi implementada alterou 

o comportamento tático das equipas nas fases ofensiva e defensiva. Segundo o 

mesmo estudo (2014) estas informações permitem orientar treinos que 

estimulem os jogadores a pressionarem o adversário no campo ofensivo, 

propiciando uma organização defensiva compacta entre os jogadores e maior 

facilidade na recuperação de bola da equipa em fase defensiva. No entanto, 

quando existem erros neste comportamento tático, estes permitem um maior 

espaço a ser explorados nas costas da defesa. 

O terceiro ponto de maior concordância prende-se com o comportamento 

nos corredores, uma vez que com isso é possível planear um maior volume de 

jogo exterior para potenciar a constante exposição dos laterais a situações de 

1x1 ou 2x1, que por sua vez pode obrigar ao desposicionamento de jogadores 

do corredor central. 

Outro ponto a realçar, que teve bastante concordância, é o espaço entre 

linhas. Com isso torna-se possível saber onde aproveitar os espaços entre os 

setores adversários e daí criar um constante desequilíbrio no posicionamento 

individual dos jogadores, surgindo ainda mais espaços para a criação e situações 

de finalização. Castelo (2009) afirma que o processo defensivo é uma fase 

fundamental do jogo, na qual uma equipa procura defender a sua baliza e a 

recuperação da posse de bola. O objetivo da defesa passa por restringir o tempo 
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e o espaço disponível aos atacantes impossibilitando-lhes a identificação de 

possibilidades de ação para a sua progressão no campo e consequente 

obtenção do golo. 

 

Figura 34 – Respostas à pergunta "Na observação, no momento de transição ofensiva, que 
importância atribui às seguintes categorias?" 

 

Como demonstra o gráfico acima, os participantes atribuem muita 

importância a todos os aspetos da transição ofensiva. No entanto, as referências 

de saída são mencionadas com especial destaque. Parece-nos que este aspeto 

tem vital importância uma vez que com esta análise é possível os treinadores 

tentarem bloquear as principais referências de saída em transição da equipa 

adversária e com isso obter maior sucesso na sua transição defensiva. 

Salientando a importância deste item, Carvalhal (2003) e Pereira (2004) 

cit. por Almeida (2006) referem que na transição ofensiva a equipa deve 

procurar, se possível, realizar o primeiro passe num jogador que se encontre à 

frente da zona de recuperação de bola e atacar rapidamente a baliza adversária 

no menor número possível de toques. Ou seja, bloqueando a referência de saída 

no primeiro passe, a equipa adversária terá maior probabilidade de perder a 

posse de bola ou, por outro lado, sentir-se obrigada a sair da zona de pressão 

por trás, dando oportunidade à equipa de se reorganizar defensivamente 

(Almeida, 2006). 
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Figura 35 – Respostas à pergunta "Na observação, no momento de transição defensiva, que 
importância atribui às seguintes categorias?" 

 

À exceção do posicionamento do guarda-redes, item que suscita pouco 

interesse por parte dos participantes, todos os outros revelam um nível de 

importância alto, com especial destaque para a reação à perda de bola que, 

segundo os entrevistados, é um aspeto fundamental a ser analisado. 

O treinador Rui Faria (2002) cit. por Almeida (2006) refere que a pressão 

imediata sobre a bola só se consegue com eficácia se existir um bom equilíbrio 

posicional e se a equipa não estiver preparada para esse momento seguramente 

irá andar atrás da bola por muito mais tempo e em zonas que não interessam 

(Jesualdo Ferreira (2003) cit. por Almeida (2006). Pensamos que são estes 

momentos que os treinadores pretendem explorar quando analisam a transição 

defensiva da equipa adversária, ou seja, explorar um mau equilíbrio posicional 

no momento da transição defensiva para realizar uma transição ofensiva eficaz. 

Uma ação ofensiva, na grande maioria das vezes, termina antes da fase 

de finalização, seja por um passe errado ou um deficiente controlo de bola. É por 

isso um facto relevante que a equipa esteja sempre preparada, ainda em posse, 

para o momento da eventual perda e para a sua rápida recuperação. Daí se 

perceba a afirmação de Valdano (1997) que nos refere que ainda que atacar e 

ter cuidado pareçam afirmações antagónicas, faz todo o sentido serem 

equacionadas em simultâneo. 
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Figura 36 – Respostas à pergunta "Na observação, nos esquemas táticos ofensivos, que 
importância atribui a cada uma das seguintes categorias?" 

 

Como podemos observar no gráfico da Figura 36, os entrevistados dão 

especial atenção à capacidade individual, tanto dos batedores como do jogo 

aéreo dos jogadores em zona de finalização, ao contrário dos momentos 

analisados anteriormente onde o aspeto coletivo era alvo de maior foco. De 

referir ainda o tipo de batimento: 1) batimento aberto, quando o batedor usa o pé 

direito na bola parada do lado direito ou o pé esquerdo do lado esquerdo; 2) 

batimento fechado, quando o batedor usa o pé esquerdo na bola parada do lado 

direito e vice-versa. 

Acreditamos que a capacidade individual do batedor e o tipo de batimento 

são fundamentais na forma como os treinadores preparam a sua equipa para o 

momento defensivo nos esquemas táticos, podendo alterar posicionamentos ou 

mesmo o tipo de marcação a ser utilizada. 
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No entanto, não são de descurar outros fatores, coletivos, como as 

jogadas padrão (vulgarmente chamadas de “jogadas estudadas”) e o 

posicionamento e número de jogadores da equipa nas zonas de finalização. O 

estudo destas situações torna-se relevante uma vez que todos os treinadores 

pretendem minimizar o efeito surpresa que este tipo de jogadas pode causar.  

Este momento de jogo tem cada vez mais relevância no futebol moderno, 

daí a importância dada pelos treinadores no momento de preparar a sua equipa 

defensivamente para este momento de jogo. Um estudo de Ensum et al. (2000), 

realizado durante o Euro 2000, concluiu que 47% dos golos marcados nos 26 

jogos que foram analisados nasceram de lances de bola parada. Correia (2003) 

concluiu que 51 dos golos apontados na Liga Portuguesa, pelos clubes em 

estudo, surgiram de lances de bola parada, o que equivale a 35% do total de 

golos marcados, e numa observação efetuada na Liga Espanhola observou-se 

que esse número foi de 33 golos (21% do total de golos). Num estudo de Cunha 

(2007), o autor inferiu que nos jogos em que existem golos, na maioria deles pelo 

menos um é obtido na sequência de uma bola parada. O mesmo autor (2007) 

concluiu ainda que em fases mais adiantadas de competições a eliminar, onde 

uma derrota custa o afastamento imediato da competição, os lances de bola 

parada têm ainda maior relevância nos golos obtidos. 
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Figura 37 – Respostas à pergunta "Na observação, nos esquemas táticos defensivos, que 
importância atribui a cada uma das seguintes categorias?" 

 

Neste gráfico (Figura 37) podemos verificar que os entrevistados atribuem 

especial importância ao tipo de marcação utilizada pelo adversário e à 

descoberta de zonas mais vulneráveis. Segundo Simon e Reeves (1999) os 

esquemas táticos são uma excelente fonte de oportunidades de golo, já que se 

pode cruzar a bola diretamente para as zonas mais perigosas do campo, como 

sejam as mais próximas da baliza adversária. Bangsbo e Peitersen (2000) 

salientam que aquando da escolha do tipo de esquema tático a utilizar (curto ou 

direto) tem-se particular atenção às características dos jogadores da equipa 

adversária. Parece-nos, portanto, fazer todo o sentido que o tipo de marcação 

utilizada e a descoberta de zonas vulneráveis sejam os dois pontos mais focados 

pelos inquiridos. 

A capacidade individual no jogo aéreo e o posicionamento defensivo na 

zona de finalização são os outros dois aspetos mais destacados. 
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Conclusões 

 

Após a análise e reflexão acerca dos resultados deste estudo pode 

concluir-se que: 

 

 A presença de um departamento de observação e análise no seio de uma 

equipa de Futebol assume um papel preponderante na preparação das 

equipas de elite; 

 A observação, análise e interpretação de jogo, tanto da própria equipa 

como do adversário, assume um papel decisivo na preparação das 

equipas; 

 A observação, análise e interpretação do treino é considerado importante 

na implementação e evolução do modelo de jogo das equipas; 

 A análise das tarefas individuais dos jogadores, o campo de visão 

alargado aquando da filmagem, e a posterior apresentação aos jogadores 

da informação são os aspetos mais importantes na observação, análise 

e interpretação do treino; 

 A análise do jogo anterior e a evolução do modelo de jogo da própria 

equipa assumem uma maior importância na preparação do microciclo 

semanal; 

 Os dados recolhidos sobre a própria equipa e da equipa adversária são 

utilizados em momentos diferentes durante o microciclo semanal; 

 Na observação da equipa adversária é dada maior importância à análise 

coletiva do adversário em detrimento de aspetos individuais e da análise 

estatística; 

 Os relatórios de observação são apresentados, na grande maioria, 

através das escalas coletiva e intersetorial; 

 O treinador principal deve ser o apresentador dos relatórios de 

observação à equipa; 

 Os inquiridos têm em conta 5 momentos de jogo distintos: Organização 

Ofensiva, Organização Defensiva; Transição Ofensiva, Transição 

Defensiva e Esquemas Táticos (Ofensivos e Defensivos). 
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Inicialmente, quando me decidi por este estágio, tinha algumas dúvidas 

para comigo mesmo. Estranho! A autoconfiança é uma das caraterísticas mais 

vincadas em mim. Além disso, já estava ligado ao Futebol há muitos anos tanto 

na pele de jogador como de treinador, no entanto o contexto desta vez era 

totalmente diferente. Ia ter a oportunidade de colocar em prática toda a teoria, 

consolidar todos os conhecimentos adquiridos na faculdade, numa perspetiva 

próxima do profissionalismo. Um desafio que tinha de passar com distinção. 

Um dos pontos chave deste estágio, onde queria desenvolver as minhas 

competências, era na vertente de observação e análise dos adversários. A 

observação e análise permite uma aprendizagem significativa acerca do jogo. 

Observar várias equipas, trabalhadas por diferentes treinadores, com modelos 

de jogo distintos, era uma das práticas que mais me entusiasmava à partida para 

o estágio. Esta época desportiva permitiu-me evoluir neste capítulo, uma vez que 

a tarefa que me foi atribuída, de ser o responsável por todas as questões 

relacionadas com as observações, no escalão de sub-19, obrigou a que o meu 

trabalho fosse sempre na procura da perfeição. A confiança depositada em mim 

era grande, mas a exigência era ainda maior e, com isto, acredito que evoluí de 

forma significativa neste aspeto. 

Outro dos pontos que me despertava interesse era a preparação física da 

equipa. Essa função dizia respeito ao Preparador Físico, no entanto tentei 

sempre estar por dentro do assunto e questionar para que todas as minhas 

dúvidas fossem esclarecidas. A fantástica relação entre todos os elementos da 

equipa técnica permitia esta partilha de conhecimentos sem qualquer receio de 

questionar ou criticar construtivamente. 

Outra experiência que me permitiu evoluir muito como futuro treinador, foi 

a capacidade de transportar as aprendizagens adquiridas na observação e 

análise dos adversários para os jogos da equipa, com a função dar o feedback 

desde a bancada, via telefone. Estar presente no jogo, ser parte integrante do 

mesmo, dar opinião sobre as questões táticas da equipa em pleno jogo foi a 

função que mais prazer me deu durante o estágio. Com isto, senti em mim a 

obrigação de ter de emitir sempre um feedback assertivo e útil para os destinos 

da equipa, que pudesse ajudar o treinador principal na tomada de decisão final. 
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Por fim, outro aspeto onde senti que evoluí mais foi na monitorização do 

treino. Quando parti para este estágio não imaginava que ao fim de algumas 

semanas estaria a tomar as rédeas de alguns exercícios. Exercícios específicos, 

como o trabalho da linha defensiva, por exemplo, foram-me atribuídos pelo 

treinador principal. Esta foi uma das tarefas que mais me fez crescer, na parte 

do treino, que é, sem dúvida, o caminho que quero seguir. 

Uma vez que na época anterior era treinador principal de uma equipa de 

sub-12, onde as preocupações passavam, acima de tudo, pelo processo de 

formação do jogador, neste contexto as preocupações eram orientadas mais 

para um contexto de alto rendimento. Tendo em conta estas duas realidades, 

creio que o contexto do alto rendimento se adequa mais às minhas capacidades 

e motivações. Este período em que pude experienciar esta realidade que me 

faltava permitiu-me refletir e perceber que o caminho do alto rendimento está 

mais enquadrado com as minhas caraterísticas como pessoa e profissional. Os 

feedbacks dos meus colegas de equipa técnica vão também de encontro a este 

meu sentimento, o que me faz crer que será este o caminho. 

Mas existiram obstáculos nesta caminhada. Mas as dificuldades são 

também um momento crucial no processo de aprendizagem. Comparativamente 

com outras realidades, o clube onde trabalhei sente algumas dificuldades. Senti 

sempre que lutávamos por objetivos iguais, mas com condições diferentes dos 

nossos adversários.  

As condições de trabalho eram um obstáculo muitas vezes à qualidade do 

treino. Um campo de relva sintética em condições precárias, raramente regado, 

mesmo em situações de extremo calor, de dimensões reduzidas 

comparativamente com o que encontrávamos nos jogos fora e os problemas com 

os recursos humanos e materiais foram um constante entrave. Não obstante a 

estas situações, o sucesso não se faz com desculpas, e se eram estas as 

condições oferecidas, era nelas que tínhamos de trabalhar. Creio que estas 

adversidades proporcionaram que crescesse ainda mais. Situações como: 1) 

falta de material, que por vezes desaparecia de um dia para o outro devido à 

excessiva utilização pelas imensas equipas que treinavam no mesmo complexo; 

2) jogadores que não podiam treinar uma vez que os equipamentos do dia 
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anterior não estavam em condições de serem utilizados, visto que tinham de ser 

sempre transportados por diretores do Estádio onde atua a equipa principal para 

o complexo onde treinavam os sub-19 e estes não o realizavam a tempo; 3) 

cancelar treinos devido a falta de luz no complexo, entre outras situações. Estas 

contrariedades obrigaram-nos a modificar unidades de treino já depois do treino 

ter iniciado, alterar microciclos, entre outros. Com isto, foi-me permitido 

desenvolver outro tipo de capacidades, também elas importantíssimas no 

caminho para a obtenção do sucesso. 

No geral, este ano revelou-se fantástico, pelas aprendizagens, pelas 

experiências, pelas amizades, pelo sucesso… atingi a grande maioria dos meus 

objetivos pessoais e coletivamente alcançamos e ultrapassamos os objetivos 

traçados pela direção e pela equipa técnica. Fomos parabenizados por quase 

todos os concorrentes pela excelente campanha realizada, pela classificação 

final totalmente inesperada e pela enorme qualidade de jogo apresentada. 

A nível pessoal, pretendo continuar ligado ao alto rendimento. Neste 

momento tenho o privilégio de o poder fazer, no Departamento de Prospeção do 

Futebol de Formação de um clube de topo no panorama nacional e trabalharei 

com o intuito de poder entrar no futebol profissional. 

Apesar de neste estágio ter focado muito do meu trabalho na observação 

e análise de jogo, e de no presente trabalhar no scouting, o meu objetivo 

primordial é ser Treinador Principal. 





 

7. Conclusões
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Durante o estágio, desempenhei as funções de treinador adjunto e 

analista da equipa de sub-19 da Leixões Sport Club – Futebol SAD. 

Olhando para trás, para todo o percurso, só posso afirmar que foi uma 

época desportiva inesquecível, a todos os níveis. Foi um ano de enorme 

crescimento pessoal, recheado de aprendizagens. O contexto onde estive 

inserido permitiu-me vivenciar diversas experiências, diferentes das que algum 

dia tinha vivido, com um grau de exigência alto, que me obrigou a procurar 

sempre a perfeição. 

Admito que inicialmente, como estudante estagiário, não esperava ter 

tanta autonomia e responsabilidade na equipa técnica, sendo um elemento novo 

no clube. Essa confiança depositada no meu trabalho trouxe-me determinação 

e motivação reforçadas no desempenho das minhas funções que, por inerência, 

me obrigou a retribuir com trabalho, foco e dedicação. 

A qualidade e competência dos meus colegas de equipa técnica, a 

constante partilha de conhecimentos e a excelente relação que mantivemos 

durante toda a época foi, sem dúvida, um dos trunfos do sucesso da época 

desportiva, tanto a nível coletivo, como pessoal, na procura da obtenção dos 

meus objetivos como estudante estagiário. 

Cresci muito ao nível da observação e análise de jogo. Foi uma função 

que gostei de desempenhar, que permite absorver muitas ideias e 

aprendizagens. A constante observação de jogos, com equipas completamente 

distintas, com modelos de jogo antagónicos foi uma mais-valia na minha 

formação. Todavia, apesar do gosto por esta função, continuo a sentir que é no 

treino que tenho a maior paixão. 

A minha presença no treino foi sem dúvida onde pude desenvolver mais 

as minhas capacidades. Tendo em conta o meu historial como treinador, em que 

o escalão mais alto que treinara até à data era o de sub-12, estive exposto a um 

tipo de contexto com outro tipo de preocupações. 

Exalto a questão do planeamento de treino e da aplicação do mesmo. Fui 

sempre parte integrante do planeamento de cada treino e sempre parte ativa da 

aplicação do mesmo. Tomar as “rédeas” de um exercício com uma equipa de 

sub-12, a minha anterior experiência, ou com uma equipa de sub-19, com 
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jogadores profissionais, na busca constante do alto rendimento, são situações 

distintas. Considero esta a minha maior evolução durante este ano de estágio. 

No final, foram conseguidos os grandes objetivos da época desportiva, 

coletivos e individuais, o que me permite dizer que foi um ano de estágio 

marcante e, acima de tudo, enriquecedor. 

Este processo ofereceu-me uma vasta bagagem para enfrentar os 

próximos desafios profissionais, com mais competência, conhecimento e 

qualidade.
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