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Resumo 

 

 

O Futebol assumiu no último século um papel fundamenta na sociedade e na 

indústria. É um dos fenómenos mais globalizados no mundo, sendo praticado 

em todos os continentes, em todos os países (mais ou menos). Assim sendo, e 

com este grande desenvolvimento, passou a ser alvo de um grande estudo 

científico, e de grandes audiências.  

Este relatório de estágio foi realizado no âmbito do 2º ciclo em Treino 

Desportivo- Treino de Jovens, com especialização em Futebol, e descreve os 

acontecimentos decorridos durante a época de 2018/2019 nos Juvenis A 

“Sub17” da AJEFHG.  

É então pretensão deste relatório refletir sobre o processo desenvolvido 

durante a última época, assim como especificar todas as experiências que 

aconteceram no mesmo. O processo de treino de uma equipa é muito 

complexo, incluindo um número de indicadores e preocupações difícil de 

enumerar. Para além de ser um desporto coletivo (que por si só complexifica 

todo o processo de treino), é um desporto que está a sofrer uma grande 

evolução no que toca a metodologias e ferramentas.  

Para melhor compreender o “estado da arte” foi então realizado um macro 

contexto de natureza conceptual, de forma a conseguirmos perceber de que 

forma são vistas as coisas neste momento, e qual a evolução que sofreram.  

Existiu também a necessidade de realizar um macro contexto de natureza 

funcional, tentando demonstrar a realidade do contexto em que o estágio foi 

organizado. Por fim, apresento também a contextualização prática, onde 

específico os conteúdos trabalhados durante a época, justificando. Por fim, a 

reflexão critica e as conclusões, que me ajudarão no futuro a guiar-me no 

desenvolver da minha carreira 

 

PALAVRAS CHAVE: FUTEBOL; PROCESSO DE TREINO; MODELO DE 
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Abstract 

 

Football has assumed in the last century a fundamental role in society and 

industry. It is one of the most globalized phenomena in the world, being 

practiced on all continents, in all countries (more or less). Therefore, and with 

this great development, it became the subject of a great scientific study, and 

large audiences. 

 

This internship report was carried out as part of the 2nd Cycle in Sport for 

Children and Youth, with a specialization in Football, and describes the events 

that took place during the 2018/2019 season in AJEFHG Youth “U17”. 

 

It is then the intention of this report to reflect on the process developed during 

the last season, as well as to specify all the experiences that took place in it. 

The team training process is very complex, including several indicators and 

concerns that are difficult to enumerate. In addition to being a team sport (which 

in itself complicates the whole training process), it is a sport that is undergoing a 

great evolution in terms of methodologies and tools. 

 

In order to better understand the “state of the art”, a macro context of a 

conceptual nature was then realized, so that we can understand how things are 

viewed at this time, and how they have evolved. 

 

There was also a need for a functional macro context, trying to demonstrate the 

reality of the context in which the internship was organized. Finally, I also 

present the practical context, where specific the contents worked during the 

time, justifying. Finally, the critical reflection and conclusions that will help me in 

the future to guide me in the development of my career. 

 

 

KEY WORDS: SOCCER; TRAINING PROCESS; GAME MODEL; COACH; 

INTERNSHIP 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este relatório foi realizado no âmbito do 2º Ciclo em Treino Desportivo- 

Treino de Jovens – opção Futebol, da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (FADEUP), enquadrando-se no âmbito do estágio profissionalizante 

referente ao 2º ano do Ciclo de Estudos.  

Segundo Caires e Almeida (2000, pp.219), devemos olhar para o estágio 

como “… uma experiência de formação estruturada e como um marco 

fundamental na formação e preparação dos alunos para a entrada no mundo 

profissional.”. Ou seja, o aluno deve conceber o estágio profissionalizante como 

uma oportunidade para colocar em prática todos os conhecimentos que foi 

adquirindo ao longo da sua formação, e iniciar a sua carreira desportiva. Na 

mesma linha de pensamento, Schön (1987) afirma que “as aprendizagens mais 

significativas e duradouras são as que decorrem de experiências concretas e da 

experimentação ativa.”   

O tema central deste estágio foi o Futebol, tendo integrado a equipa de 

Juvenis A sub-17, da Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni Gonçalves 

(AJEFHG), durante a época desportiva 2018/2019. O cargo que me foi atribuído 

de Treinador Adjunto/Estagiário, considerava a obrigação de colaborar na 

operacionalização do treino, entre outras tarefas. 

Escolhi a AJEFHG para realizar o meu estágio por algumas razões, entre 

as quais: ser uma instituição que representei como jogador durante vários anos, 

com a qual me identifico bastante pela maneira de jogar e pelos valores que 

promove. Outro fator foi o de já estar a trabalhar nesta instituição há 4 anos, 

razão que facilitou bastante a minha decisão.  

Fazer parte desta equipa técnica foi sem dúvida um grande impulso na 

minha vontade de ser treinador profissional, assim como proporcionou um 

grande avanço e desenvolvimento do meu conhecimento do jogo, principalmente 

do futebol de 11, já que nas épocas anteriores estive sempre inserido no escalão 

de Infantis, onde se jogava futebol de 7 ou de 9.  
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A realização deste estágio visava também, para além da minha evolução 

como profissional, a obtenção do grau de mestre em Treino Desportivo- Treino 

de Jovens e do nível UEFA B de treinador de Futebol. Este estágio permitiu-me 

então dar um grande salto na minha formação como treinador de Futebol. 

Considerando que o futebol é o desporto rei em todo o mundo, praticado 

por milhões de pessoas (quer federado quer por lazer), ajudando também a que 

este desporto se tenha tornado numa industria com proporções astronómicas, 

gerando uma quantidade absurda de dinheiro, entramos numa fase onde este 

desporto é escrutinado até há mais ínfima componente, desde o treino até aos 

media (todo o tipo de media). Assim, podemos afirmar que o treinador de futebol 

assume um papel cada vez mais importante na sociedade, funcionando como 

formador de muitas crianças e jovens, sendo ele próprio muitas vezes 

considerado um modelo a seguir. 

Dentro do treino desportivo existem muitas formas de trabalhar (vários 

métodos), uns são mais indicados para os Jogos Desportivos Individuais, outros 

visando mais os Jogos Desportivos Coletivos. Podemos então afirmar que não 

existe uma maneira correta, ou a mais correta, de treinar, existem vários pontos 

de vista diferentes em relação à mesma temática. Ou seja, o importante é o 

treinador definir claramente qual é o seu método de treino, e acreditar nele até 

ao fim, ajustando-o, à realidade presente no contexto onde está inserido. 

O Futebol foi alvo de muita observação nas últimas décadas, e a 

consequente análise, torna difícil de enumerar as mudanças que aconteceram 

nos últimos tempos. Se antes o futebol era visto como um desporto físico, onde 

normalmente quem tinha melhor condição física ganhava, neste momento 

assistimos a uma completa transformação no modo como vemos o jogo, a 

técnica e a tática assumiram um papel fundamental e diferenciador. Neste 

momento ganha normalmente quem tem os melhores intérpretes, mas também 

quem consegue perceber o que o jogo e o adversário lhe dá.  Assistimos ao 

fenómeno da racionalização do jogo de Futebol. 

Para este processo foram importantes vários nomes, como os de Jimmy 

Hogan (britânico que começou a olhar para o jogo como um todo coletivo e para 
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os aspetos táticos, na década de 30), Herbert Chapman (com a introdução do 

esquema tático “WM”), Helenio Herrera (com a famosa introdução do 

Catenaccio), Rinus Michels e Johan Cruyff (donos do Futebol total apresentado 

pelo Ajax e pelo Barcelona) e mais recentemente Pep Guardiola (um pouco a 

continuação dos últimos dois referidos).  

Estes nomes, entre outros, romperam paradigmas presentes no Treino 

Desportivo, e ultrapassaram barreiras que pareciam ser intransponíveis, porque 

ousaram pensar pela própria cabeça, questionando-se acerca de tudo o que está 

presente no treino e encontrando novas formas de ultrapassar velhos problemas. 

Este é então o modelo que pretendo seguir como treinador de futebol. Um 

individuo capaz de se questionar acerca daquilo que vê com os próprios olhos e 

que se consegue adaptar às características do contexto, não se prendendo a 

ideias pré-formuladas por outrem. 

O bom treinador deve ter a capacidade de conseguir, através do treino, 

colocar as mesmas dificuldades que estão presentes no jogo, conseguindo 

tornar o treino o mais próximo possível da realidade competitiva. Essa 

representatividade do jogo, no treino, torna-se fundamental para os jogadores 

adquirirem comportamentos essenciais no jogo, através de exercícios presentes 

no treino, conseguindo chegar ao jogo e entender melhor e mais rapidamente os 

estímulos presentes no mesmo.  

Segundo Vasco (2012) está inerente ao bom treinador a capacidade de, 

no treino, conseguir, através de exercícios planeados para tal, corrigir e melhorar 

a organização e a qualidade de jogo transmitindo aos jogadores soluções que 

ajudem na resolução de problemas que o jogo coloca. 

Podemos olhar para o processo de treino como a ação de ensinar e fazer 

evoluir capacidades, isto é, um conjunto de ações organizadas, direcionadas à 

especificidade com o objetivo de estimular intencionalmente a aprendizagem e 

o desenvolvimento de algo, com os meios adequados à natureza dessa 

aprendizagem e desse desenvolvimento (Rosado & Mesquita, 2007).  
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Os objetivos deste relatório de estágio consistem principalmente na 

descrição fundamentada do trabalho desenvolvido ao longo de uma época 

desportiva. Assim sendo, foi essencial integrar uma equipa técnica que sempre 

tentou tornar o processo de treino o mais profissional possível, ambicionando 

chegar ao expoente máximo das nossas capacidades e dos jogadores, em 

equilíbrio com os recursos presentes no contexto. 

O relatório de estágio está estruturado em 6 capítulos de forma a 

conseguir expor todas as situações que considero pertinentes que aconteceram 

ao longo da época 2018/2019. A estrutura do relatório vai ao encontro daquilo 

que são as normas de realização do relatório de estágio da FADEUP, contento 

uma introdução, uma contextualização funcional, caracterização da instituição, 

contextualização prática, desenvolvimento prático, reflexões e bibliografia. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA  

  

2.1. Macro contexto de natureza conceptual 
 

Recentemente, a Humanidade tem atingido a visão do mundo como um 

todo, cheio de inter-relações entre países, um mundo global onde o que acontece 

num lado do planeta, segundos depois sabe-se do outro lado do mesmo. O 

processo de globalização do mundo (economias, relações, etc…) é um processo 

posterior ao processo de globalização do futebol. Muito antes de haver esta 

“visão do mundo como um todo”, já existia um fenómeno que atravessava os 5 

continentes – o Futebol.  

Esta globalização da paixão que é o Futebol veio desenvolver e 

impulsionar o mundo do desporto, mas não só. Neste momento podemos afirmar 

que o Futebol é um fator social, industrial e até estratégico. A nível social é de 

fácil perceção a importância do Futebol: uma paixão que junta milhares de 

pessoas unidas pelos seus corações à espera de um golo que as faça pular de 

alegria e sentir (só sentir); uma paixão que consegue juntar na mesma área 

pessoas de origens completamente distintas sem pensar em racismos e 

etnicismos; um fenómeno que transmite às pessoas um modo de estar, incutindo 

desportivismo nos adeptos; que nos leva a representar a nossa cidade para todo 

o lado do mundo, e fazendo com que a nossa cidade seja reconhecida noutros 

lados.  

Já a nível industrial, o Futebol é neste momento uma das indústrias que 

envolve mais dinheiro no mundo, assumindo proporções astronómicas e até 

assustadoras, levando pessoas a revoltarem-se com a falta de fundos para 

certas necessidades básicas da sociedade, enquanto milhões são gastos na 

indústria do Futebol. 

Segundo a  FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 

existem mais de 265 milhões de jogadores federados por todo o mundo e o 

número de espectadores atinge valores ainda mais relevantes – por exemplo, no 

encontro inaugural do Campeonato do Mundo de Futebol, na cidade de São 
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Paulo, em 2014, assistiram na ordem de 3,2 mil milhões de espectadores, o que 

representa quase metade da população mundial, tendo sido considerado o 

evento mais visto na história. 

 

2.1.1. Futebol e Formação 

 

O caminho dos jovens entre a iniciação da prática do Futebol até ao alto 

rendimento, deve passar por um processo de formação coerente em que haja 

uma progressão da aprendizagem por diferentes etapas, com objetivos, 

estratégias e conteúdos adequados às suas diferentes fases de 

desenvolvimento (Pacheco, 2009). 

Na atualidade, sabe-se que quando se ensina um jogo desportivo coletivo, 

às crianças, como é o caso do Futebol, não o deveremos fazer através do jogo 

formal (11vs11), tal como nós o conhecemos (Pacheco, 2009). Deveremos sim 

ensinar o jogo de Futebol, através de formas adaptadas às características 

físicas, psíquicas e comportamentais das crianças. Para tal Pacheco (2009) 

descreveu as seguintes diretrizes didático-pedagógicas: 

Campo de jogo reduzido;  

Redução da dimensão das balizas;  

Redução do número de jogadores;  

Redução do peso e do tamanho da bola; 

Simplificação das regras do jogo. 

 

No Futebol, deveremos dividir o jogo formal (11vs11), em pequenos jogos 

parciais (3vs3, 5vs5, 7vs7, 9vs9), que permitam uma grande participação dos 

intervenientes e onde tenham muito tempo de exercitação, para que possam 

desenvolver as suas habilidades tático-técnicas (Pacheco, 2009). 
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Assim, é necessário que os jovens vivenciem antecipadamente 

experiências onde, gradualmente, se vá aumentando o número de jogadores e 

a dimensão do terreno de jogo, até se chegar ao Jogo a 11, seguindo as 

seguintes progressões pedagógicas (Pacheco, 2009): 

Jogo 11vs11 – 12 anos; 

Jogo 9vs9 – 10 até 12 anos; 

Jogo 7vs7 – 8 até 12 anos; 

Jogo 5vs5 – 7 e 8 anos; 

Jogo 3vs3 – 6 e 7 anos   

 

O Futebol é um jogo que apresenta uma estrutura e um conjunto de 

situações demasiado complexas para os jogadores mais jovens, nas primeiras 

fases de aprendizagem do jogo. Isto porque, como refere Garganta (2004), o 

jogador tem simultaneamente de se relacionar com a bola, referenciar a posição 

dos companheiros, dos adversários e das balizas.
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2.1.2.  O Jogo de Futebol e a sua complexidade 

 

Existem várias maneiras de olhar para um jogo de futebol. A mais básica 

baseia-se em 22 jogadores que correm atrás de uma bola e disputam a posse 

da mesma, com objetivo de marcar golos na baliza adversária e não sofrer na 

sua. Existirão outros pontos de vista que reconhecerão mais alguma 

complexidade existente num jogo de Futebol, quer do ponto de vista cognitivo, 

tático, emocional ou até artístico. A verdade é que dentro de um jogo de Futebol, 

estão imensas componentes em jogo que, quando conjugadas, resultam numa 

enorme complexidade, com imensa informação a ser adquirida em curtos 

espaços de tempo, sendo que essas mesmas informações recebidas hà 

segundos, podem mudar e determinar consequências opostas áquilo que se 

previa acontecer momentos antes.  

O Futebol materializa-se através de relações de oposição e cooperação 

realizadas por indivíduos que compõem cada uma das equipas, num ambiente 

de imprevisibilidade e aleatoriedade (Garganta & Pinto, 1998). 

Segundo Couture e Valcartier (2007), um sistema complexo é um conjunto 

de componentes que interagem, criando uma dinâmica de padrões de 

funcionamento no espaço e no tempo e surge da necessidade de resposta a um 

desafio para alcançar determinado objetivo que não seria atingido de forma 

individual (Bar-Yam, 1997). Vários autores como Castelo (1996) e Garganta 

(1996) aplicam este conceito aos desportos coletivos e mais especificamente ao 

Futebol. Nesta perspetiva, as equipas de Futebol podem ser consideradas 

sistemas complexos, hierarquizados e especializados, nas quais se tem tentado 

encontrar um método que permita reunir e organizar conhecimentos, procurando 

a interação dinâmica entre os elementos de um conjunto, que lhe conferem um 

caráter de totalidade. Davids, Araújo e Shuttleworth (2005) entendem que uma 

equipa pode ser considerada um sistema dinâmico, no qual interagem diversos 

aspetos, desde jogadores de ambas as equipas, bola, árbitros ou adeptos. O 

Futebol, materializa-se através de relações de oposição e cooperação realizadas 

por indivíduos que compõem cada uma das equipas, num ambiente de 

imprevisibilidade e aleatoriedade (Garganta & Pinto, 1998).  
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Já Oliveira (2004) vê o jogo de Futebol como um confronto de dois 

sistemas, referindo-se às duas equipas, e vários subsistemas, representados 

pelos jogadores, setores e grupos que se relacionam com o objetivo de atingir 

um fim comum. 

A auto-organização é uma das características de um sistema complexo: as 

interações entre os diferentes componentes permitem criar dinâmicas de ação, 

visando o alcance dos objetivos definidos. 

Segundo Button e colaboradores (2012), a auto-organização está assente 

em dois princípios: i) as interações estabelecidas entre os componentes do 

sistema permitem atingir objetivos, que individualmente não eram possíveis, 

sendo que pequenas alterações podem provocar efeitos completamente 

distintos, lembrando que “o todo vai para além da soma das partes”; ii) a não 

linearidade do sistema deve-se à incerteza e incapacidade de prever como irão 

interagir os elementos em cada instante, fazendo com que uma pequena 

alteração numa das componentes pode provocar efeitos de grandes dimensões 

ou de pequenas dimensões.. 

Button e colaboradores (2012) transferem para o comportamento humano 

dois deles. O primeiro princípio refere que o todo vai para além da soma das 

partes, uma vez que a interação estabelecida entre os componentes do sistema 

permite atingir coletivamente objetivos que não seriam conseguidos 

individualmente. O segundo princípio refere que as equipas são sensíveis às 

condições iniciais. Esta caraterística indica-nos que a interação entre os 

componentes do sistema faz com que uma pequena alteração num componente 

possa provocar efeitos de impacto inesperado. 

A variabilidade funcional durante os processos de coordenação tem sido 

verificada como uma característica dos sistemas complexos (Edelman e Gally, 

2001) e existem inclusivamente evidências no Futebol de que uma maior 

variabilidade comportamental a nível individual leva a uma maior estabilidade e 

nível coletivo (Duarte, 2012). Isto porque, a variabilidade a nível individual dá aos 

elementos do sistema (jogadores) mais ferramentas para manterem os padrões 

de jogo coletivo mais estáveis. 
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Assim, podemos olhar para um jogo de Futebol como dois sistemas 

complexos que são distintos, com características próprias resultantes da 

interação dos seus agentes, que se defrontam e tentando impor o seu estilo e as 

suas ideias, criando assim um contexto muito complexo, instável e com 

permanente mudança. Dado esse ambiente complexo, é de máxima importância 

cada sistema estar bem organizado para conseguir superar todas as dificuldades 

próprias de um jogo de Futebol. 

 

2.1.3. O modelo de jogo 

 

Perante um fenómeno tão complexo como é um jogo de Futebol, onde 

ocorrem novas ações a cada segundo, às quais deveremos prestar atenção e 

tentar relacioná-las, ajustando-nos às circunstancias, assim como a enorme 

panóplia de fatores que têm interferência e influência num jogo de Futebol, é 

necessário que se crie uma organização que permita aos jogadores agirem em 

conformidade com os objetivos da equipa, demonstrando uma identidade, e para 

que todos “remem para o mesmo lado”. A esta organização, esta identidade, 

podemos chamar de modelo de jogo. 

O modelo de jogo poderá ser entendido como uma visão ideológica do 

futuro que advém da conjugação das ideias de jogo do treinador com as 

características dos jogadores, a cultura do clube e do país, resultando numa 

forma própria e singular de abordar os 4 momentos do jogo de Futebol. É muito 

importante que o modelo escolhido possa operacionalizar e conduzir a equipa 

para a obtenção dos objetivos delineados. Então, o modelo de jogo deverá ser 

visto como um guia, uma pauta, organizando a estrutura e o pensamento dos 

atletas durante e sobre o jogo.  

Segundo Le Moigne (1990), um modelo é um raciocínio, que tenta prever 

as consequências das suas ações, ou seja, algo que é pensado, tentando 

percecionar que impacto poderão ter determinadas ações aplicando-as na 

realidade. Podemos então dizer que um modelo permite ao treinador esboçar a 

forma como os jogadores se deverão organizar, relacionar e agir. 
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Para Leal e Quinta (2001), a criação de modelos constitui um pressuposto 

essencial que dinamiza e orienta a definição de objetivos e seleção dos meios 

mais adequados para o processo de treino.  

Para Queiroz (1986) o Modelo de Jogo deve preconizar, de forma metódica 

ou sistemática, um corpo de ideias acerca de como se pretende que o jogo seja 

praticado, definindo de modo conciso as tarefas e os comportamentos tático-

técnicos exigíveis aos jogadores.  

Conseguimos então perceber que o objetivo de um modelo de jogo é que 

face a todas as adversidades presentes num jogo de Futebol, exista um sentido 

único para a equipa, permitindo o desenvolvimento de identidade coletiva que 

permita ser superior e mais forte do que o adversário. 

Oliveira (2003; cit. por Miranda, 2009) entende que é crucial que o treinador 

desenvolva um guia mental, que sirva de orientação a todos os intervenientes e 

que seja constituído, entre outros aspetos, por “princípios, subprincípios, 

subprincípios dos subprincípios” para cada momento do jogo, por forma a 

conferir essa “identidade”.  

Então o modelo é constituído por princípios comportamentais definidos em 

diferentes escalas ou níveis de complexidade, para os diferentes momentos do 

jogo e que se articulam entre si para criar uma identidade coletiva (Oliveira, 2004) 

Podemos assim olhar para o modelo de jogo como o conceito que permite 

diferenciar equipas umas das outras, porque todos os contextos são diferentes, 

não havendo uma equipa igual há outra.  

Sendo este conceito tão complexo, no qual entram e se misturam tantos 

fatores, criam-se várias questões, tais como: como devemos criar e conceber o 

modelo de jogo; quais são os fatores que influenciam esse modelo de jogo; de 

que forma deve ser aplicado; entre outras.  

Segundo Mourinho (2001), para a composição de um modelo de jogo, é 

importante conhecer:  

• O clube em questão: características históricas, sociais e culturais do 

mesmo;  
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• A equipa e o respetivo nível de jogo;  

• O nível e as características individuais dos jogadores;  

• O calendário competitivo;  

• Os objetivos a atingir;  

• Organização funcional ou articulação: princípios, subprincípios e 

subprincípios dos subprincípios, estabelecidos nos diferentes momentos do jogo;  

• Organização estrutural ou sistemas táticos;  

• Realidade estrutural e financeira.  

Olhando para uma equipa como um todo, é necessário que os jogadores 

possuam uma cultura tática rica, permitindo que se integrem e participem 

eficazmente no processo do grupo, independentemente do modelo de jogo 

adotado (Gréghaigne, 1991). 

 

Figura 1- Esquema Modelo de Jogo 

 

Acredito que o modelo de jogo é um aspeto fundamental no processo de 

uma equipa, no entanto é necessário que o treinador seja capaz de passar para 

as unidades de treino e respetivos exercícios os princípios inerentes ao modelo 

de jogo de forma a conseguir criar um ambiente o mais próximo da competição 

possível. Aliás, o estabelecimento de uma relação significativa entre a lógica 

Modelo 
de Jogo

Ideias do 
Treinador

Contexto 
Competição

Contexto 
Clube

Contexto 
Jogadores
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interna do jogo de Futebol e o modelo de jogo adotado, passará pelo 

desenvolvimento e aplicação de cenários de treino/preparação que induzam o 

modelo de performance que se procura reproduzir (Garganta, 2005). 

É então de extrema importância que a implementação de um determinado 

modelo de jogo seja almejada através da criação de exercícios que permitam 

vivenciar, em situação de treino, os comportamentos que se desejam ver 

implementados na competição. O treinador deverá, por isso, determinar o jogo 

que pretende implementar para, posteriormente, desenvolver metodologias de 

treino concordantes com esse modelo de jogo (Garganta, 1997), tendo como 

atores principais os jogadores, visando potenciar as suas qualidades 

/capacidades. Torna-se, então, crucial refletir acerca da importância que o 

processo de treino assume dentro de uma equipa. 

 

 

2.1.4. O processo de treino 

 

Como em tudo na vida, o treino é a chave do sucesso. Podemos referir aqui 

a tese de Anders Ericsson que em 1993 apresentou a regra das 10.000 horas, 

que defende que uma pessoa, para atingir o nível de excelência em qualquer 

que seja a atividade, deve treinar pelo menos 10.000 horas. Existe a ideia de 

que o talento é uma coisa natural, inata, e que não se trabalha para o obter. 

E se é verdade que há pessoas com capacidades genéticas para fazer mais 

umas coisas do que outras, também é verdade que ninguém se torna excelente 

em nada por obra do acaso. O talento pode existir e nascer com uma pessoa, 

mas para se tornar excelente deve ser trabalhado, como todos os outros. 

É então de extrema importância que o processo de treino de uma equipa e 

do indivíduo seja minucioso e cuidadoso, tentando abranger todas as 

necessidades da equipa e promover o conhecimento sobre o jogo, as suas 

componentes e os seus diferentes momentos.  

Segundo Castelo (1996) o treino é um processo pedagógico com vista a 

desenvolver as capacidades técnicas, táticas, físicas e psicológicas do(s) 
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praticante(s) e das equipas no quadro específico das situações competitivas, 

através da prática sistemática e da planificação do exercício, orientada por 

princípios e regras devidamente fundamentadas no conhecimento científico.do 

ensino de jogo. O treinador assume assim um papel determinante ao nível das 

competências que um jovem futebolista venha a atingir no futuro.  

Para que se possam verificar progressos no desenvolvimento desportivo 

dos jovens, é necessário que o treinador prepare de uma forma cuidada e 

minuciosa a Unidade de Ensino/Treino. (Pacheco, 2009) 

O treino tem então como principais objetivos, o adquirir de uma forma 

desportiva e de um rendimento ótimo na hora de competir. Segundo Lima (1997) 

a finalidade do processo de treino é atingir-se o máximo de rendimento sob um 

regime de economia de esforço e de resistência à fadiga, atingindo um resultado 

preestabelecido. 

Lima (1977) argumenta também que “o treino é o meio mais adequado para 

melhorar a capacidade máxima total e, desta forma, habituar o organismo a 

suportar as exigências superiores da competição”. A preparação de uma equipa 

para a competição pretende conseguir que todos os jogadores sejam capazes, 

individual e coletivamente, de resolver as situações de jogo que enfrentam. 

Para tal, acredito que o processo de treino deve se aproximar o máximo 

possível do regime de competição, sendo que existem variadíssimas formas 

para fazê-lo, desde os constrangimentos (ou a falta deles) nas tarefas do treino, 

assim como agentes externos, que podem tentar ser reproduzidos no treino, para 

que o jogador se habitue. 

O jogo desempenha então um papel fundamental no estado de 

desenvolvimento individual e coletivo, devendo dar-se uma ênfase especial ao 

ciclo JOGO - TREINO - JOGO, ou seja, parte-se do JOGO no sentido de 

identificar os problemas existentes, passa-se para o TREINO para a resolução 

dos problemas identificados e volta-se novamente ao JOGO, no sentido de 

avaliar se os problemas detetados foram já resolvidos. É então necessário 

procurar formas condicionadas de jogo, jogos mais simples e com menos 

complexidade do que jogo formal de 11vs11, diminuindo o número de jogadores, 

a dimensão do campo de jogo e podendo introduzir algumas condicionantes que 
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estejam de acordo com aquilo que queremos que aconteça nos diferentes 

momentos do jogo.  

 

2.1.5. Jogos Reduzidos e Condicionados  

 

Segundo Ramos (2009), o treino deverá perseguir os objetivos de 

desenvolvimento das capacidades dos jogadores, utilizando formas cuja 

natureza contenha os restantes elementos do jogo e sob uma atmosfera o mais 

próximo possível da que impera na atividade competitiva. 

Aqui entram em plano os Jogos Reduzidos e Condicionados, que nos 

permitem, segundo Clemente e Mendes (2015), replicar as exigências técnicas, 

táticas, físicas e fisiológicas do jogo formal competitivo, assim como introduzir 

conteúdos técnico-táticos em ambientes de grande especificidade. 

Já, Graça e Pinto (2004), referem que é importante que as formas 

condicionadas de jogo sejam reconhecidas como “jogos autênticos”, disputadas 

por equipas com igualdade numérica, onde se preservem as relações 

problemáticas de cooperação/oposição e o fluxo normal do jogo, com 

convertibilidade natural do ataque em defesa e vice-versa. 

A forma centrada nos jogos condicionados caracteriza-se pela 

decomposição do jogo em unidades funcionais, que propiciam a aprendizagem 

e a vivência das mesmas interações presentes nos jogos oficiais, entre as 

dimensões tática, técnica, psicológica e fisiológica, porém, em escalas inferiores 

de complexidade. A partir disto, o ensino é concebido através da apresentação 

e interação dessas unidades funcionais, onde o jogo apresenta problemas que 

são direcionados através das situações criadas que proporcionam 

comportamentos desejados através da intenção e compreensão do jogo 

promovida pelo treinador. Esta abordagem metodológica evidencia o 

desenvolvimento das capacidades, dos conhecimentos específicos dos 

jogadores e do jogo contextualizado e direcionado para os comportamentos 

desejados (Garganta et al., 2013). 
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A ideia de “aprender a jogar jogando”, que está implícita no presente 

modelo de ensino, deve ser entendida seguindo os seguintes princípios (Graça 

et al.2005): aprender a jogar no contexto de uma forma de jogo menos complexa 

do que o jogo formal (11vs11) e, também, aprender jogando, mas beneficiando 

de uma instrução ativa do treinador, e não somente da exploração livre do jogo. 

O processo de treino contém assim como variável os exercícios 

efetuados, que têm uma relação com o rendimento desportivo (Ramos, 2003), 

concluindo-se então que o exercício de treino é utilizado como instrumento para 

se atingir o rendimento ótimo dos atletas. 

 

2.1.6. O exercício de treino 

 

Como tudo na vida, independentemente de atingirmos um nível elevado 

de concretização numa determinada atividade ou ação, nunca nos devemos 

descuidar com os aspetos mais básicos. Toda a estrutura é equilibrada se a base 

estiver bem consolidada. Segundo Castelo (1996) os exercícios são a estrutura 

base de todo o processo de desenvolvimento e rendimento dos jogadores. Por 

isso mesmo, o exercício de treino deve ser um grande foco dos treinadores, 

sendo que é nesses momentos que as mudanças realmente acontecem, onde 

ocorre a ação do jogo. Ou seja, exercício de treino é o elemento central / 

estrutura base do processo de treino, sendo concebido e aplicado para elevar o 

rendimento, como meio de realização de tarefas (Ramos, 2003). Na sequência 

deste pensamento, podemos entender o exercício de treino como o momento 

onde o treinador materializa as suas ideias e onde os atletas aprendem o 

conteúdo do jogo (Mesquita, 2000).  

Podemos então conceber o exercício de treino como a unidade do 

processo, sendo este o principal meio de preparação dos jogadores e das 

equipas, aumentando então a importância de escolher criteriosamente aqueles 

que são os exercícios certos para se atingir o maior rendimento da equipa 

(Queiroz,1986). Quando pretendemos organizar um exercício de treino, 

devemos encontrar uma forma para que esse exercício esteja em harmonia com 

os conteúdos que pretendemos abordar. Devemos ter a noção da importância 
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dos exercícios de treino, que são um meio fundamental para introduzir e aplicar 

novos conteúdos, ou para aperfeiçoar o que já tinha sido adquirido e consolidado 

(Ramos, 2009).  

Existe então a preocupação de se conseguir estruturar e organizar os 

exercícios de forma a estes serem representativos das condições de 

variabilidade próprias do jogo de Futebol (Queiroz, 1986). Os exercícios devem 

estar ajustados à realidade, nunca esquecendo a aleatoriedade e 

imprevisibilidade existente no jogo. Torna-se, então, fulcral que as tarefas de 

treino considerem a natureza dinâmica do jogo (Araújo, 2010). 

Para conseguir manter a imprevisibilidade e aleatoriedade do jogo no 

exercício, Pinder e colaboradores (2011) consideram necessário que os 

exercícios: 

i) mantenham a complexidade das tarefas de decisão presentes no 

contexto do jogo;  

ii) sejam concebidos para que exista harmonia entre o nível de 

complexidade e o nível de jogo dos jogadores;  

iii) incluam situações dinâmicas que evoluam e apresentem decisões 

inter-relacionadas;  

iv) permitam que os praticantes possam agir de forma a perceber 

quais devem ser as suas ações em função dos seus próprios 

objetivos. 

 

2.1.7. As dimensões Técnica e Tática no futebol 

 

Sendo o Futebol um jogo tão complexo, tal como a maioria dos outros 

desportos coletivos, podemos dizer que são indissociáveis as 2 principais 

dimensões do jogo: a técnica e a tática. Existe então uma necessidade de o 

jogador de Futebol trabalhar cada uma destas dimensões, porque afirma 

Mesquita (2009, p.165), “se por um lado o jogador tem que compreender os 

eventos correntes para tomar decisões acertadas, por outro, tem que possuir um 

vasto repertório técnico que só adquire significância e autenticidade quando 

aplicado apropriadamente na lógica funcional do jogo”. Ou seja, se por um lado 
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o jogador deve compreender o jogo e racionalizá-lo, tomando comportamentos 

estratégicos provenientes de uma organização feita anteriormente (tática), por 

outro lado, essas ações apenas podem ser executadas por alguém que possui 

os recursos para realizá-la (técnica).  

O mundo do Futebol está cheio de casos de jogadores que eram muito 

dotados nalguma destas capacidades, mas que não alcançaram a excelência 

desportiva por não conseguirem ligar as suas capacidades às outras (que não 

dominavam), tornando-se incompletos. Ou seja, temos vários casos de 

jogadores que possuem uma técnica excecional que acabam por não 

corresponder as espectativas por causa das limitações a nível tático, e vice-

versa. 

Podemos então dizer que ambas as dimensões merecem uma profunda 

reflexão, tentando encontrar a forma mais adequada para trabalhar ambos os 

aspetos, consoante as características do coletivo e das diferentes 

individualidades que o representam.  

A dimensão tática pode ser definida como a relação entre os jogadores 

que formam o sistema de uma equipa, procurando encontrar durante o jogo a 

melhor estratégia que permita criar desequilíbrios na organização do adversário. 

(Castelo ,1994). Esta necessidade de organização advém das inúmeras 

situações que ocorrem durante uma partida de futebol, cuja frequência, ordem e 

complexidade não podem ser previstas, exigindo uma boa capacidade de 

resposta e adaptação por parte dos jogadores e do coletivo. (Garganta, 1997). 

Torna-se então necessário criar e definir princípios que sejam conhecidos 

por todos os jogadores, de forma a poderem interpretar o seu papel na equipa 

de forma harmoniosa. Devem ser definidos princípios táticos como um conjunto 

de normas que os jogadores devem respeitar, proporcionando-lhes a 

possibilidade de alcançarem rapidamente as soluções táticas para os problemas 

advindos da situação que enfrentam. (Garganta; Pinto, 1998). 

Já a técnica é normalmente à capacidade que os jogadores têm de 

realizar qualquer tipo de movimentos com e sem bola durante o jogo, como fazer 

um passe, um remate ou uma finta. Isto porque é nestes momentos que os 

jogadores conseguem demonstrar a técnica que possuem, produzindo um 
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resultado visível para todos. Este conceito pode ser definido como o leque de 

recursos que os jogadores possuem para responder aos problemas criados no 

jogo.  

Segundo Graciano (1984) o jogador que possuir maior capacidade técnica 

com a bola, em qualquer situação do jogo conseguirá maior êxito para a sua 

equipe. A equipe que possuir maior número de jogadores técnicos e mais esforço 

físico obterá sempre maior vantagem contra equipes consideradas inferiores.  

Existe então uma constante interação entre a técnica e a tática, sendo que 

ambas podem ser usadas para responder a problemas criados no jogo, nunca 

de forma independente, ou seja, sempre que tomamos uma atitude técnica 

durante um jogo acabamos por estar a tomar uma tática também. São dois 

conceitos / dimensões que estão interligadas e que permitem ao jogador analisar 

o jogo e responder de acordo com o seu conhecimento do mesmo e das suas 

capacidades. 

 

2.1.8. Periodização Tática 

 

A Periodização Tática é uma conceção de treino criada e sistematizada 

pelo professor Vítor Frade que se baseia basicamente na globalidade do jogo, 

criando um jogar específico respeitando uma matriz conceptual e variados 

princípios metodológicos (Seguir, & Fundação Real Madrid, 2014).  

“Periodização, porque existe um espaço temporal para a criação de um 

jogar. Em termos gerais é a época desportiva, em termos estruturais, 

operacionais e funcionais, é o padrão semanal que denominamos de Morfociclo. 

Tática, entendida como organização intencional, em virtude de esta dimensão 

ser a coordenadora e modeladora de todo o processo de treino. “ (Carvalhal, 

Lage, & Oliveira, 2014) 

Segundo esta conceção de treino, o ensino pressupõe a 

contextualização e orientação do processo de treino para a aquisição de 

competências essenciais durante o jogo de Futebol. 
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Esta conceção de treino do Futebol está assente sobre alguns 

pressupostos, são eles: 

i) Conhecer e reconhecer o jogo enquanto realidade complexa, 

tentando reconhecer a essência organizacional, estrutural e 

funcional do jogo, conseguindo obter uma conceção complexa do 

jogo; 

ii) Reconhecer o processo de treino como uma realidade complexa e 

com uma dinâmica não linear; 

iii) Conhecer a pessoa que é o jogador  

(Seguir, & Fundação Real Madrid, 2014). 

O mesmo autor define que os objetivos da periodização Tática são, fazer 

emergir um jogar específico, repleto de intencionalidades quer individuais, 

grupais ou coletivas. 

A Periodização Tática diverge da metodologia tradicional também na 

forma como concebe os conceitos de intensidade e volume. Olha para a 

Intensidade, como um meio para os exercícios estarem correlacionados com a 

nossa Ideia de Jogo e, como tal, sejam desenvolvidos com concentração. Ou 

seja, falam de Intensidade de qualidade de desempenho e não em volume. O 

Volume nesta dimensão é Volume de qualidade e Intencionalidades. (Carvalhal 

et al., 2014) 

 

2.1.9. Princípios do Treino de Futebol 

 

Princípio da individualidade biológica 

  

Este princípio explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, 

ou seja, a impossibilidade de existirem dois seres da mesma espécie que sejam 

iguais (Tubino, 1989). Ou seja, cada ser possui estruturas físicas e psicológicas 

próprias, diferenciando-se dos outros seres.  

Sendo o Futebol um desporto coletivo é necessário que exista um grupo 

razoavelmente homogéneo, facilitando o treino. Apesar do Futebol ser um 



 

45 
 

desporto coletivo devemos sempre ter em conta que quem o joga são as 

pessoas, tentando sempre atentar as individualidades próprias do processo, 

verificando as potencialidades, necessidades ou fraquezas de cada atleta, para 

que este possa obter um desenvolvimento ideal.  

Segundo Bompa (2002) a individualidade é uma das principais exigências 

do treino. Refere-se à necessidade de o treinador tratar cada atleta de forma 

individualizada, tendo em conta suas habilidades, seu potencial, suas 

características de aprendizagem e, também, a especificidade do desporto, 

independentemente de seu nível de desempenho. Deve-se, então, modelar todo 

o conceito de treino de acordo com as características fisiológicas para 

naturalmente, elevar os objetivos do treino. 

 

Princípio da adaptação 
 

De acordo com Weineck (1991), a adaptação é a lei mais universal e 

importante da vida. Adaptações biológicas apresentam-se como mudanças 

funcionais e estruturais em quase todos os sistemas. No desporto, entende-se 

que as alterações dos órgãos e sistemas funcionais aparecem em consequência 

do treino. Essas alterações são feitas através de estímulos. Para o mesmo autor, 

no desporto, raramente o genótipo (carga genética recebida hereditariamente) é 

completamente transformado em fenótipo (capacidade de evolução ou potencial 

do genótipo), mesmo no treino mais duro. O que existe são fases de maior 

adaptabilidade, designadas por fases sensitivas, que se encontram em 

diferentes períodos para fatores de desempenho de coordenação e fatores 

condicionais. A zona limite destas fases sensitivas, ou seja, o período onde é 

possível exprimir melhor as características dos atletas é chamado de período 

crítico. 
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Princípio da sobrecarga 

 

Após uma carga de trabalho, o organismo precisa de descansar e 

recuperar, estabelecendo um equilíbrio em relação ao meio ambiente, tentando 

repor a energia gasta durante a atividade. Este princípio baseia-se na ideia de 

que após o esforço o atleta precisa de um período de recuperação, e será 

durante esse período de descanso que o organismo responde aos estímulos a 

que foi exposto durante a atividade. No momento imediato após a aplicação de 

uma carga de trabalho, há uma recuperação do organismo que restabelece o 

equilíbrio entre o organismo e o meio ambiente, que é a Homeostase (Dantas, 

1995). Segundo Hegedus (1969), cada estímulo produz um desgaste diferente 

dos restantes estímulos, que é reposto após o término do trabalho. Torna-se 

então fundamental que o treinador perceba como se sentem os atletas e esteja 

atento às individualidades neste mesmo aspeto (a fadiga). 

Devemos então perceber que não podemos treinar sempre à mesma 

intensidade, com as mesmas cargas, quer a longo prazo (época) como a longo 

prazo (microciclo). Para que haja uma progressão da carga de trabalho a ordem 

normalmente utilizada é: aumento da frequência de treino, aumento do volume 

da carga e aumento da intensidade da carga. 

Essa progressão da carga ocorre quando se aumenta o volume ou a 

intensidade do treino, sendo que no caso do treino intervalado, o mesmo pode 

ocorrer com a redução dos intervalos de repouso entre as séries (Hernandes Jr., 

2002). 

 

Princípio da continuidade  

 

O princípio da continuidade deve estar presente em duas vertentes 

distintas: a continuidade do treino e a continuidade no treino. 

Se olharmos para os casos dos atletas que atingiram um nível de 

excelência, em qualquer que seja o desporto, conseguimos perceber que todos 

eles tiveram um árduo e continuo trabalho para atingir esse mesmo nível. Ou 
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seja, conseguimos facilmente perceber que para atingir um nível de excelência 

num desporto, o treino deve ser continuo e praticado durante anos seguidos, 

com uma alta frequência. Aqui reside então a importância de haver continuidade 

do treino, sem pausas grandes, evitando um decréscimo do rendimento 

desportivo, e proporcionando uma grande bagagem de experiências ao jogador. 

A outra face deste princípio, é o de haver continuidade no treino, ou seja, 

que os conteúdos a exercitar estejam relacionados entre si, existindo uma 

progressão de complexidade e dispêndio físico, e uma relação entre o exercício 

e o modelo de jogo (complexidade progressiva). O uso de uma mesma carga 

pelo simples fato de ela ter alterado a homeostasia (condição de estabilidade 

que o organismo necessita para realizar as suas funções adequadamente 

mantendo o equilíbrio do corpo) pode não ser o suficiente para produzir o mesmo 

efeito na sessão seguinte. Portanto, devemos tentar organizar sessões de treino 

com cargas que levem à compensação, através de um treino continuo. Uma vez 

que não há compensação, é sinal de que houve adaptação pela continuidade da 

carga, então é necessário alterar a carga, para provocar novos processos de 

adaptação (Tubino, 1979; Fernandes, 1994; Hernandes Jr., 2002).  

 

Princípio da Interdependência Volume-Intensidade  

 

Na elaboração de um exercício de treino conseguimos dominar algumas 

variáveis. O volume e a intensidade são as variáveis mais importantes, que 

podemos condicionar ajustando o espaço, o número de jogadores, tempo ou 

mesmo o objetivo do exercício. O volume caracteriza-se pela quantidade de 

carga que é dada num determinado exercício. A intensidade está diretamente 

ligada à qualidade dos estímulos, ou à complexidade ajustada. A estimulação 

dessas duas variáveis (volume e intensidade) deverá estar sempre adequada ás 

fases de treinamento e terá que seguir uma orientação de interdependência entre 

si (Tubino, 1979). 

Podemos então dizer que estas duas variáveis estão diretamente ligadas 

entre si, sendo que se modificamos uma variável, vai sempre provocar uma 
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consequência na outra. Normalmente, existe uma relação contrária entre estas 

duas variáveis, ou seja, quando queremos aumentar a intensidade devemos 

compensar e diminuir o volume, e vice-versa. 

Princípio da especificidade  

Este princípio está diretamente ligado à preocupação existente em 

conseguir selecionar esforços (exercícios) que utilizem a mesma fonte 

energética, para que exista um desenvolvimento positivo no nível de 

performance e rendimento desportivo, ou seja, os esforços que os jogadores 

realizam nos treinos deve ser adequado e semelhante ao que realizam durante 

o momento de competição.  

Devemos por isso elaborar exercícios que utilizem as mesmas fontes 

energéticas, mas também devemos considerar aspetos como a complexidade 

do exercício, a quantidade de estímulos, os gestos motores realizados, tentando 

promover a maior quantidade e qualidade possível de transfere do treino para o 

jogo. Existem, no entanto, duas possibilidades: a transferência positiva quando 

o exercício proposto aumenta a performance da atividade alvo; e a transferência 

negativa, quando o exercício proposto diminui ou prejudica a performance da 

atividade alvo (Hernandes, Jr., 2002). 

“O princípio da especificidade é aquele que impõe, como ponto essencial, 

que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos 

da performance desportiva, em termos de qualidade física interveniente, sistema 

energético preponderante, segmento corporal e coordenações psicomotoras 

utilizados” (Dantas, 1995; p. 50). 

Nos tempos anteriores ao aparecimento do Princípio da especificidade, a 

condição física era o objetivo principal do treino, dando menos importância à 

organização tática. Entendia-se que as capacidades físicas de cada atleta eram 

a chave do alto rendimento. O princípio da especificidade (como o próprio nome 

indica) defende que as capacidades físicas dos atletas são treinadas apenas em 

especificidade. Esta "modernização" do treino, promovida pela periodização 

tática, embora mais difícil do que a periodização convencional, elevou o 

rendimento das equipas. “Isto serve, cada vez mais, para firmar na consciência 

do treinador que o treino, principalmente na fase próxima à competição, deve ser 
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estritamente específico, e que a realização de atividades diferentes das 

executadas durante a performance com a finalidade de preparação física, se 

justifica se for feita para evitar saturação de aprendizagem.” (Dantas, 1995). 

 

Princípio da Variabilidade  

 

Quando pensamos no processo de desenvolvimento de um jogador e de 

uma equipa, esperamos ter como projeto final um jogador capaz de interpretar o 

jogo, nos seus diferentes momentos e capaz de se ajustar a todas as 

informações e estímulos presentes num jogo de Futebol. Para isso acontecer, 

torna-se fundamental que o treino seja variado, ou seja, que o treino seja o mais 

completo possível. 

“Quanto maior for a diversificação desses estímulos – é obvio que estes 

devem estar em conformidade com todos os conceitos de segurança e eficiência 

que regem a atividade – maiores serão as possibilidades de se atingir uma 

melhor performance.” (Gomes da Costa, 1996).  

Podemos então encontrar exercícios variados, mesmo que o objetivo seja 

o mesmo, tentando expor o atleta às variadas dificuldades e obstáculos que 

estão presentes no jogo. Ao mesmo tempo, o princípio da variabilidade previne 

o aparecimento de fatores desestimulantes ou de saturação, motivando o atleta, 

promovendo a criatividade do singular, do plural e do treinador, e mais do que 

tudo, possibilita o aparecimento de novas técnicas de treino que, através do 

treino não variável, não apareceriam.  
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Princípio das propensões 

 

O princípio das propensões baseia-se na ideia de que para que o 

comportamento que queremos trabalhar num determinado treino seja bem 

consolidado, deve existir uma densidade desse determinado comportamento, 

criando exercícios onde estes aconteçam com elevada frequência (Oliveira, 

2004) 

Este princípio vai permitir que determinado comportamento seja solicitado 

com uma frequência muito superior à do jogo, provocando a criação de imagens 

mentais/conhecimentos direcionados para o desejado, transformando esses 

comportamentos em hábitos. Este princípio visa então criar contextos de 

exercitação orientados para aquilo que pretendemos atingir (Frade, 2013), 

tentando provocar a “repetição sistemática”, que possibilita uma automatização 

fundamental para a forma de jogar pretendida.  

O princípio das propensões “consiste em alcançar, através da criação de 

um exercício contextualizado, que apareçam um grande número de vezes o que 

queremos que os nossos jogadores vivenciem e adquiram a todos os níveis, ou 

seja, é modelar o exercício para o contexto pretendido.” (Tamarit, 2013). 

A execução deste princípio metodológico dá-se na quantidade de vezes 

com que um determinado comportamento pretendido pelo treinador acontece, 

num período de tempo. Devemos, por isso, dar enfase aos aspetos que 

queremos no jogo da equipa, condicionando os jogadores através de exercícios 

de treino, para repetirem sistematicamente os comportamentos pretendidos. 
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A inter-relação dos Princípios 

 

Como não poderia deixar de ser, para ter um processo integro e completo, 

não podemos focar apenas determinados princípios em detrimento dos outros. 

Se o fizermos iremos desequilibrar o estado da organização e do pensamento, 

de modo que é fundamental que exista uma relação entre os princípios. Cada 

princípio, apreciado individualmente, possui seu valor e funções próprias, no 

entanto, a integração e relação entre esses princípios adquire elevada 

importância. 

Segundo Gomes da Costa (1996), é lógico e transparente que essas leis 

não existem apenas por existir. “Aqui acontece aquela “historinha” de que o todo 

é sempre maior do que a soma de suas partes.”. Assim, cada Princípio assume 

uma importância maior, um papel mais destacado quando associado aos outros 

princípios. 

Podemos então concluir que apenas com o conhecimento de todos os 

princípios é que um treinador consegue realizar um treino ideal e eficaz. A 

excelência de um treino deve estar acompanhada do profundo saber de todos 

os princípios metodológicos, além de outros tantos tópicos do treino desportivo. 

No entanto, essa excelência só será atingida se houver a inter-relação perfeita 

entre todos estes saberes e respetivas aplicações, e uma constante 

reformulação desta inter-relação, sendo que este conceito de reformulação está 

embutido nos próprios princípios. 
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2.1.10. O treinador 

 

O desporto tem uma grande importância na vida dos jovens, quer a nível 

profissional ou social, onde este se pode tornar numa experiência positiva ou 

negativa. Um elemento importante na determinação da natureza dessa 

experiência é a qualidade da liderança, de competências e o perfil dos 

treinadores que a dirigem. 

O treinador de formação tem uma importância extrema na formação dos 

jovens atletas, uma vez que é responsável pelo presente e futuro dos mesmos, 

assumindo durante todo o processo de formação um papel vital. São vários os 

autores e investigadores do desporto que atribuem uma grande responsabilidade 

aos treinadores, principalmente aos que trabalham com crianças e jovens, 

através das suas competências, da sua filosofia de atuação, dos objetivos que 

programam e dos valores que defendem. Segundo o Instituto do Desporto de 

Portugal (2010) a principal missão do treinador, consiste na estimulação do gosto 

e entusiasmo pela prática desportiva, enquanto uma atividade significante de um 

estilo de vida ativo, entendendo o desporto como um projeto de elevado alcance 

formativo. O que exige uma formação específica capaz de responder às 

particularidades e características da modalidade e, simultaneamente, a 

aquisição de competências e conhecimentos indispensáveis para responder às 

necessidades educativas do desporto, na formação de crianças e jovens. 

 

O Treinador de formação (Grau I) segundo o Instituto do Desporto de 

Portugal (2010) deve possuir as seguintes competências/conhecimentos sobre:  

1. o papel do desporto na formação pessoal, social e desportiva dos 

praticantes.  

2. a relevância e os mecanismos da fidelização à prática desportiva a 

longo prazo.  

3. acerca da modalidade desportiva adequada ao nível de intervenção.  

4. precursores da criação de ambientes positivos de aprendizagem. 

 5. os métodos instrucionais em treino desportivo. 
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 6. a estrutura da sessão de treino.  

7. elementares sobre os procedimentos de organização, gestão e 

avaliação do treino.  

8. as etapas de desenvolvimento cognitivo, psicológico e motor, e as suas 

implicações para a prática do treino. 

 9. elementares acerca das etapas de formação desportiva a longo prazo.  

10. básicos para a avaliação da execução das habilidades desportivas 

elementares.  

11. os fundamentos de uma educação para a saúde.  

12. elementares sobre primeiros socorros e suporte básico de vida.  

13. a estrutura da carreira de treinador desportivo e as respetivas 

exigências. 

 

Assim sendo, ser treinador de formação implica um vasto conhecimento 

multidisciplinar, das necessidades e características dos jovens e 

fundamentalmente os conhecimentos inerentes à tática, à técnica, bem como 

domínio da pedagogia e metodologia. O treinador deve: orientar/coordenar os 

jovens, demonstrar, corrigir no momento ideal, estimular e motivar, nunca 

esquecendo que eles estão ali para aprender. 

Para além disto, podemos acrescentar que o treinador deve ser capaz de 

estabelecer boas relações com os dirigentes e atletas, assim como revelar 

competências de gestão. Esta diversidade de tarefas exige competências 

abrangentes e evidencia as muitas especializações existentes na profissão do 

treinador. 
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2.2. Contexto institucional 

 

2.2.1. O clube – Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni Gonçalves 

 

A Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, é uma 

associação sem fins lucrativos fundada no dia 21 de julho do ano de 2000, com 

o objetivo de criar um espaço de lazer e ocupação de tempos livres dos jovens 

da cidade do Porto, tendo iniciado a sua atividade com a participação de 20 

alunos. O seu funcionamento processou-se nas instalações do Centro Cultural 

Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto (CCDT-CMP). 

A escola nasceu de uma sugestão do Presidente do CCDT-CMP, Dr. 

Gouveia Santos, ao Professor Hernâni Gonçalves, para a criação de uma escola 

com o seu nome, em virtude do campo existente se encontrar subaproveitado e 

ser pouco utilizado pelos jovens da cidade do Porto. Nessa altura o Professor 

Hernâni Gonçalves em colaboração com o Professor Rui Pacheco, iniciam as 

démarches para a criação da Escola de Futebol. 

A inauguração contou na altura com a presença entre outros do Senhor 

Ministro do Desporto, Dr. Fernando Gomes, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal do Porto, Engenheiro Nuno Cardoso, o Presidente do CCDT-CMP – 

Dr. Gouveia Santos, o jogador do FC Porto – Rui Jorge, o jogador do Boavista 

Raul Meireles e os Professores Hernâni Gonçalves e Rui Pacheco entre outros. 

Em 2007 nasceu o Pólo 2 da Escola situado em Leça do Balio nas 

instalações desportivas do Desportivo de Leça do Balio, que se veio a extinguir 

em 2015. 

No ano de 2015/16, em parceria com o Colégio de Gaia, foi criado um 

novo polo, naquele Colégio, com os mesmos objetivos do Pólo 1. 
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2.2.2. Órgãos diretivos 

 

Aqui está o Organograma da AJEFHG da época de 2018/2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Organograma da A.J.E.F.H.G. 

 

2.2.3. Recursos materiais 

 

2.2.3.1. Infraestruturas 

 

A Escola de Futebol funciona nas instalações desportivas do Centro 

Cultural Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto, situadas 

na Rua Alves Redol, n.º 292 – Porto (transversal ás Rua da Constituição e Rua 

Damião de Góis – junto ao Clube de Ténis do Porto). 
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Figura 3 - Vista das instalações da AJEFHG. 

Para o seu funcionamento a Instituição possui entre outras as seguintes 

infraestruturas: 

1. Campo de Futebol de 11 de relva sintética, onde em alternativa 

             poderão funcionar dois campos de Futebol de 7 ou quatro 

             campos de Futebol de 5 

2. Dois campos de Futebol de 5 de relva sintética 

3. Sete Balneários 

4. Um Pavilhão Gimnodesportivo 

5. Dois Ginásios 

6. Um Campo de Minigolfe 

7. Gabinete Médico e de Primeiros Socorros 

8. Gabinete para os Professores / Treinadores 

9. Sala de Reuniões e Formação 

10. Secretaria / Receção / Serviços Administrativos 

11. Dois Bares, Um Restaurante 

12. Parque de Estacionamento 
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Figura 4 - Campo de futebol de 5. 

 

 

Figura 5 - Instalações (secretaria + campo) 

Figura 3 - Campo de futebol de 11. 
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2.2.3.2. Material Desportivo 

 

Tabela 1- Material Desportivo da A.J.E.F.H.G. 

AGILIDADE/COORDENAÇÃO /FORÇA/VELOCIDADE… 

Arcos grandes 13 

Arcos pequenos 4 

Varas grandes 6 

Varas médias 12 

Varas pequenas 11 

Barreiras pequenas dobráveis 6 

Barreiras 3 

Escadas  2 

Percurso equilíbrio- 9 peças 1 

Boomerangs 8 

Discos voadores 7 

Mini trampolim 1 

Halteres -10kg 2 

Bola com elástico 1 

Cones grandes 25 

Cones grandes furados 7 

Cones normais 70 

Cones pequenos com apoio 48 

Cones pequenos  largos 18 

Conjuntos de sinalizadores -40 4 
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Tabela 2- Coletes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3- Balizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4- Diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLETES 

Grandes amarelos 42 

Grandes verdes 18 

Grandes laranja 17 

Grandes azuis 12 

Médios vermelhos 9 

Pequenos vermelhos 10 

Pequenos azuis 26 

Pequenos verdes 6 

Pequenos laranja 6 

BALIZAS 

Futebol de 11 2 

Futebol de 7 6 

Futebol de 5 14 

Futebol de 3 10 

Remate de precisão 8 

Rede remate precisão- Futebol 5 2 

Trampolins de ressalto de bola 2 

Diversos 

Conjuntos de garrafas de água-12 5 

Conjuntos de garrafas de água-10 1 

Conjuntos de garrafas de água-6 4 

Sacos de transporte de bolas 10 

Rede de transporte de bolas 6 

Saco transporte de material 6 

Compressor 1 
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Tabela 5- Bolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6- Material Polo Gaia. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLAS 

Couro nº5 15 

Couro nº4 33 

Couro nº3 24 

Couro nº1 2 

Borracha nº 2 16 

Borracha nº 1 16 

Borracha tipo ténis 16 

Polo - Colégio de Gaia 

Conjuntos de garrafas de água -12 1 

Sacos de transporte de bolas 2 

Cones 20 

Sinalizadores – Conjuntos 40 2 

Rede de transporte de bolas 2 

Balizas Futebol - 5 4 

Coletes 24 

Bolas 20 

Compressor 1 
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2.2.4. Visão e missão do clube enquanto entidade formadora 

 

A Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, é uma 

Associação Juvenil sem fins lucrativos, que tem como Missão: 

o Promover o interesse dos rapazes e das raparigas dos 3 aos 30 anos para a 

prática do Futebol, independentemente das suas capacidades. 

o Criar hábitos de ocupação dos tempos livres dos jovens, através do Futebol, 

como complemento das atividades escolares, promovendo o bem-estar, a 

saúde, o cumprimento de regras e a sua integração social. 

o Possibilitar o ensino do Futebol, por técnicos qualificados, através de um 

programa próprio, por etapas, e por níveis de complexidade crescente. 

o Permitir aos jovens com maior apetência para ao Futebol, acederem a 

patamares de rendimento superior. 

 

A Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, é uma 

Associação Juvenil sem fins lucrativos, que tem como Missão: 

o Promover o interesse dos rapazes e das raparigas dos 3 aos 30 anos para a 

prática do Futebol, independentemente das suas capacidades. 

o Criar hábitos de ocupação dos tempos livres dos jovens, através do Futebol, 

como complemento das atividades escolares, promovendo o bem-estar, a 

saúde, o cumprimento de regras e a sua integração social. 

o Possibilitar o ensino do Futebol, por técnicos qualificados, através de um 

programa próprio, por etapas, e por níveis de complexidade crescente. 

o Permitir aos jovens com maior apetência para ao Futebol, acederem a 

patamares de rendimento superior. 
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2.2.5. Plano Estratégico 

 

A Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, tem o seu 

plano Estratégico assente em três grandes programas, onde pretende alcançar 

os seguintes objetivos: 

2.2.5.1. ABC – Futebol / Aprendizagem Motora 

- Proporcionar uma atividade lúdico-desportiva agradável e atrativa, que 

contribua para um melhor apetrechamento motor e para uma maior socialização 

das crianças com 3, 4 e 5 anos de idade, para que a partir dos 6 anos, possam 

vir a ser integradas nas diferentes etapas do Programa Escola do Futebol 

(Futebol Lúdico). 

- Procurar no futuro atingir 50 praticantes no programa ABC - Futebol. 

 

2.2.5.2. Escola de Futebol / Academia  

- Despertar o interesse dos rapazes e raparigas dos 6 aos 16 anos para a 

prática do Futebol, proporcionando-lhes uma formação adequada de acordo com 

o seu desenvolvimento psicomotor. 

- Criar nos jovens hábitos de uma ocupação salutar dos seus tempos 

livres, através da prática do Futebol, entendendo este como uma atividade 

complementar em relação às suas atividades escolares, com uma finalidade 

eminentemente formativa e social, no respeito integral pelo crescimento 

harmonioso das crianças e jovens. 

- Permitir o acesso à prática do Futebol a todos os jovens que gostem de 

praticá-lo, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de poderem jogar, 

e treinar, independentemente das capacidades de cada um. 

- Proporcionar o acesso ao Futebol de Competição (federado), aos jovens 

que demonstrem melhores apetências para a prática da modalidade. 
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- Procurar no Futuro atingir 400 praticantes no programa Escola de 

Futebol. 

 

2.2.5.3. Futebol Competição 
 

- Promover a deteção e a seleção de talentos, dos jovens a partir dos 11 

anos de idade, para que possam posteriormente vir a aceder a elevados níveis 

de formação e de prestação desportiva. 

- Proporcionar uma adequada formação tático-técnica, motora, 

psicológica e cívica, que possibilite a formação de um futuro futebolista de 

qualidade, acompanhada em paralelo com uma adequada formação académica 

que lhe permita no futuro a sua integração na sociedade. 

- Aliar uma adequada formação desportiva a boas prestações desportivas, 

que lhes permitam ter acesso aos diversos escalões etários do Clube e a 

competições do mais alto nível competitivo e a transição para equipas seniores. 

- Procurar no futuro atingir 140 praticantes no género masculino e colocar 

as equipas a jogar no maior patamar desportivo a nível distrital. 

- Procurar que as nossas equipas seniores de Futebol Feminino sejam 

constituídas no futuro por cerca de 70% por jogadoras oriundas dos nossos 

escalões de formação. 

- Atingir 50 praticantes no género feminino e colocar as equipas a jogar 

num patamar elevado a nível nacional, procurando vir a ter no futuro, mais 

jogadores a virem a representar a Seleção Nacional (Carolina Almeida e Inês 

Oliveira as duas primeiras internacionais da Nossa Escola). 
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2.2.6. O departamento de formação 

 

A via de competição na AJEFHG é destinada a rapazes dos 10 aos 19 

anos de idade e raparigas dos 10 até ao escalão sénior, onde se pretende 

aproveitar os jovens jogadores com mais aptidões para uma vertente de 

competição, que normalmente estão presentes nas turmas da via Escola de 

Futebol, para que se possam desenvolver e aceder a maiores níveis de 

rendimento desportivo. 

A AJEFHG pretende, assim, ser uma escola de referência na qualidade 

do ensino/treino do Futebol, constituída por uma equipa de técnicos qualificados 

com os mais elevados níveis de treinadores e que são completados com ajuda 

de “treinadores estagiários”, que escolhem o clube para acabar a sua formação, 

cujo principal centro de interesse assenta nos jogadores, no seu bem-estar e na 

sua motivação para a prática do Futebol. 

A formação da AJEFHG abrange os seguintes escalões: 

➢ Benjamins (Sub 10 e Sub 11)  

➢ Infantis (Sub 12 e Sub 13)  

➢ Iniciados (Sub 14 e Sub 15).  

➢ Juvenis (Sub 16 e Sub 17).  

➢ Juniores (Sub 18 e Sub 19).  

➢ Séniores Femininos.  

 

2.2.7. O ensino do Futebol na AJEFHG 

 

No treino com jovens futebolistas, a busca do prazer pelo treino e pelo 

jogo, são princípios fundamentais dos quais não deveremos abdicar sob pena 

de comprometermos a continuidade dos jovens na prática desportiva. Os jovens 

procuram o Futebol através do gosto que têm pelo jogo, sendo importante que 

treinem com alegria, que joguem e que sintam prazer na modalidade que 

escolheram. No entanto, a nossa principal missão será ensinar-lhes os 
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fundamentos do jogo, incutindo-lhes no treino um conjunto de princípios e de 

atitudes que os conduzam ao aperfeiçoamento e à superação permanente. 

Todo o processo de treino a adotar pela Escola de Futebol, deverá ser 

uniformizado na sua generalidade, com as devidas adaptações ao escalão etário 

e ao contexto em que o mesmo se desenrola. 

A incidência dos padrões de esforço, os dias, as horas e os espaços de 

treino irão ser estipulados após um melhor conhecimento da realidade, devendo 

depois serem cumpridos na íntegra de acordo com a planificação a estabelecer 

pela Escola de Futebol. 

Os planos de treino e os seus objetivos, serão construídos (por escrito, no 

início de cada semana) de acordo com as etapas do Ensino do Futebol para as 

equipas da Escola de Futebol na via da formação geral e as Etapas de 

Desenvolvimento do Jogador de Futebol – FPF (2018) e o Modelo de Jogo 

adotados pela Escola de Futebol, para as equipas de competição. 

Assim, a generalidade dos treinos, deverão estar subordinados à 

Dominante Tática, onde as situações de jogo terão uma ação dominante, 

procurando utilizar os jogadores predominantemente nas posições que ocupam 

em competição (exceção feita aos escalões de iniciação) e sempre que possível 

em estrutura. 

No sentido de haver uma melhor uniformização do processo de treino, a 

Escola de Futebol tem um conjunto de Exercícios Padrão, considerados como 

nucleares para a operacionalização dos modelos de treino e de jogo e que têm 

de ser desenvolvidos por todos os escalões etários. 

Porém a existência de Exercícios Padrão, deverá ser entendida e 

percebida pelos jogadores. Não se pretende que haja um abuso mecânico das 

situações como a título de exemplo das combinações ofensivas, que repetidas 

até à exaustão, levem os jogadores a decorá-las. Pretende-se que o Treinador 

dê algumas sugestões e depois os jogadores através de uma participação 

consciente e autónoma no processo tomem as decisões que mais se adequarem 

à situação momentânea do jogo. 
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Procura-se assim através de uma descoberta-guiada, que o treinador 

indique o caminho, que levem os jogadores a tomar as decisões mais adequadas 

(“o treinador dá o tema e os jogadores fazem a redação”). Daí que no decorrer 

do treino, o treinador deverá socorrer-se fundamentalmente do feedback 

interrogativo de forma a levar os jogadores a perceberem e a tomarem plena 

consciencialização das ações que estão a executar. 

Uma das características da descoberta guiada é o relacionamento 

particular entre professor e aluno, no qual a sequência de questões do professor 

acarreta ou ocasiona uma sequência de respostas do aluno formando um 

processo convergente levando o aluno a descobrir o conceito ou conteúdo. Na 

fase de pré-impacto o professor continua a ser quem toma as decisões como 

planear cuidadosamente a sequência de passos que levarão à descoberta do 

conteúdo desejado. Na fase de impacto, existe um aumento do número de 

decisões que são tomadas pelo aluno, que tem como objetivo descobrir a 

resposta. O professor não deve dar a resposta e deve oferecer frequentemente 

feedbacks que possam ajudar a guiar o aluno. Na fase de pós-impacto o 

professor vai dar novamente feedback e ambos assumem o papel de 

continuidade. 

«O objetivo é que os jogadores percebam e acreditem no modelo de jogo, 

é fazerem algo por conta própria, por sentirem que é a melhor forma do fazerem 

e não porque alguém lhes disse ou que lhes impôs “vamos fazer assim” 

(Mourinho, 2001). 

Nos jovens a frequentar a Escola de Futebol na via da formação geral, os 

Exercícios Padrão adotados, a serem implementados junto dos diferentes 

escalões são os sugeridos em cada uma das Etapas do Ensino do Futebol, 

devendo cada professor/treinador depois adaptá-los em função do nível da 

equipa/turma, mas cumprindo sempre os objetivos estipulados. 

O escalão de Pré-Competição – Benjamins (Sub-10), baseado num 

contexto lúdico/desportivo, deverá abordar ao longo da semana os conteúdos 

previstos nas diferentes Etapas do Ensino do Futebol, iniciando na Sessão de 
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Treino conjunta (Sábado) a abordagem de alguns conceitos relacionados com o 

Modelo de Jogo.   

O escalão de Benjamins (Sub-11) e Infantis (Sub-12), corresponde à 

etapa de Iniciação Desportiva, onde o Ensino do jogo se desenvolverá com base 

em jogos condicionados, no desenvolvimento das habilidades tático-técnicas, e 

da exercitação dos princípios do ataque e da defesa, havendo uma 

sistematização do jogo a 7, onde se dará continuidade aos conteúdos a adotar 

no Modelo de Jogo, com a introdução do jogo a 9, nos Infantis A – Sub-13. 

Em todos os escalões etários deverá haver uma grande exigência no 

cumprimento rigoroso de regras disciplinares e de conduta como o cumprimento 

dos horários, a assiduidade aos treinos, o zelar pelos equipamentos, o respeito 

pelos colegas, adversários e demais agentes desportivos. 

A introdução mais sistemática dos conteúdos relacionados com o Modelo 

de Jogo Adotado pela Escola de Futebol far-se-á a partir do escalão de Iniciados 

(Sub-14), na fase em que se procura uma orientação mais consistente do jovem 

para a prática do Futebol, sendo utilizados meios de treino mais dirigidos para o 

desenvolvimento do jogo a 11. 

Os Escalão de Juvenis (Sub-16), corresponde à fase da especialização 

desportiva, onde se deverá procurar aprofundar os conteúdos definidos pelo 

Modelo de Jogo, de forma a otimizar os requisitos fundamentais para a 

competição futura em patamares de rendimento mais elevados. 

No Escalão de Juvenis, Juniores e Seniores (Feminino) o treino atinge 

toda a expressão específica, complexidade e grau de exigência, onde a 

competição já condiciona e determina todos os fatores de decisão. 

A construção das Unidades de Treino, deverão ter como base, o Princípio 

da Especificidade, onde as situações de treino só serão verdadeiramente 

Específicas (e não situacionais) se houver uma correlação permanente entre as 

componentes tático-técnicas, físicas e psicológicas (que poderão ser coletivas, 

sectoriais ou individuais) em consonância com o Modelo de Jogo (Guilherme, 

2005). 
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Será, no entanto, de ter em atenção, que o cumprimento do princípio da 

especificidade só será atingido na sua plenitude quando no treino: 

- Os jogadores entenderem os objetivos e as finalidades dos exercícios; 

- Os jogadores mantiverem um elevado nível de concentração; 

- Os exercícios forem realizados com um nível de intensidade elevado 

(adequado); 

- O treinador intervier adequada e atempadamente perante os exercícios. 

 

No decurso dos treinos, se pretendermos ter jogadores concentrados e a 

treinar com elevados níveis de intensidade, será necessário repartir o treino em 

várias partes, com intervalos de recuperação, para que os jogadores quando 

solicitados, possam ter sempre uma grande capacidade de concentração 

decisional (Mourinho, 2001). 

O objetivo deste método de ensino do Futebol é então conseguir dar 

autonomia aos jogadores para que consigam ultrapassar com sucesso todos os 

obstáculos presentes num jogo de Futebol, usando as capacidades técnico-

táticas adquiridas e seguindo as instruções do treinador e do Modelo de Jogo. 

Para isso acreditamos que a melhor maneira de aprender a jogar é através do 

jogo, procurando formar jogadores capazes de resolver os problemas existentes 

no jogo. 

Na nossa metodologia de intervenção, os Exercícios Padrão relacionados 

com o Modelo de Jogo deverão assumir uma grande preponderância no trabalho 

a desenvolver, sendo obrigatória em cada treino os treinadores implementarem 

pelo menos dois Exercícios Padrão pois só assim será possível estabelecer uma 

“linha condutora” e coerente em cada escalão etário e a sua articulação com os 

demais escalões, dando assim corpo a um Modelo de Jogo Global da Escola de 

Futebol Hernâni Gonçalves.               
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Uma das grandes vantagens da aprendizagem através desta abordagem 

é o de proporcionarem aos praticantes um elevado número de oportunidades 

para repetir as ações técnicas mediante os desafios cognitivos exigidos no 

contexto de jogo (Antunes et al., 2004). 

Este método de ensino permite então ao treinador detetar problemas no 

jogo formal e realizar formas condicionadas de jogo para resolver esses mesmos 

problemas detetados em jogo. Essa resolução é feita recorrendo a formas mais 

básicas de jogo que consigam reproduzir os problemas detetados.  

Posteriormente o objetivo será de perceber se essas formas condicionadas de 

jogo utilizadas foram capazes de resolver os problemas, podendo então pensar 

em novos conteúdos para trabalhar novos problemas. Se não tiver sido capaz, 

devemos então simplificar ainda mais, indo até à base do problema. Cabe então 

ao treinador ter a capacidade de diagnosticar e perceber se aquele problema foi 

resolvido usando aquela forma condicionada de jogo. 
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2.3. Contexto Funcional  

 

2.3.1. Juvenis A – Sub 17: Caracterização da equipa  

 

2.3.1.1. Plantel 

 

Este plantel é maioritariamente composto por jogadores de 1º ano de 

Juvenis, ou seja, nascidos em 2004, que no ano passado disputaram a 1ª Divisão 

Distrital da AFPorto de Iniciados, tendo sido um ano de grande aprendizagem, 

apesar de terem descido de divisão. No entanto, temos também 6 jogadores de 

2º ano (nascidos em 2003), que no ano passado disputaram a 2ª Divisão Distrital 

da AFPorto de Juvenis. Quase todos os jogadores estão na AJEFHG há 

bastantes anos, com exceção de um jogador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7- Plantel Juvenis A A.J.E.F.H.G - 2018/2019 

 

Nome Posição Escalão Clube Anterior 

Jogador 1 Guarda-Redes Sub 16 AJEFHG 

Jogador 2 Guarda-Redes Sub 16 AJEFHG 

Jogador 3 Guarda-Redes Sub 16 AJEFHG 

Jogador 4 Lateral Esquerdo Sub 16 AJEFHG 

Jogador 5 Lateral Esquerdo Sub 16 C.A. Rio Tinto 

Jogador 6 Lateral Direito Sub 16 AJEFHG 

Jogador 7 Lateral Direito Sub 16 AJEFHG 

Jogador 8 Defesa Central Sub 17 AJEFHG 

Jogador 9 Defesa Central Sub 16 AJEFHG 

Jogador 10 Defesa Central Sub 16 AJEFHG 

Jogador 11 Médio Centro Sub 17 AJEFHG 

Jogador 12 Médio Centro Sub 17 AJEFHG 

Jogador 13 Médio Interior Sub 16 AJEFHG 

Jogador 14 Médio Interior Sub 16 AJEFHG 

Jogador 15 Médio Interior Sub 17 AJEFHG 

Jogador 16 Avançado Sub 17 AJEFHG 

Jogador 17 Avançado Sub 17 AJEFHG 

Jogador 18 Avançado Sub 16 AJEFHG 

Jogador 19 Avançado Sub 16 AJEFHG 
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2.3.1.2. Caracterização da equipa técnica 

 

A equipa técnica era constituída por 3 elementos: um treinador principal e 

dois treinadores adjuntos. A AJEFHG tem também um treinador de Guarda-

Redes que dá 2 treinos por semana a cada escalão.  

 

Tabela 8 Equipa técnica Juvenis A A.J.E.F.H.G. - Época 2018/2019 

  

 

2.3.2. Funções atribuídas  
 

Segundo o Regulamento interno da AJEFHG, os treinadores têm algumas 

funções e obrigações a cumprir durante todo o processo desportivo, entre as 

quais:  

- Responsáveis pela operacionalização das tarefas a desenvolver na(s) 

equipa(s) que dirige(m), de acordo com as diretrizes técnicas e o Modelo de 

Formação (Modelo de Jogo, de Treino e de Jogador) definidos pela Escola e pelo 

Coordenador Técnico-Pedagógico.  

- Planear, programar e dirigir, a formação técnica, desportiva e social dos 

jogadores e das equipas, tendo como referencial o Modelo de Formação 

instituído pela Escola de Futebol. 

- Planear (por escrito) e fazer cumprir as Unidades de Ensino/Treino em 

consonância com o modelo de jogo/treino em vigor na Escola, arquivando um 

exemplar das mesmas no dossiê da equipa. 

Equipa Técnica Juvenis A – AJEFHG – 2018/2019 

Função Anos na AJEFHG 

Treinador Principal 6 

Treinador Adjunto 4 

Treinador Adjunto 3 

Treinador de GR 10 



 

72 
 

- Efetuar diariamente no início/final de cada treino o controlo de presenças 

dos jogadores (em fichas próprias), arquivando-as no seu dossiê pessoal do 

Escalão e entregando-as no final de cada mês nos serviços administrativos. 

- Programar de uma forma cuidada as competições, preparando o 

respetivo plano de jogo em consonância com o modelo de Jogo existente na 

Escola. 

- Manter o seu dossiê atualizado (Planos de Unidade de Treino, Planos 

de Jogo, fichas de presenças, Avaliação dos jogadores, Fichas de Observação), 

devendo inserir os respetivos documentos na plataforma digital, até ao dia 8 do 

mês seguinte. 

- Deverão estar disponíveis sempre que solicitados pelo Coordenador 

Técnico-Pedagógico, para colaborarem no trabalho semanal de outra(s) 

equipa(s) que lhe venham a ser solicitadas, como Campos de Férias e Torneios, 

bem como participarem em atividades de natureza social, formativa e desportiva 

com interesse para a Escola de Futebol. 

- Estar disponíveis para reunir com o Coordenador Técnico-Pedagógico 

em horários que sejam compatíveis com a sua atividade profissional. 

- Ser rigoroso na pontualidade, no cumprimento integral dos horários, no 

empenho e na dedicação de todas as tarefas, cumprindo e fazendo cumprir as 

normas definidas pela Escola de Futebol. 

- Em casos inadiáveis em que o Treinador tenha de faltar, deverá 

contactar com outro Treinador de preferência do seu Escalão, dando sempre 

conhecimento antecipado do sucedido ao Coordenador Técnico-Pedagógico. 

- Comparecer no local do Treino, cerca de 30 minutos antes da hora 

marcada para o seu início (e 1h15 a 1h antes do início de cada Jogo), delineando 

sempre antes do seu começo as tarefas e funções a desenvolver no decorrer do 

mesmo, procedendo antecipadamente à seleção do material (bolas, garrafas de 

água), colocação e segurança das balizas, delimitação dos espaços de jogo 

(estações, campos), etc., para que à hora estabelecida se proceda ao início 

efetivo do Treino/Jogo. 

- No decorrer dos treinos, implementar a aplicação de pelo menos 2 

exercícios padrão em cada unidade de Treino, em vigor na Escola e os princípios 

pedagógicos que permitam uma boa relação Treinador/Jogador, sendo 

responsável pelo Comportamento e pela Segurança dos jogadores. 



 

73 
 

- Ser rigoroso no tratamento e no controlo do material, elegendo 

semanalmente 2 jogadores responsáveis pelo mesmo, procedendo à sua 

contagem (bolas, coletes, etc.,) no início e no final do Treino/Jogo, comunicando 

sempre ao Coordenador o desaparecimento ou deterioração de qualquer 

material que ocorra no seu Treino/Jogo. 

- No final de cada Treino/Jogo, dirigir-se ao Balneário no sentido de se 

inteirar do comportamento dos jogadores ou da necessidade de prestação de 

primeiros socorros a algum deles. 

- Na inexistência momentânea de um Enfermeiro/Massagista, proceder à 

prestação de primeiros socorros aos jogadores (evitar que os jogadores saiam 

da Escola com feridas, sem serem tratados). Nos casos de maior gravidade, 

contactar o INEM (112), pedir ao Encarregado de Educação (se estiver presente) 

ou acompanhar o jogador ao hospital (interromper o treino se necessário), dando 

sempre conhecimento do sucedido ao Coordenador Técnico-Pedagógico. 

- Em representação da Escola de Futebol, deverá apresentar-se de uma 

forma condigna e uniforme (de acordo com os outros treinadores), utilizando 

sempre o equipamento que lhe for fornecido pela Escola de Futebol. 

- Ter uma boa relação com os jogadores, com os pais, com os treinadores 

assim como com todos os restantes elementos da Escola de Futebol, de forma 

a estimular um ambiente de respeito mútuo, de colaboração, de solidariedade, 

de lealdade e de tolerância. 

- Evitar assumir atitudes, opiniões e compromissos perante agentes 

externos à Escola de Futebol, que possam vir a pôr em causa os princípios e a 

coesão da Escola. 

- Manter o Coordenador Técnico-Pedagógico informado de todos os 

assuntos respeitantes à(s) equipa(s). 

- No final de cada jogo, o Treinador principal deverá comunicar com o 

Coordenador via SMS, informando a prestação da equipa e o resultado do jogo. 

-Evitar prestar informações a treinadores/dirigentes de Clubes Federados, 

de eventuais jovens com talento para o Futebol existentes nas Nossas Equipas 

de Competição ou na Escola de Futebol (Os jogadores são a razão de ser da 

Nossa Escola). 
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- Acompanhar as equipas nas deslocações para torneios e jogos, zelando 

para que os jovens possam vir a ter o maior tempo de utilização em situação de 

jogo.  

- No decurso dos jogos, ter sempre um comportamento condigno perante 

todos os seus intervenientes (jogadores, adversários, árbitros, pais, público). 

Qualquer multa pecuniária aplicada à Escola por comportamento incorreto por 

parte de qualquer técnico, será da sua inteira responsabilidade o reembolso da 

mesma. 

- Elaborar um relatório intercalar até 30 de Dezembro, sobre o modo de 

funcionamento e as atividades desenvolvidas na(s) respetiva(s) equipa(s), 

contendo uma avaliação individual (só no relatório final) e global dos seus 

jogadores, e sugerindo estratégias no sentido de melhorar as eventuais lacunas 

existentes na condução de todo o processo de ensino/treino, fazendo a sua 

entrega, bem como do relatório Final, em formato de papel e ou eletrónico até 

ao dia 15 de Maio de cada ano ao Coordenador-Técnico-Pedagógico. 

- A Escola fará no início de cada ano letivo um Seguro Desportivo a cada 

Treinador, que cobrirá eventuais acidentes que venham a ocorrer no 

desempenho das suas funções (Seguro AF Porto). 

 - A prestação de serviços dos Treinadores à Escola é estabelecida por um 

período de um ano, com a duração de 10 meses, entre 1 de Setembro e 30 de 

Junho do ano seguinte (salvo se houver situações de incumprimento das 

funções, que poderá ser interrompido a todo o momento), podendo ser renovado 

por igual período desde que haja interesse de ambas as partes. 

-Eventuais faltas aos treinos / jogos, deverão ser comunicadas 

antecipadamente ao Coordenador (devendo sugerir um treinador que o 

substitua), sendo apenas este, que poderá ordenar dispensa dos Treinadores 

Principais e ou Treinadores Assistentes. 

 

A mim, como treinador-adjunto estagiário, foram-me atribuídas as 

seguintes funções:  

- Ajudar no planeamento das Unidades de Treino, debatendo com o 

treinador principal quais as melhores opções a tomar de acordo com o processo 

de treino e de desenvolvimento; 
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- Ajudar na execução do treino, quer na montagem dos exercícios, assim 

como na leitura de jogo, percebendo se o objetivo do exercício esta a ser 

devidamente executado; 

- No processo de treino, existe sempre uma abertura e liberdade total dos 

treinadores adjuntos em também intervir e dar feedbacks aos jogadores, sempre 

de acordo com aquilo que é o objetivo da unidade de treino.  

As minhas obrigações como treinador-adjunto eram então: 

- Ajudar o treinador principal na elaboração do plano de treino, discutindo 

ideias e relacionando a unidade de treino com os objetivos delineados para o 

microciclo; 

- Ajudar o treinador principal na monitorização das unidades de treino, 

quer na montagem dos exercícios quer na leitura dos mesmos e consequentes 

ajustamentos; 

- Analisar os vídeos dos jogos, resultando depois numa reunião de 45’ 

com os jogadores para analisar alguns momentos relevantes para o processo de 

treino, que tem lugar antes da primeira unidade de treino de cada semana. Os 

vídeos analisados tanto podem ser do jogo anterior como referentes ao jogo 

posterior, ou às vezes os dois; 

- Monitorizar aquecimento geral em 2 dos 3 treinos semanais, assim como 

monitorizar o aquecimento geral e específico dos Guarda-Redes em dias de 

jogo. 
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2.3.3. Contexto competitivo 

 

A equipa esteve inserida na 2ª Divisão Distrital de Juniores “B” da 

AFPorto, contexto este que esperamos ser acessível para o nosso plantel, tendo 

aspirações de subir de divisão.   

A prova decorre da seguinte maneira:  

 1. A 2ª Divisão Distrital de Juniores “B” da AFPorto é constituída 

por 3 fases, de acordo com o estabelecido nos números seguintes;  

2. A Primeira Fase é composta pelos 126 Clubes participantes, os 

quais são divididos em 10 séries de 10 a 13 Clubes. Em cada série, os 

Clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitante e outra na qualidade de visitado;  

3. O agrupamento das séries é elaborado, de acordo com a 

localização geográfica dos Clubes, em conformidade com o critério 

publicitado por Comunicado Oficial da FPF; 

4. Os 2 Clubes melhor classificados dentro de cada série 

qualificam-se para a Segunda Fase - Apuramento de Campeão, formando 

5 grupos de 4 equipas. Os restantes grupos serão distribuídos por grupos 

de acordo com as suas classificações, formando a Taça Complementar; 

5. Na Segunda Fase - Apuramento de Campeão, os 20 Clubes são 

divididos em 5 séries de 4 clubes que jogam entre si, duas vezes e por 

pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado;  

6. O agrupamento das séries é elaborado, de acordo com tabela 

publicada no início da época pela Associação de Futebol do Porto; 

7. A Terceira Fase – Apuramento do Campeão, é disputada por 8 

Clubes, num regime de eliminatória, com Quartos de final, Meias finais e 

Final. As eliminatórias serão de um jogo apenas, disputados em campo 

neutro; 
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8. O agrupamento das eliminatórias é realizado de acordo com a 

tabela publicada pela AFPorto para 3ª Fase de Apuramento de Campeão 

com 8 equipas. 

 

2.3.4. Calendário 
 

 

 

Figura 6 – Calendário de Jogos  

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desenvolvimento da prática 



 

 
 

 

 

 



 

81 
 

 

3. DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 

 

3.1. Conceção 

 

3.1.1. Expectativas inicias (Pessoais) 

 

Antes do começo da época desportiva foi com grande agrado que recebi 

a proposta de ser treinador adjunto dos Juvenis A sub-17. Isto porque conhecia 

o treinador principal, tendo já trabalhado com ele na época anterior nos Infantis 

A sub-13, e porque eram jogadores que eu não conhecia, o que faria com que a 

nova época fosse mais desafiante. Outra das minhas motivações foi o facto de 

ter subido de divisão na AJEFHG como jogador, tendo sido uma das minhas 

épocas mais memoráveis, e queria também conseguir esse feito como parte da 

equipa técnica.  

Os meus objetivos pessoais à partida para esta nova época eram então: 

- Aprender o máximo possível no que toca ao conhecimento do jogo de 

Futebol de 11; 

- Perceber de que forma devemos preparar uma época desportiva, um 

mesociclo, um microciclo, um treino, um exercício, desenvolvendo o máximo de 

conhecimento inerente ao treino desportivo;  

- Aprimorar a minha intervenção e orientação no treino de Futebol; 

- Obter o mesmo resultado como treinador que tive com jogador nesta 

equipa e nesta divisão (subir à 1ª Divisão Distrital); 

- Começar a ter uma reflexão mais crítica, questionando-me para além do 

“o que?”, ou seja, pensado “porquê” e “como”. 
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3.1.2. Expectativas inicias (Coletivas) 

 

Objetivos de Preparação e de Formação 

 

Os objetivos de formação, são dirigidos essencialmente para a melhoria 

do jogador, assente nos pressupostos definidos no Modelo de Jogo do Clube, 

visando a formação de um jogador de qualidade, que lhe permita poder aceder 

a mais elevados níveis de rendimento desportivo. 

  Mais especificamente pretendemos desenvolver: 

- A Melhoria das diferentes habilidades técnico-táticas 

- Um Melhor conhecimento tático do jogo 

- A Melhoria das capacidades motoras 

- O incentivo da melhoria das capacidades volitivas 

- As atitudes e valores para uma melhor integração dos jovens na sociedade 

 

Objetivos de Competição 

Não tendo o conhecimento prévio do valor das equipas adversárias com 

quem nos iremos defrontar no campeonato distrital de Sub-17 da 2ª divisão da 

AF Porto, definimos junto dos jogadores, o podermos classificar-nos nos 2 

primeiros lugares da prova, que dão acesso a disputar a fase final e obter uma 

classificação melhor do que a alcançada na época 2017/18 

 

 

3.1.3.  Sistema de Jogo Estruturante Utilizado  

 

“Sendo o Futebol um jogo de dinâmicas, a estrutura e apenas o início da 

organização, visto que, com o decorrer do jogo, a funcionalidade (dinâmica) 

assumirá o papel principal.” (Miranda, 2009;  

O Sistema de Jogo Estruturante utilizado, deve ser visto apenas como o 

ponto de partida para as mais diversas relações e corelações que existem num 

jogo de Futebol, promovidas pela dinâmica do mesmo. Segundo Oliveira (2004; 

pp.152) organização estrutural refere-se às disposições iniciais dos jogadores 
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em campo”, ou seja, é quase uma representação estática do posicionamento dos 

jogadores em campo, como se fosse a seu “ponto base” 

A nossa estrutura de jogo foi durante a 1ª fase toda um 1+4+4 

(losango)+2, sendo que depois nas fases posteriores adaptamos um pouco à 

realidade mais complexa e usamos um 1+4+4+2 clássico, com o meio campo 

em linha.  

 

 

Figura 7 - Estrutura 1+4+4 (losango) +2 

 

 

Figura 8 - Estrutura 1+4+4 (linha) +2 
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       3.1.4. Modelo de Jogo Adotado 

 

“Eu tenho uma ideia, como realizador de um filme (…), mas o filme vai 

sendo feito também pelos jogadores e pela equipa em conjunto com o realizador 

como treinador” (Garganta, 2014). 

A nossa conceção de jogo está muito ligada ao controlo do jogo, sendo 

que pretendíamos que a equipa conseguisse sempre dominar o adversário, 

conseguindo impor o seu ritmo e estilo de jogo em grande parte do tempo de 

jogo, estando assim mais perto de ganhar.  

A equipa demonstrava ter um grande à vontade na circulação de bola e 

criação de superioridade numérica na zona da bola, permitindo sempre um jogo 

apoiado com uma progressão no terreno segura. Essa criação de constantes 

superioridades numéricas deve-se ao grande grau de liberdade que os jogadores 

tinham em relação à sua mobilidade, sendo que sempre foi promovido permutas 

de posições, encontrando uma diferença muito importante entre “estar no 

espaço” e “aparecer no espaço”. 

Sentiram-se sempre mais confortáveis a tentar sair a jogar desde o 

pontapé de baliza, tentando sempre ao máximo deixar o confronto físico de lado. 

Isto só foi possível pelo grau de qualidade técnica que era relativamente elevado 

para a 2ª Divisão, com jogadores capazes de passar/receber, receber bola 

orientada, ler o jogo antes de receber a bola, entre outras qualidades técnicas. 

A criação de superioridade numérica no pontapé de baliza baseia-se em meter 

mais um jogador no 1º momento do jogo do que o adversário, criando uma 

superioridade de 2 jogadores (esse jogador a mais e o GR que também é um 

elemento importante na construção do jogo).  

A nossa ideia era então, a partir do 2º momento de construção, conseguir 

perceber onde estava o espaço livre a aproveitar pelo adversário, sendo que a 

equipa demonstrava grande capacidade para tocar a bola num jogo mais 

apoiado até a ter “descoberta” (rodando o jogo as vezes que fossem 

necessárias), ou jogar mais direto, reconhecendo vantagem no espaço atrás da 

linha defensiva adversária.  
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A nossa ideia de jogo era, fundamentalmente, ter a capacidade de 

perceber o que o adversário nos dá, tentando sempre controlar o jogo e ter mais 

bola do que adversário (quem tem bola está quase sempre mais perto de marcar 

golo). Em Organização Ofensiva tínhamos como objetivo conseguir diferenciar o 

jogo curto e apoiado, tentar sempre sair da zona de pressão e dar velocidade à 

bola. Em organização defensiva queríamos provocar a saída curta para depois 

pressionar e tentar ganhar a bola no meio campo ofensivo e conseguir baixar as 

linhas quando o adversário conseguisse ter “bola descoberta”. 

  

Figura 9 - Esquema Ideia de Jogo 

 

 

3.1.4.1. Organização Ofensiva 

Segundo Castelo (1994), o processo ofensivo estabelece a forma 

geral de organização das ações dos jogadores no ataque, 

estabelecendo um conjunto de princípios que visam a racionalização 

da fase ofensiva, de forma a assegurar a progressão/finalização e a 

manutenção da posse de bola.). Oliveira (2004, p.147) afirma que o 

momento ofensivo é “…caraterizado pelos comportamentos que a 

equipa assume aquando da posse de bola com o objetivo de preparar e criar 

situações ofensivas de forma a marcar golo”. 

 

Ideia de Jogo

Organização 
Ofensiva

Princípios 
Gerais

Sub-
Princípios

Sub-Sub 
Princípios

Fases do Jogo

Transição 
Defensiva

Princípios 
Gerais

Sub-
Princípios

Sub-Sub 
Princípios

Organização 
Defensiva

Princípios 
Gerais

Sub-
Princípios

Sub- Sub

Princípios

Fases do Jogo

Transição 
Ofensiva

Princípios 
Gerais

Sub-
Princípios

Sub- Sub 
Princípios



 

86 
 

Princípios Gerais 

a) Mobilidade 

O nosso processo ofensivo baseia-se muito na capacidade que os jogadores 

têm de se mover, procurando espaços livres e ocupando posições que não são 

as suas posições naturais.  Essas movimentações favorecem o aparecimento de 

novos espaços de jogo que propiciam melhores condições ao portador da bola, 

para dar sequência a ação ofensiva em direção à baliza adversária e/ou para 

que outros jogadores da equipe se movimentem no espaço de jogo efetivo(da 

Costa, Garganta, Greco, & Mesquita, 2009). 

Sendo assim, esta dinâmica cria grandes dificuldades aos adversários, 

baralhando e arrastando marcações, criando espaço na organização adversária. 

Futebol é um jogo de movimento e inteligência, pelo que promovemos uma 

grande mobilidade nos jogadores.  

 

b)  Espaço 

Em organização ofensiva queremos sempre jogar em “campo grande”. Isto 

é, jogar em grande profundidade, tendo os avançados mais esta função de 

“prender” a linha defensiva adversária em profundidade, e ter sempre a equipa 

mais “larga” do que o adversário. Funcionando quase como um estendal, onde 

queremos que a roupa estique e seque, pretendemos segurar o adversário pelas 

pontas e criar espaço na sua organização. Assim, o afastamento de alguns 

jogadores do centro do jogo cria espaços para outros jogadores beneficiarem de 

corredores livres em direção à baliza adversária ou facilitando a ocorrência de 

situações de 1vs1 ou 2vs1 (Castelo, 1996). 

 

c)  Penetração 

Sendo o objetivo da organização ofensiva fazer o golo, pretendemos que os 

jogadores consigam levar bastantes vezes a bola até à baliza. Segundo Castelo 

(1996) a orientação dos comportamentos de penetração deve ser feita em 

direção à baliza adversária, ainda que num equilíbrio entre as possibilidades e 
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os objetivos finais e momentâneos. Para tal, a penetração torna-se num princípio 

fundamental, sendo que pode ser feita de várias formas: com bola e sem bola, 

ou seja, podemos conduzir a bola e penetrar na defesa adversária através do 

drible; ou então realizar movimentos de rutura, onde pretendemos receber a bola 

mais á frente. Muitas vezes, quando um jogador não encontra soluções para 

libertar a bola, a solução é ele mesmo, sendo que deve entrar penetrar, 

provocando uma reação no adversário que poderá criar espaços ao sair da sua 

posição. 

 

d)  Cobertura Ofensiva 

Todos os movimentos realizados em manobras ofensivas devem ser 

cobertos por outro jogador em linha de apoio. Por duas razões: primeiro porque 

queremos dar a garantia ao portador da bola que se não encontrar uma linha de 

passe ou uma solução para progredir no terreno, terá sempre uma linha de passe 

em apoio que permita a equipa guardar a bola e procurar uma solução melhor, 

reduzindo o número de perdas de bolas; segundo, porque se o portador da bola 

perder a mesma, temos mais um jogador para reagir à perda por perto, ficando 

logo com 2 jogadores a reagir à perda da bola (o que a perdeu e o que estava a 

dar cobertura ofensiva).  

O princípio da cobertura ofensiva está então relacionado com as ações de 

aproximação dos companheiros de equipa ao portador da bola, proporcionando 

opções ofensivas para dar sequência ao jogo, através do passe ou de uma ação 

de penetração na defesa adversária(da Costa et al., 2009). 

 

Subprincípios 

a) Circulação da bola 

Circulação em amplitude e profundidade; 

Ter a equipa bem aberta para conseguir aproveitar todo o espaço do 

terreno; 
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Circulação da bola através de passe ou condução (provocando o 

adversário a reagir e abrir espaços), de preferência pelo corredor central. 

Quando não for possível avançar pelo corredor central, tentar avançar pelos 

corredores laterais;  

Mobilidade permanente, com possibilidade de trocas posicionais; 

O portador da bola deve ter sempre, pelo menos, 2 linhas de passe 

seguras; 

Equipa tenta progredir junta para uma possível reação à perda da bola. 

   

b) Tentar obter superioridade numérica:  

Variar o jogo de corredor as vezes necessárias para conseguir criar uma 

falha na organização adversária e entrar na mesma; 

Dar velocidade à bola e não esperar pelo adversário torna-se fundamental 

para criar desequilíbrios no adversário;  

Laterais devem apoiar o ataque sempre que possível, tentando criar 

superioridade numérica com os alas ou avançados; 

Avançados num primeiro momento devem dar profundidade á equipa, 

colando-se na linha defensiva adversário, mas depois devem “descolar” para 

aproveitar o espaço entrelinhas com o médio ofensivo; 

  

 c) Respeitar quem está de frente:  

Tentar sempre conseguir receber a bola com os apoios colocados de uma 

forma que permita ao jogador estar de frente para o jogo e receber a bola de 

forma orientada para aquilo que pretende fazer.  

Se o jogador não conseguir deve tocar a bola para apoios que apareçam 

de frente para o jogo. Estes são quem está em melhores condições para ler o 

jogo e têm a vantagem de estar a ver a baliza adversária. Sendo assim, 

acreditamos que, mesmo que signifique fazer um passe atrasado, poderá 

permitir chegar de forma mais segura à baliza do adversário, criando condições 

para criar ou finalizar. 
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d) Jogador livre (mostrar-se ao jogo): 

É fundamental que os jogadores que se encontram livres queiram receber 

a bola. Todos os jogadores devem ter a coragem de assumir e pedir a bola, 

mostrando-se aos colegas que se encontram pressionados. Assim sendo, 

apelamos à visão de jogo dos nossos jogadores, mas também à comunicação, 

que se torna fundamental no processo de construção de uma equipa.  

 

Sub-Subprincípios 

a) Dar velocidade à bola 

É fundamental que os jogadores percebam que quem corre mais rápido é 

a bola, mas que quem a faz andar são eles (os jogadores). O tempo que demora 

um jogador desde o momento em que recebe a bola, até ao momento em que a 

passa, ou remata, ou cruza, torna-se crucial para criar desequilíbrios. Os grandes 

jogadores conseguem ver o que vão fazer antes de receberem a bola, sendo 

que, não perdem tempo entre os momentos de receção e de passe a ler o jogo, 

porque já o leram. Essa é a base do sub-subprincípio de dar velocidade à bola, 

não é necessariamente passar com força de forma a que a bola vá rápida até ao 

colega (também faz parte), mas sim ser rápido a decidir e não esperar a pressão 

do adversário para soltar a bola. 

  

b) Variar jogo curto/longo 

Todas as equipas têm uma determinada forma de jogar que se adequa 

mais às suas características. De acordo com as características dos nossos 

jogadores, e da nossa realidade (jogadores muito técnicos e muito pouco físicos) 

jogamos por tendência um jogo curto e apoiado, tentando usar o menos possível 

o confronto físico e bolas disputadas. No entanto, é fundamental deixar o 

adversário desconfortável, sendo que devemos sempre estar atentos a possíveis 

linhas de passe longas que nos permitam chegar mais rápido à baliza. Queremos 

então que a nossa equipa seja tão boa a jogar apoiado, com mais segurança, 

assim como ter a capacidade de reconhecer uma linha de passe longa.  
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c) Ter mais jogadores por dentro e por cima 

O nosso jogo posicional, só tem sentido se nos permitir avançar no terreno 

e chegar à baliza adversária. Para isso, devemos conseguir povoar mais o meio 

do que o adversário (criar superioridade por dentro, onde está a baliza) tendo, 

no entanto, sempre jogadores capazes de dar largura e “esticar” a equipa 

adversária tentando criar espaço dentro da sua organização. Este sub-

subprincípio só tem significado se estes jogadores que se encontram por dentro 

nos permitirem avançar no campo, pelo que devemos ter muitos jogadores acima 

da linha da bola, promovendo assim um grande número de linhas de passe mais 

acima, cada vez mais perto da baliza adversária 

 

d) Ter paciência com a bola 

Este sub-subprincípio é fundamental para quem quer controlar o jogo com 

bola. Se quisermos sempre ir para a frente quando ganhamos a bola, o mais 

rápido possível e sem pensar muito, vamos perder muitas bolas, disputar outras 

tantas, e nós não queríamos isso pelas características dos jogadores. Assim, é 

necessário que os jogadores tenham paciência para rodar o jogo as vezes 

necessárias, antes de conseguirem criar espaços no adversário, fazendo 

também o adversário correr atrás da bola “enervando-o”. 

 

Fases do Jogo Ofensivo 

a) 1.ª Fase: a construção  

Na saída de bola através de pontapé de baliza, tentamos sair através dos 

centrais, que se posicionam na zona lateral da área, de forma a receberem a 

bola com espaço grande parte das vezes. Os laterais são projetados para 

prender os alas adversários, e podem aparecer 2 apoios centrais (médio centro 

e médio ala, ou médio ofensivo), de acordo com a disposição do adversário 

(sempre na tentativa de criar superioridade numérica de forma a conseguir sair 

com a bola limpa).  

Se não for possível sair curto pela pressão do adversário, o GR deve 

mandar a equipa fechar e tenta jogar a bola na profundidade, em zonas laterais 



 

91 
 

avançadas, procurando um avançado que consiga receber a bola e esperar o 

apoio da equipa de frente. Neste caso devemos ser muito rápidos a juntar na 

zona da bola, quer para oferecer linhas de passe ao jogador que recebe a bola 

quase sempre com pressão, assim como para poder disputar a 2ª bola depois 

do confronto aéreo.  

 

Figura 10 - Subprincípios ofensivos (configuração do sistema estrutural no PB) 

b)  2.ª Fase: a preparação para a criação de jogo  

A nossa transição do 1º para o 2º momento era preferencialmente feita 

com base em passes curtos e um jogo mais apoiado, tentando sempre conseguir 

criar superioridades numéricas e aproveitar os espaços livres para conseguir 

chegar ao meio campo ofensivo com a bola limpa e em condições de progredir. 

A criação de superioridades por dentro torna-se fundamental para 

conseguir sair desde trás com bola. Se a pressão for alta, e feita com uma linha 

de 3 (como ocorreu normalmente) há um outro jogador que chega na zona 

central, tentando criar essa superioridade. Esse jogador tanto pode ser um dos 

médios interiores, como o médio ofensivo que teve sempre liberdade para descer 

para zonas interiores ou laterais na tentativa de ganhar espaço para criar. 

A partir do momento em que a bola circula, o nosso objetivo era conseguir 

criar TEMPO e ESPAÇO para ter jogadores de frente para o jogo, prontos para 

provocar o adversário em condução, ou para ler o jogo e tomar a melhor decisão. 

Grande parte das vezes, a jogar em 1+4+4 (losango) +2 contra um 1+4+3+3 

clássico que costumamos defrontar durante esta época, o espaço encontrava-
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se em zonas interiores contrárias ao lado da bola, sendo então o MI do lado 

contrário aquele que teria mais vezes condições (espaço e tempo) para receber 

a bola de frente para o jogo e criar a partir daí. Nasce aqui então a necessidade 

de ter paciência a jogar Futebol, tentando rodar o jogo as vezes suficientes para 

o adversário falhar na pressão e abrir espaços na organização defensiva.  

  

c)  3ª Fase: a criação de jogo 

A nossa fase de criação revelou-se ser suficientemente híbrida, de forma 

a deixar sempre o adversário desconfortável: fomos sempre mais fortes a jogar 

curto, aproveitando a inteligência dos nossos jogadores, capazes de jogar 

entrelinhas, quebrando assim barreiras até chegar a zona de finalização 

(colocação de pelo menos 1 jogador entrelinhas sempre, que chegaram a ser 3 

em determinadas situações); mas soubemos aproveitar o espaço nas costas da 

defesa quando assim era necessário, utilizando a velocidade da nossa linha 

avançada (ou dos médios interiores em movimentos de profundidade aquando 

de uma “bola descoberta”) e uma grande qualidade de passe dos nossos laterais 

e linha média. Essa variação deu-nos muitos frutos, conseguindo chegar à baliza 

adversária várias vezes por jogo.  

Um dos pressupostos da nossa fase de criação é também a liberdade de 

movimentos. Possuindo uma linha média muito inteligente, e com uma relação 

ótima com a linha avançada (avançados tinham capacidade para perceber 

quando tinham de descolar da defesa e procurar bola em espaços mais baixos, 

entrelinhas ou quando deviam fixar a defesa dando espaço aos médios), demos 

desde o inicio grande liberdade para que os jogadores encontrassem espaço 

livre para criar superioridades. Esse trabalho era feito pelo médio ofensivo e 

pelos médios interiores. O médio ofensivo tinha liberdade para cair em zonas 

mais baixas interiores ou lateralizando, assim como em zonas superiores por 

fora, criando superioridades mais perto da área adversária. Já os médios 

interiores, tinham grande liberdade para aparecer em zonas interiores ofensivas 

(zona 10), assim como realizar movimentos de rutura, em conexão com os 

avançados. 
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Esta liberdade de movimentos deixava sempre o adversário confuso, 

sendo que poderíamos durante a mesma jogada assumir configurações 

diferentes, baralhando os posicionamentos defensivos e as marcações. 

Aquando de um jogo mais direto, um fator de grande importância é a 

velocidade com que a equipa se consegue juntar em bloco, na zona onde a bola 

vai cair. A criação de uma aglomeração de jogadores da nossa equipa permitiu-

nos ganhar muitos duelos aéreos, mas também as segundas bolas desses 

duelos, tendo logo muitos jogadores para conseguir sair da zona de pressão em 

toque curto, jogando já no meio campo ofensivo. 

 

 

d)  4ª Fase: a finalização  

A fase de finalização demonstrou ser o nosso momento menos eficaz no 

processo ofensivo. No entanto, tínhamos um grande leque de ferramentas nesta 

fase: desde o remate exterior que serviu muitos jogos para fazer a linha 

defensiva saltar para fora, criando espaços atrás dela; criação de superioridades 

externas de forma a conseguir entrar na área ou fazer cruzamento (o mais 

proveitoso para nós foi o passe atrasado); conseguir ligar por dentro, quebrando 

a linha defensiva quer por passe ou por condução, conseguindo entrar na área 

em zona de finalização.  

Um dos fatores mais importantes na fase de finalização, e que foi 

melhorando muito ao longo da época, é a quantidade de jogadores que as 

equipas metem na área nos momentos de finalização. Sendo um jogador na área 

pouco para conseguir aumentar exponencialmente as hipóteses de marcar golo, 

o número ótimo é 3 ou 4, devendo sempre estar atentos aos jogadores em zonas 

de equilíbrio, para reagir à perda da bola. 

 

- Zonas de finalização devem ser racionalmente ocupadas:  

- Um jogador a entrar no 1.º poste;  

- Um jogador ataca o 2º poste; 

- Um jogador procura o espaço à entrada da área, na eventualidade de 

sair um cruzamento atrasado ou aproveitar uma segunda bola;  
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3.1.4.2. Transição Defensiva 

 

A transição defensiva é o momento em que a equipa perde a bola, sendo que 

se caracteriza pelos comportamentos que a equipa evidencia aquando da perda 

da bola e como é a sua reação à mesma. Podem existir várias formas de 

conceber este momento, umas mais conservadoras e outras mais atrevidas. 

Princípios Gerais 

a) Pressionar o portador da bola 

É fundamental que em transição defensiva o portador da bola seja 

pressionado. A pressão exercida sobre o portador da bola não só nos dá a 

hipótese de recuperar a bola, assim como condiciona o jogador adversário, 

dando tempo à equipa de se reorganizar, podendo até promover o erro do 

adversário. Não dar espaço e tempo ao jogador com bola é de extrema 

importância, não deixando que o mesmo tenha tempo para pensar e executar 

com calma e máxima precisão.  

Queremos então que o portador da bola seja sempre que possível 

pressionado, quer no momento logo após a perda da bola, assim como no 

possível desenvolvimento da transição. 

b) Recompor organização atrás da linha da bola 

Assim como é pedido aos jogadores que em organização ofensiva ocupem 

posições acima da linha da bola, tentando progredir no terreno, aquando de uma 

transição defensiva, pedimos aos jogadores que consigam recompor a 

organização atrás da linha da bola, exatamente pela mesma linha de 

pensamento: tentar impedir a progressão no terreno do adversário. Queremos 

sempre, então, ter mais jogadores que o adversário entre a linha da bola e a 

nossa baliza.  
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Subprincípios:  

a) Reação à perda da bola 

Na nossa equipa, pretendemos uma rápida mudança de atitude ataque-

defesa, em que o jogador que perdeu a bola deve ter uma rápida reação à sua 

perda, recuperando defensivamente sempre que esta situação acontecer.   

A mudança de atitude ofensiva para defensiva foi muito satisfatória. No início, 

foi um dos momentos mais preocupantes, pois o plantel era constituído na sua 

maioria por jogadores mais novos, o que traria, à partida, alguma dificuldade em 

jogos com muitos duelos defensivos, contra equipas fisicamente superiores. No 

entanto, a equipa demonstrou um caráter muito amadurecido nos diferentes 

jogos, salientando-se a postura intensa e agressiva em cada duelo (defesa 

menos batida da série 3, com 9 golos sofridos). Ao mesmo tempo, a boa 

organização da Equipa contribuiu de certa forma para colmatar algum défice que 

se podia verificar nesse momento do jogo. 

Era importante que a equipa reconhecesse este momento no jogo, pois 

pretendemos que os jogadores reajam de forma agressiva às perdas da bola, 

procurando sempre a superioridade numérica na zona da mesma.  

 

b) Perceber o estado da bola e das organizações 

Também, devemos saber quando pressionamos o adversário, não deixando 

a bola sair da zona onde a perdemos, ou quando devemos pressionar apenas 

para condicionar e entrar em organização defensiva. A pressão para voltar a 

ganhar a bola deve ser feita de forma agressiva, preferencialmente quando a 

perdemos nos corredores laterais. Nesta situação os jogadores da zona central 

deverão comunicar, avisando os jogadores em questão que a equipa está 

equilibrada e que podem pressionar da forma que pretendemos nas zonas pré-

definidas.   

Quando perdemos a bola no corredor central, o jogador que a perdeu deve 

rapidamente recuperar defensivamente impedindo a progressão do adversário.   
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O nosso objetivo primordial neste momento do jogo é recuperar a bola o mais 

rápido possível, procurando a superioridade numérica na zona onde a perdemos 

e no espaço circundante (corredores laterais).  

Pretendemos, assim, que os nossos jogadores consigam pressionar o 

portador da bola, o espaço circundante e os jogadores sem bola, de forma a 

ganhar a posse da mesma, ou entrar em organização defensiva com a equipa 

fechada e equilibrada, sem espaços abertos entre linhas. 

 

c)  Fechar sempre a zona central 

Qualquer que seja a situação de jogo, independentemente do estado da bola, 

das relações numéricas e do estado da bola, temos sempre como principal 

objetivo em transição defensiva fechar o sector central. Isto porque a baliza que 

defendemos se encontra no sector central, obrigando-nos a dar sempre 

prioridade ao fechar a zona central, tentando ter mais jogadores que o adversário 

lá.   

 

Momentos do Jogo: 

a) Após a perda  

Após a perda da bola é fundamental haver uma reação rápida e forte à 

perda da bola, por várias razões: primeiro porque gostamos de jogar no meio 

campo ofensivo, usando um bloco alto, tendo sempre os jogadores juntos e com 

várias soluções, sendo então obrigatória uma reação forte à perda da bola, não 

permitindo ao adversário aproveitar o espaço atrás da nossa linha defensiva; 

depois porque se ganhamos a bola onde a perdemos (no meio campo ofensivo) 

estamos mais perto de criar desequilíbrios em zonas mais perto da baliza 

adversária, ou seja, mais perto do golo. O facto de jogarmos em bloco alto ajuda-

nos neste aspeto, sendo que normalmente temos muitos jogadores perto da 

zona da bola, disponíveis para “cair” logo sobre o portador da bola. 

Se o adversário for capaz de sair desse 1º momento de pressão, 

conseguindo ter a bola descoberta (sem pressão), a equipa deve ser capaz de 
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reconhecer esse estímulo e recuar as linhas, tirando o espaço atrás da linha 

defensiva, evitando uma bola longa bem-sucedida por parte do adversário, e 

controlando a profundidade. 

 

b) Em transição 

Em transição o objetivo era sempre conseguir acompanhar o adversário, 

fechando as zonas centrais e tentando empurrar o adversário para fora. Em 

qualquer que fosse a situação (superioridade, igualdade ou inferioridade 

numérica) os jogadores regiam-se pelo “guardar a baliza”, deixando o adversário 

explorar as zonas exteriores, não sendo atraídos.  

No entanto, o fator pressão deve sempre estar presente, pressionando o 

adversário e possibilitando possíveis erros do mesmo, ou apenas não deixando 

que este pense e atue com espaço e tempo. Para isso a mudança de posições 

torna-se inevitável, em momentos de transição. Queremos que o jogador da 

pressão o pressione de frente e não de lado ou por trás, sendo que acaba sempre 

por ser um jogador da última linha a sair na pressão. Esta pressão de frente 

demonstra ser mais eficaz, pois o jogador é capaz de orientar o adversário de 

acordo com a sua posição corporal, algo que os jogadores que vêm de trás só o 

conseguem fazer se forem mais rápidos. É então fundamental que a zona que 

este deixa seja ocupada por outro jogador que venha em transição (muitas vezes 

o médio defensivo ou o lateral). 

 

3.1.4.3. Organização Defensiva 

O momento de Organização Defensiva é um momento decisivo nos jogos. 

Acredito que uma equipa que saiba defender e atacar razoavelmente consegue 

bater uma equipa que só sabe atacar, porque todos os jogos estão cheios de 

momentos distintos, sendo inevitável passar por organização defensiva num 

jogo.  

Para Garganta e Pinto (1998) quando não se tem a bola, deve-se procurar 

recuperá-la, recorrendo a 4 princípios básicos defensivos: contenção (i.e., fechar 

linha de remate ou de progressão colocando um jogador entre a bola e a baliza); 
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cobertura defensiva (i.e., criar superioridade numérica junto da bola incluindo um 

segundo defensor);  equilíbrio (i.e., restabelecer a igualdade numérica após 

situações de rutura); e concentração  (i.e., restringir o espaço disponível para 

jogar, diminuir a amplitude do ataque, obrigando o adversário a jogar em 

pequenos espaços, de forma a facilitar a cobertura defensiva e a criação 

permanente de situações de superioridade numérica). 

O que pretendíamos neste momento era que a equipa adotasse 

comportamentos de pressão média/alta (consoante os jogos) com o objetivo de 

ganhar a bola o mais perto possível da baliza adversária. Para isso, muitas 

vezes, tivemos que provocar a saída curta (não pressionar alto, retirando a 

profundidade e provocando uma saída curta do adversário para depois 

pressionar), isto porque grande parte das equipas com que nos defrontámos 

tinha como princípio o jogo longo, não demonstrando grande interesse em sair 

curto desde o GR.  

No entanto, devemos ser capazes de reconhecer se a pressão está a ser 

ou não bem feita, evitando grandes desequilíbrios no caso de não estar. Saber 

reconhecer valor no adversário pode ser neste momento específico muito 

importante, recuando as linhas e tentando perceber melhor o modo de pressão 

a adotar de acordo com as características do jogo do adversário. 

Todos os jogadores devem estar por dentro do modo de jogar da equipa, 

muito mais neste momento específico, onde a organização grupal é fundamental, 

baseada numa forte comunicação entre os jogadores, ajudando-se mutuamente 

e promovendo a concentração na zona da bola.  

A Equipa demonstrou ter um grande entendimento e capacidade de 

realização do princípio da cobertura na zona da bola, bem como no equilíbrio 

defensivo, nomeadamente na linha avançada e linha média, mais 

especificamente, no equilíbrio que é dado pelo Avançado e médio interior 

contrário à bola. 

Outro aspeto a salientar, foi a capacidade de duelo aéreo dos nossos 

jogadores que evoluiu, principalmente, quando as equipas adversárias 

apresentavam um jogo constantemente aéreo para a zona dos nossos defesas 

centrais e também a capacidade de perceber quando deveriam entrar em 
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contenção ou sair na pressão para ganhar a bola, de acordo com o equilíbrio 

durante esse momento (ou a falta dele) 

Em suma, pensamos que este momento veio beneficiar, na globalidade, 

o modo de pensar e de jogar da Equipa, sendo que foi cada vez mais notório a 

capacidade de entender os momentos de jogar curto ou longo. 

 

Princípios Gerais: 

a) Equilíbrio 

No nosso momento defensivo queremos que a equipa esteja equilibrada, 

tendo mais jogadores atrás da linha da bola do que o adversário, tentando 

conseguir tapar as linhas de passe para o nosso interior. Queremos ter mais 

gente na zona da disputa de bola, apoiando os jogadores que se encontram nas 

primeiras linhas de pressão com coberturas defensivas, tentando empurrar o 

adversário para trás ou para as linhas.  

b)  Concentração 

Em organização defensiva uma das maiores preocupações é conseguir 

meter mais jogadores na zona da bola do que o adversário, sempre com o foco 

de proteger a baliza (zonas interiores), aumentando sempre a pressão em zonas 

centrais.  

c)  Contenção 

Sendo o objetivo da organização defensiva impedir que o adversário chegue 

à nossa baliza, temos sempre que tentar condicionar o portador da bola, 

diminuindo o espaço de ação do mesmo. Queremos tentar orientar o adversário 

para zonas favoráveis para nós, tentando travar a progressão do adversário, 

dando tempo para que a nossa estrutura se organize. A contenção deve ser feita 

até que o jogador esteja suficientemente coberto para poder atacar o adversário, 

tentando recuperar a bola. Esse é um momento de comunicação importante, 

onde o primeiro jogador a pressionar percebe que pode “saltar” ou “cair” no 

jogador adversário.   

d)  Cobertura Defensiva 
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As coberturas defensivas são de extrema importância por várias razões: o 

facto de existirem coberturas defensivas significa que a equipa se encontra em 

concentração e equilibrada, porque todas as coberturas defensivas devem ser 

feitas entre a bola e a baliza; são também de extrema importância pelo facto de 

conseguirem reagir a um possível drible sobre o 1º jogador a pressionar, 

funcionando como um novo obstáculo, dando tempo ao jogador que foi 

ultrapassado de recuperar a posição; e também porque são estas coberturas 

que dão liberdade ao jogador mais perto da bola de parar de conter e partir para 

o jogador, tentando intercetar a bola.   

 

Subprincípios: 

 

a) Tentar impedir jogo interior 

Sendo a baliza a zona mais central do terreno, devemos sempre tentar 

impedir que o adversário consiga jogar no nosso meio. Para isso juntamos as 

linhas quer em profundidade quer em amplitude, jogando num bloco, variando 

de lado de acordo com a zona da bola. Isto porque assim se torna mais difícil 

para o adversário jogar no nosso meio se não tivermos espaço entrelinhas. 

 

b) Empurrar adversário para trás ou para o lado 

De acordo com o referido acima, devemos proteger sempre o nosso meio, 

tentando empurrar o adversário para trás ou para os lados. Este fenómeno só é 

possível usando um bloco compacto, que seja mais forte do que a capacidade 

técnica do adversário, obrigando-o a procurar soluções de apoio recuado, uma 

vez que entrar no jogo interior não seria viável. 

 

c) Tentar criar superioridade numérica 

Criar superioridade numérica é uma preocupação constante num jogo de 

Futebol, em qualquer dos 4 momentos do jogo. A organização defensiva não é 

exceção, pelo que tentamos ao máximo conseguir juntar no lado da bola, criando 

uma grande concentração que torne muito difícil a entrada do adversário na 

nossa organização. Queremos então ter sempre superioridade, também para 
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precaver possíveis soluções de 1vs1 apresentadas pelo adversário, contando 

sempre com coberturas defensivas. 

 

Sub-subprincípios: 

 

a) Perceber bola coberta/descoberta no adversário 

Perceber que comportamentos devemos adotar consoante este fenómeno 

torna-se fundamental para quem gosta de defender em bloco alto. Este é um 

momento importante, sendo fácil de perceber, mas um pouco mais difícil de 

realizar. Tudo gira à volta do estado da bola: como se encontra a bola (se está 

controlada ou não), o jogador (orientação corporal, etc..) e se este jogador está 

ou não a ser pressionado. Tudo isto porque quando um jogador está a ser 

pressionado não consegue realizar os movimentos da mesma forma que 

consegue quando se sente com tempo e espaço. Ou seja, as equipas que 

gostam de jogar longo têm também preocupação em conseguir criar momentos 

ótimos para essa bola longa. E esse momento ótimo, é a bola descoberta (sem 

pressão). É neste momento que a equipa deve perceber o estímulo e retirar 

espaço nas suas costas, ou pelo contrário, se a bola estiver coberta, juntar as 

linhas mais acima e pressionar em bloco, tentando ganhar a bola no meio campo 

ofensivo. 

 

 

b) Aproximar ou afastar as linhas (da bola) 

Em organização defensiva há um momento de grande importância que deve 

estar presente no conhecimento de todos os jogadores, pois é um momento que 

exige uma excelente coordenação e comunicação entre a equipa. Trata-se do 

momento no qual a equipa deve conseguir perceber se deve aproximar as linhas 

na zona da bola, pressionando o adversário em zonas mais altas, ou o se é o 

momento de baixar as linhas, retirando o espaço nas costas da defesa. Estes 

movimentos devem ser muito bem coordenados, um pequeno deslize ou 

desconcentração podem resultar num desequilíbrio na nossa estrutura. O 

indicador para estes movimentos deve ser a bola coberta/descoberta, mas 
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também conjugado com outros fatores como a qualidade do portador da bola, se 

tem linhas de passe disponíveis, como foi executado o passe e a receção.  

 

c) Juntar as linhas defensivas em bloco 

Um dos objetivos da organização defensiva é não deixar que a equipa se 

“parta” em duas partes (a que ataca e a que defende). Isso é quase sempre 

possível, mas há momentos do jogo em que se torna tudo tão caótico, que fica 

muito difícil falar em equilíbrios e organizações. No entanto, queremos que estes 

momentos sejam cada vez mais escassos, fazendo com que a nossa equipa 

esteja sempre compacta em momentos defensivos, jogando em bloco e tentando 

bloquear todas as linhas de passe entre as nossas linhas. Isto só é possível 

porque temos uma linha defensiva razoavelmente rápida para ir buscar a 

profundidade (quando juntamos em bloco em zonas altas), assim como um GR 

que consegue estar atento a essas bolas.  

 

Fases do Jogo Defensivo: 

 

a) 1º Momento de pressão 

Como já referi anteriormente, devemos ser capazes de perceber como é 

que o adversário se sente mais confortável neste momento, tentando contrariá-

lo e metendo-o em situações desconfortáveis. Existem equipas que se sentem 

mais potentes a sair logo com um pontapé longo tentando ganhar a bola ou a 2ª 

bola e começando a jogar a partir daí, assim como há equipas que gostam de 

sair com jogo curto e apoiado desde o pontapé de baliza. O nosso objetivo neste 

momento é criar desconforto no adversário, provocando a saída curta as equipas 

que gostam de sair longo e vice-versa. 

Temos por preferência tentar pressionar o adversário no 1º momento de 

construção, pois temos uma equipa pouco física e pouco dotada então nos 

duelos aéreos, sendo que demonstramos ter mais capacidade para pressionar 

em vez de disputar. 
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b) Zonas/momentos de pressão:  

As zonas e momentos de pressão variam também de acordo com as 

características do adversário. Estava instalada uma ideia de que o momento e a 

zona de pressão ótima é quando a bola entra nas laterais, usando também a 

linha final como ajudante. Isso faz sentido, mas e se jogarmos contra uma equipa 

que se demonstra muito mais capaz de jogar por fora do que por dentro? 

Devemos continuar a encaminhar o jogo do adversário para fora, ou podemos 

mudar para uma pressão de fora para dentro?  Muitas das equipas que 

apanhámos este ano tinham muita vantagem a jogar por fora, com jogadores 

explosivos e fortes. Então conseguimos em muitos jogos criar desconforto no 

adversário ao pressioná-los de fora para dentro, pressionando depois em zonas 

centrais quando os jogadores recebiam a bola maioritariamente de costas para 

o jogo. 

 

c) Estímulos de pressão  

As referências para momentos e zonas de pressão são: 

- Jogador adversário recebe a bola de costas para a nossa baliza;  

- Passe em trajetória aérea;  

- Bola que entra no corredor lateral;  

- Receção ou passe defeituosos.  

 

d) Zona 6 adversária 

Considerando que jogamos com 2 avançados sempre 

(independentemente se jogamos com uma linha média em losango ou clássica), 

e com o intuito de guardar a nossa linha média para a 2ª linha de pressão, 

querendo sempre ter mais um jogador no sector intermédio, um dos avançados 

fica encarregue de assegurar a pressão na zona 6. Esta zona é fulcral para quem 

quer ter bola, sendo a zona pendular de qualquer equipa. É então fundamental 

que essa zona seja pressionada. Fazendo um trabalho de par, entre os 

avançados, onde um cai na zona da bola e o outro (o do lado contrário à bola) 

deve cair na zona 6, obrigando a equipa adversária a rodar por trás, sem 

conseguir progredir.  
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3.1.4.4. Transição Ofensiva 

O momento de transição ofensiva é um momento de explosão que pode 

decidir vários jogos. Existem inclusive equipas que têm como base do seu 

modelo de jogo a transição ofensiva, apostando nas características de potencia 

e velocidade dos seus jogadores. O que se pretende neste momento do jogo é 

conseguir apanhar a equipa adversária desorganizada, atacando o mais 

rapidamente possível a baliza para fazer golo.  

Parece ser um momento simples, mas é enganador. No momento da 

transição ofensiva, as equipas encontram-se fechadas e em organização 

defensiva (supostamente) e quando ganham a bola, o que acontece 

naturalmente é a equipa querer usar a largura e a profundidade do campo. Ou 

seja, passamos de um momento de concentração para um momento de 

dispersão, onde pode ser letal perder a bola. Normalmente, quando partimos em 

transição ofensiva, e perdemos novamente a bola, criam-se grandes 

desequilíbrios, pelo que este momento deve ser um momento de grande 

concentração e de pouco risco. 

Por muito que o objetivo deste momento do jogo seja chegar a baliza 

adversária o mais rapidamente possível, há sempre situações em que isso não 

pode ser feito com a maior segurança (e.g., bola coberta, equipa mal 

posicionada) e para não cairmos no erro de jogarmos a bola longa sem critério, 

a equipa deve conseguir perceber quando é que a situação do jogo proporciona 

uma transição rápida, ou quando devemos tentar sair da zona de pressão 

através de um jogo apoiado, usando apoios recuados, temporizando e 

esperando por uma melhor oportunidade de entrar no adversário em 

organização ofensiva. 
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Princípios Gerais: 

a) Tentar sair da zona de pressão 

O momento em que recuperamos a bola é fundamental no nosso estilo de 

jogo. Se queremos dominar e controlar o jogo tendo mais bola do que o 

adversário, temos de ser capazes de perceber que quando ganhamos a bola 

devemos imediatamente tentar sair dessa zona, que por norma tem um número 

grande de jogadores. Isto porque se o conseguirmos fazer iremos provavelmente 

conseguir criar desequilíbrios na organização do adversário, ou até porque 

conseguiremos ter mais espaço para pensar e executar. Quando este princípio 

geral não acontece, acabamos por ver um jogo que vira batalha campal, com 

ambas as equipas a quererem ir para a frente mal recuperam a bola, perdendo 

sistematicamente a mesma.  

Queremos ter jogadores capazes de entender este momento e perceber se 

têm vantagem e possibilidades de arrancar para a frente a partir dali, saindo da 

pressão com passes em rutura ou condução, ou se devem guardar a bola e sair 

da zona de pressão em apoio. 

b) Progredir no terreno 

O grande objetivo de uma transição ofensiva é conseguir progredir no terreno, 

se possível, até à baliza do adversário. É então um momento onde toda a equipa 

deve responder como um todo, onde não pode haver jogadores “desligados”. 

Tanto os que partem em rutura como os que ficam em zonas de equilíbrio. Isto 

porque a transição ofensiva pode-se tornar venenosa caso seja mal feita, e onde 

tentamos procurar criar o desequilíbrio no adversário, acabamos por nos 

desequilibrar a nós mesmos.  

Queremos então conseguir progredir no terreno após a recuperação de bola, 

e não importa como. Devemos garantir que o portador da bola tem várias 

soluções, de diferentes tipos, ou seja, devem haver jogadores a dar linha de 

passe em apoio, outros a pedir bola nos espaços entrelinhas e também devemos 

ter jogadores a “provocar” a profundidade, nas costas da defesa adversária.  

 

 



 

106 
 

Subprincípios:  

a) Após recuperação, procurar retirar a bola da zona de pressão com uma 

linha de passe segura (distinguir bola coberta / descoberta)  

Depois de recuperarmos a bola, é imperativo que tenhamos a capacidade de 

perceber o que o jogo nos está a dar. O objetivo quando recuperamos a bola é 

ficar com ela. Para isso temos de sair da zona de pressão, pois torna-se muito 

difícil conseguir ter bola e jogar a partir da zona onde ganhamos (normalmente 

existe uma grande aglomeração nessa zona). Podemos então usar duas formas: 

um jogo mais direto, onde conseguimos aproveitar o desequilíbrio do adversário; 

ou, quando não for possível jogar logo direto e ficar mais perto do golo, guardar 

a bola, saindo da zona de pressão através de um jogo mais apoiado.  

Um excelente indicador para perceber os comportamentos a adotar nas 

diferentes situações, é o fator bola coberta/descoberta, sendo que quando a bola 

está descoberta, o jogador tem tempo e espaço para executar um bom passe 

longo, e há tempo para o jogador que vai receber a bola fazer movimento de 

rutura, aproveitando o espaço (normalmente) atrás da linha defensiva 

adversária. Se a bola estiver coberta (com pressão), o jogador com bola não vai 

conseguir realizar um passe ótimo, pelo que devemos juntar, ter vários apoios 

disponíveis para conseguir sair da pressão e tentar desequilibrar o adversário. 

Em suma, bola coberta pede movimentos de apoio, e bola descoberta é um 

momento ótimo para movimentos de rutura.  

 

b) Perceber o estado da bola e das organizações 

Num momento crítico como este, é fundamental perceber que espaço é que 

o adversário nos dá. Se o adversário mal perde a bola recuar as linhas, mesmo 

que tenhamos a bola descoberta, vale a pena tentar buscar as costas da defesa? 

Quando isso acontece, é criado um espaço entre linhas defensiva e média? Ou 

a linha média também acompanha a defesa e rapidamente criam um bloco 

baixo? Todo o jogo é uma interação entre as duas equipas, e este momento não 

foge à regra.  
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Oliveira (2004) aponta que a chave destes momentos de transição será o 

aproveitamento da desorganização das equipas nos instantes imediatos à perda 

ou recuperação da posse de bola. Uma boa transição ofensiva é aquela onde a 

equipa consegue perceber o que o adversário nos dá e com base nisso 

consegue chegar o mais rapidamente e seguro possível ao golo. As equipas 

devem então reconhecer os comportamentos do adversário e perceber quais os 

espaços disponíveis para entrar na organização adversária e tentar fazer golo. 

 

c)  Procurar sempre a zona central 

Temos por regra tentar sempre progredir por zonas centrais do terreno. Por 

várias razões, como a da baliza ser no meio da linha final (uma delas), mas 

também porque assim podemos garantir que o adversário se concentra nesse 

mesmo meio, abrindo espaço nas alas. Por norma, se estivermos em 

superioridade numérica, os defesas vão aguentar até à linha da grande área em 

contenção, então é fundamental que existam jogadores a acompanhar o jogador 

que conduz a bola. 

 

Momentos do Jogo:  

a) Após a perda  

Após a perda da bola é fundamental haver uma reação rápida e forte à 

perda da bola, por várias razões: primeiro porque gostamos de jogar no meio 

campo ofensivo, usando um bloco alto, tendo sempre os jogadores juntos e com 

várias soluções, sendo então obrigatória uma reação forte à perda da bola, não 

permitindo ao adversário aproveitar o espaço atrás da nossa linha defensiva; 

depois porque se ganhamos a bola onde a perdemos (no meio campo ofensivo) 

estamos mais perto de criar desequilíbrios em zonas mais perto da baliza 

adversária, ou seja, mais perto do golo. O facto de jogarmos em bloco alto 

ajuda-nos neste aspeto, sendo que normalmente temos muitos jogadores perto 

da zona da bola, disponíveis para “cair” logo sobre o portador da bola. 

Se o adversário for capaz de sair desse 1º momento de pressão, 

conseguindo ter a bola descoberta (sem pressão), a equipa deve ser capaz de 
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reconhecer esse estímulo e recuar as linhas, tirando o espaço atrás da linha 

defensiva, evitando uma bola longa bem-sucedida por parte do adversário, e 

controlando a profundidade. 

 

b) Em transição 

Em transição o objetivo era sempre conseguir acompanhar o adversário, 

fechando as zonas centrais e tentando empurrar o adversário para fora. Em 

qualquer que fosse a situação (superioridade, igualdade ou inferioridade 

numérica) os jogadores regiam-se pelo “guardar a baliza”, deixando o adversário 

explorar as zonas exteriores, não sendo atraídos.  

No entanto o fator pressão deve sempre estar presente, pressionando o 

adversário e possibilitando possíveis erros do mesmo, ou apenas não deixando 

que este pense e atue com espaço e tempo. Para isso a mudança de posições 

torna-se inevitável, em momentos de transição. Queremos que o jogador da 

pressão o pressione de frente e não de lado ou por trás, sendo que acaba sempre 

por ser um jogador da última linha a sair na pressão. Esta pressão de frente 

demonstra ser mais eficaz, pois o jogador é capaz de orientar o adversário de 

acordo com a sua posição corporal, algo que os jogadores que vêm de trás só o 

conseguem fazer se forem mais rápidos. É então fundamental que a zona que 

este deixa seja ocupada por outro jogador que venha em transição (muitas vezes 

o médio defensivo ou o lateral). 
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3.2. Implementação das atividades 

 

3.2.1. Planeamento Anual 

 

 

Figura 11 - Planeamento Anual 2018/2019 
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3.2.2. O Microciclo 

 

O conceito de microciclo é abrangente a todos os desportos, mas existem 

tipos de microciclos mais direcionados para um desporto do que para outro. 

Como podemos imaginar, existem imensas diferenças entre os objetivos de um 

conjunto de sessões de treino no atletismo e no Futebol. O tipo de esforço 

realizados em momentos de competição são diferentes, assim como os fatores 

externos. São desportos que têm poucas semelhanças, obrigando então a que 

o microciclo semanal seja baseado em conteúdos bastante distintos.  

Segundo Platanov (2001) “... um microciclo é uma série de sessões de 

treino realizadas durante vários dias, tentando assegurar a consecução dos 

objetivos de uma etapa de treino específica, referindo também que os microciclos 

mais regulares são uma semana normal do calendário (7 dias)”.  

Existem, no entanto, dentro do Futebol, diferentes tipos de microciclos que 

permitem adequar o treino a diferentes características quer da equipa, quer do 

calendário. São eles: microciclo de readaptação ao esforço (MRE), uni 

competitivo / padrão (MUC), pluri competitivo (MPC) e extraordinário 

(MEx)(Pinheiro, Belchior, Sousa, & Santos, 2018). 

O MRE é focado na primeira semana de treinos depois das férias, onde 

existe uma preocupação em acomodar progressivamente os atletas ao esforço 

que irão realizar em momentos de competição ao longo da época. Nunca 

deixando de apelar aos exercícios com componentes técnico-táticas, devemos 

cuidar da intensidade de treino, controlando as seguintes variáveis: espaço, 

número de jogadores, tempo de exercício e de repouso. 

O MUC trata-se do microciclo padrão ao longo da época, sendo que é um 

microciclo preconizado para uma semana de treinos com um jogo ao fim da 

semana. Trata-se então de um microciclo onde apenas temos um momento de 

competição (como o próprio nome indica) e onde todas as sessões têm como 

objetivo preparar a equipa para as características do jogo que terá lugar no fim-

de-semana. 

O MPC trata-se de um microciclo que contém 2 ou mais momentos de 

competição, onde devemos ajustar todas as componentes presentes nas 
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unidades de treino de acordo com os constrangimentos do calendário, tendo em 

atenção o tempo de recuperação dos jogadores. A maior dificuldade neste tipo 

de microciclos é conseguir interligar conceitos técnico-táticos e estratégicos com 

os aspetos fisiológicos, de recuperação e fadiga presente nos jogadores. 

O MEx é um microciclo que ocorre poucas vezes numa época desportiva, 

com paragens de competição por períodos longos (férias, folgas nos 

campeonatos, etc…). Estes microciclos têm como objetivo conseguir consolidar 

aspetos mais técnico-táticos e estratégicos, aproveitando essas paragens nas 

competições para conseguir potenciar o modelo de jogo. São, também, 

momentos ótimos para ações de coesão grupal, assim como recuperação 

completa dos jogadores. 

No entanto, independentemente do microciclo utilizado, a verdadeira 

importância é que na organização desse conjunto de sessões de treino exista 

uma apropriação dos comportamentos do modelo de jogo da equipa(Pinheiro et 

al., 2018). 

Na AJEFHG existe 1 campo de 11 e 2 campos de 5, sendo que existem 

muitas equipas de competição, e muitas turmas da escola de Futebol, cria-se a 

problemática do tempo e espaço para treinos.  Assim sendo, este contexto 

permite-nos ter um microciclo com 3 treinos semanais (3ª, 4ª e 6ª) em metade 

de um campo de Futebol de 11, com jogo ao domingo. O microciclo uni 

competitivo, onde a distribuição dos treinos pelos dias de semana realizou-se 

grande parte das vezes de seguinte forma: 
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Tabela 9 - Características do Microciclo 

3ª 4ª 6ª Domingo 

• Reunião de 45’ com 

os jogadores onde 

grande parte das 

vezes se realiza 

análise vídeo do 

jogo do domingo 

que passou ou do 

jogo contra a 

equipa do próximo 

domingo; 

• Treino das 20:45 

até às 22:15, onde 

usamos muito 

jogos reduzidos em 

espaços curtos, 

provocando um 

grande volume de 

contrações 

musculares (treino 

de força) 

 

• Treino das 

18:00 até às 

19:30, onde 

usamos 

espaços 

maiores, onde 

os exercícios 

contêm maior 

número de 

jogadores 

(treino de 

resistência) 

• Treino com foco 

mais 

direcionado 

também para a 

tática 

• Treino das 18:00 

até às 19:30, 

onde 

costumamos 

realizar 

exercícios com 

elevada 

velocidade, ou 

seja, com 

contrações 

musculares 

muito velozes, 

mas de curta 

duração e tensão 

não máxima 

(treino de 

velocidade) 

• Jogo 

às 

9:00 

O microciclo (exemplo) 

A nossa equipa técnica costumava formular os objetivos para a semana 

de trabalho seguindo alguns parâmetros: indicadores dados no jogo que passou, 

assim como características do jogo que se aproxima, bem como o nível de jogo 

da equipa e a fase do processo de desenvolvimento.  

Nessa elaboração dos objetivos para o microciclo semanal, estão 

presentes dois documentos: o documento do microciclo e o posterior relatório do 

jogo referente a esse microciclo, resumindo a preparação para o jogo durante a 

semana e apresentando os resultados visíveis no jogo.  

A figura é referente ao microciclo nº 35, que ocorreu em Maio, numa fase 

em que já estávamos na fase de apuramento para campeão, e na qual íamos 

defrontar o Lavrense, equipa que nos tinha derrotado na primeira volta e que se 

encontrava em 1º lugar da série. 
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Figura 11 - Exemplo de Microciclo 

 

 

Figura 12 - Exemplo de conteúdos de Microciclo 
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3.2.3. As unidades de treino 

 

Dividindo os dias de treino pelos diferentes tipos de esforços a serem 

desenvolvidos, obtemos treinos com diferentes componentes no mesmo 

microciclo, com o objetivo de desenvolver diferentes capacidades. Assim, temos 

o treino de recuperação ativa, tensão, duração e velocidade. 

Nos treinos de recuperação ativa (1º ou 2º dia depois da competição) deve 

haver a preocupação de realizar exercícios em espaços reduzidos, podendo 

variar o número de jogadores, mas garantindo que a duração dos exercícios é 

mais curta e a intensidade é reduzida. (Oliveira, 2014) 

Segundo Oliveira (2014) para treinar tensão (força) os exercícios devem 

ser em espaços reduzidos, com um número reduzido de jogadores. A duração 

do exercício deve ser curta, mas a intensidade deve ser o mais alto possível 

(mais do que no jogo). Devemos garantir que haja um esforço com contrações 

concêntricas e excêntricas. Já nos dias em que o foco é a duração (resistência), 

os espaços dos exercícios devem ser grandes, onde deve existir um número 

elevado de jogadores e o exercício torna-se mais longo, sendo que devemos 

incutir uma intensidade semelhante à da competição. Temos então a 

preocupação de tornar este tipo de esforço o mais parecido com o jogo possível. 

O treino de velocidade requer exercícios em espaços não muito grandes, 

podendo variar o número de jogadores. As principais preocupações viram-se 

para a duração curta do exercício com intensidade máxima e os tempos de 

recuperação (5x mais do que a duração do esforço) (Oliveira, 2014). 

Sendo o nosso microciclo padrão apenas com 3 treinos (3ª, 4ª e 6ª) e com 

apenas um jogo ao domingo, as nossas dinâmicas de esfoço eram distribuídas 

de diferentes formas. Sendo que tínhamos apenas 3 treinos semanais não 

conseguiríamos utilizar uma unidade de treino apenas para recuperação ativa, 

tensão, duração e velocidade, pelo que tivemos que ajustar aos nossos 

constrangimentos. Assim, adequávamos o microciclo à exigência do jogo 

anterior, bem como a perceção de esforço e fadiga dos jogadores. Ou seja, num 

microciclo depois de um jogo bastante desgastante, reservamos o treino de 3ª 

feira para a recuperação ativa de quem jogou mais tempo e quem se sente mais 
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cansado, dando já um pouco de tensão a quem não jogou ou jogou poucos 

minutos. Mais à frente, na 4ª feira, teríamos de dar tensão aos que não o fizeram 

na 3ª feira, e conjugar com o fator duração. Então, desta forma, teríamos um 

microciclo dividido desta forma: 

 

Figura 13 - Conteúdos por Unidades de Treino 

 

Nos casos em que o jogo não criava uma fadiga elevada com 

repercussões muito negativas nos jogadores, e se eles se sentissem bem na 3ª 

feira, podíamos já dar um pouco de tensão nesses jogadores (controlada), 

permitindo guardar a 4ª feira exclusivamente para a resistência (duração). Dessa 

forma, o microciclo ficava distribuído da seguinte forma: 

 

Figura 14 - Conteúdos por Unidades de Treino 

 

Todas as unidades de treino devem conter 3 momentos distintos: a parte 

inicial, a parte fundamental e a parte final.  

A parte inicial tem como principal objetivo preparar o organismo dos 

jogadores para o esforço que vão realizar. Deve ter em atenção o tipo de esforço 

que vai ser realizado naquele treino, ajustando o aquecimento a essas 
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necessidades que o corpo vai sentir durante o treino. Pode também ser um 

momento de desenvolvimento técnico. 

A parte fundamental do treino está direcionada para exercitar os objetivos 

pretendidos nesse mesmo treino, onde devemos treinar o tipo de esforço 

daquele dia, realizando os exercícios com mais duração e espaço, onde 

devemos promover a relação entre os exercícios. 

Já, na parte final do treino, devemos fazer com que os jogadores voltem 

à calma, podemos avaliar o desempenho do mesmo, e podemos fazer um 

reforço muscular, grande parte das vezes na zona abdominal e na zona lombar. 

 

1ª UT do microciclo:  

• Ativação geral com enfoque especial para contrações musculares 

excêntricas; 

 

• 1º exercício: Espaço bastante reduzido, grande parte das vezes fazíamos 

“meínhos”, ajustando as condicionantes àquilo que sentíamos ser o foco 

semanal (provocando mais jogo interior/exterior, promovendo fatores 

como o “jogar de frente” ou o “bola coberta/descoberta”; Tempos de 

duração curtos (máximo 2 minutos), variando depois no número de séries 

que fazíamos, ajustando de acordo com a introdução ou não de um 

exercício com foco mais técnico-tático na sessão de treino de 3ª ; 

 

• 2º exercício: Novamente espaços reduzidos, com número de jogadores 

reduzidos, dando um pouco mais de complexidade, adicionando ou 

jogadores ou objetivos, como por exemplo o golo. Damos então um maior 

nível de complexidade ao exercício, mantendo as características de 

grande contração muscular característica do primeiro treino do microciclo; 

 

 

• 3º exercício: Fazemos já um exercício com balizas, de acordo com aquilo 

que queremos trabalhar. O número de jogadores continua a ser mais 

reduzido do que no jogo formal, mas por vezes, quando sentíamos que a 
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equipa se apresentava totalmente recuperada do jogo de domingo, 

introduzíamos no exercício final antes de jogo formal um cunho mais 

tático, de acordo com as intenções do microciclo de treinos; 

 

• 4º exercício: temos por princípio dar sempre 10 minutos de jogo final em 

todos os treinos, promovendo o comportamento coletivo em grandes 

escalas, e a competitividade intergrupal; 

 

• Sessão de alongamentos. 

 

2ª UT do microciclo: 

• Ativação geral e tarefas de coordenação geral e agilidade; 

 

• 1º exercício: já com um número de jogadores elevados, costumamos 

dividir o grupo em 2 e fazer um exercício em espaços maiores do que os 

de 3ª feira, no entanto ainda fazemos exercício reduzido condicionado, 

promovendo o desgaste dos jogadores, obrigando-os a correr bastante. 

O tempo do exercício é mais alargado (entre 3’ a 5’); 

 

• 2º exercício: espaço grande (normalmente já fazemos no espaço total, ou 

seja, ½ campo), onde realizamos jogos condicionados, tentado 

implementar as ideias que delineamos para o microciclo, usando um 

elevado número de jogadores também (7vs7, 8vs8 ou exercícios com 

superioridades numéricas nunca acima dos 2 jogadores); 

 

• 3º exercício: Ou repetimos o 2º exercício, dando um grande volume sobre 

o mesmo conteúdo ou mudamos as condicionantes, sendo que o espaço 

e o número de jogadores continuam a ser semelhante; 
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• 4º exercício: temos por princípio dar sempre 10 minutos de jogo final em 

todos os treinos, promovendo o comportamento coletivo em grandes 

escalas, e a competitividade intergrupal; 

 

• Sessão de treino de força. 

 

3ª UT do microciclo: 

• 1º exercício: costumamos fazer torneio com equipas de 6 jogadores num 

espaço reduzido, onde a equipa que está de fora fica como apoio, 

promovendo uma grande superioridade numérica e um grande número de 

finalizações; 

  

• 2º exercício: Exercícios de finalização, onde promovíamos muito a 

velocidade de reação e de corrida, assim como a reação à perda da bola 

forte. Exercícios com superioridade ou igualdade numérica para quem 

ataca, promovendo um grande número de finalizações. As ações dos 

jogadores são muito velozes e intensas, mas de duração curta e repouso 

completo; 

 

• 3º exercício: Exercício condicionado em espaço total (1/2 campo) onde 

fazíamos alguns ajustes finais antes do jogo, podendo dar também um 

enfoque especial nas bolas paradas e relembrando os conteúdos dados 

na 3ª e 4ª feira; 

 

• 4º exercício: temos por princípio dar sempre 10 minutos de jogo final em 

todos os treinos, promovendo o comportamento coletivo em grandes 

escalas, e a competitividade intergrupal; 

 

• Sessão de alongamentos. 
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Jogo:  

• Ativação sempre com bola: começa com passe/receção e relação com 

bola entre duplas 

 

• Jogo reduzido de posse, promovendo um grande número de contrações 

excêntricas; 

 

 

• Exercício de finalização de 3x2; 

 

• Momento de ativação. 

 

As Unidades de treino (exemplo): 

 

As unidades de treino eram elaboradas no início da semana, tentando 

assim facilitar o princípio da continuidade, dando seguimento ao mesmo objetivo 

durante a semana. No entanto, e como acontece com todas as planificações, 

estava sujeito a alterações. Uma das capacidades mais importantes num 

treinador é conseguir adaptar-se perante a realidade, e quando sentíamos que 

algum conteúdo não era bem assimilado por parte dos jogadores, eramos 

obrigados a modificar aquilo que foi o planeamento do microciclo, para reforçar 

um conteúdo específico.  

Este exemplo vem no seguimento do exemplo do microciclo 

semanal apresentado anteriormente, sendo que as unidades de treino 

nº101, 102 e 103 pertencem ao microciclo nº35.  
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Figura 15 - Exemplar de UT 

A.J.ESCOLA DE FUTEBOL HERNÂNI GONÇALVES 

JUVENIS – 2018/19 

TR/JOGO: 101 MESOCICLO Nº: 9 MICROCICLO Nº: 35 

DATA: 6 de maio 2019 (3ªF) LOCAL/CAMPO: CCD HORA/DURAÇÃO: 20h30 

Nº JOGADORES: 3GR+ 19 MATERIAL: sinalizadores; coletes 8+4+4; Balizas Peq. (8); Balizas de Fut7 (1).  

OBJETIVOS: O.O. Grupal - Promover o “olhar antes” e a utilização dos braços para proteger a bola e escolher o tipo de receção; promover a 
noção de bola coberta e descoberta (aproximação e afastamento da bola); promover os princípios da penetração e rutura no espaço; 
promover a desmarcação em apoio ou rutura após passe. O.D. Grupal: promover a reação à perda da bola, tendo noção da orientação dos 
apoios e coberturas defensivas. O.D. Intersectorial (DEF + MC) - Promover o posicionamento defensivo e saída de pressão após recuperação 
da bola, procurando “jogador livre”. 

OBSERVAÇÕES: 2ª Fase - 2ª divisão distrital AFP – Série 2 – 5ª Jornada – Lavrense x HG (12/05/2019 às 9h) 

ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA OBJETIVO TEMPO ESQUEMA 

EXERCÍCIO 1    

Sit.(3+3)x3: as equipas em posse de 
bola têm como objetivo realizar 8 
passes consecutivos. Sempre que a 
equipa que está como defesa 
recupera a bola terá como objetivo 
finalizar numa das 4 balizas ou sair do 
espaço de jogo. 

Promover o “olhar antes” e a 
utilização dos braços para proteger a 
bola e escolher o tipo de receção; 
Promover a reação à perda da bola, 
tendo noção da orientação dos apoios 
e coberturas defensivas. 

15’ 

(6x2’) 

 
 

EXERCÍCIO 2    

Sit.(6x4): a equipa em superioridade 
tem como objetivo finalizar na baliza 
de 7, após conseguir entrar no espaço 
interior 3x. A equipa em inferioridade 
tem como objetivo finalizar numa das 
balizas pequenas após recuperação. 
Nota: a equipa em inferioridade está 
limitada ao espaço, sempre que não 
tem bola. 

Promover a noção de bola coberta e 
descoberta (aproximação e 
afastamento da bola); promover os 
princípios da penetração e rutura no 
espaço; promover a desmarcação em 
apoio ou rutura após passe. 

20’ 

(6x3’) 

 

EXERCÍCIO 3    

Sit.(Gr+6+2)x6+Gr: A bola inicia na 
equipa em inferioridade que apenas 
pode utilizar o espaço central do 
campo. A equipa em superioridade ao 
recuperar a bola poderá utilizar os 
apoios frontais para finalizar na baliza 
de 7. 

Promover o posicionamento 
defensivo e saída de pressão 
procurando “jogador livre”. 

25’ 

(4x6’) 

 

 

Jogo Livre  15’  

Treinadores: Pedro Carneiro, Afonso Alves e Bernardo Amorim 
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Figura 16 - Exemplar de UT 

 

A.J.ESCOLA DE FUTEBOL HERNÂNI GONÇALVES 

JUVENIS – 2018/19 

TR/JOGO: 102 MESOCICLO Nº: 9 MICROCICLO Nº: 35 

DATA: 8 de maio 2019 (4ªF) LOCAL/CAMPO: CCD HORA/DURAÇÃO: 18h00 

Nº JOGADORES: 3GR+ 16 MATERIAL: Sinalizadores; Balizas peq (6); Balizas de 7 (1); Coletes 9+7. 

OBJETIVOS: Promover a orientação corporal antes da receção; promover o “olhar antes” e a utilização dos braços para proteger a bola e escolher o tipo de receção; 
promover a penetração; promover comportamentos de cobertura; promover mobilidade constante; promover a contenção agressiva; promover a cobertura defensiva; promover o jogo de posição 
entre médios e laterais (dentro/fora); promover a progressão através de desmarcações de rutura no espaço; promover a criatividade e o ajuste permanente para tornar a bola descoberta; 
promover o pressing constantes; incentivar a equipa a andar junta; promover coberturas e equilíbrios por parte do setor médio e avançado. promover a o.o. do setor defensivo e médio, após 
saída de bola a partir do Gr, tendo em conta o posicionamento e zonas de pressão do adversário; promover a organização posicional defensiva após perda de bola, bem como a reação à perda. 

OBSERVAÇÕES: 2ª Fase - 2ª divisão distrital AFP – Série 2 – 5ª Jornada – Lavrense x HG (12/05/2019 às 9h) 

ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA OBJETIVO TEMPO ESQUEMA 

EXERCÍCIO 1    

Sit.4+2x(2): a equipa com bola para pontuar terá de 
fazer com que a bola passe por um dos apoios 
centrais e estes consigam fazer circular a bola para 
outro colega sem ser o que realizou o passe 
anteriormente. 

Promover a orientação corporal antes da receção; 
promover o “olhar antes” e a utilização dos braços 
para proteger a bola e escolher o tipo de receção. 

15’ 

(8x1’30’’) 

 
 

EXERCÍCIO 2    

Sit.3x3: 2 equipas de 3 elementos, em que um deles está 
sempre atrás da sua respetiva linha final. O objetivo é fazer 
chegar a bola ao “capitão” (ao jogador adversário que esta 
na linha final oposta). 

Pretende-se que o jogador atrás da linha sempre que tenha 
espaço progrida com a bola com o intuito de fazer 
superioridade numérica. Aquando deste comportamento 
um dos interiores deverá baixar, compensando assim a 
subida do seu colega. 

Vence o jogo a equipa que conseguir fazer chegara bola 
mais vezes ao jogador contrário. 

Sit.6x7+GR: Espaço do exercício dividido em 3 corredores. 
A equipa laranja é constituída pelo setor médio e os dois 
laterais enquanto a equipa vermelha é constituída por 3 
médios, 2 defesas e 2 avançados. A baliza da equipa 
vermelha encontra-se afastada do espaço do exercício, 
com o intuito de possibilitar um maior numero de opções à 
equipa laranja (não apenas o jogo curto e apoiado mas 
também o jogo vertical e em profundidade). A equipa 
vermelha tem duas balizas para atacar. 

Sit.3x3: 

O.O.: promover a penetração; promover comportamentos 
de cobertura; promover mobilidade constante;  

O.D.: promover a contenção agressiva; promover a 
cobertura defensiva. 

Sit.6x7+GR  

O.O.: promover o jogo de posição entre médios e laterais 
(dentro/fora); promover a progressão através de 
desmarcações de rutura no espaço; promover a criatividade 
e o ajuste permanente para tornar a bola descoberta. 

O.D.: promover o pressing constantes; incentivar a equipa a 
andar junta; promover coberturas e equilíbrios por parte do 
setor médio e avançado. 

25’ 

(4x6’) 

 

 

EXERCÍCIO 3    

Sit.Gr+8x8: o jogo inicia na equipa com Gr, 
tendo como objetivo finalizar numas das balizas 
pequenas ou passar com a bola controlada pela 
linha final do espaço do jogo. A equipa 
adversário ao recuperar poderá finalizar e em 
caso de golo valerá por dois. 

Promover a o.o. do setor defensivo e médio, 
após saída de bola a partir do Gr, tendo em conta 
o posicionamento e zonas de pressão do 
adversário. 

Promover a organização posicional defensiva 
após perda de bola, bem como a reação à perda. 

20’ 

(2x9’) 

 

 

Jogo Livre  15’  

Treinadores: Pedro Carneiro, Afonso Alves e Bernardo Amorim 
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Figura 17 - Exemplar de UT 

 

A.J.ESCOLA DE FUTEBOL HERNÂNI GONÇALVES 

JUVENIS – 2018/19 

TR/JOGO: 103 MESOCICLO Nº: 9 MICROCICLO Nº: 35 

DATA: 10 de maio 2019 (6ªF) LOCAL/CAMPO: CCD HORA/DURAÇÃO: 18h00 

Nº JOGADORES: 3GR+ 16 MATERIAL: Sinalizadores; Coletes 8+6; Balizas Fut. 3 (2); Baliza de Fut7 (1). 

OBJETIVOS: Promover a finalização; promover a o.o. intersectorial no momento da criação e finalização; Promover a reação após perda da bola. Promover 

o jogo de posição entre AV’s e interiores e laterais (dentro/fora) – idealmente 1 jogador por fora. Incentivar a utilização de várias possibilidades aos jogadores. 
Promover a chegada a zonas de finalização com o maior numero de jogadores possível (2/3 jogadores dentro da área); Promover a finalização a partir de 
esquemas táticos (livres frontais; laterais; cantos e lançamentos). 

OBSERVAÇÕES: 2ª Fase - 2ª divisão distrital AFP – Série 2 – 5ª Jornada – Lavrense x HG (12/05/2019 às 9h) 

ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA OBJETIVO TEMPO ESQUEMA 

ATIVAÇÃO GERAL  15’  

EXERCÍCIO 1    

Sit. (Gr+6x6+Gr)+6 apoios: o jogo inicia na equipa 
que ataca a baliza de 7; as duas equipas têm 6 
apoios em comum, que poderão ser 
pressionados no seu espaço. São permitidos 
apenas golos de primeira. 

Promover a finalização; promover a o.o. 
intersectorial no momento da criação e 
finalização; 

Promover a reação após perda da bola. 

20’ 

(6x3’) 

 

 
 

EXERCÍCIO 2    

Sit.Gr+8x8: o jogo inicia na equipa com Gr, tendo 
como objetivo finalizar numas das balizas 
pequenas ou passar com a bola controlada pela 
linha final do espaço do jogo. A equipa adversário 
ao recuperar poderá finalizar e em caso de golo 
valerá por dois. 

Promover a o.o. do setor defensivo e médio, após 
saída de bola a partir do Gr, tendo em conta o 
posicionamento e zonas de pressão do 
adversário. 

Promover a organização posicional defensiva 
após perda de bola, bem como a reação à perda. 

 

 

20’ 

(2x9’) 

 

 

 

EXERCÍCIO 3    

Sit.Gr+8x7+Gr: o jogo inicia-se num livre frontal 
para uma das equipas. Sempre que uma das 
equipas ganha pontapé de baliza, será concedido 
um livre frontal, recomeçando o jogo a partir 
desse momento. 

Promover a finalização a partir de esquemas 
táticos (livres frontais; laterais; cantos e 
lançamentos). 

 

20’ 

(2x9’) 

 

 

 

Jogo Livre  15’  

Treinadores: Pedro Carneiro, Afonso Alves e Bernardo Amorim 
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3.2.4. Os exercícios padrão 

 

Na AJEFHG acreditamos que as equipas de formação devem seguir 

uma linha semelhante. Existe liberdade para o treinador explorar as suas ideias 

pessoais, no entanto, os treinadores devem ter em conta o “modelo de jogo 

tipo” da Escola, usando exercícios-padrão, o que permite também uma 

continuidade ou sequência na aprendizagem do jogador que vai subindo de 

escalão. 

Os exercícios-padrão para as equipas de competição são os seguintes: 

 

Figura 18 - Exercício Padrão nº1 

 

Figura 19 - Exercício Padrão nº2 
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Figura 20 - Exercício Padrão nº3 

 

 

 

Figura 21 - Exercício Padrão nº4 



 

125 
 

 

Figura 22 - Exercício Padrão nº5 

 

 

 

Figura 23 - Exercício Padrão nº6 
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Figura 24 - Exercício Padrão nº7 

 

 

 

Figura 25- Exercício Padrão nº8 
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Figura 26 - Exercício Padrão nº9 

 

 

 

Figura 27 - Exercício Padrão nº10 
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3.2.5. A análise de vídeo dos jogos: 

 

Ventura (2013) explica que “... devido à sua complexidade e à relevância 

e importância que atingiu, o jogo de Futebol deixou de ser apenas um jogo, 

passando a ser objeto de estudo de investigação científica.”. As palavras de Silva 

(2006) vão também um pouco nesse encontro, afirmando que “... o jogo e os 

seus intervenientes passaram a ser alvo de análise pormenorizada, ajudando a 

atingir melhores níveis de performance”. 

Segundo Vasquez (2015) existem quatro tipos distintos de análise: 

a) Análise visual: onde existe observação direta “in loco”, onde o 

observador tenta obter e memorizar o máximo de informações 

possível;  

b) Análise notacional: baseada no registo de informação com recurso a 

papel e lápis. Este tipo de análise é auxiliado pelo uso de um gravador 

de áudio, passando a ser possível uma consulta posterior e nova 

análise; 

c) Análise de vídeo: consiste na recolha de imagem “in loco” através de 

filmagem. Esta ferramenta é fundamental para poder rever o jogo as 

vezes necessárias e também com a edição do vídeo, podendo fazer 

apresentações aos jogadores; 

d) Análise com base na tecnologia informática: que é basicamente o uso 

da existência de vários softwares específicos para o desporto 

existentes no momento atual, que possibilitam o acesso a informação 

mais precisa e objetiva, sem perder a interpretação humana. 

Segundo Garganta (1997) “... a análise da performance no Futebol permite: 

interpretar a organização das equipas e as suas ações que concorrem para a 

qualidade de jogo; planificar e organizar o treino, tornando os seus conteúdos 

mais específicos; estabelecer planos táticos adequados face ao adversário a 

defrontar; regular a aprendizagem e o treino.”. Esta observação e análise pode 

ser efetuada de três formas diferentes: 
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a) Observação direta: é efetuada no local, o que permite obter um 

conhecimento em relação às informações contidas no contexto, 

proporcionando uma noção dos fatores externos; 

b) Observação indireta: realizada com base nas imagens de vídeo, onde 

conseguimos obter uma informação mais pormenorizada, sendo que 

podemos observar um comportamento as vezes necessárias para 

conseguir perceber; 

c) Observação mista: engloba as duas formas de observação indicadas 

anteriormente (direta e indireta). Considerando que estas duas formas de 

observação se completam, esta é a forma mais utilizada de observação e 

análise, e a mais eficaz. 

 

Podemos ainda dividir o fenómeno da análise do jogo por momentos, onde 

teremos uma análise antes do jogo (pré-jogo), durante o jogo e após o jogo (pós-

jogo), onde estão presentes elementos e preocupações distintas.  

No período antes do jogo, deve ser feita uma análise tanto da equipa 

adversária como da própria equipa, tentando obter a maior quantidade de 

informações possíveis de ambas as equipas, analisando-a e interpretando-a, de 

forma a colocar a equipa mais próxima do objetivo – vencer. A análise do 

adversário tem como principal objetivo tentar antecipar os comportamentos dos 

adversários, tentando retirar o máximo de imprevisibilidade ao jogo possível 

(Ventura, 2011). Segundo Carling e colaboradores (2005), os principais objetivos 

na análise do adversário devem ser: analisar o seu modelo de jogo, sistemas 

táticos, esquemas táticos, identificação de padrões de jogo, pontos fortes e 

fracos. 

Durante o jogo todo o foco da estrutura técnica deve estar em analisar o jogo 

e na informação de retorno (feedback) que é a única ferramenta que o treinador 

de Futebol tem durante o jogo para interagir com os seus jogadores, tentando 

corrigir determinados aspetos. 

Depois do jogo, torna-se fundamental analisar a performance da própria 

equipa tendo em conta a estratégia definida para o mesmo. Devemos conseguir 

analisar individual e coletivamente. A análise da equipa no jogo deve-se centrar 
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no comportamento tático e estratégico, nos diferentes momentos de jogo e nos 

esquemas táticos (Pinheiro et al., 2018). Segundo Carling e colaboradores 

(2005), depois do jogo o treinador deve analisar a performance dos atletas e 

consequentemente a equipa, com base numa observação objetiva e imparcial 

de forma a não distorcer os factos ocorridos no jogo (objetivos e estratégias 

usadas, fatores externos, etc…). 

Assim sendo, e tentando estruturar o ciclo de análise do jogo, podemos obter 

um esquema: 

 

Figura 28 - Esquema de Análise do Jogo 

 

 

Relativamente ao nosso contexto, a análise de vídeo dos jogos era 

apresentada numa reunião de 45’ antes da primeira sessão de treino da semana, 

era realizada por mim e pelo outro treinador adjunto, sendo que eu analisei 

sempre as primeiras partes de cada jogo.  

As análises tinham principal enfoque na nossa equipa, tentando apontar 

momentos positivos a manter, e negativos a melhorar. Só começamos a olhar 

para a análise dos jogos focando nos adversários na 2ª volta do campeonato, 

tentando perceber quais os pontos fortes e fracos dos mesmos.  

Penso que a análise de vídeo se tornou fundamental para a equipa, sendo 

que permitiu aos jogadores terem uma visão exterior daquilo que são os seus 

comportamentos dentro de campo, fazendo com que muitos percebam os seus 

erros e os seus pontos fortes.  

Performance

Observação

Análise

Interpretação

Planeamento

Preparação
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Esta análise de vídeo permitia-nos realizar apresentações com imagens 

mais esclarecedoras, quer antes da semana de treino, explicando o que e porque 

vamos treinar, assim como refrescar esses mesmos conteúdos no dia anterior 

ao jogo ou mesmo durante a palestra no dia de jogo. 

Aqui está um dos exemplos das apresentações realizadas ao longo da 

época: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 29 - Exemplar de apresentação do adversário 

Figura 30- Exemplar de apresentação do adversário 
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Figura 31- Exemplar de apresentação do adversário 

 

 

 

 

Figura 32- Exemplar de apresentação do adversário 
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Figura 33- Exemplar de apresentação do adversário 

 

 

 

 

Figura 34- Exemplar de apresentação do adversário 
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Figura 35- Exemplar de apresentação do adversário 

 

 

 

 

Figura 36- Exemplar de apresentação do adversário 
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Figura 37- Exemplar de apresentação do adversário 

 

 

 

 

Figura 38- Exemplar de apresentação do adversário 
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Figura 39- Exemplar de apresentação do adversário 

 

 

 

 

Figura 40- Exemplar de apresentação do adversário 
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3.3. Comportamentos do sector médio a jogar em Losango ou em Linha 

 

Uma das maiores mudanças que fizemos ao longo desta época desportiva 

foi a mudança da nossa estrutura nomeadamente no setor médio. Durante a 1ª 

fase de competição jogamos sempre com um losango no meio, jogando com 1 

MD, 2 MI’s e 1 MO. Existiram situações em alguns jogos em que tivemos 

necessidade de mudar isso, por constrangimentos do jogo, mas por norma a 

equipa apresentava-se em losango. Chegando a 2ª fase, decidimos mudar a 

estrutura para um 1-4-4-2 em linha, jogando com 2MC’s e 2 MA’s.  

Este capítulo pretende então explicar quais são as principais diferenças 

entre estas duas estruturas, apontando os aspetos mais positivos e negativos e 

justificar essa mesma mudança, expondo os resultados obtidos. 

 

3.3.1.  Comportamentos setor médio a jogar em 1+4+4 (em losango) + 2 

 

Jogar em 1+4+4+2 losango é uma das imagens das equipas da Escola de 

Futebol Hernâni Gonçalves. Os treinadores têm liberdade para ajustar essa 

estrutura às características dos jogadores que estão incluídos no plantel, no 

entanto, a estrutura-base é essa, acreditando que essa continuidade é benéfica 

para o processo de desenvolvimento dos jogadores.  

Com base no nosso modelo de jogo, apoiado, dominante e controlador, é 

fundamental conseguir ter jogadores entrelinhas, havendo essa necessidade de 

conseguir “saltar” as barreiras que são as linhas defensivas, assim como variar 

o tipo de jogo e de passe, deixando sempre o adversário desconfortável. Um 

jogador entrelinhas irá sempre criar dúvidas no defesa, a menos que não seja a 

dúvida “vou e marco em cima ou fico e guardo a posição?”. Esse é o tipo de 

dúvidas que queremos que o adversário tenha, criando um desconforto 

permanente no mesmo.  

Jogando com um meio campo em losango, e jogando maioritariamente 

contra uma estrutura de 1+4+3+3 (grande parte das equipas que defrontamos 

esta época apresentou-se assim) conseguimos ter à partida 2 jogadores 

entrelinhas (imaginando as estruturas iniciais). São eles o MD e o MO. O que 
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torna estas duas posições muito especiais são as zonas que eles ocupam, são 

zonas normalmente centrais e onde se podem criar bastantes desequilíbrios.  

O médio defensivo é um pendulo da equipa, que tem como funções 

ofensivas pegar no jogo e tentar construir, ligando várias vezes a fase de 

construção e a preparação para a criação. Para jogar nesta posição é 

fundamental ter uma grande visão de jogo e capacidade de raciocínio rápido, 

sendo que os desequilíbrios podem ser feitos logo a partir do 1º momento de 

construção, e este deve estar atento a todas as opções.  

Já, o MO consegue por norma criar mais desequilíbrios em zonas mais 

avançadas, tentando ligar a fase de construção à da finalização, podendo por 

vezes baixar no terreno e ajudar na fase de preparação para a criação. O jogo 

entrelinhas nesta posição é fundamental, sendo que se conseguir receber a bola 

lá com espaço para rodar, vai normalmente encontrar apenas a última linha 

defensiva pela frente.  

Passo então a explicar as características e dinâmicas criadas com este 

sistema estrutural nas fases ofensivas e defensivas. 

 

 

Fase Ofensiva:  

a) 1º sub-fase : 1º momento de construção: 

• No PB era pedido: 

- Ao MD que criasse a 3ª linha de passe, numa zona central, colocando-se 

de forma a conseguir ver tanto a bola como os espaços mais avançados 

(lateralmente).  

- Os MI’s eram colocados em zonas interiores, entre os DL’s e os MI’s 

adversários.  

- Ao MO era pedido que descaísse para um dos lados, de forma a afastar-se 

do MD adversário.  
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Figura 41 - Disposição tática no PB (O.O.) 

 

• Saída com 1 médio / com 2 médios: 

- Consoante o número de jogadores que o adversário metia na 1ª linha de 

pressão, devíamos conseguir interpretar o jogo e alternar a saída com 1 médio 

interior ou com 2 médios interiores. 
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Figura 42- Saída com 1 médio (imagem) 

 

 

 

Figura 43 - Saída com 2 médios (imagem) 
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• A partir do momento em que a bola sai para um dos DC’s, era pedido: 

- Ao MD que tentasse dar uma linha de passe interior, de forma a servir de 

apoio para rodar o jogo;  

- O MI do lado da bola devia conseguir pedir a bola entrelinhas, atrás da porta 

entre o Extremo e o MI adversários do lado da bola;  

- O MI do lado contrário à bola devia funcionar como 2º pivot, sendo que se 

fosse compensado pelo lateral contrário por dentro, tinha liberdade para ocupar 

zonas mais superiores, tentando jogar entrelinhas; 

- Ao MO era dada liberdade para tentar encontrar espaço entre as linhas 

média e defensiva adversária, ou descair em zonas laterais, quer avançadas ou 

recuadas, mas sempre do lado contrário à bola, de forma a obter superioridade 

numérica aquando de uma rotação de jogo. Esta lateralização do MO em zonas 

contrárias à bola, permitia ao DL ocupar zonas interiores, funcionando quase 

como um “duplo pivot”. O MO poderia também fazer movimentos em zonas 

inferiores, funcionando ele como “duplo pivot”.  

 

Figura 44 - Disposição tática quando a bola está no DC 
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Figura 45 - Disposição tática quando a bola está no DC (imagem) 

- Se a equipa tivesse necessidade de jogar a bola longa, devido à pressão 

do adversário, era pedido a todos os jogadores que fossem rápidos a cair na 

zona da bola, para conquistá-la logo ou a partir da 2ª bola. Os 4 médios 

assumiam então um papel fundamental neste aspeto 

 

Figura 46 - Disposição tática quando somos obrigados a jogar longo no P.B.    
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b)   2º sub-fase: 2º momento de construção: 

- MD deve ser sempre que possível uma linha de passe em apoio, 

funcionando muitas vezes como cobertura ofensiva; deve estar sempre atento a 

possíveis movimentos de penetração por parte dos DC, funcionando logo como 

cobertura, fazendo a posição do colega;  

- MI do lado da bola divide espaços com DL e AV, tentando sempre 

conjugar princípios como ter mais gente por dentro do que por fora (variando 

quem vai fora) e ter mais linhas de passe à frente da linha da bola; este deve 

tentar receber bolas entrelinhas, e se possível com os apoios virados para a 

baliza adversária, caso contrario deve funcionar como elo de ligação (dentro-

fora) ou ser o 3º quando a bola cai no lateral (fora-dentro) 

- MI do lado contrário à bola funciona um pouco em função do MO, sendo 

que se este sair da zona 10 este tem liberdade (se estiverem as condições 

necessárias de equilíbrio) para ir ele ocupar a zona 10; se não tiver condições, 

deve permanecer em posição de equilíbrio, funcionando como ela de ligação 

para rodar o jogo, mostrando-se na zona interior contrária; 

- MO tem como principal função tentar criar superioridade numérica, 

possuindo liberdade total para se movimentar em campo : se sentir que tem 

condições para encontrar espaço do lado da bola, procura; se não pode tentar 

ocupar zonas laterais contrárias à bola, inferiores (libertando o lateral) ou 

superiores (tentando dar largura à equipa e abrindo a zona 10 para ser 

aproveitada por um dos MI’s ou pelos avançados); 

- Promovemos, também, trocas de posição entre MI e Av do lado contrário 

à bola, sendo que o MI pode aproveitar espaços que surjam depois de um 

arrastamento de marcações por parte dos avançados. Neste caso o MI deve 

realizar movimentos de rutura, pedindo a bola nas costas da defesa; 
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Figura 47 - Disposição tática no 2º momento de construção 

 

 

Figura 48 - Disposição tática no 2º momento de construção (imagem) 
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Figura 49 -Disposição tática no 2º momento construção com lateralização do MO (imagem) 

 

c)   3ª sub-fase: a criação: 

- MD tem como função tentar subir linhas e juntar a equipa, constituindo 

sempre linha de em apoio; 

- Tentamos criar espaços na organização adversária, através de 

combinações entre DL, MI, MO e Av do lado da bola, variando os jogadores de 

posição, formando sempre que possível losangos do lado da bola (onde o vértice 

superior deve constituir uma linha de passe entre linhas, devemos ter uma linha 

de passe fora e outra por dentro); 

- Temos como princípio que tentem sempre olhar primeiro para a frente, 

tentando sempre que possível “queimar” linhas adversárias com entrada em 

espaços entrelinhas; devemos variar o jogo curto/longo e vertical/horizontal, 

sendo que nesta última a prioridade é conseguir avançar na vertical; 

- MI contrário à bola deve permanecer em zona de equilíbrio funcionando 

como elo de ligação em zonas interiores contrárias, ou pode subir e ocupar zonas 

superiores (zona 10, jogando com muitas vezes mais do que um jogador 
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entrelinhas, ou zona lateral contrária) caso haja uma cobertura em zonas 

interiores por parte do lateral contrário à bola. 

 

Figura 50 - Disposição tática na fase de criação 

 

 

Figura 51 - Disposição tática na fase de criação (imagem) 
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d)   4ª sub-fase: a finalização: 

- Pretendemos a chegada de vários jogadores às zonas de finalização. 

Com isso, o MO e os MI’s têm liberdade para acompanhar a bola e chegar à área 

adversária; 

- Consoante as trocas, devemos ter pelo menos 3 jogadores dentro da 

área e um na entrada da mesma, sendo que muitas vezes podem ser os médios 

a entrar nessas zonas; 

- Atentos à longa distância, que pode ser uma arma muito importante em 

jogos muito fechados. 

.  

Figura 52 - Disposição tática na fase de finalização 
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Figura 53 - Disposição tática na fase de finalização (imagem) 

Fase Defensiva:  

a) 1ª Sub-fase: PB adversário: 

Neste momento o nosso objetivo variava de jogo para jogo. A premissa 

era tentar perceber as qualidades do jogo do adversário e tentar colocá-los em 

situações desconfortáveis. Para isso, podíamos tentar pressionar logo obrigando 

a equipa adversária a bater bola longa, ou então provocar a saída curta, 

direcioná-los para onde queríamos para depois conseguir conquistar a bola perto 

da baliza adversária. 

• Pressão alta: 

- MO encosta no MD adversário; 

- MI’s colocados entre MI’s e DL’s adversários, prontos para sair à pressão 

a qualquer um dos dois; 

- MD cria superioridade, formando losango, pronto para dar cobertura 

defensiva. 
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Figura 54 - Disposição tática em pressão alta no PB adversário 

 

 

 

Figura 55 - Disposição tática em pressão alta no PB adversário (imagem) 
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• Provocar saída curta: 

- MO posiciona-se atrás do MD, dando algum espaço, e deixando que os 

avançados fechem essa linha de passe, “provocando” um passe para os DC’s; 

- MI do lado da bola pronto para cair no lateral, o MI contrário deve ficar 

em zona de equilíbrio; 

- MD tenta criar superioridade numérica, formando um losango, pronto 

para dar cobertura defensiva. 

 

 

Figura 56 - Disposição tática provocando a saída curta no PB adversário 
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Figura 57 - Disposição tática provocando a saída curta no PB adversário (imagem) 

• Se o GR adversário dava indicações de que ia bater longo: 

- Devíamos criar um losango no lado da bola, tentando deixar o MD livre 

de marcação.  

 

Figura 58 – Disposição tática quando o adversário jogava longo a partir do PB 
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Figura 59 - Disposição tática quando o adversário jogava longo a partir do PB (imagem) 

 

b)   2ª sub-fase: construção adversária: 

- Tentámos sempre criar superioridade numérica, ou pelo MD ou pelo MI 

contrário à bola, sendo que um deles deve ficar livre de marcação, funcionando 

como cobertura defensiva; 

- Basculação no sentido da bola, onde o MO não acompanha os 

movimentos do MD adversário, fechando as zonas centrais; 

- MI do lado da bola colocado entre o DL e o MI adversário, esperando 

sinal do MD para poder cair na bola (estando coberto), caso contrário, 

permanece em zonas interiores, deixando o lateral receber a bola fora (em vez 

do MI adversário do lado da bola), esperando ajuda do Avançado do lado da 

bola. 
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Figura 60 - Disposição tática na fase de construção adversária 

 

 

 

Figura 61- Disposição tática na fase de construção adversária (construção) 
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c)   3ª sub-fase: a criação adversária: 

- Tentar sempre criar constantes superioridades numéricas através de 

coberturas defensivas; 

- A jogar em losango há dificuldades quando o adversário consegue rodar 

rapidamente o jogo, provocando muitas vezes inferioridade no lateral (2vs1), que 

só pode ser resolvida com permutas de posições; 

- MI’s sempre a ajudar os DL’s, formando um losango atrás da linha da 

bola.   

 

Figura 62 - Disposição tática na fase de criação adversária 
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Figura 63 - Disposição tática na fase de criação adversária (imagem) 

 

 

d)   4ª sub-fase: a finalização adversária: 

- Tentar sempre ter muitos jogadores entre a bola e abaliza; 

- Tapar todos os caminhos possíveis para o golo adversário; 

- Juntar para ganhar segundas bolas e recargas. 
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Figura 64- Disposição tática na fase de finalização adversária  

 

Figura 65 - Disposição tática na fase de finalização adversária (imagem) 
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3.3.2 - Comportamentos setor médio a jogar em 1+4+4 (em linha) + 2 

 

Jogar em 1-4-4-2 em linha foi a forma de expressão que achamos melhor 

para combater aquilo que eram as características das equipas que iriamos 

apanha na fase de subida, sendo esse ponto forte o jogo exterior e o 

aproveitamento dos extremos rápidos e objetivos. 

E se conseguimos melhorar a consistência defensiva através da mudança 

de posicionamento dos 4 médios, também haverá diferenças na organização 

ofensiva, sendo que deixámos de ter um número 10 que estivesse sempre 

entrelinhas, teríamos mais jogadores para explorar esse espaço (médios alas). 

Passo então a explicar aquilo que era pedido ao setor médio quando 

jogava em linha, nos momentos de organização ofensiva e defensiva.  

 

Fase Ofensiva:  

a) 1ª sub-fase: a 1º fase de construção: 

• No momento do PB era pedido: 

- Aos médios interiores que criassem duas linhas de passe entrelinhas avançada 

e média; 

- Aos médios alas que ocupassem zonas interiores, posicionando-se entre 

linhas, atrás dos médios interiores adversários. 
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Figura 66 - Disposição tática no PB 

• Saída com 1 médio / com 2 médios: 

- Consoante o número de jogadores que o adversário colocava na 1ª linha de 

pressão, devíamos conseguir interpretar o jogo e alternar a saída com 1 médio 

interior ou com 2 médios interiores.  

Figura 67 - Saída de PB com 1 médio (imagem) 
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Figura 68 - Saída de PB com 2 médios (imagem) 

• A partir do momento em que a bola sai para um dos DC’s, era pedido: 

- Ao MI do lado da bola que tentasse dar uma linha de passe interior, de forma a 

servir de apoio para rodar o jogo, entre o extremo e o avançado adversários; 

- O MI do lado contrário à bola devia conseguir pedir a bola entrelinhas, 

ocupando zonas mais subidas, entre o extremo do lado contrário à bola e o 

medio interior contrário à bola do adversário; 

- O MA do lado da devia dividir espaços com o lateral e o avançado do lado da 

bola, promovendo mobilidade e deixando apenas um jogador por fora, sendo que 

tinha liberdade para ocupar zonas mais superiores, tentando jogar entrelinhas, 

ou zonas mais laterais, deixando o espaço entre linhas para o avançado do lado 

da bola; 

- Ao MA do lado contrário era pedido que ocupasse a zona interior do lado 

contrário, pronto para partir para a zona 10 ou uma zona entre linhas funcionando 

como elo de ligação para rodar o jogo ou para progredir no terreno; 

- Se a equipa tivesse necessidade de jogar a bola longa, devido à pressão do 

adversário, era pedido a todos os jogadores que fossem rápidos a cair na zona 
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da bola, para conquistá-la logo ou a partir da 2ª bola. Os 4 médios assumiam 

então um papel fundamental neste aspeto. 

 

 

Figura 69 - Disposição tática quando a bola estava no DC 

 

Figura 70 - Disposição tática quando a bola estava no DC (imagem) 
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b) 2ª sub-fase: a 2ª fase de construção: 

Neste momento, dávamos liberdade aos jogadores para se moverem 

tentando encontrar espaços livres ou criar superioridades numéricas. Essas 

movimentações eram maioritariamente a deslocação de um dos MI para zonas 

laterais contrárias à zona da bola, permitindo ao lateral subir em profundidade, 

funcionando quase como um extremo. Ou seja, esta movimentação fazia com 

que jogássemos com uma linha de 3 dando liberdade aos laterais para partirem 

na profundidade. 

- MI tinham liberdade para encontrar uma zona livre para receber a bola de frente 

para o jogo (lateralização ou entrada no meio dos DC’s criando uma linha de 3 

para construir); 

- MA do lado da bola devia dividir espaços com o lateral e o avançado do lado 

da bola, promovendo mobilidade e deixando apenas um jogador por fora, sendo 

que tinha liberdade para ocupar zonas mais superiores, tentando jogar 

entrelinhas, ou zonas mais laterais, deixando o espaço entre linhas para o 

avançado do lado da bola; 

- Dávamos também liberdade ao MA do lado contrário para ficar aberto para abrir 

o adversário, ou que ocupasse zonas interiores entre linhas. 
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Figura 71 - Disposição tática na 2ª fase de construção 

 

 

Figura 72 - Disposição tática na 2ª fase de construção (imagem) 
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c) 3ª sub-fase: a criação: 

Neste momento tentávamos que os 4 jogadores do setor médio subissem 

com a equipa, tentando fazer com que toda a equipa se posicionasse no meio 

campo adversário. 

Era então pedido: 

- Aos MI’s que alternassem na procura do jogo entre linhas mais a frente ou na 

cobertura ofensiva à bola; O MI do lado da bola, grande parte das vezes era o 

que fazia a cobertura, e o do lado contrário à bola devia entrar em comunicação 

com o MA do lado contrário à bola, percebendo quem ocuparia a zona 10; 

-  MA do lado da bola devia dividir espaços com o lateral e o avançado do lado 

da bola, promovendo mobilidade e deixando apenas um jogador por fora, sendo 

que tinha liberdade para ocupar zonas mais superiores, tentando jogar 

entrelinhas, ou zonas mais laterais, deixando o espaço entre linhas para o 

avançado do lado da bola; 

- MA do lado contrário a bola devia num primeiro momento tentar fixar a sua 

posição para abrir espaços na organização adversária, e depois procurar zonas 

interiores mais avançadas ou zona 10; 

- Tentámos criar espaços na organização adversária, através de combinações 

entre DL, MI do lado da bola e Av do lado da bola, variando os jogadores de 

posição, formando sempre que possível um losango do lado da bola (onde o 

vértice superior deve constituir uma linha de passe entre linhas, devemos ter 

uma linha de passe fora e outra por dentro); 

- Temos como princípio que tentam sempre olhar primeiro para a frente, tentando 

sempre que possível “queimar” linhas adversárias com entrada em espaços 

entrelinhas; devemos variar o jogo curto/longo e vertical/horizontal, sendo que 

nesta última a prioridade é conseguir avançar na vertical. 
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Figura 73 – Disposição tática na fase de criação 

 

 

Figura 74 - Disposição tática na fase de criação (imagem) 
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d)  4ª sub-fase: a finalização: 

- Jogo exterior: 

Uma das possibilidades era tentar conseguir através de combinações entre o DL, 

o MA o AV e por vezes o MI chegar á linha final ou conseguir obter a bola 

descoberta num espaço e momentos ótimos para cruzar. Aí os comportamentos 

desejados eram: 

- Pretendíamos a chegada de vários jogadores às zonas de finalização. Com 

isso, um dos MI’s e os MA’s tinham liberdade para acompanhar a bola e chegar 

à área adversária; 

- Consoante as trocas, devíamos ter pelo menos 3 jogadores dentro da área e 

um na entrada da mesma, sendo que muitas vezes podem ser os médios a entrar 

nessas zonas; 

- Atentos à longa distância, que pode ser uma arma muito importante em jogos 

muito fechados. 

- Jogo interior: 

Enquanto alguns jogadores realizam movimentos de rutura em direção à baliza, 

arrastando consigo marcações, era pretendido que alguém ocupasse esse 

espaço, procurando o jogo interior. Esses movimentos eram feitos normalmente 

pelos AV’s, mas muitas vezes também o MA contrário ao lado da bola ou um dos 

MI’s. A partir desse momento deveriam tentar encontrar espaço para finalizar ou 

tentar encontrar uma linha de passe boa e objetiva. Se possível para a frente, 

em rutura, se não para quem aparecesse de frente para a baliza. 
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Figura 75 - Disposição tática na fase de finalização 

.  

Fase Defensiva:  

a) 1ª sub-fase: PB adversário: 

Neste momento, o nosso objetivo variava de jogo para jogo. A premissa 

era tentar perceber as qualidades do jogo do adversário e tentar colocá-los em 

situações desconfortáveis. Para isso podíamos tentar pressionar logo obrigando 

a equipa adversária a bater bola longa, ou então provocar a saída curta, 

direcioná-los para onde queríamos para depois conseguir conquistar a bola perto 

da baliza adversária. 

• Pressão alta: 

- Um dos MI’s encosta no MD, enquanto que o outro fica em zonas mais recuadas 

(quase em losango); 

- MA’s colocados em zonas laterais, ajudando o DL, prontos para cair no DL 

adversário. 
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Figura 76 - Pressão alta no PB adversário 

• Provocar saída curta: 

- MI’s posicionam-se atrás dos MI’s adversários, dando algum espaço, e 

deixando que os avançados fechem essa linha de passe do MD, “provocando” 

um passe para os DC’s; 

- MA do lado da bola pronto para cair no lateral, o MI contrário deve ficar em 

zona de equilíbrio. 
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Figura 77 - Provocar a saída curta no PB adversário 

 

 

Figura 78- Provocar a saída curta no PB adversário (imagem) 
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• Se o GR adversário dava indicações de que ia bater longo: 

- Devíamos criar um losango no lado da bola, tentando deixar um dos MI’s livre 

de marcação. 

b)  2ª sub-fase: a construção adversária: 

Este era o momento do jogo em que beneficiámos mais a jogar em linha, 

sendo que o ajuste era básicamente a basculação em torno da bola dos nossos 

4 médios, onde sai na pressão aquele que está na zona da bola e os outros 

ajustam consoante esse movimento. O objetivo dos 4 médios seria recuperar a 

bola e impedir que o adversário entrasse entre as nossas linhas defensiva e 

média.  

Era então pedido que: 

- Tentassem criar superioridade numérica, ou pelo MI do lado da bola ou pelo MI 

contrário à bola, devendo um deles ficar livre de marcação, funcionando como 

cobertura defensiva; 

- Basculassem no sentido da bola, onde deixamos a pressão no MD adversário 

para um dos avançados, deixando os médios para fecharem as zonas centrais; 

- MI do lado da bola colocado entre o DL e o MI adversário, esperando sinal do 

MD para poder cair na bola (estando coberto), caso contrário, permanece em 

zonas interiores, deixando o lateral receber a bola fora (em vez do MI adversário 

do lado da bola), esperando ajuda do Avançado do lado da bola. 
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Figura 79 - Disposição tática na fase de construção adversária (imagem) 

 

c)  3ª sub-fase: a criação adversária: 

- Tentar sempre criar constantes superioridades numéricas através de 

coberturas defensivas; 

- A jogar em linha já não há tantas dificuldades quando o adversário consegue 

rodar rapidamente o jogo, sendo que os MA’s têm obrigação de primeiro ajudar 

os laterais e depois pressionar em zonas mais avançadas se for possível; 

- MI’s sempre a tentar fechar o espaço central, tentado tirar o espaço entrelinhas 

formando duas linhas de 4. 
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Figura 80 - Disposição tática na fase de criação adversária 

 

Figura 81 - Disposição tática na fase de criação adversária (imagem) 
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d)  4ª sub-fase: a finalização: 

- Tentar sempre ter muitos jogadores entre a bola e a baliza; 

- Tapar todos os caminhos possíveis para o golo adversário; 

- Juntar para ganhar segundas bolas e recargas. 

 

Figura 82 - Disposição tática na fase de finalização adversária (imagem) 
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3.4. Barreiras e estratégias de remediação 
 

Como seria suposto acontecer num estágio profissionalizante, e 

imaginando eu que não apenas no ramo do Desporto, mas em todos outros, o 

ano de estágio foi um ano de grandes aprendizagens, sendo que estas nascem 

sempre do adquirir de algo que não conhecíamos ou não conseguíamos atingir. 

Este processo ocorre normalmente quando conseguimos ultrapassar barreiras. 

Ou seja, para nos desenvolvermos devemos ter barreiras no nosso caminho, 

caso contrário estagnaríamos.  

Pretendo então expor aqui aquilo que foram as dificuldades sentidas por 

mim e pelo resto da equipa técnica durante a época: 

• A reduzida capacidade de combate demonstrada por grande parte dos 

jogadores foi uma barreira que identificamos rapidamente e que 

conseguimos ultrapassar através da competitividade que conseguimos 

incutir nos treinos; 

• Outra estratégia para ultrapassar o mesmo problema, estando 

diretamente ligada ao nosso modelo de jogo, tentámos criar 

comportamentos na equipa que precavessem o contacto físico, criando 

superioridades numéricas na zona da bola; 

• A baixa estatura da nossa equipa era um problema quando jogávamos 

com equipas muito fortes, principalmente nas bolas paradas. A estratégia 

de remediação no caso específico das bolas paradas seria criar uma 

maior distância até à baliza (nos livres laterais) e criar duas linhas 

defensivas para amparar o impulso do adversário (nos cantos); 

• O espaço de treino foi também uma barreira no nosso processo de treino, 

sendo que apenas tínhamos ½ campo para treinar, sem exceção. Fomos 

então obrigados a recorrer mais vezes aos jogos reduzidos e 

condicionados, tentando representar a realidade competitiva; 

• O número de jogadores reduzido no plantel foi uma barreira ultrapassada 

com a ajuda dos jogadores presentes, que não se deixaram acomodar e 

treinaram sempre no limite, precavendo possíveis problemas de plantel 

reduzido. O baixo número de lesões foi também um facto importante; 
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3.5. Resultado do trabalho desenvolvido 
 

Aqui pretendo demonstrar qual foi o resultado do estágio 

profissionalizante, quer resultados pessoais (não mensuráveis) quer resultados 

coletivos. 

Relativamente à minha pessoa, penso que os resultados foram bastante 

positivos: 

. consegui aprender bastante, desenvolver-me e crescer como treinador; 

. consegui igualmente alcançar o objetivo traçado, de subir à 1ª Divisão Distrital 

como treinador no mesmo clube em que 7 anos antes tinha alcançado o mesmo 

feito como jogador. 

Os resultados coletivos foram então os seguintes: 

 

3.5.1.  Classificação: 

 

1ª Fase 

 

Figura 83 - Classificação da 1ª Fase da 2ª Divisão Distrital da AFPORTO – Série 3 – equipa vencedora 
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2ª Fase 

 

Figura 84 - Classificação da 2ª fase da 2ª Divisão Distrital da AFPORTO – Série 2 - equipa vencedora  

 

3ª Fase – Quartos de Final 

 

 

Figura 85 - Quartos de Final do Apuramento Campeão da 2ª Divisão Distrital da AFPORTO  
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3.5.2. Relatório Final de Época 

 

Apreciação Global: 

 

ORGANIZAÇÃO OFENSIVA 

 A Equipa evoluiu no que respeita à assimilação das ideias que 

transmitimos em treino/jogo. A compreensão, o empenho, e a realização das 

tarefas, por parte dos jogadores, contribuiu para uma melhoria da capacidade 

técnica individual e capacidade tática coletiva, fazendo com que as ações 

ofensivas tivessem um maior aproveitamento, sobretudo no que concerne às 

ligações entre setores, respeitando as dinâmicas que privilegiamos para o nosso 

jogo. 

A Equipa procurou enaltecer uma forma de jogar que nos identifica, 

enquanto Escola de Futebol, no que respeita à alternância do jogo, isto é a 

variabilidade entre o jogo curto e longo, o jogo rápido e organizado, mas, 

sobretudo, o jogo positivo. Nunca perdendo as noções do espaço/tempo e da 

posição. Contudo, um dos pontos menos positivos, na fase ofensiva, foi, sem 

dúvida, a capacidade de finalização. Ao longo dos jogos, denotou-se uma 

elevada percentagem de ineficácia no momento de rematar à baliza adversária. 

Em suma, a Equipa deverá procurar sempre o domínio da bola, tentando criar 

espaços na equipa adversária, promovendo situações de finalização. 

 

TRANSIÇÃO ATAQUE-DEFESA  

A mudança de atitude ofensiva para defensiva foi muito satisfatória. No 

início, foi um dos momentos mais preocupantes, pois o plantel é constituído na 

sua maioria por jogadores mais novos, o que trouxe alguma dificuldade em jogos 

com muitos duelos defensivos, contra equipas fisicamente superiores. No 

entanto, a equipa demonstrou um caráter muito amadurecido nos diferentes 

jogos, salientando-se a postura intensa e agressiva em cada duelo (defesa 

menos batida da série 3, com 20 golos sofridos). Ao mesmo tempo, a boa 

organização da Equipa contribuiu de certa forma para colmatar o défice que se 

verificava, neste momento do jogo. 
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ORGANIZAÇÃO DEFENSIVA  

A Equipa foi melhorando no entendimento e realização do princípio da 

cobertura na zona da bola, bem como no equilíbrio defensivo, nomeadamente 

na linha avançada e linha média, mais especificamente, no equilíbrio que é dado 

pelo Avançado e médio interior contrário à bola. 

Outro aspeto a salientar, foi a capacidade de duelo aéreo dos nossos 

jogadores que foi evoluindo, principalmente, quando as equipas adversárias 

apresentavam um jogo, constantemente, aéreo para a zona recuada da nossa 

linha defensiva. 

 

TRANSIÇÃO DEFESA-ATAQUE  

A Equipa apresentou uma ótima aptidão para realizar duas formas de 

jogar distintas, ou seja, a circulação da bola que foi melhorando 

consideravelmente, ou um jogo mais simples e concreto, onde as combinações 

apelam à velocidade e profundidade que a Equipa também pode apresentar 

(jogadores com características para tal). No entanto, as saídas da zona de 

pressão deverão ser mais trabalhadas de forma a não criarmos situações de 

maior perigo à nossa Equipa, simplificando mais este momento para obtermos 

mais sucesso. 

Em suma, pensamos a equipa deverá melhorar a perceção do espaço que 

por vezes as equipas adversárias disponibilizam atrás da linha defensiva e, 

assim, atacar melhor a profundidade do terreno de jogo. 
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Aspetos Fracos Coletivos a Melhorar: 

 

A Equipa deverá melhorar a aproximação à zona da bola (quando tem 

bola), ou seja, deverá estar mais “junta”, permitindo maior apoio ao portador da 

bola e, consequentemente, soluções para ganharmos tempo e espaço, na fase 

ofensiva. Ao mesmo tempo, deverá concretizar ou traduzir em golos as 

oportunidades criadas, durante o jogo.  

 

Aspetos Fortes Coletivos a Potenciar: 

 

Face às características da Equipa, deveremos potenciar a circulação da 

bola de um modo mais fluido e seguro, variando o jogo curto com o jogo longo, 

ou seja, promover a imprevisibilidade do nosso jogo através da alternância do 

tipo de passe, face às posições e soluções que a Equipa apresenta. 

 

Necessidades de Material: 

Bolas. 

 

Aspetos a Melhorar na Relação: Treinadores/ Coordenador/ Diretores ou  

 

Sugestões Que Possam Melhorar o Funcionamento da Equipa: 

Possibilidade de treinar com maior regularidade contra a nossa equipa de Sub19, 

promovendo maior competitividade e intensidade na nossa forma de jogar. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Desenvolvimento profissional 
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4. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Concluindo o estágio e a realização da consequente reflexão, consigo 

chegar a várias conclusões referentes à época desportiva (quer da equipa quer 

da minha pessoa). Pessoalmente posso dizer que acabei a época a saber muito 

mais sobre o magnifico jogo que é o Futebol do que aquilo que sabia no começo 

da mesma, tanto em tudo o que engloba questões do jogo como do treino.  

Tudo isto só foi possível por fazer parte de uma equipa com muita 

qualidade e com jogadores bastante inteligentes, mas também por fazer parte 

de uma equipa técnica onde o treinador principal fazia questão que os adjuntos 

fossem parte importante do processo de treino. Este último ponto foi 

fundamental, pois desenvolvemo-nos muito mais quando estamos conectados 

com o processo, gerando nos adjuntos necessidade, vontade e ambição de 

aprenderem mais para poder ajudar o coletivo. 

O estágio possibilita aplicar na prática o que foi adquirido do ponto de vista 

teórico, aumentar esses mesmos conhecimentos através das aprendizagens que 

a prática oferece e reconhecer a realidade de uma experiência profissional 

(Daresh, 1990, citado por Caires & Almeida, 2000). Consegui então durante a 

realização deste estágio pôr em prática muitos dos conhecimentos que adquiri 

durante toda a minha formação (quer académica quer pessoal), sendo que 

alguns desses conhecimentos foram transformados, modificados ou atualizados 

durante a época. Ou seja, consegui durante este processo desenvolver-me a 

mim como treinador, aprendendo principalmente e questionar-me em relação a 

tudo o que vejo em campo, procurando encontrar sempre o “porquê” o “como” 

do que foi feito, ou daquilo que devia ter sido feito. 

Se a minha realidade antes desta época era o escalão de Infantis, e tendo 

passado pelo Futebol de 7 e pelo Futebol de 9, este estágio foi também um 

caminho para fazer parte de uma equipa técnica do Futebol de 11, expoente 

máximo de complexidade do jogo. Este processo gradual permitiu-me ter uma 

perceção do jogo igualmente progressiva, pelo que se tornou mais fácil para mim 

conseguir entender o jogo, os adversários, os espaços e os comportamentos 

presentes no jogo. Ou seja, este estágio, complementando aquilo que era a 
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minha experiência como treinador, permitiu-me introduzir o Futebol de 11 na 

minha bagagem de conhecimento, criando-me acima de tudo muitas dúvidas 

para continuar a pensar e para me desenvolver.  

Torna-se impossível enumerar tudo aquilo que foi aprendido durante uma 

época, ainda mais falando de alguém que está a começar a sua carreira de 

treinador. No início, todos os dias podemos aprender algo de novo, sendo que o 

Futebol e o treino, é muito mais do que apenas um jogo, e onde podemos e 

devemos englobar todas as componentes presentes.  

Para além das competências táticas que fui aprendendo ao observar e 

absorver o conteúdo ensinado pelo “mister” Pedro, quer em conversas fora do 

treino, quer na preparação do mesmo, ou até mesmo durante o treino, onde 

aprendi muitas outras coisas. Aprendi que podemos ser um líder respeitado ao 

máximo sem sermos o “treinador ríspido e ditador”, porque no fundo, somos 

todos pessoas, que têm as suas necessidades pessoais, e às quais devemos 

prestar muita atenção.  

Ou seja, a conclusão que tiro é que para conseguir obter o respeito do 

grupo todo podemos seguir dois caminhos:  

. o líder que impõe e que dita as regras, sendo ríspido para quem falha as 

mesmas;  

. ou podemos ser um treinador mais humano que se preocupa com o individual, 

e que acaba por ganhar um respeito bem mais consistente.  

Esta foi uma das maiores aprendizagens que retiro desta época desportiva e 

deste estágio. 

A forma como os treinos eram preparados, havendo a inclusão por parte 

do “mister” Pedro dos treinadores adjuntos nesse processo, obrigou-me a pensar 

mais no treino, do que aquilo que tinha feito em anos anteriores, onde os 

treinadores não me davam tanto uso como treinador adjunto. A partir do 

momento em que fazemos parte da questão, e somos ouvidos e tidos em conta, 

começamos automaticamente a pensar mais no assunto, pesquisar e estudar 

mais, e saímos sempre mais enriquecidos, mesmo que as nossas ideias não 

sejam postas em prática. 
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Outra grande adaptação que tive que fazer durante esta época foi o meu 

discurso para com os jogadores, como já referi, vinha de um contexto de sub13, 

onde os jogadores são rapazes com mais necessidades afetivas, onde se 

encontram num processo de crescimento muito mais acentuado do que nos 

sub17. São idades que diferem pouco (4 anos) mas onde se vê claramente uma 

grande diferença no modo de ver as coisas. O facto de ter que operacionalizar 

exercícios sozinho, ou algumas vezes mesmo o treino todo, impôs a necessidade 

de me adaptar ao contexto e ajustar o meu discurso à realidade (quer às 

pessoas, quer aos objetivos). 

Este momento referido acima, o momento em que o treinador principal 

não pode comparecer ao treino, ficando apenas o treinador adjunto a 

operacionalizar o treino, é um momento fulcral, por vários aspetos. Primeiro para 

ver a forma como os jogadores lidam com essa situação, existindo duas 

possibilidades que são: continuar a levar o treino no limite, aproveitando o 

mesmo para se desenvolverem como outro qualquer; ou então descontrair e não 

treinar no limite. É também um momento importante para que o treinador adjunto 

se possa impor, pois se demonstra não estar preparado para dar o treino 

sozinho, começam a existir alguns problemas de liderança e confiança. É então 

um momento que o treinador adjunto deve agarrar com vontade e ambição, 

exigindo o máximo dos seus jogadores, mesmo não estando o treinador principal 

presente.  

Para além de todas as competências psicológicas e pedagógicas que 

aprendi durante o ano, foi um ano de grande evolução naquilo que eu acho mais 

importante: perceber o jogo. Como foi dito anteriormente, só quando nos 

colocamos em situações desconfortáveis é que sentimos necessidade de ajustar 

e perceber o contexto. O Futebol de 11 é dos desportos mais complexos do 

mundo, pela quantidade de jogadores presentes, assim como as diversas 

características que podemos apanhar num jogador de Futebol ou nas equipas. 

Foi por isso um ano onde sinto que o processo de treino, o processo do jogo, as 

análises de vídeo e as consequentes apresentações, as palestras dadas, as 

conversas com os jogadores e com os treinadores, me ajudaram bastante a 

adquirir mais conhecimento sobre o jogo, num ponto de vista técnico-tático.  
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Se para mim o contexto institucional não era novidade, tendo eu próprio 

sido formado na AJEFHG, onde adquiri os valores incutidos no desporto e na 

instituição (que não mudaram), a principal adaptação foi mesmo a do Futebol de 

9 para o de 11, assim como passar de uma faixa etária dos 12 para os 16 anos. 

Na mesma instituição, um grupo de 12 anos tem necessidades especificas bem 

diversas de um grupo de 16 anos. Essa adaptação foi realizada um pouco de 

forma empírica, onde fui percebendo que os jogadores são todos diferentes uns 

dos outros, e que nos devemos ajustar à pessoa, para conseguirmos retirar dela 

o melhor rendimento possível. E se uns jogadores gostam que sejam ríspidos 

com eles, outros não suportam tal ideia. Essa individualização da intervenção 

por parte do treinador torna-se fundamental para que o jogador se sinta bem no 

seio de um grupo coletivo. Ou seja, fazer com que o jogador (a pessoa) se sinta 

bem num meio coletivo (não perdendo a individualidade nem o sentido de 

coletividade).  

O papel de treinador adjunto ganhou uma nova vida para mim durante 

esta época desportiva, na qual percebi que para ser verdadeiramente bom teria 

de me questionar várias vezes sobre várias coisas, procurando as respostas, 

mas acima de tudo não tendo vergonha de perguntar ao treinador principal todas 

as questões que me passavam pela cabeça (mesmo aquelas para as quais 

conseguia encontrar uma resposta). O ato de nos questionarmos e de 

questionarmos os outros é fulcral no processo de aprendizagem, crescimento e 

desenvolvimento, sendo que este ano não tive qualquer problema em fazer 

perguntas. Algo que espero não perder nunca, sendo o antónimo de estagnação.  

 O treinador deve estar em constante ajustamento perante os contextos, 

os acontecimentos passados, os que se aproximam. É de facto uma profissão 

que não oferece descanso ao profissional. Mas é a minha (e de muitos outros) 

paixão, pelo que espero no futuro conseguir ter épocas tão enriquecedoras como 

foi esta.  

 Todo este desenvolvimento profissional, no ano de estágio, teve por base 

a minha paixão por este desporto e pela instituição, mas também as 

características da equipa técnica. Tenho a certeza que se os treinadores 

adjuntos não fizessem parte tão importante do processo, não fossem 

considerados como vozes ativas tendo opiniões importantes, eu não teria 



 

185 

evoluído tanto. É certo que 6 olhos vêm mais coisas do que 2 olhos, mas nem 

todos os treinadores têm a capacidade de confiar nos treinadores adjuntos para 

ouvirem a sua opinião e acima de tudo fazer com que essa opinião seja parte da 

sua equação. O “mister” Pedro teve sem dúvida essa preocupação e por isso 

agradeço-lhe todo o conhecimento que adquiri durante esta época.   

 Em suma, posso afirmar que este ano de estágio resultou sem dúvida 

alguma num grande desenvolvimento em todas as componentes que compõem 

um treinador de Futebol. Fazer parte da equipa técnica dos sub17 da AJEFHG 

significou para mim o primeiro ano em que me senti parte importante de um 

processo, passando a ser inevitável questionar-me e refletir mais sobre tudo. O 

facto de orientar uma equipa sub17 foi também um desafio, tendo jogadores mais 

exigentes e evoluídos do que nas épocas anteriores, possuindo um nível de 

formação muito maior. Tive que evoluir no conhecimento do jogo assim como no 

meu aperfeiçoamento de operacionalização do treino 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusões e perspetivas para o futuro 
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5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO  
 

 

5.1. Conclusões 
 

Posso retirar inúmeras conclusões deste estágio e da realização do 

relatório de estágio. A primeira conclusão, e a meu ver, a mais importante, é que 

se uma pessoa não tiver paixão por aquilo que está a fazer, muito 

provavelmente, o resultado não será tão bom como poderia ser. A paixão pelo 

jogo é muito importante para nos auto motivarmos, assim como para motivar os 

jogadores. É importante para um jogador sentir que o treinador está de alma e 

coração no processo, obrigando-os a fazer no mínimo o mesmo.  

Outra conclusão que posso retirar desta época desportiva, é que todo o 

trabalho deve ser metodológico, planeado e operacionalizado respeitando aquilo 

que foi proposto anteriormente. Nada é obra do acaso, então o treinador deve 

prestar atenção a todos as componentes do jogo, e deve fazê-lo de forma clara 

e organizada. Torna-se mais fácil perceber em que ponto do processo estamos 

quando as coisas estão organizadas, e os próprios jogadores demonstram ter 

uma maior capacidade de assimilação quando os conteúdos apresentados são 

claros e apresentam uma continuidade.  

Respeitar o modelo de treino é fundamental para o processo. Fazer os 

jogadores perceberem o modelo de jogo, e ouvir a opinião deles é muito 

importante também. Todos nós nos sentimos mais à vontade ao realizar uma 

tarefa com a qual nos identificamos e que está bem assente na cabeça de todos. 

A equipa deve funcionar como um todo, e para tal, todos devem conhecer o 

nosso modelo de jogo. Isto vai também ao encontro do conceito de 

especificidade no treino, sendo que o jogador consegue compreender melhor os 

objetivos dos exercícios quando está por dentro do modelo de jogo, percebendo 

quais são os comportamentos a adotar e o porquê dos mesmos.  

Prestar atenção a todos os pormenores é parte do trabalho do treinador, 

nenhum deve ser descartado, pois quando surge um problema, todos esses 

pormenores podem fazer parte da resposta. Ou seja, mesmo que um 

comportamento nos pareça estranho, mas não o suficiente para intervirmos, 
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devemos prestar atenção ao mesmo e não o esquecer, pois pode mais à frente 

mostrar-nos algo que naquele momento não estávamos a conseguir 

observar/perceber.  

Errar faz parte importante do processo, sendo que o ser humano tem a 

tendência de só se questionar sobre o acontecido quando existe o erro. Assim 

sendo, precisamos de errar muitas vezes para nos desenvolvermos, mas não 

basta errar. O processo de reflexão assume um papel de elevada importância, 

para conseguirmos perceber o porquê do erro, e para arranjar estratégias para 

não voltar a cometer o mesmo erro. O treinador deve, no entanto, questionar-se 

sobre o acontecido e refletir mesmo quando as coisas correm bem, sendo que é 

certo que nada é perfeito e tudo está sujeito a ser melhorado e desenvolvido.  

Quando observamos um erro devemos ser capazes de perceber se 

podemos mudar alguma coisa no momento imediato (adaptar e ajustar o treino 

à realidade), ou se devemos esperar pelo momento certo para corrigir um 

determinado aspeto. A modificação do exercício em pleno treino, para que o 

mesmo decorra da melhor maneira possível, é uma forma que o treinador tem 

de refletir agindo, ou seja, não deixar a situação passar em claro, pode-nos dar 

respostas imediatas para problemas surgidos no mesmo momento. Devemos 

então ser capazes de perceber quando devemos mudar alguma característica 

do exercício.  

Para conseguirmos encontrar esses erros (no jogo ou no treino) devemos 

desenvolver a nossa capacidade de observação, quer da própria equipa quer da 

equipa adversária. A capacidade de observação e perceção do jogo é 

fundamental para alguém que quer estar preparado para todas as 

circunstâncias. Torna-se então fundamental conseguir ler bem o jogo, mas 

também o mais rápido possível, sendo que o Futebol é um jogo de 90’ mas que 

pode mudar numa questão de segundos: um erro que não corrigimos a tempo, 

um erro que não identificamos, etc… Tudo coisas que podemos ultrapassar 

desenvolvendo a nossa capacidade de leitura do jogo. Esse desenvolvimento só 

acontece com o próprio treino do treinador: ver muitos jogos, muitas das vezes 

ver a nossa equipa a jogar, assim como ver equipas que joguem de forma 

parecida, comparando comportamentos e ajudando a chegar a conclusões.  
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O treinador que consegue atingir o papel de líder de forma natural e 

consensual, apresenta um maior nível de confiança nos jogadores, ganhando 

então um estatuto de líder melhor consolidado e seguro. Isto é, um treinador que 

tenha boa relação individual e coletiva com os jogadores, que preste atenção às 

necessidades individuais, e que seja um líder por consenso e não num estilo 

prepotente, tem o grupo mais e melhor controlado, tendo então maior margem 

de manobra quando as coisas não correm como previsto. 

O treino é a coisa mais importante num processo de desenvolvimento de 

uma equipa. Existe uma grande diferença entre “ir treinar” e “ir ao treino”. Quase 

tudo aquilo que acontece durante um jogo de Futebol (existe sempre o fator 

sorte/azar) é consequência daquilo que se fez ou não durante o treino. A 

predisposição no treino deve ser nada menos do que “andar no limite”, 

aproveitando casa exercício, cada sessão de treino para melhorar e aprender, 

quer por parte dos jogadores, quer por parte dos treinadores. Em suma, as 

equipas jogam como treinam, e para poder atingir a excelência no jogo, teremos 

de a alcançar primeiro no treino.   

Todo o conhecimento está sujeito a alteração, pelo que o treinador deve 

ser um profissional informado e em constante atualização. Este sentido de 

desenvolvimento do treinador é imperativo, pelo que constantemente são criados 

novos métodos de treino (adaptados ou não), modelos de jogo, formas diferentes 

de abordar as mesmas situações de jogo. O treinador deve estar sempre alerta, 

procurando encontrar conteúdo que seja importante para a sua equipa, de forma 

a conseguir melhorar o seu estado.  

Para além de todos os conhecimentos que esta época de estágio me deu, 

tornando-me num treinador mais competente, este foi também um ano onde fui 

verdadeiramente feliz. Primeiro porque fiz o que gosto, e isso é uma das 

premissas para ser feliz. E depois porque consegui juntar a isso o facto de estar 

a trabalhar num contexto que me é muito familiar. Para além de ter sido formado 

na AJEFHG como jogador e pessoa, consegui também no mesmo escalão 

(sub17), na mesma divisão (2ª Divisão Distrital da AFPorto), fazer o mesmo feito 

– subir de divisão. Este conjunto de acontecimentos tornaram-me uma pessoa 

mais realizada, sendo que foi um ano em que consegui relembrar momentos 
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magníficos que passei como jogador, tendo quase que um “deja-vu” mas desta 

vez no banco, como treinador adjunto. Foi um ano verdadeiramente especial.  

 

 

5.2. Perspetivas para o futuro 
 

Como tudo na vida, a carreira de um individuo deve ter objetivos. Entrar 

num caminho onde não alvejamos o final é a maneira mais fácil de nos 

perdermos. Por muito que seja um caminho difícil, devemos sempre definir 

objetivos e lutar por eles. Objetivos estes que podem e devem ter prazos 

distintos. Penso que devemos formular objetivos a curto e a longo prazo, sendo 

que devem estar em concordância uns com os outros.  

O meu principal objetivo a longo prazo é conseguir fazer do Futebol o meu 

trabalho profissional, realizando o sonho de trabalhar na área que mais paixão 

me dá – o desporto e o Futebol em específico. Para isso devo então definir 

objetivos mais curtos, que me ajudem a chegar ao objetivo final. São esses:  

• Conseguir acabar o mestrado, obtendo equivalência ao Grau ll de 

Treinador de Futebol, e o Grau de Mestre de Treino Desportivo- 

Treino de Jovens, na FADEUP, faculdade internacionalmente 

reconhecida;  

• Continuar a trabalhar no ramo de Futebol, em específico na 

AJEFHG, onde me foi dada a hipótese de ser treinador principal 

dos Infantis B Sub12 e dos Juniores Sub19, tendo então uma 

grande oportunidade para crescer ainda mais como treinador e 

profissional;  

• Conseguir dentro de 5 anos entrar no Grau lll do Curso de 

Treinador de Futebol;  

Resumindo, estes são os meus objetivos para o futuro. Sabendo que é 

um caminho extremamente longo e difícil, com muita concorrência e com uma 

matéria que está em constante evolução (o Futebol), é minha obrigação nunca 

desistir dos meus sonhos, enquanto tiver capacidade para lutar por eles. Assim 
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o “sofrimento” que é necessário para alguém atingir o grau de excelência como 

jogador profissional, também o é como treinador, profissão que consome muito 

do pensamento de quem treina ou está ligado ao treino.  

As perspetivas para o futuro são então de cariz positivo, sendo que 

acredito no meu trabalho e naquilo que poderei alcançar. Tenho uma paixão 

tremenda por este desporto e pelo treino, o que me faz pensar que não desistirei.  
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