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1. Introdução/Estrutura do Relatório



 



 

3 

 

 O presente relatório consiste no Relatório Profissional apresentado à Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto, no âmbito do 2º Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Desporto de Alto Rendimento. A sua elaboração levou-me a uma 

viagem ao meu percurso profissional enquanto Treinador de Voleibol, viagem essa que 

conta já com vinte e um anos ininterruptos e sempre ao serviço do clube que me formou 

enquanto atleta e que me ajudou a crescer e a desenvolver valores humanos, o Leixões 

SC.  

 

 Com este documento pretendemos transmitir a experiência enquanto treinador 

de Voleibol de 1ª divisão, função desempenhada durante doze anos no Leixões SC. 

Sendo adeptos incondicionais do treino, do treino pensado, organizado, planeado, 

estruturado, e acreditando que só assim se conseguem resultados com consistência e 

que perdurem no tempo, o relatório foca-se nas tarefas do Treinador, no seu trabalho, 

na sua importância no processo desportivo e competitivo e acima de tudo na forma 

como ele (neste caso nós) constrói todo o processo de treino, como pensa e constrói o 

exercício e qual a importância do mesmo no sucesso desportivo do atleta e da equipa. 

 

Desta forma dividimos o relatório em dois grandes itens. O primeiro, intitulado “O 

Treinador”, onde abordamos o Meu percurso enquanto treinador, a forma como fui 

crescendo e evoluindo ao longo dos anos e as experiências mais marcantes deste 

fabuloso trajeto; aborda ainda o meu enquadramento profissional no âmbito do treino de 

alto rendimento, viajando um pouco pela caraterização do Treinador de Alto 

Rendimento, as suas competências e formação (cada vez mais exigente à luz das 

novas diretrizes patentes no Programa Nacional de Formação de Treinadores). O 

segundo item, intitulado “A estruturação do processo de treino”, divide-se pela 

caraterização e escolha do Modelo de Jogo e a influência  da cultura do clube no 

desenvolvimento do mesmo; o Planeamento, a definição do microciclo em função de 

cada momento da época e das necessidades individuais e coletivas e a passagem para 

o treino e o exercício são os passos seguintes deste item, que procura ser o espelho do 

nosso dia-a-dia no treino, das nossas preocupações, crenças, dúvidas, certezas e 

emoções. Aborda todo o processo de treino da forma como nós o preconizamos e como 

o temos vindo a desenvolver, focando-nos nas questões do treino integrado (com 

preocupações físicas, técnicas, táticas, emocionais e decisionais), na forma como o 

preparamos, como criamos o exercício em função do momento da época, do dia da 

semana, do adversário que temos, das necessidades e funções do atleta! A importância 
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que damos ao processo de treino é de facto muito grande, pelo que dedicamos grande 

parte do nosso tempo à exploração deste tema. Acreditamos que é aqui que a função 

do treinador mais se evidencia, sendo o local de eleição para mostrar as suas 

competências técnicas, táticas e de liderança, sendo o ponto de partida para 

“conquistar” o atleta, a sua atenção, predisposição e levar a acreditar no processo de 

treino e no sucesso do trabalho que desenvolve diariamente. 

A terminar deixamos algumas considerações gerais sobre o relatório e  esta 

longo caminhada, deixando algumas reflexões sobre o passado, o presente e o futuro 

da nossa modalidade e do nosso processo de treino.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. O Treinador 
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1.1. O meu percurso 

Como muitos outros jovens, a prática desportiva sempre foi uma paixão; a 

disciplina de Educação Física a favorita, os jogos de futebol com os amigos uma 

rotina, a corda da roupa a fazer de rede de voleibol uma conhecida estratégia! 

Enfim, o tradicional miúdo irrequieto e extremamente ativo! Durante toda a minha 

infância, as muitas brincadeiras e jogos de rua na minha terra natal, Vila Real, onde 

o trânsito era uma miragem, até à prática do desporto federado com nove anos 

(pratiquei futebol no histórico Águias da Areosa) foi um avolumar de experiências 

motoras não guiadas mas simultaneamente enriquecedoras. Aos 11 anos, a 

entrada no mundo do Voleibol, para iniciar aquilo que nunca imaginava, uma 

viagem sem retorno! Recordo-me que pelos meus dez, onze anos, passava parte 

das minhas férias de Verão na praia, com múltiplas brincadeiras na areia, sendo 

que uma delas sempre me atraiu, o famoso “bate bola” de voleibol. Para ajudar, um 

dos meus companheiros de praia, meu tio, era treinador de voleibol. Após um 

desses verões, e morando eu próximo do então Estádio das Antas, esse tio foi 

convidado para treinar os escalões jovens do Futebol Clube do Porto, surgindo 

assim a possibilidade de juntar o útil ao agradável, ou seja, praticar uma 

modalidade que gostava e ainda por cima no meu clube! Após os normais anos de 

formação enquanto atleta dos escalões Iniciado, Juvenil e Júnior (sendo a maior 

parte deles já ao serviço do Leixões Sport Club fruto da alteração de residência 

para Matosinhos) cumpre-se o desejo de entrar na Faculdade de Ciências do 

Desporto e Educação Física, FCDEF, na Universidade do Porto. Durante os anos 

do curso mantive a prática desportiva no Leixões Sport Club, onde iniciei a minha 

atividade como treinador, sendo adjunto na equipa de juvenis, em 1993. Aqui tive a 

felicidade de começar a trabalhar com alguém que me marcou positiva e 

definitivamente no meu trajeto desportivo e humano, o meu grande amigo Professor 

Carlos Maia. Um referencial de competência, dedicação, organização, e vontade de 

vencer, associado a características humanas que muito aprecio, uma enorme 

humildade e companheirismo. Rapidamente o Carlos me passou muito da sua 

experiência, formação e princípios, ensinando-me os primeiros passos (e talvez os 

mais decisivos) desta carreira. Recordo-me que continuava a gostar de jogar e 

tinha muitas dúvidas se queria seguir a carreira de treinador, mas por insistência do 
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Carlos associado à motivação dos primeiros sucessos que juntos obtivemos 

(Campeões Regionais e Nacionais associado a presenças constantes dos nossos 

atletas nas seleções nacionais jovens) aqui cheguei! Após alguns anos como seu 

adjunto, sempre nas camadas jovens do Leixões SC, e com a mudança de clube 

por parte do Carlos, surge a possibilidade de ser treinador principal de uma equipa 

da formação do LSC, e aqui o clique que faltava: continuar a jogar ou assumir de 

vez a carreira de treinador? A escolha acabou por ser mais fácil do que inicialmente 

podia pensar! Não querer desiludir quem em mim apostou, o desafio de saber se 

seria capaz, o estímulo de querer repetir as alegrias dos bons resultados, de querer 

evoluir nas dinâmicas criadas no treino, a sede de aplicar os primeiros 

ensinamentos académicos associados ao facto de não ter grandes expectativas 

enquanto atleta, abriram uma perspetiva de futuro mais motivadora enquanto 

treinador do que como atleta. A decisão estava tomada! 

 Enquanto aluno da opção de Voleibol na FCDEF, e inserido na disciplina de 

quarto ano “Centro de Treino – opção de rendimento”, no ano letivo noventa e 

quatro/noventa e cinco fui um dos treinadores responsáveis pelo Centro de 

Formação de Jovens Praticantes da Federação Portuguesa de Voleibol. Todo o 

processo foi orientado pela Professora Isabel Mesquita, docente da disciplina. Esta 

experiência foi desportivamente das mais valiosas onde estive inserido; um ano de 

grande upgrade técnico, onde todo o trabalho assentava no desenvolvimento 

técnico de base, dividido em três grandes blocos, a saber: Bloco I: 

serviço/receção/passe; bloco II: passe/ataque/bloco e bloco III, ataque/bloco e 

defesa. A metodologia de treino desportivo aliada a um acompanhamento diário de 

grande rigor científico pela mão da coordenadora do projeto fizeram desta época 

uma decisiva base para o meu futuro enquanto treinador. Aqui surge a minha 

grande referência científica, académica e pedagógica, onde aprendi a importância 

de ser rigoroso, organizado e extremamente metódico na procura das melhores 

soluções de trabalho e de progresso. Este ano letivo/época possibilitou-me a 

aplicação de vastos conhecimentos académicos ao nível da Pedagogia e da Teoria 

e Metodologia do Treino, ao mesmo tempo que me obrigou a refletir e a criar 

estratégias que possibilitassem a evolução positiva de um grupo alargado de 

atletas, vindos dos mais variados clubes, três vezes por semana. As primeiras 

inseguranças apareceram: “será que estou a fazer o exercício certo”, “estarei a 
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corrigir corretamente”, “é isto que se pretende”, “serei um bom líder do processo”; 

sem grande dificuldade estas inseguranças foram rapidamente ultrapassadas, 

graças à presença constante, confiança e ajuda da professora, associado a alguma 

pouca experiência enquanto treinador de clube e também ao facto de ser atleta da 

modalidade. Julgo que estas inseguranças serão as primeiras grandes dificuldades 

dos jovens treinadores, pelo que só me posso considerar um felizardo pelas ajudas 

das duas grandes referências com que me iniciei na minha ainda jovem carreira.  

 Daqui para a frente, um trajeto fantástico nas equipas de formação do LSC, 

escola de reconhecido sucesso no panorama voleibolístico português, que me 

possibilitou trabalhar com alguns dos melhores atletas e treinadores (ao mesmo 

tempo que me trazia grandes desafios), evoluir enquanto treinador, experimentar o 

sabor doce das grandes vitórias e o amargo das grandes derrotas. As grandes 

lições do desporto só a derrota ensina, Resende (2006). 

 

 

“O salto” 

 

Daqui até à equipa sénior do clube foi um salto muito rápido, talvez 

demasiado rápido, onde julgo que entrei demasiadamente jovem, muito fruto das 

necessidades do clube. Numa época de grandes dificuldades era necessário um 

plantel sénior do clube sem grande investimento, assente na “prata da casa”. 

Facilmente se percebia que o ideal seria um treinador “barato”, e se possível “da 

casa”, que conhecesse as necessidades e dificuldades do clube, a sua cultura, e 

com espírito de missão! Recordo-me ainda hoje da reunião no velhinho Pavilhão 

Siza Vieira com uma das figuras mais emblemáticas do clube e da modalidade em 

Portugal, o Sr. António Rijo. Com a sua voz rouca chamou-me e disse-me, “Mário, 

vou assumir o comando da equipa sénior e quero que sejas meu adjunto. Temos 

poucas capacidades financeiras, o objetivo é a manutenção e, como sabes, devido 

à minha vida profissional vou ter pouca disponibilidade para estar sempre presente, 

pelo que tens que me ajudar e ao clube para ultrapassarmos esta fase! Vais ser tu 

a orientar todo o processo”! Comecei logo por perceber que a resposta positiva ao 

convite estava implícita no mesmo! Fui para casa assimilar e tentar perceber o que 

se estava a passar, e de facto as perspetivas e o enquadramento financeiro e 
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desportivo do clube não eram os melhores. Recordo-me dos medos que tinha em 

assumir tal liderança, não só pela minha inexperiência como principalmente por 

muitos dos atletas terem sido meus companheiros de equipa e meus amigos do 

dia-a-dia. Pensei então “o que tenho que fazer para me defender, para defender a 

minha posição enquanto treinador deles e conquistar o seu respeito? O que fazer 

para evitar os conflitos na gestão do processo de treino e de competição?”. “O que 

fazer para que este salto na minha carreira não acabe numa queda com lesões?” 

Após muitos cenários surgiu uma solução; telefonei ao Sr. António Rijo e a única 

“exigência” (quem era eu para exigir alguma coisa e ainda para mais a uma 

referência histórica do voleibol do clube e do país…) que fiz foi que ele teria que 

estar, no mínimo, em dois treinos da semana e seria ele a escolher o seis base 

para o jogo bem como a responsabilidade de orientação da equipa. Obviamente 

que tal implicava ser dele a comunicação aos atletas sobre as opções. Todas as 

decisões tomadas eram conversadas entre os dois, a preparação da equipa era 

feita por mim (com toda a motivação e entusiasmo) mas quem as assumia seria 

sempre o treinador principal. Como se percebe, para mim sobrava “apenas” a 

preparação, orientação e avaliação do treino, sendo que quem assumia todas e 

quaisquer consequências desportivas bem como as questões mais complexas da 

relação com os atletas e gestão de personalidades seria sempre o treinador 

principal. E assim consegui uma estratégia que me permitia pensar muito mais no 

treino e na sua condução, sem necessidade de ter que gerir algo em que não me 

sentia ainda preparado, como os normais conflitos treinador/atleta sobre as opções 

tomadas e a complexidade das relações humanas. Assim consegui dois objetivos: 

evitar conflitos que me poderiam trazer prejuízos nas amizades extra-voleibol (algo 

que sempre prezei) e centrar-me apenas na área de performance desportiva da 

equipa. Desta forma comecei este percurso no nosso “Alto Nível”! Daí para cá a 

evolução foi normal, a segurança em todo o processo foi crescendo, e após 

algumas épocas como adjunto (sendo a última com o Professor Carlos Maia) 

assumi a posição de treinador principal que continua até hoje. Sem dúvida alguma 

sinto que as dificuldades destes primeiros anos me obrigaram a grandes reflexões, 

preparando-me para hoje ser um melhor treinador, melhor preparado, mais 

completo e acima de tudo mais seguro. As primeiras grandes dúvidas e 

inseguranças foram diminuindo, a firmeza e segurança em passar a mensagem 



 

11 

foram evoluindo. Atualmente ainda tenho muitas dúvidas mas provavelmente mais 

segurança e, acima de tudo, melhor capacidade em fazer perceber a mensagem e 

qual o rumo para atingir o objetivo, bem como ultrapassar obstáculos que surgem 

no processo. 

Paralelamente a este trabalho na equipa sénior estive durante alguns anos 

como Coordenador Técnico da formação do clube, área que me traz especial 

sensibilidade (daí uma pós-graduação nesta área) pois o trabalho com os jovens, a 

sua evolução e o prazer de os ver representar as principais equipas e seleções 

sempre me motivou. Tem sido um trajeto traçado com empenho, dedicação e acima 

de tudo um grande amor à profissão, ao treino, ao voleibol e ao clube que sempre 

representei como treinador. Tenho tentado ser o agente de mudança que se pede a 

quem ensina.  

Pelo meio ficam alguns, não muitos, sucessos desportivos como a presença 

numa final da supertaça em 1999/2000, a presença na final da Taça de Portugal em 

2002 e consequente apuramento direto para a competição europeia Top Teams Cup 

(que o clube prescindiu por incapacidade financeira), uma meia final de Play-off em 

2008/2009, a conquista da manutenção em 2009/2010 com uma equipa composta 

praticamente por atletas da formação e, acima de tudo, os objetivos de clube 

sempre atingidos época após época. Na formação ficam alguns campeonatos 

regionais e nacionais juvenis e juniores e acima de tudo a evolução dos nossos 

atletas (que permitiu que muitos deles representassem o clube nas seleções 

nacionais, o que sempre considerei motivo de orgulho e de reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido por eles no clube) e as amizades criadas. Não esqueço 

também as muitas derrotas, umas mais sofridas que outras, que me fizeram refletir, 

reestruturar e planear o trabalho, evoluindo assim no plano desportivo, profissional 

e humano. Graças ao “meu” clube passei de um jovem e desconhecido treinador a 

treinador de uma equipa do Alto Rendimento, com trabalho e mérito reconhecido na 

modalidade a nível nacional. Por tudo o que proporcionou e continua a 

proporcionar, Obrigado Leixões! 

Aproveito também para destacar uma passagem pela seleção nacional 

sénior enquanto adjunto de um dos melhores treinadores do mundo, Juan Diaz, 

onde tive o privilégio de realizar uma Liga Mundial e experimentar um novo 

contexto desportivo e uma vivência técnica ao lado de um treinador de nível 
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mundial. Entre as muitas qualidades técnicas que lhe são reconhecidas destaque 

para as suas qualidades humanas expressas numa grande humildade, 

solidariedade e respeito por todos que com ele trabalham. 

 

 

1.2. Enquadramento da minha prática profissional 

 
A secção de Voleibol do Leixões SC surge em plena época balnear de 1945 

na Praia de Banhos de Matosinhos, por iniciativa de um grupo de rapazes. Orlando 

Ramos e Henrique Moreira são dois dos principais responsáveis pela criação da 

secção no Leixões Sport Clube. A 4 de setembro arranca oficialmente o Voleibol do 

Leixões Sport Clube, com a participação no Campeonato Popular. Inicialmente os 

jogos disputavam-se ao ar livre no conhecido “Campo do Santana”, passando mais 

tarde para o mítico pavilhão Siza Vieira (Galego, 2009). Atualmente o clube utiliza 

uma instalação municipal, moderna e com todas as condições exigíveis ao alto 

nível, o Pavilhão Ilídio Ramos, nome atribuído em homenagem a um dos mais 

importantes atletas e treinadores do clube e filho de um dos fundadores da secção, 

Sr. Orlando Ramos. Em fevereiro de 1947 o Leixões Sport Clube fez a sua filiação 

na Associação de Voleibol do Porto (AVP), sendo Orlando Ramos eleito Presidente 

do Conselho Fiscal. Em 1962 conquista o primeiro título nacional da sua história, na 

2ª divisão. A 2 de agosto de 1964 sagra-se Campeão Nacional da 1ª divisão ao 

bater o Lisboa Ginásio por 3-1. A 6 de dezembro do mesmo ano, participa pela 

primeira vez em competições europeias, mais concretamente na Taça dos 

Campeões Europeus, tendo batido em Barcelos o Clube Desportivo Hispano-

Francês por 3-2(Galego, 2009).   

Daqui e até aos nossos dias a secção de Voleibol conquistou inúmeros 

títulos regionais e nacionais, tanto nos escalões de formação como a nível sénior, 

cedendo regularmente atletas da sua formação às diferentes seleções nacionais, 

fazendo do clube uma referência no panorama nacional. Destaque também para os 

inúmeros técnicos do clube que tiveram a sua formação enquanto atletas no 

Leixões SC, sendo também neste ponto um clube formador e de grande 

enriquecimento para a modalidade. No quadro 1 podemos ver o destacado 

palmarés da secção. São 48 títulos nacionais na formação, 26 títulos nacionais no 
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escalão sénior, 14 Taças de Portugal e 3 Supertaças, num total de 76 títulos em 64 

anos de existência são uma demonstração do que este clube representa no 

panorama desportivo e voleibolístico do país! 

 

 
 

Quadro 1: Principais títulos da secção de Voleibol do Leixões SC 

  
Nº de títulos nacionais 

 

Escalão 
 

Masculino  
 

Feminino 

Sénior 
 

9 
 

17 
 

Júnior 
 
9 

 
4 

 

Juvenil 
 

9 
 

4 
 

Iniciado 
 

1 
 

6 
 

Infantil 
 

1 
 

0 
 

Taças de Portugal 
 

6 
 

8 
 

Supertaças 
 

1 
 

2 
 

Total de Troféus 

 

35 

 

41 

 

A sede do clube situa-se no coração de Matosinhos, cidade piscatória no Norte 

do país e à beira-mar plantada. Os adeptos, sócios e simpatizantes do clube 

sempre demonstraram grande afinidade pelo clube, pelas suas modalidades, em 

especial pelo futebol e voleibol, sendo a sua presença uma constante, mantendo as 

bancadas do pavilhão praticamente repletas. Destaque para a claque do clube 

(Máfia Vermelha) que acompanha e apoia ruidosamente e com enorme paixão a 

modalidade e todo o clube. O Leixões SC é um daqueles clubes em que os seus 

adeptos (especialmente os mais velhos) são em primeiro lugar leixonenses e só 

depois de um dos ditos clubes grandes. O Leixões é de facto motivo de orgulho, de 

sentimento de pertença, de paixão, de referência para a cidade e que desperta as 

mais variadas emoções. Como refere Stendhal, citado por Margarida Ganço (2011), 

“os homens só se compreendem uns aos outros na medida em que os animam as 

mesmas paixões”! E paixão é o que não falta nos adeptos, atletas e todos os que 

trabalham neste clube! 

Desportivamente é um clube com mais de cem anos (surge em 1907), com 

grande destaque no futebol, natação e voleibol, sendo frequentes os títulos 
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alcançados, o elevado número de praticantes e a presença dos seus atletas nas 

seleções nacionais, motivo de orgulho para o clube! É frequente, em Matosinhos, 

vermos os jovens de bola na mão (e no pé…), na praia, na rua, na escola, o que se 

constitui como um fator determinante no desenvolvimento de competências 

motoras, desportivas e até culturais na formação dos jovens. Julgamos que esta 

será uma das grandes riquezas do clube e corresponsável pelo sucesso da nossa 

formação e da cultura desportiva dos nossos praticantes e dos seus pais, pois 

desde muito novos entendem a prática desportiva como algo inerente e importante 

para a sua formação. O trabalho no clube fica desde logo facilitado, com jovens 

atletas com bom desempenho motor, a que se lhe juntarmos competência na 

organização da secção e no processo de treino e competitivo teremos uma boa 

fórmula para o sucesso. 

Financeiramente o clube apresenta nos últimos anos dificuldades financeiras e 

consequentemente estruturais, muito provavelmente devido ao contexto 

socioeconómico em que está inserido, numa cidade que viveu muitas décadas à 

custa do trabalho árduo de pescadores e de todo o setor das pescas. Estas 

dificuldades agravaram-se à medida que a indústria conserveira (que muito apoiou 

o clube) foi desaparecendo, sendo hoje apenas uma pequena amostra residual. 

A secção de voleibol não é alheia a esta realidade, sendo o desinvestimento 

financeiro cada vez maior (transversal a todas as áreas do país), mas conseguindo 

manter o nível da sua formação. A grande mais-valia da secção sempre foi a paixão 

e o ambiente positivo e profissional que nós, equipa técnica, atletas e diretores 

sempre dedicamos à “causa”, associado a uma energia positiva de quem nos 

acompanha, os adeptos, os leixonenses, os pais, familiares e amigos. É de facto 

um clube de um meio com forte cultura desportiva e voleibolística, a que não são 

alheios os mais de cem anos de história do clube, do meio em que se insere e dos 

sucessos alcançados. 

A constante aposta na formação juntamente com o ambiente vivido desde o 

balneário até ao treino e à ligação com a massa associativa têm sido uma arma 

determinante no sucesso das consecutivas épocas. Na leitura do livro “Sucesso 

segundo Nélson Évora. Exemplos de um campeão que pode seguir no dia a dia”, 

aprendi algo sobre a cultura Bahá’is que se aplica bem ao nosso dia-a-dia neste 

clube. Os Bahá’ís atribuem grande importância à educação moral e espiritual de 
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crianças e jovens e revelam quatro facetas humanas que distinguem de forma 

positiva as pessoas: entusiasmo e coragem; rosto adornado com um sorriso e 

semblante radiante; ver as coisas com os seus próprios olhos e não através dos 

olhos dos outros; capacidade de levar uma tarefa, uma vez iniciada, até ao fim. 

Ao ler este livro e em específico esta abordagem aos Bahá’is estava a rever-me no 

trabalho diário com os atletas, pois perante tantas dificuldades estruturais, 

orçamentais, competitivas etc. Só mesmo um grupo de trabalho entusiasmado e 

corajoso, com uma alegria contagiante e motivante e completamente focados na 

tarefa e no objetivo de a levar até ao fim conseguia ultrapassar as adversidades 

semana após semana, jogo após jogo, época após época e sempre a trabalhar no 

limite da dedicação para atingirmos os objetivos definidos, que felizmente sempre 

foram alcançados pelos nossos grupo de trabalho. 

 Olhando para trás percebemos que as dificuldades e debilidades do clube se 

tornaram num fator positivo, tendo-nos conduzido à criação de estratégias para as 

resolver ou minimizar. Neste contexto sempre nos sentimos uns privilegiados pois 

fomos estimulados a desenvolver novas competências, estratégias e 

conhecimentos para conseguirmos atingir os objetivos a que nos propusemos, 

tornando-nos mais completos, mais competentes e melhor preparados. 

Acreditamos que os mais experientes não são os que mais tempo viveram mas sim 

os que mais experiências vivenciaram e mais dificuldades enfrentaram, e nesse 

capítulo o clube proporcionou-nos muita experiência!  

 

A secção de Voleibol sempre foi financeira e administrativamente dependente do 

clube. No entanto, e fruto das necessidades e dificuldades do clube e da própria 

secção, desde a época 2012/2013 que a secção de Voleibol se tornou financeira e 

logisticamente independente do clube, criando uma Academia (Academia de 

Voleibol LSC), com uma gestão financeira e logística autónoma, utilizando apenas 

os direitos de imagem do clube. O momento decisivo desta alteração surge quando 

o clube, fruto das suas constantes dificuldades económicas em cumprir as suas 

obrigações fiscais e financeiras (reflexo das sucessivas más gestões do 

departamento de futebol do clube), se vê inibido de receber subsídios e patrocínios, 

o que teve uma implicação direta na sobrevivência da secção de voleibol. Desta 

forma toda a gestão da secção de voleibol passa para esta academia, liderada por 
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um diretor com assento no clube, ladeado por um grupo de pais de atletas do 

voleibol e que são os corpos gerentes desta academia. Para o diário funcionamento 

desportivo os espaços de treino e competição são cedidos pela autarquia – Nave 

Ilídio Ramos, e conta com 2 campos de treino, um campo de competição, uma sala 

de musculação/treino funcional, um posto médico e uma sala de reuniões. Para 

treinos dos escalões de formação o clube dispõe ainda do Pavilhão Siza Vieira, 

cedendo a autarquia  o Pavilhão da Escola EB 2, 3 de Matosinhos, diariamente 

entre as 19h00 e as 22h00. Estruturalmente o departamento organiza-se com um 

diretor geral de todo o Voleibol e uma auxiliar administrativa. Cada equipa sénior 

(masculina e feminina) tem um diretor desportivo cada, sendo as equipas técnicas 

compostas por um treinador principal e um adjunto e um fisioterapeuta. Destaque 

aqui para a colaboração dos treinadores da formação junto das equipas seniores, 

tanto ao nível do treino como na análise do jogo, sendo uma importante troca de 

conhecimentos e estreitar de metodologias. A formação do clube é gerida por um 

grupo de pais de atletas que se organizaram no sentido de formar uma Associação 

(Academia de Voleibol do Leixões SC) que permite gerir toda a formação do 

Voleibol leixonense. Debaixo da coordenação do Diretor Geral toda a estrutura se 

organiza com um diretor responsável pela logística de cada equipa e pela ligação 

com a referida Associação. Do ponto de vista técnico existe um Coordenador para 

todo o voleibol; o treinador da equipa júnior feminina apoia mais diretamente os 

escalões femininos e faz a ligação com o Coordenador Geral; o Coordenador Geral 

apoia diretamente a formação masculina; no Minivoleibol um dos treinadores é 

diretamente responsável pela coordenação deste escalão, reportando também ao 

Coordenador Geral. A estrutura geral é apresentada na Figura 1. 

 

No que concerne ao nosso trabalho com a equipa sénior, o Departamento 

organizou-se ao longo dos anos com um Diretor Geral, responsável pela macro-

organização do departamento, mas com responsabilidades partilhadas. Como 

principais responsabilidades destaca-se a definição do orçamento da equipa, a 

contratação dos atletas (em conjunto com o diretor da equipa e o treinador 

principal), a gestão financeira (elaboração e cumprimento do orçamento, 

angariação de patrocínios, representação institucional, ligação à Federação 

Portuguesa de Voleibol). A Secretaria tem como principais responsabilidades a 
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gestão logística do departamento, nomeadamente as inscrições da equipa e dos 

seus atletas e corpo técnico, divulgação de informação diversa (redes sociais, 

cartazes de divulgação dos jogos, etc.), marcação/organização dos jogos (espaços, 

horários, viagens, refeições, transportes, etc.) e toda a área administrativa 

relacionada com a equipa. O diretor da equipa tem como principais  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Organização geral do departamento de Voleibol 

 

responsabilidades a ligação com a direção (diretor e secretaria), organização dos 

jogos (cumprimento do protocolo, nomeadamente apanha-bolas, speaker, 

responsabilidades com a equipa de arbitragem, boletim de jogo, refeições, 

transportes), necessidades diárias – água, bolas, materiais, alojamento e refeições 

dos atletas deslocados, e toda a logística diversa. Quanto à equipa técnica, é 

constituída por dois treinadores e um fisioterapeuta. Obviamente que as principais 

responsabilidades dos treinadores são a programação e planificação de todo o 

trabalho técnico e  físico, a definição de objetivos, a liderança e condução do 
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processo desportivo e consequente avaliação, O fisioterapeuta, em articulação com 

o departamento médico e técnico, tem como funções óbvias a prevenção do 

aparecimento de lesões e o tratamento das mesmas, tendo uma presença ativa no 

trabalho de campo, com o objetivo de definir/aplicar programas de prevenção e 

reforço muscular, definindo exercícios propriocetivos para o atleta, e avaliar a 

evolução na recuperação de lesões, ao mesmo tempo que participa na recuperação 

ativa dos mesmos em conjunto com o treinador. Enquanto equipa técnica sempre 

tivemos a preocupação de articular as competências de cada um e rentabilizar os 

seus conhecimentos em prol do crescimento coletivo. O envolvimento do 

fisioterapeuta no trabalho de campo é a prova disso mesmo. Como diz Katzenback 

e Smith, citado por Ganço (2011) uma equipa é “um pequeno número de pessoas 

com aptidões complementares, comprometidas com um propósito comum, com 

objetivos de desempenho e formas de trabalhar em conjunto, e pelos quais se 

responsabilizam mutuamente”. 

 

 

O momento atual 

 

Após mais de dez anos à frente da equipa sénior do Leixões SC, e fruto do 

elevado desinvestimento desportivo (consequência natural da crise económica 

nacional), o projeto apresentado para continuar a trabalhar com este escalão foi 

muito pouco motivante. Uma equipa maioritariamente constituída por atletas ainda 

juniores, um plantel de apenas oito/nove jogadores, que em simultâneo teriam que 

competir no escalão júnior e sénior. Algo pouco organizado, nada competitivo, 

com debilidades financeiras, logísticas, desportivas e sem objetivos ambiciosos! 

Entendi que seria o fim de um longo e enriquecedor ciclo e que precisava de 

novos desafios desportivos. Assim, surge a possibilidade de coordenar um projeto 

de formação intitulado “Academia de Voleibol do Leixões SC”, financeira e 

organizativamente independente do clube, mas com a ligação histórica e cultural 

quase obrigatória. Um projeto com cerca de 300 atletas, dos seis aos dezoito 

anos, divididos pelos diversos escalões (Minis A, B, Infantis, Iniciados, cadetes, 

Juvenis e Juniores, de ambos os géneros), com uma equipa de trabalho de 
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aproximadamente vinte treinadores. Como base deste projeto está a formação de 

atletas que a curto/médio prazo tenham condições para integrar a equipa sénior, 

fazendo com que a base da mesma seja constituída por atletas da nossa 

formação, tornando-se o clube o principal local de recrutamento dos atletas 

seniores e praticamente auto-sustentável no que diz respeito à mão-de-obra 

desportiva (atletas).  

Surge assim um novo desafio, muito ligado às minhas origens, enquadrado 

num novo tempo, novo cenário e com novas ideias.  

Esta é uma excelente oportunidade de trabalhar com treinadores jovens e de 

lhes passar alguns dos meus conhecimentos e experiência (o mesmo que fizeram 

comigo no meu processo de formação), ao mesmo tempo que me poderia 

enriquecer com a troca de conhecimentos e novidades que os mais jovens 

sempre carregam na sua bagagem académica. Uma das primeiras medidas 

implementadas foi criar um corpo técnico que se identificasse com o clube 

(treinadores que foram nossos praticantes), com a sua história e cultura, com 

formação académica, técnica e desportiva na área, ambicioso e com vontade, 

muita vontade, de treinar.  

Nesta fase a Academia está a crescer e a desenvolver-se, tanto no seu plano 

técnico, onde estamos a trabalhar para um nível de treino cada vez mais 

competente, mais comprometido, mais integrado e interligado, como no plano 

desportivo, onde estamos a marcar presença em várias fases finais, com 

inúmeros atletas nas seleções nacionais. Paralelamente temos vindo a crescer na 

organização de eventos (Torneios, festas, encontros de treinadores) e na criação 

de parcerias com as escolas da freguesia com o objetivo de aumentar a nossa 

base de recrutamento de atletas e de promover a modalidade. O nosso objetivo é 

claramente crescer quantitativa e qualitativamente, marcar presença nos 

momentos de decisão e de maior pressão competitiva – finais (acreditamos que é 

aqui que os atletas mais crescem) e alimentar as equipas sénior com os atletas 

que aqui treinam diariamente. Acreditamos que este é o rumo certo! 
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1.3. Treinador de Alto Rendimento 

 

Segundo Araújo, 1992, o treinador de alta competição deve relacionar-se de 

modo equilibrado com a realidade em que se integra, pois daquilo que ele 

representa e do que produz em termos sócio-desportivos resultam sempre 

evidentes reflexos, não só para o desenvolvimento desportivo em geral como para 

a respetiva modalidade e para a sua profissão. Ser treinador de alta competição 

pressupõe uma cultura geral e uma experiência profissional que estão muito para 

além das aquisições de uma carreira de atleta, por mais destacado que ele tenha 

sido. 

Na mesma linha, e segundo o PNFT, pág. 66, “é ao treinador de grau III (de 

alta competição) que compete planear o exercício e avaliar o desempenho de um 

colectivo de profissionais com qualificação igual ou inferior, coordenando, 

supervisionando, integrando e harmonizando as diferentes tarefas associadas ao 

treino e à participação competitiva, especialmente de praticantes de alto nível de 

rendimento. Neste âmbito, requer-se para este nível de formação o domínio de um 

conjunto de competências profissionais simultaneamente ecléticas, em referência à 

pluralidade de domínios onde intervêm, e específica, tendo por referência o nível de 

prática onde preferencialmente atua: o alto rendimento desportivo. Marques (2001) 

complementa esta ideia quando refere que quem quer ter sucesso como treinador 

no desporto de alto rendimento tem que ser dono de um conjunto vasto de recursos 

em conhecimentos e competências. Numa só frase este autor espelha bem o seu 

ponto de vista quando refere que “só com intuição e inspiração não se obtêm 

resultados”. O PNFT (p.67) refere ainda que “a elevada exposição pública a que 

está sujeito, as prerrogativas de rendimento que lhe são impostas no âmbito dos 

quadros competitivos onde participa, a necessidade de ser capaz de liderar, 

catalisar a dinâmica de grupo e otimizar climas de participação plural nas equipas 

técnicas que coordena, são exigências que requerem do treinador de Grau III uma 

formação fundada em bases sólidas, tanto no domínio especifico da modalidade 

como no conhecimento plural e sistemático oriundo das Ciências do Desporto”. 

É de facto muito importante o treinador perceber o seu papel, as suas 

responsabilidades, funções e ética, pois só assim poderá contribuir para o 

desenvolvimento da modalidade em geral bem como para melhorar o contributo no 
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desenvolvimento tático-técnico dos atletas e os seus resultados individuais e de 

equipa (Yuri Chesnokov, 2011, pp. 26). 

Ao mais alto nível desportivo, o alto rendimento, o treinador é o profissional 

líder de uma equipa responsável pela preparação e performance do atleta e da 

equipa em geral. O treinador é o responsável máximo pelo resultado. 

Chesnokov (2011) apresenta através da Figura 2 as funções primordiais do 

treinador, em diferentes momentos: 

 

 

 
 

Funções desportivas do treinador 

 

 

Determinar: objetivo; resultados intermédios; prazos para alcançar os objetivos 

 

 

Escolha do staff 
 

Seleção dos jogadores 

 

Plano de preparação 

 

 

Processo de treino: ensinar, aperfeiçoar, conduzir e controlar materiais e 
equipamentos de treino 

  

 

Competição: coordena scouting, estatística e vídeo; preparação específica; plano de 
jogo; coordena a equipa durante o jogo 

  

 

Análise da performance e respetivas correções 

 

 

Figura 2: funções primordiais do treinador (Chesnokov, 2011, pp. 26) 

 

 

No nosso trabalho explicaremos como desenvolvemos o Processo de Treino e 

competição, uma das principais funções desportivas do treinador, referida na figura 

2. 
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O reputado treinador japonês, Yasutaka Matsudaira (2011, pp. 27), deixa-nos 

algumas dicas para o nosso trabalho enquanto treinadores, das quais destacamos: 

1. “Antes de treinar atletas o treinador tem de ter uma doutrina, uma filosofia 

própria de treinar” 

2. “Um treinador não deve colocar objetivos e habilidades impossíveis de 

atingir” 

3. “Independentemente da dificuldade da tarefa, quando o objetivo é alcançado 

deve ser aplaudido, valorizado” 

4. “É importante adotar um princípio de competitividade para que os atletas 

aprendam e evoluam nas suas práticas” 

5. “Relativamente aos métodos de treino é importante que o treinador respeite 

os métodos tradicionais mas ao mesmo tempo consiga criar uma forma 

original e única de treinar, que não são cópia de ninguém. Isto ajudará a que 

o atleta respeite e acredite no treinador.” 

 

Neville (2011, pp. 119) refere que a atitude da equipa começa com o treinador. 

Uma expressão muito curiosa deste autor é que “uma grande vantagem de um 

treinador é a capacidade de olhar para o espelho e ver a mesma pessoa que os 

outros vêm!” A este respeito, Adolph Rupp, citado pelo mesmo autor, refere que 

“nós nunca somos tão bons como pensamos nem tão maus como julgamos que 

somos…” O treinador, através do seu comportamento, das suas atitudes, define 

como os seus atletas vão acreditar nele, como vão ver as situações, como o vão 

ver a ele. Se o treinador discute com o árbitro, se reclama com as condições de 

trabalho, de jogo, os atletas vão segui-lo. Se o treinador é entusiasta, acredita nele 

próprio, vê uma oportunidade de crescimento em diversas direções, a equipa e os 

seus atletas vão segui-lo. Sem dúvida que, sendo o treinador a pessoa com mais 

influência no grupo, que mais lidera, as suas boas práticas, os bons jogos, os bons 

treinos e uma boa programação dependerão da atitude exibida pelo treinador. 

Também nesta linha de pensamento, Lança, R. (2012) refere que a Atitude do 

Treinador se baseia em seis pontos: escuta ativa (verbal e não verbal, explícito e 

implícito); assertividade: sinceridade e simplicidade (aberto, autêntico, partilha 

emoções, feelings e opiniões); respeito (pelas suas ideias e do outro); objetividade; 
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processo construtivo; empatia (identificação das emoções próprias e alheias); 

gestão das emoções (identificar estados, identificar e analisar as causas, controlar 

e expressar). 

Na prática diária e no ensino dos fundamentos e habilidades é muito importante 

que os treinadores se foquem na criação de tarefas que coloquem o atleta à prova 

e os guie a descobrir as respostas para os diferentes problemas.  

Segundo Neville (2011, pp. 119), é essencial que os treinadores se foquem 

essencialmente naquilo que conseguem controlar, continuando a procurar melhorar 

as suas condições de treino; no entanto muita preocupação sobre o que está 

errado nunca irá valorizar o trabalho positivo que o treinador está a tentar criar. É 

então no treino, na prática, que se pode abranger todos os elementos de evolução 

da equipa. É uma quantidade de oportunidades para se desenvolver a atitude, os 

padrões comportamentais, a cooperação, o comprometimento, a disciplina, a 

condição física, as técnicas e as táticas. Todos estes elementos estão interligados; 

todos estes ingredientes juntos formam aquilo que vulgarmente se chama de 

“Equipa”.   

 Num contexto mais específico, Woodman (1993) considera que a arte do 

treinador ou a conjugação dos seus saberes e conhecimentos, assenta fortemente 

no conhecimento, experiência, intuição e na sua filosofia pessoal, bem como no 

conhecimento das ciências aplicadas ao desporto. O julgamento pessoal do 

treinador, a opinião, a antecipação, a autoridade e o entusiasmo fazem parte da 

arte do treino, que por sua vez assenta fortemente no conhecimento, intuição e 

filosofia pessoal dos treinadores (Crisfield et al. 1966). 

 Crisfield et al. (1966), ao referirem-se aos conhecimentos que os treinadores 

necessitam, indicam que os treinadores eficientes e de sucesso têm uma mente 

aberta e inquiridora acerca do desporto que treinam. As suas qualidades de 

reflexão, combinadas com a vontade de desafiar as vias tradicionais, são 

importantes. No entanto, afirmam que para o exercício cabal da sua atividade não 

há substituto para ter um conhecimento firme nas especificidades do Desporto em 

causa, nas necessidades específicas dos atletas, nos fatores que influenciam a 

performance e a efetividade do treino. 
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4. A formação para se ser treinador de alto rendimento 

 

Para J. E. Kane, psicólogo inglês citado por Araújo (1992), “o ato de treinar tem 

de conduzir à independência futura dos atletas, mesmo por absurdo, conseguir que 

estes precisem cada vez menos dos treinadores. Os atletas têm de ser preparados 

para tomar as suas próprias decisões, utilizando a sua perceção e análise das 

situações e não a dos treinadores”. Neste propósito, Mesquita (2009, pp. 5), aborda 

a questão da formação do treinador com grande clarividência e paixão, referindo 

que “treinar deve ser entendido como o processo intencional e deliberado de fazer 

aprender e desenvolver capacidades, ou seja, como um conjunto de acções 

organizadas, dirigidas à finalidade específica de promover intencionalmente a 

aprendizagem, com os meios adequados à natureza dessa aprendizagem. Neste 

contexto, o treinador deve ser visto como o profissional que tem a função específica 

de conduzir esse processo, o treino desportivo, fazendo-o no quadro de um 

conjunto de saberes próprios, saberes esses que sustentam a capacidade de 

desempenho profissional. As funções do treinador definem-se, assim, com base 

num conjunto de competências resultantes da mobilização, produção e uso de 

diversos saberes pertinentes (científicos, pedagógicos, organizacionais, teórico-

práticos, etc.), organizados e integrados adequadamente, em função da 

complexidade da acção concreta, a desenvolver em cada situação de prática 

profissional.” Araújo (1992), complementa esta posição abordando a importância da 

necessidade de o treinador pode ser (ou não) um bom executante, afirmando que 

um bom executante será sempre um excelente demonstrador das técnicas, mas 

não garante a capacidade de as ensinar ou a necessária criação de climas de 

trabalho adequadas à obtenção de cada vez maior rendimento.  

Araújo (1992) vai mais longe ao definir uma metodologia para a formação dos 

treinadores, implicando preocupações como: aquisição de conhecimentos (saber); 

domínio das técnicas (saber fazer); transformação positiva e continuada das 

atitudes (saber estar).  

Estas preocupações aparecem-nos também no Programa Nacional de 

Formação de Treinadores (2010) (adiante designado por PNFT). Segundo esse 

mesmo programa, o treinador sénior, de alta competição, deve reunir competências 
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na área do planeamento, implementação, revisão e avaliação das sessões de 

treino, bem como demonstrar competências avançadas de treino. Para sermos 

mais precisos destacamos o quadro 2, retirado desse mesmo programa. 

Segundo o PNFT fica claro que o treinador de alta competição (de grau III), o 

tal Expert, deverá dispôr já das competências necessárias à resolução dos mais 

complexos problemas que se deparam na profissão, com especial referência para 

os suscitados pelo alto nível. Acima disso ficarão os treinadores de grau IV, 

formados em referência às exigências da prática profissional relativas à 

coordenação e direção de equipas técnicas plurais, à inovação, à investigação, à 

formação profissional e ao empreendedorismo. 

Por curiosidade, no âmbito da implementação do novo sistema de formação  

de treinadores destacam-se alguns pontos que se julgam relevantes: um aumento 

da exigência da carga horária; a obrigatoriedade da formação em exercício; a 

obrigatoriedade da existência de estágio tutorado. Estas especificações encontram-

se bem definidas no PNFT. Da nossa parte, e enquanto treinadores de alto nível em 

Portugal durante dez anos consecutivos, não temos dúvidas que o desafio impõe 

um grande domínio de várias competências, sejam técnicas, táticas, metodológicas, 

de liderança, entre outras, sendo que, de forma alguma, estaremos sempre 

munidos das soluções para os desafios que a tarefa nos coloca. Importante é 

estarmos preparados para refletir e ouvir os que nos rodeiam, no sentido de 

encontrar soluções para resolver os desafios colocados, tendo por dado adquirido 

que a decisão e as consequências que daí advêm serão sempre da 

responsabilidade do treinador, do líder do grupo de trabalho. Este é um processo 

sempre em crescimento, que nos vai enriquecendo diariamente e que nunca está 

completo, devendo o treinador estar aberto a escutar opiniões, analisar 

comportamentos e emoções, antes de assumir uma posição. Este é o pressuposto 

para que estejamos sempre atualizados, preparados para aprender e evoluir. O 

processo de aprendizagem nunca termina, muito menos quando estamos numa 

posição de liderança. 
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Quadro 2: Estrutura de competências do treinador definidas com base nas atividades desenvolvidas 
e nas tarefas necessárias ao desempenho. PNFT (2010 - pp. 30) 

Atividades Tarefas Competências 

As principais atividades do 
treinador são: 

Em cada atividade as principais 
tarefas do treinador são: 

As competências necessárias para 
realizar com sucesso as tarefas 
relacionadas com cada atividade 

são: 

Ao nível do treino: 
Preparar desportistas para 
a competição, através do 

planeamento, organização 
e 

condução e avaliação do 
programa 

e sessões de treino. 

Planear: 
Tarefa de definir um programa 
passo a passo para atingir um 
objetivo num exercício, numa 

sessão, série de sessões, época, 
ou 

série de épocas. 

No domínio do conhecimento: 
Uso da teoria e dos conceitos, bem 
como do conhecimento informal e 
tácito ganho com a experiência. 

Ao nível da competição: 
Planear, organizar, avaliar 
e conduzir a participação 

competitiva dos 
desportistas. 

 

Organizar: 
Tarefa de coordenar e diligenciar 
no sentido de assegurar que o 

objetivos será atingido de forma 
eficiente e efetiva. 

 

No domínio das aptidões: 
Desempenho das funções 

(saber fazer) que uma pessoa 
deve ser capaz de fazer quando 

desempenha uma actividade 
numa dada área de trabalho, 

educação, ou social. 

Ao nível da gestão: 
Liderar, dirigir, ou controlar 

pessoas 
relacionadas com o 

desporto. 
 

Conduzir: 
Tarefa de executar uma tarefa 

planeada e organizada. 
 

No domínio da ética pessoal e 
profissional: 

Comportar-se com propriedade 
numa situação específica e 

possuir certos valores pessoais e 
profissionais. 

Ao nível da educação / 
formação: 

Ensinar, instruir ou tutorar 
pessoas 

relacionadas com o 
desporto. 

 

Avaliar: 
Tarefa de estudar, analisar e 

decidir acerca da utilidade, valor 
e 

significado ou qualidade de todo 
o processo. 

 

Genéricas / basilares / chave: 
Comunicação na língua 

materna, comunicação noutra 
língua, competências básicas 

em matemática, ciência e 
tecnologia, competência digital, 
competência de aprendizagem 

autónoma, competências cívicas e 
interpessoais, empreendedorismo 

e expressão cultural. 
 

 Investigar e refletir. 
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2.1. O Modelo de Jogo 

 

Antes de mais interessa perceber o que é o Modelo de Jogo; segundo Frade 

(2003, pp. 97), "o Modelo de Jogo consiste na aquisição de determinadas 

regularidades no "jogar" da equipa através da operacionalização de determinados 

princípios". Para Guilherme, citado por Frade (2003), o Modelo de Jogo são as 

ideias que o treinador tem para transmitir aos jogadores, devendo estar relacionado 

com os jogadores que tem pela frente, com o que entendem do jogo. Segundo o 

mesmo autor, deve também estar relacionado com a cultura do clube onde está.  

Imaginemos, com um simples exercício mental, e reportando-nos ao "nosso" 

voleibol, o treinador do S. C. Espinho (equipa comandada em grupo pelo 

distribuidor Miguel Maia) a tentar implementar um Modelo de Jogo sem 

combinações de ataque, sem variação constante de opções, com predominância de 

passes de terceiro tempo, lento e sem dinâmicas ofensivas…! Facilmente se 

conclui que, por um lado, corríamos o risco de deixar de ter adeptos, pois não se 

identificariam com esta forma de jogar (a tal cultura de clube), por outro lado 

estaríamos a retirar ao seu distribuidor, Miguel Maia, algumas das suas principais 

características, como a criatividade e a velocidade (a necessidade de o Modelo de 

Jogo ir de encontro às características dos jogadores).  

Da mesma forma, e reportando-nos à nossa experiência de clube, 

imaginemos que no Leixões S. C. optamos, por exemplo, por não ter atletas da 

formação na equipa principal, recaindo a nossa escolha sobre estrangeiros ou 

jogadores de outros clubes! Os nossos adeptos iriam cobrar-nos isso, pois 

valorizam e foram habituados a ver vários atletas da formação do clube a jogar pela 

equipa principal, correndo nós o risco de perder uma das maiores forças do clube, o 

apoio dos seus adeptos. Na mesma linha de raciocínio, as características destes 

atletas (elevada disponibilidade motora e volitiva, elevada capacidade de superação 

na defesa dos objetivos do clube) continua a influenciar a nossa forma de jogar, o 

nosso Modelo de Jogo, que ao longo dos anos se foi enraizando no clube e criando 

o que atrás referimos de "cultura de clube". Daí ser importante que o treinador, 
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antes de definir o Modelo que quer adotar, conheça a cultura do clube onde está e 

os seus jogadores. 

No nosso desempenho enquanto treinadores do Leixões SC, o Modelo que 

preconizamos para as nossas equipas resulta, em primeiro lugar, das 

características dos jogadores que temos connosco, fruto da nossa realidade 

económica e cultural, verificando-se que ao longo dos anos têm sido atletas com 

características físicas e motivacionais muito semelhantes: maioritariamente 

formados no Leixões SC, jogadores de estatura mais baixa que as principais 

equipas (equipas essas que fruto de uma maior capacidade de investimento 

privilegiaram a opção por atletas de qualidade técnica e com elevada estatura, 

característica importante no voleibol), versáteis na movimentação e ocupação de 

diferentes posições, voluntariosos, com boa entrega ao processo de treino e 

competição, que formam uma boa dinâmica de grupo e fazem do clube e da equipa 

uma causa a defender, aliado ao facto de quererem conquistar um espaço no 

panorama voleibolístico português. Isso condicionou-nos a desenvolver um modelo 

de jogo que, na nossa opinião, deveria ter as seguintes características: 

nomeadamente em situação de Side-out 1, em Bola "A"2 , construção ofensiva sem 

grandes rotinas (a maior rotina é mesmo jogar sem rotinas, etc.), com jogo 

combinado (com e sem cruzamento de jogadores), com opções de dois tempos 

diferentes de batimento, assente em trajetórias de passe rápidas, sem dependência 

de individualidades, utilizando combinações ofensivas a um ritmo previamente 

definido.  

Em situação de contra-ataque/transição, procuramos um jogo com grande 

volume defensivo e diferentes zonas de ataque de segunda linha, inclusive zona 

cinco; grande capacidade técnica e tática de bloco coletivo e sempre em elevada 

velocidade de execução e movimentação, em virtude da nossa baixa estatura; 

elevado risco de serviço para equilibrar a relação do nosso bloco com o ataque 

adversário; investimento no bloco triplo. Que fique claro que, para nós, este Modelo 

será sempre um ponto de partida para um Modelo que queremos cada vez mais 

completo, com mais variáveis, com mais opções/alternativas e, acima de tudo, com 

                                                           
1
 Organização do ataque após receção ao serviço adversário 

2
;Situação em que o distribuído tem condições para solicitar todos os atacantes 
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capacidade para se adaptar a diferentes momentos e ritmos de jogo, bem como ao 

adversário com quem jogamos. Ou seja, queremos que o Modelo  

esteja sempre aberto à introdução de novas opções (consoante a evolução que 

vamos apresentando e consoante o nível do campeonato, do adversário e o 

momento da época). 

 

 

2.2. Planeamento 

 

O tradicional planeamento anual, com diferentes "picos de forma" em função 

de determinados momentos da época, deixou para nós, de fazer sentido. 

Acreditamos que com um esquema de provas em que se joga todas as semanas, 

algumas delas duas e três vezes na mesma semana, o "pico de forma" é sempre o 

jogo seguinte.  

Esta opinião é partilhada por Garganta (1993), quando refere que "os 

denominados "picos de forma" são substituídos por "patamares de rentabilidade", 

nos quais é relevada a lógica e as rotinas de treino". A classificação final do 

campeonato não é mais do que o somatório dos pontos conquistados em cada 

jornada, pelo que o Planeamento mais não poderia ser do que um somatório de 

necessidades e objetivos semanais da equipa. Um dos princípios competitivos e 

emocionais que tentamos passar aos nossos atletas é que com qualidade de treino 

e boa preparação tática e mental, podemos vencer todos os jogos; se assim é, 

temos que estar no nosso melhor momento em cada jornada, queremos estar 

"funcionais" e disponíveis ao máximo em cada jogo. De uma forma geral, a única 

divisão que preconizamos é definir dois momentos na época, o Momento I., Período 

Inicial, sem jogos oficiais (apenas de preparação, avaliação e controlo), e o 

Momento II., período competitivo, com jogos oficiais (início do campeonato). Aqui, 

dividimos em primeira e segunda fase e definimos os objetivos do trabalho para 

cada um desses momentos e os conceitos a desenvolver em cada um deles.  

Assim, o nosso Planeamento é constituído por um conjunto de microciclos 

semanais em que o jogo seguinte é a referência máxima para a definição dos 

objetivos do Plano de Trabalho. Neste microciclo temos sempre em linha de conta 
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objetivos físicos, táticos, tático-técnicos, coletivos, individuais e emocionais. Cada 

jornada é preparada ao pormenor, desde o plano de recuperação e fisioterapêutico 

individual, ao trabalho coletivo da dinâmica da equipa, à análise do adversário e 

consequente Plano de Jogo, bem como à componente emocional e motivacional da 

equipa. A partir do momento em que as linhas gerais do trabalho estão definidas, 

passamos para a prática, para a planificação da Unidade de Treino. 

 

 

2.3. A unidade de treino e o exercício como centro do processo 

 

Os exercícios exercem um papel determinante no processo de ensino-

aprendizagem, na medida em que constituem o principal meio de formação do 

jogador e da equipa. Neles o treinador materializa as suas intenções e através da 

sua prática os atletas aprendem os conteúdos de treino. Já Matveiev (1977) dizia 

que "a unidade elementar do processo de treino é o exercício. Este está destinado 

ao desenvolvimento de uma ou mais qualidades. É a relação entre os diferentes 

exercícios que constituem a estrutura da sessão".  Segundo Wrisberg (2007), "para 

mantermos os atletas motivados durante o treino temos também que lhes dar a 

oportunidade de experimentar o sucesso e de se divertirem, desenvolvendo um 

plano de treino o mais eficaz possível e seguindo os seguintes passos: identificar 

as habilidades que os atletas precisam de aprender/desenvolver, definir as 

capacidades dos atletas, definir prioridades, determinar os melhores métodos de 

treino e elaborar o plano de treino”. 

Atendendo às características do Voleibol e à natureza aberta das suas 

habilidades técnicas os exercícios por nós construídos vão de encontro aos 

problemas colocados pelo jogo, sendo estruturados em função do comportamento 

motor que se deseja que o jogador domine em situação de jogo (apelo à tomada de 

decisão em função de determinados indicadores); por outro lado pretende-se que o 

exercício garanta ao jogador um elevado número de oportunidades de resposta e 

com um nível de dificuldade adequado. Acreditamos que o sucesso se constrói à 

volta de uma consistente abordagem metodológica ao treino, porquanto este é o 

motor central de toda uma complexa engrenagem que é o rendimento desportivo. O 
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Treino é, para nós, o espaço onde o treinador melhor se deverá exprimir e 

evidenciar, pois é nesse contexto que aplica o que pretende para a equipa e 

constrói todos os processos táticos e emocionais do jogo, desenvolve o Modelo de 

Jogo, a capacidade física, mental e tático-técnica do atleta e da equipa. Um dos 

melhores treinadores de futebol do mundo, José Mourinho, citado por Rodrigues 

(2000), evidencia bem a importância do treino ao referir-se ao trabalho que teria 

pela frente com uma determinada equipa: "os níveis de confiança estão muito 

baixos. Mais do que uma chicotada psicológica, esta equipa precisa de uma 

chicotada Metodológica". Aqui está bem patente que o treino, e acima de tudo a 

metodologia que nele se aplica, é importante e decisiva para o sucesso de uma 

equipa no processo competitivo! Segundo o mesmo Mourinho, citado por Jim Keat 

(2004), "uma equipa tem de ser ensinada de forma correta pelo treinador… Trata-se 

de o treinador fazer as coisas certas, de trabalhar arduamente e de as sessões de 

treino serem proveitosas." Citado por News of the world (2004), Mourinho refere 

que "quanto melhor o treinador realizar este trabalho mais forte será a equipa e 

melhores serão os resultados, facilitando a obtenção dos objetivos propostos". 

Também Mesquita (1991) refere a complexidade e importância do treino na 

obtenção de elevada capacidade de rendimento quando diz que "o treino constitui 

um processo complexo, na medida em que é formado por elementos em interação 

constante e dinâmica. A perfeita conjugação desses elementos leva à otimização da 

capacidade de rendimento, meta final do treino desportivo". Para além de tudo isto 

temos sempre presente a convicção de que a atitude perante o treino, o jogo, o 

trabalho, é determinante para o sucesso. Como diria Nélson Évora, campeão 

olímpico de triplo salto, citado por Ganço (2011), "o resultado será tanto melhor 

quanto maior for a paixão com que nos envolvemos na execução da tarefa!" Sem 

dúvida que acreditamos na atitude, acreditamos nesta paixão!  

 

Na elaboração da Unidade de Treino temos inúmeras preocupações. 

Salientamos o nível do(s) atleta(s), o que nos faz preparar o treino de acordo com 

as suas necessidades e capacidade de execução, definindo critérios de êxito reais, 

atingíveis, e com uma perspetiva evolutiva ao longo do processo; procuramos que o 

treino seja o mais integrado possível, desenvolvendo as capacidades físicas, 
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mentais e tático-técnicas (ver ponto 2.3.3.); orientamos o exercício criando 

situações que "obriguem" o atleta a decidir em vez de estereotipar a resposta (ver 

ponto 2.3.4. - treino decisional); na procura de manter índices de motivação e de 

desenvolvimento emocional constante, vamos criando diferentes formas de abordar 

o treino, utilizando a competição no treino e criatividade (ver ponto 2.3.5.) como 

cerne desta premissa;  procuramos que o treino seja o mais competitivo possível, 

criando dinâmicas de procura de vitória, de conquista, de perseguição de objetivos, 

de critérios de êxito, sendo o treino um somatório de tarefas bem sucedidas mais 

que um somatório de exercícios; por fim, e consoante o momento da época, 

programamos o treino de diferentes formas e com diferentes objetivos (ver ponto 

2.3.6.) O peso atribuído a cada item será sempre de acordo com o momento da 

época, com o nível de prestação e dinâmica coletiva que a equipa apresenta e que 

se pretende que venha a apresentar, com os resultados da análise estatística e 

com a preparação para o adversário seguinte. 

 

 

2.3.1.  O treino - ingredientes para uma boa prática  

 

Este é o momento em que nós, treinadores, colocamos em prática os nossos 

conhecimentos e implementamos o nosso plano de ação. Segundo Mesquita (1991, 

pp.65) "o treino desportivo constitui uma atividade que tem por objetivo fundamental 

a otimização das capacidades dos atletas, tendo em vista o melhor desempenho 

competitivo."  

Para que o treino seja efetivo e eficiente, o treinador deverá dominar certos 

elementos (Bill Neville, 2011, pp. 122): um alto conhecimento dos movimentos e 

habilidades; uma lista de princípios para ensino das técnicas e das respetivas 

aplicações táticas; um profundo conhecimento de condição física e princípios de 

treino; criatividade; capacidade de organização; capacidade comunicativa. 

Relativamente aos equipamentos e materiais, o treinador deverá procurar ter: um 

mínimo de duas bolas por jogador; medidas oficiais do espaço de jogo; 

possibilidade de treinar no campo de jogo; dois carrinhos de bolas; boa 

luminosidade; bons materiais de treino (material de salto, físico, técnico, etc.) 



 

35 

O mesmo autor refere ainda que uma preocupação do treinador deverá ser 

nunca ensinar taticamente aquilo que o atleta não consegue realizar tecnicamente. 

Assim sendo, cada treino deverá ter: um tema principal (processo ofensivo, 

defensivo, plano de jogo, etc.); um ritmo próprio (velocidade de jogo intensa, 

aprendizagem mais lenta de determinado fundamento, etc.); uma progressão lógica 

(por ex., habilidades individuais e movimentos táticos de aplicação em competição). 

De uma forma geral o mesmo autor propõe a seguinte estrutura de 

organização do treino de alto nível: ativação geral: aumentar a temperatura do 

corpo e trabalho técnico; trabalho dos fundamentos: progressão dos fundamentos 

individuais específicos; trabalho combinado: habilidades utilizando fundamentos 

individuais com dois ou mais jogadores; trabalho de equipa: trabalho com toda a 

equipa utilizando as habilidades das fases dois e três; trabalho em stress: trabalho 

individual e/ou coletivo em crise de tempo; condição física: trabalho de salto; 

retorno à calma. 

A nossa experiência de alto nível difere um pouco da aqui apresentada visto 

estarmos num contexto diferente do que o autor carateriza. O nosso alto nível é 

caraterizado por atletas e treinadores que têm outras funções/profissões durante o 

dia e que se reúnem duas a três horas ao final do dia para treinar. Com certeza que 

as indicações que Bill Neville aqui nos deixa serão em condições ótimas de 

trabalho e que gostaríamos de as poder seguir. No entanto, e dado as nossas 

condições e possibilidades de trabalho, tentamos enquadrar estas importantes 

indicações no nosso processo de treino, utilizando as mais diversas estratégias. 

Começando logo pela Ativação Geral, o nosso treino inicia com movimentações 

táticas coletivas e individuais, com e sem bola, e trabalho dos fundamentos 

técnicos. Assim, rentabilizamos esta fase do treino, permitindo-nos progredir mais 

rapidamente para a parte principal. Em determinados momentos da época, este 

início do treino inclui um circuito físico funcional e/ou preventivo. Em grande parte 

da época o Trabalho Físico é realizado durante o dia, em horários que cada atleta 

pode cumprir, sendo este um trabalho prescrito pela equipa técnica mas de controlo 

e gestão individual do atleta, que será responsável pelo cumprimento do plano. 

Obviamente que nestas condições perdemos um pouco o controlo sobre o trabalho 

realizado pelo atleta, mas por outro lado podemos ganhar em responsabilidade de 
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cada um e comprometimento perante a equipa, ao mesmo tempo que 

rentabilizamos o tempo de treino. 

 

2.3.2. Elaboração das sessões de treino 

 

Os bons treinadores têm abordagens sistemáticas para preparar o treino. 

Eles maximizam a eficácia de cada treino definindo os objetivos e colocando ênfase 

no comportamento que os atletas têm que trabalhar com o intuito de atingirem o 

seu melhor (Wrisberg, C., 2007). 

Tendo em vista uma elevada rentabilidade do tempo de treino (escasso 

numa equipa amadora ou semi-profissional) e para ir de encontro aos objetivos 

definidos, entendemos que toda a sessão de treino terá de ser previamente 

organizada, planeada, com os exercícios muito bem definidos, com objetivos claros, 

critérios de êxito atingíveis e com elevada organização. De uma forma geral 

estruturamos a sessão da seguinte forma: 

- No início da sessão de treino procuramos que a capacidade de trabalho 

aumente progressivamente, sendo um período para o atleta se colocar em 

condições. A coordenação vai melhorando - assim como o  rendimento energético 

do trabalho muscular, ao mesmo tempo que a atividade das funções vegetativas 

(sistema respiratório e circulatório) se adapta ao trabalho. Nesta fase utilizamos 

Circuitos de prevenção, circuitos físicos funcionais e/ou exercícios orientados para 

movimentações táticas a adotar no próximo jogo (muito utilizado em períodos 

competitivos, em especial nos Play-off).  

- Período de introdução e preparação: compreende em primeiro lugar uma 

fase de organização e depois de preparação do atleta para a realização do trabalho 

que está definido. Deve ter o efeito de disciplinar e coordenar as suas 

atividades/tarefas e concentrar a sua atenção sobre o trabalho futuro. Assegura 

também um aumento da atividade dos diferentes sistemas funcionais, que 

preparam o organismo para o trabalho seguinte. A escolha dos exercícios e a sua 

organização dependem do atleta em causa, da sua função e do trabalho a realizar 

no treino. 
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- Parte principal: é quando se efetua a maior parte do trabalho 

correspondente ao objetivo da sessão. Aqui desenvolvemos o trabalho tático-

técnico definido. 

- Parte final: assegura uma redução progressiva da intensidade do trabalho 

de forma a que reconduza o organismo a um estado o mais próximo possível do 

inicial, o qual cria as condições propícias ao desenvolvimento do processo de 

recuperação. Em muitos momentos destinamos esta fase para um trabalho 

individual de técnica do serviço (nunca mais de duas a três séries de 3 serviços) , 

aproveitando algum desgaste do treino para obrigar o atleta a desenvolver uma 

forte capacidade mental e de concentração para atingir bons níveis de prestação 

(muito necessária em jogo para este gesto técnico).  

 

2.3.3. Treino Integrado/Global 

 

Por Treino Integrado entendemos a perfeita conjugação das componentes 

física, tática, técnica e emocional no treino. Para João Ganço (reconhecido 

treinador de atletismo do Campeão Olímpico Nélson Évora), citado por Margarida 

Ganço, o Treino Global mais não é que o "concentrar de esforços em torno de um 

objetivo, sempre de uma forma globalizante na forma como se aborda o treino, 

atentos a todos os fatores que possam influenciar o rendimento do atleta." Esta 

definição facilmente nos leva aos conteúdos de treino que também nós, no Voleibol, 

queremos abordar e integrar. A interligação entre o trabalho físico, técnico, tático e 

emocional é possível e por nós procurada com o intuito de tornar o treino o mais 

próximo possível do jogo, o exercício o mais rico e completo possível, permitindo-

nos rentabilizar ao máximo o (pouco) tempo de treino disponível (atletas, técnicos e 

estrutura do clube não profissionais; dificuldade de espaços de treino disponíveis; 

um só treino por dia) e tornar o atleta mais completo e autónomo. Acreditamos que 

a conjugação de todas estas vertentes no treino vai dotar a nossa equipa de uma 

maior e melhor capacidade de resposta aos desafios da competição.  

Segundo Wrisberg, C. (2007), "ao planear o treino devemos considerar 

inúmeros fatores que incluem: a capacidade dos atletas; as exigências técnicas, 

tácticas e mentais do desporto em causa; o grau de semelhança entre a 
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pratica/treino e a competição." O mesmo autor complementa esta linha de 

raciocínio dizendo que para atingirem os seus objetivos os atletas têm que 

experimentar sessões de treino que os ajude a desenvolver todas as habilidades e 

capacidades e que as consigam aplicar em competição. 

 

Para Platonov (2001), o objetivo da preparação técnica é de criar habilidades 

que permitam ao atleta utilizar eficazmente o seu potencial funcional durante as 

ações de competição, devendo as habilidades técnicas ser treinadas de forma 

consciente e nas condições o mais próximas possível da competição. O processo 

de aperfeiçoamento técnico passa pela prática de exercícios muito variados, cuja 

aquisição reclama qualidades de perceção, análise e reflexão dos atletas, assim 

como a sua capacidade para combinar movimentos simples em ações motoras 

muito mais complexas. A aquisição dos hábitos motores manifesta-se pela eficácia 

e facilidade do movimento, traduzindo-se pela fiabilidade da ação motora.  

No processo de treino o desenvolvimento técnico terá sempre que aparecer 

associado à estrutura tática da equipa, devendo o exercício ser construído 

interligando as duas componentes. 

Associado ao desenvolvimento técnico e tático do atleta durante o processo 

de treino está a preparação mental. Desde o começo da preparação de base ate 

final da carreira do atleta é indispensável consagrar uma parte do aperfeiçoamento 

desportivo ao desenvolvimento das qualidades mentais e à formação da vontade. O 

nível atual dos resultados desportivos está tão ligado às qualidades do caráter e da 

vontade como ao nível de preparação técnico e tático.  

Segundo Matveiev (1977), "o processo de educação da vontade faz intervir 

numerosos meios: persuasão, crescimento gradual das dificuldades e competição. 

O bom uso destes métodos faz com que o atleta adquira progressivamente a 

disciplina, a exigência com ele mesmo, a perseverança, a capacidade de superar 

as dificuldades e o sentimento de segurança associado. Uma preparação 

específica educará a firmeza, a vontade de vencer e sobretudo a capacidade de 

mobilizar todos os seus recursos no decorrer do treino e das competições. Na 

prática, esta educação da vontade passa pela execução obrigatória dos exercícios 

propostos, pela introdução sistemática de dificuldades suplementares nas sessões 

de treino e pelo mantimento constante de uma atmosfera de competição entre os 
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atletas". Neste capítulo, Matveiev (1977) define alguns procedimentos úteis para o 

treino que ajudam os treinadores a criar dificuldades suplementares no processo de 

preparação mental do atleta: introdução de um objetivo suplementar (não 

anunciado antecipadamente ao atleta), destinado a aumentar a duração do trabalho 

em condições de fadiga. Treina-se a perseverança e a estabilidade psíquica para 

vencer situações desagradáveis, bem como a fadiga; desenvolvimento de situações 

de treino em condições mais complexas ou com uma equipa mais evoluída. O 

objetivo é aumentar a solidez dos hábitos e educar a segurança/confiança em si 

mesmo; alteração das condições de execução dos exercícios com o objetivo de 

criar dificuldades suplementares, introduzindo estimulações sensoriais 

perturbadoras; o objetivo é educar o sangue frio, a firmeza e a tomada de decisão; 

complicar as interações de treino e competição bem como das condições de 

avaliação dos movimentos - torneios com equipas muito fortes. O objetivo é a 

formação da capacidade  de luta e de vontade de vencer. 

 

O Treino Físico é outra componente sempre presente no treino. Neste âmbito 

orientamos o nosso trabalho em diferentes direções: 

- Treino físico preventivo, propriocetivo e de recuperação: muito a cargo do 

fisioterapeuta, destina-se a prevenir o aparecimento de lesões, a diminuir a sua 

possível gravidade e a reforçar e estimular as estruturas musculares, articulares e 

tendinosas mais solicitadas e a desenvolver posturas mais adequadas aos 

movimentos técnicos (SGA - strenghth global active/reeducação postural global, 

importante na prevenção e correção postural; CORE - estabilização da bacia; 

núcleo central do sistema muscular; músculos posteriores da coxa; SMFR - Self 

Miofascial Release, muito importante na recuperação dos tecidos). 

- Treino físico funcional: vai de encontro às características dos movimentos 

de jogo (movimentos que solicitam mais de um segmento ao mesmo tempo, que 

que pode ser realizado em diferentes planos e que envolve diferentes ações 

musculares - Clark, 2001), em que o objetivo é apresentarmo-nos com  qualidade 

em todos os jogos e em toda a época, perspetivando um lugar nos seis primeiros 

classificados da 1ª fase. Não há um momento alto da época mas sim vários 

momentos. Com o treino funcional o principal objetivo é estar Funcional em vez de 
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estar em Forma. O treino funcional proporciona um elevado grau de transferência 

para o objetivo que esteve na sua origem e é tanto mais funcional quanto mais se 

aproximar do perfil biomotor da tarefa para a qual se está a ser treinado. 

- Treino de força (com carga): desenvolvimento da força excêntrica 

(capacidade de recrutar Unidades Motoras para o desenvolvimento da força 

concêntrica); desenvolvimento da força explosiva – determinante no Voleibol. A 

carga é definida conforme momento da época e individualizada à capacidade e 

função do atleta; 

- Saltabilidade: a carga do salto é por nós tratada como uma das principais 

cargas a que o atleta está sujeito. Procuramos desenvolver uma boa resistência de 

salto e enorme explosividade/potência. No planeamento semanal temos a 

preocupação de não realizar treinos consecutivos com elevada carga de salto (ex: 

se num dia treinamos muito ataque e bloco no dia seguinte o treino será mais 

direcionado para receção e defesa ou aspetos organizativos com menor carga de 

treino); de acordo com o momento da época o treino terá também diferente volume 

de salto (início de época sem salto, aumentando progressivamente (ver capítulo 

2.3. "A Unidade de Treino no momento da época desportiva"). 

 

2.3.4. Treino Decisional  

 

O Treino Decisional, ou melhor, o exercício decisional é aquele que faz com 

que o atleta seja obrigado a tomar decisões tático-técnicas em função de 

determinados estímulos ou indicadores presentes no mesmo, e que normalmente 

não se repetem, ou seja, não têm uma sequência mecânica, sempre igual, que 

permita ao atleta uma resposta previamente definida; o atleta terá que analisar 

diversos fatores e optar pela melhor resposta possível, sendo certo que os atletas 

com melhor capacidade de decisão serão também os mais eficazes (Afonso et al., 

2011 ). Segundo Gréhaigne J-F, Godbout P, Bouthier D. (2001), citados por Araújo, 

Neves e Mesquita (2012, pp. 167), no contexto dos desportos de equipa, um 

jogador de alto nível é aquele capaz de escolher a ação apropriada em cada 

momento do jogo. Para Platonov (2001) , uma das funções essenciais de criar 
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hábitos motores é o de permitir o controlo plástico dos movimentos. Esta 

característica plástica do  controlo permite assegurar nas melhores condições a 

adaptação das técnicas motoras à situação e escolher as soluções ótimas para os 

problemas que se colocam à execução do movimento. Daí ser muito importante a 

repetição, em diferentes contextos, com diferentes estímulos e obstáculos. O que 

se pretende é criar um atleta autónomo, com capacidade de "ler o jogo" e tomar as 

melhores decisões, sendo certo que os melhores são os que tomam as melhores 

decisões. É o que tentamos fazer no treino.  

Neste âmbito, e fora da nossa área de intervenção, é pertinente a frase num 

artigo de Miguel Esteves Cardoso (2013), conhecido escritor e jornalista, quando 

refere que "o cérebro é conservador e habitua-se às melhores e piores coisas. Mas 

é por isso mesmo que também se consegue dar-lhe a volta, desabituando-se 

também do que lhe faz mal e habituando-se devagar ao que faz bem. O vício ou a 

virtude dependem desse gosto pela repetição. Para mais, o cérebro não aceita 

estimulações tardias, nem aceita batotas. A preguiça também é uma repetição - 

perigosa!". 

Para Wrisberg, 2007, "os bons treinadores abordam as situações de treino 

muito próximas do jogo, tanto do ponto de vista físico como mental, incorporando 

uma variedade de instruções técnicas que promovam a aprendizagem das 

habilidades”. Eles sabem como e quando aplicar o feedback mas também como 

desafiar os atletas a serem eles próprios a solucionar os seus problemas - tomadas 

de decisão.  

 

2.3.5. A criatividade e inovação no treino e no exercício 

 

O que nos leva a abordar este ponto é, em primeiro lugar, fruto de uma 

necessidade que fomos sentindo ao longo das últimas épocas em não repetir o 

trabalho, muito porque os nossos grupos/planteis se mantiveram muito estáveis, 

fazendo com que surgisse a necessidade de criar novos desafios aos atletas e a 

nós próprios enquanto treinadores.  Como refere Einstein, a imaginação é uma 

visão prévia de todas as atracões futuras da vida; pois nós sempre quisemos 

manter esta ideia bem viva no processo de treino. Decididamente não queríamos 
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repetir a abordagem ao treino; pelo contrário, sempre quisemos "surpreender" os 

atletas e obrigá-los a pensar o treino/exercício, nunca sabendo o que iriam ter pela 

frente, de forma a estimular o seu raciocínio, a sua concentração e o seu 

envolvimento no treino. Por outro lado, ao sermos criativos estamos também a 

motivar os atletas a participar de uma forma diferente da que eles já 

experimentaram, procurando que o atleta sinta prazer e curiosidade no seu dia-a-

dia. Salientamos o facto de sempre termos tentado criar/inovar em todas as 

vertentes do treino (físico, tático-técnico, emocional e na ligação entre eles) e 

também na abordagem ao jogo, na elaboração do seu plano e na própria 

orientação do jogo. Ou seja, nunca quisemos que uma época fosse "mais do 

mesmo", uma repetição da anterior, apesar de sempre termos tido um sucesso 

relativo! Sabemos que os atletas são também cada vez mais exigentes, com 

acesso a informação vária, o que obriga a uma necessidade grande de nos 

mantermos atualizados com as novas metodologias e meios de treino, com a 

tecnologia, mas sempre com a nossa identidade presente. Cada vez mais 

acreditamos que só inovando é que conseguimos manter os atletas focados no 

trabalho e na competição, conseguindo assim melhores progressos e resultados. A 

título de curiosidade, desenvolvemos alguns materiais dos quais destacamos o 

Tubo de Água, que consiste num tubo de canalização com cerca de três metros de 

comprimento e dez centímetros de diâmetro, vedado em ambas as extremidades, 

em que metade do seu interior está coberto com água. Com este material 

conseguimos realizar um trabalho físico em situação de elevada instabilidade, que 

requer um alto grau de controlo corporal, aproximando o trabalho às necessidades 

do atleta do ponto de vista competitivo. Este trabalho teve muita recetividade por 

parte dos atletas, que entenderam a sua lógica e assimilaram o conceito do 

mesmo. No trabalho com bola fomos sempre criando variantes aos exercícios que 

íamos aplicando, com novas pontuações, critérios de êxito, trabalhando com duas 

bolas em simultâneo, com superioridade/inferioridade numérica, etc. A própria 

abordagem e lógica do treino foi sendo alterada, trocando determinados circuitos de 

início de treino por movimentações táticas, com novas exigências coletivas, a 

implementar no jogo seguinte. 
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2.3.6. A Unidade de Treino no momento da época desportiva 

Na elaboração do exercício e da Unidade de treino temos preocupações 

distintas consoante o momento da época. Em primeiro lugar definimos no nosso 

planeamento quatro momentos:   

- o primeiro, a chamada "Pré-época" (termo que por norma não utilizamos 

pois se a equipa já se reuniu e está a treinar já está em "Época"…), que 

preferimos designar por Período Inicial ou Preparatório, em que 

começamos a criar as nossas rotinas, a definir as nossas regras, a conhecer 

o grupo e a adaptá-lo à carga, sem competições formais e a introduzir as 

primeiras noções táticas individuais e coletivas; 

- o segundo, o Período Pré-competitivo (em que estamos a definir o nosso 

Modelo de Jogo e a desenvolver a relação tática entre os atletas e os 

setores, bem como a aumentar a carga de treino, tanto em volume como em 

intensidade); 

- o terceiro, o mais longo da época, o Período Competitivo, quando 

aprimoramos o nosso Modelo de Jogo e nos preparamos em função do 

adversário seguinte (desenvolvimento do Plano de Jogo). Aqui procuramos 

uma intensidade máxima de treino e diminuição do volume, procurando 

também aumentar o trabalho específico de cada atleta e momento de jogo. 

- um quarto, mais específico, o momento dos Play-off, de grande exigência 

mental e tática. Nesta fase dedicamos muito tempo à análise do adversário e 

à criação de novas estratégias táticas coletivas. 

Em qualquer um destes momentos, ao criar o exercício e a Unidade de 

Treino, refletimos em algumas variáveis que são para nós chave e 

transversais a todos os momentos. O que difere entre cada um dos 

momentos é o peso que atribuímos a cada uma dessas variáveis. Interessa 

pois compreender de que forma cada Momento da Época influencia o 

processo e a forma como criamos o exercício. Globalmente, as variáveis  

que manipulamos ao longo da época em cada exercício e treino são:  
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 . Objetivo e dinâmica de trabalho - o que se pretende atingir com o 

exercício (objetivo e seu critério de êxito) e que tipo de dinâmica se 

privilegia (tático-técnica, decisional, relações interpessoais, conhecimento 

do grupo …); 

a. Carga do Exercício - preparação do exercício e do treino em função do 

Volume, Frequência, Intensidade, Saltabilidade, Complexidade e 

Monotonia; 

b. Forma do exercício - utilização de jogo reduzido ou formal, treino por 

setores e/ou funções e de organização tática / organização em 

competição; 

c. Integração no exercício das diferentes componentes do treino (tática, 

técnica, físico e psicológico) - de que forma integramos as diferentes 

componentes no exercício e a importância que atribuímos a cada uma 

delas nos diferentes momentos. 

 

2.3.6.1.PREOCUPAÇÕES ESPECÍFICAS NA CONSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO/TREINO NO PERÍODO 

INICIAL/PREPARATÓRIO: 

 

Nesta fase da época procuramos que a sua duração nunca seja inferior a 

três semanas. É importante percebermos que iremos ter atletas com condição física 

diferente. Essas diferenças resultam de fatores como o período de tempo que cada 

um esteve sem treinar/competir, dos cuidados com a alimentação e preparo físico 

no período de paragem, em função de terem ou não participado em competições de 

Voleibol de Praia ou outro tipo de atividade física. Quando temos atletas que 

connosco transitam de época para época, temos o cuidado de "prescrever" trabalho 

físico de acordo com as características de cada e com o tipo de rotina diária que 

terão. No entanto, a entrada de jogadores novos no plantel é uma prática normal, 

pelo que se torna necessária uma primeira avaliação física e também 

fisioterapêutica.  
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Desta forma, uma das primeiras preocupações que temos é conhecer a 

condição de cada atleta (avaliação), para de seguida podermos aproximar o nível 

de cada um, com um programa específico e direcionado, recorrendo também ao 

contributo do fisioterapeuta. A partir daqui procuramos uma abordagem técnica ao 

treino, com forte predomínio na tática individual (em paralelismo à tática coletiva) e 

primeiras movimentações da equipa.  

Objetivos do treino no Período Inicial/Preparatório 

a. Objetivos e dinâmica de trabalho 

- Relações interpessoais: o exercício permite envolver o atleta com todos os 

colegas, promovendo forte interação entre todos. Procuramos criar forte dinâmica 

de grupo promovendo a cooperação, entreajuda e perseverança na conquista do 

objetivo. 

- Conhecimento das personalidades: solicitando diferentes tipos de tarefas 

(colocando os atletas em diferentes funções, com participação direta ou não no 

exercício) começamos a conhecer a personalidade de cada atleta. 

- Regras e rotinas de treino: promoção da autonomia, organização das tarefas 

individuais no exercício (executante/ajudante), promoção de recuperação ativa a 

cargo do atleta. 

- Objetivo centrado na tática individual, no desenvolvimento técnico sem 

especialização de funções, avançando lentamente para as dinâmicas táticas 

coletivas (muito serviço em apoio – sem carga de salto, receção, movimentações 

defensivas (bloco/defesa), técnica e tática individual e coletiva de bloco – sem 

salto)  

Exemplos práticos do item a), Objetivo e Dinâmica: 

a. Criação da Dinâmica de Grupo (relações interpessoais): as principais 

estratégias que utilizamos na construção dos exercícios nesta fase e para 

este objetivo são: 
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- troca constante de atletas entre os grupos (evitamos que fiquem constantemente 

com os colegas afetivamente mais próximos, bem como que os atletas novos se 

sintam "perdidos" ou últimas escolhas);  

- jogos de pequena organização em que todos têm que colaborar para atingir o 

objetivo (grupos de dois a quatro atletas)  

- jogos reduzidos condicionados, podendo envolver várias tarefas no mesmo 

(criamos regras que envolvam todo o grupo na tarefa de forma a todos serem 

imprescindíveis na organização do mesmo e no alcance do objetivo; desta forma 

aumentamos não só as interações entre cada elemento bem como a importância de 

cada um no exercício e no objetivo final).  

Exemplo de Exercício no Período Inicial/Preparatório (figura 3): 

- jogo três contra três, sem salto, atrás da linha dos três metros, em que cada 

equipa tem que dar três toques e todos os elementos da equipa têm que tocar na 

bola. Paralelamente cada equipa tem uma bola extra (pode ser medicinal com 

cerca de três quilos) que tem que ser passada para um colega sem a deixar cair e 

de forma a que quem contacta a bola de jogo não esteja com a bola extra. O 

objetivo será pontuar no campo adversário sem deixar cair a bola extra, cumprindo 

as regras referidas. Ao mesmo tempo que todos os atletas são chamados a intervir 

na tarefa aumentamos as interações entre eles e a capacidade de concentração. 

Nesta fase o salto ainda não é permitido. Orientação tática individual: defesa 

orientada para zona 6/8 (futuramente vamos enquadrar nas fases de transição após 

ataque do adversário); noção de ponto de partida por zona defensiva. 

VARIANTE: introduzir um blocador na rede que trabalhará as movimentações de 

bloco e permite a ligação bloco/defesa e as primeiras noções coletivas de proteção 

ao ataque. 
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       Trajetória da bola de jogo       Bola de Jogo           Trajetória da Bola Extra      Bola extra 

Figura 3: Exemplo de Exercício no Período Inicial / Preparatório 

 

b. Carga do exercício 

→ O Salto é a primeira carga de treino que condiciona o exercício nesta fase da 

época. Semana após semana vamos introduzindo e aumentando progressivamente 

o número de saltos bem como a intensidade dos mesmos (variando a altura da 

rede e alternando sessões de treino com salto com sessões sem salto). 1ª semana: 

treino sem salto; 2ª  semana: por cada treino com salto, dois sem salto;  3ª semana: 

um treino com salto, um treino sem salto.  

→ Critérios de Êxito/Objetivos do exercício que “obriguem” a maior tempo na tarefa 

(elevado volume). 

 

c. Forma do exercício 

- Grande utilização dos Jogos reduzidos 

- Exercícios em Volume, com elevado número de repetições e contactos, 

procurando uma grande solicitação do regime aeróbio (particularmente importante 

para acelerar o tempo de recuperação). 

 

d. Integração das diferentes componentes – física, tático-técnica e 

emocional 

- Adaptação ao treino e avaliação de lesões para consequente definição de planos 

de recuperação, prevenção e reforço muscular (se necessário) 

1 
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- Exercícios que promovam a Resistência Geral, progredindo para Resistência 

específica 

- Trabalho técnico, iniciando sem especialização de funções, aumentando essa 

especialização com o decorrer do tempo 

- No treino da força, maior incidência na solicitação dos grandes grupos 

musculares. 

 

2.3.6.2. PREOCUPAÇÕES ESPECÍFICAS NA CONSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO/TREINO NO PERÍODO PRÉ-

COMPETITIVO: 

 A partir do momento em que sentimos que os propósitos do Período Inicial 

estão cumpridos (e que estipulamos para uma duração aproximada de três 

semanas), avançamos para aquilo que chamamos de Período Pré-Competitivo. A 

partir de agora começamos a implementar as noções táticas coletivas, organização 

defensiva e ofensiva e mentalidade competitiva, numa procura de definir o Modelo 

de Jogo que preconizamos, mantendo o recurso a situações reduzidas (que nos 

ajudarão a aumentar a frequência da relação/ligação entre os jogadores das 

diferentes posições e nos diferentes momentos de jogo), aumentando, no entanto, 

o recurso às situações coletivas de seis contra seis e também de situações de 

superioridade e inferioridade numérica.  

 Iremos agora reforçar o trabalho individual específico, com grande volume 

nos distribuidores (dada a sua importância na construção do processo ofensivo e 

na implementação do Modelo de Jogo) nos líberos (dada a elevada especificidade 

das suas funções) e nas movimentações coletivas e individuais de bloco, 

nomeadamente dos jogadores centrais. A evolução no processo de treino passará 

agora por desenvolver ao máximo as primeiras rotinas do Modelo de Jogo a 

implementar. 
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Objetivos do treino no Período Pré-competitivo 

 . Objetivos e dinâmica de trabalho 

- Relações interpessoais entre jogadores da mesma posição (procuramos uma 

competição saudável e estimulante criando situações de treino envolvendo 

jogadores da mesma posição).  

- Conhecimento das personalidades em situação competitiva/stress (critérios de 

êxito com complexidade crescente que nos permitam avaliar a capacidade 

emocional do atleta e a sua perseverança). 

- Modelo de jogo; todos os fundamentos tático-técnicos são trabalhados, em função 

do nosso Modelo de Jogo.  

 

a. Carga do exercício 

- Critérios de Êxito/Objetivos do exercício que “obriguem” a maior repetição das 

situações coletivas; procura de Volume e Intensidade Tática; aumento da 

“saltabilidade”; intensidade e volume altos; solicitação do regime anaeróbio alático. 

 

b. Forma do exercício 

- Utilização dos Jogos reduzidos e formais (adaptados às necessidades e 

objetivos); grande utilização de situações coletivas seis contra seis, com diferentes 

condicionantes; exercícios que promovam grande Volume e Intensidade tática 

coletiva; exercícios orientados para a função/posição. 

Exemplo de trabalho específico dos blocadores: 

 Normalmente desenvolvemos uma progressão na fase inicial do treino para 

os blocadores, utilizando as seguintes estratégias: 

a) Sem salto, com rede baixa (2,24m) - esta fase tem curta duração e 

serve praticamente como preparação/ativação para o exercício principal. Focamos 

o atleta nas movimentações (trabalho dos apoios), no enquadramento com a rede e 

no trabalho da invasão (membros superiores): 
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a1.  sequências simples de trabalho dos membros superiores, sem e com 

deslocamento, com 2 ou 3 blocadores em simultâneo 

 a2. foco na visualização do adversário e no trabalho de invasão - 

sequências pré-definidas e/ou aleatórias de 2/3 blocos; 

b) a mesma sequência com salto e rede alta (entre 2,35m e 2,43m) 

b1. nesta fase introduzimos diversas variáveis que tornam o exercício 

mais tático, mais coletivo do ponto de vista da organização tática de bloco 

e mais decisional, ao mesmo tempo que aumentamos o volume de 

repetições (sequências até 5 blocos) - ver exemplo: 

Exemplo de exercício no período pré-competitivo  (Figura 4): 

- Três blocadores de um lado da rede e 4 atacantes (batedores nº 1, 2, 3 e 4) do 

outro lado da rede, em cima de mesas; o treinador define uma sequência de 

ataques (máximo de 5 ataques) que o trio de blocadores tem que tentar parar. Cada 

bola tocada pelo bloco vale 1 ou 2 pontos consoante seja refletida para o próprio 

campo ou para o campo adversário, sendo que a falta na rede é penalizada com 

menos 1 ponto. O objetivo do exercício é atingir 10 pontos. Após cada sequência 

definida pelo treinador há uma paragem. Em termos organizativos e de organização 

tática, se o central que ataca é o 1, o blocador base que faz a ajuda é o 4; caso o 

batedor seja o 3, o base que ajuda é o 2. Se os  atacantes (batedores de zona 2 e 

4) fizerem um lançamento de bola muito alto, obrigatoriamente o bloco terá que ser 

triplo; caso contrário, o último blocador terá que decidir se vai na ajuda de bloco ou 

se recua para a defesa. A zona do campo a blocar é definida previamente. 

VARIANTE 1: com o mesmo exercício, acrescentamos a informação sobre que 

zona do campo o blocador base deve marcar (estimula a concentração). Esta zona 

poderá também ser decidida pelo blocador base consoante o lançamento do 

batedor - mais para um lado que para outro (estimula a capacidade de análise e 

decisão). 

VARIANTE 2: o mesmo exercício mas acrescentaríamos 3 defesas e o exercício 

passa a ter a relação bloco/defesa e a movimentação para a transição. 
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Com esta sequência conseguimos ir de encontro a um dos pontos por nós 

definidos no Modelo de Jogo (bom trabalho técnico de bloco e organização tática 

coletiva, aliados à velocidade de execução). Desta forma conseguimos trabalhar 

essa organização tática, com um objetivo competitivo definido (estímulo/motivação) 

patente no Critério de Êxito dos 10 pontos, desenvolvendo as capacidades de 

concentração e decisão, a velocidade de execução, e indo de encontro a outro dos 

objetivos do exercício neste momento da época que é aumentar a repetição dos 

fundamentos técnicos específicos de cada atleta e da sua relação com outros 

colegas e adversários. 

 

Exemplo de sequência: 1 - 4 - 3 - 2 - 2 

 
 

                   Movimentação dos blocadores     Blocadores    Remate 

Figura 4: Exemplo de exercício no período pré-competitivo   

 

c. Integração das diferentes componentes – física, tático-técnica e 

emocional 

- Exercícios que promovam a Resistência Específica e a Velocidade de Execução; 

aumento do treino tático coletivo, psicológico/emocional; aumento dos níveis de 

concentração e de tomadas de decisão; no treino da força maior incidência na 

solicitação dos principais grupos musculares e da velocidade de execução; 

situações de instabilidade; elevada repetição dos fundamentos técnicos específicos 

de cada atleta, com encadeamento de tarefas e tomadas de decisão. 

2 

4 

3 

1 

2 

3 

4 
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Nesta fase procuramos desenvolver ao máximo as relações entre momentos 

(serviço/bloco; bloco/defesa; defesa/passe - ataque; ataque/proteção, transições de 

side-out/KI3
 para KII 4 e de KII para KIII5, bem como a relação entre jogadores 

recebedores e jogadores blocadores entre si. Grande parte do volume de treino é 

direcionado para os aspetos táticos coletivos da nossa equipa, da nossa forma de 

jogar e ocupar o espaço de jogo, assim como as movimentações de cada jogador.  

Em situação de side-out (em receção ao serviço adversário) definimos as zonas de 

responsabilidade de cada recebedor consoante a zona de onde o adversário serve 

e o tipo de serviço utilizado. Em termos estatísticos vamos evoluindo na exigência, 

procurando uma eficácia mínima de 70 a 75% e um grau de excelência de 60 a 

65%. No processo ofensivo distinguimos desde já como  

queremos jogar em função da zona de distribuição (bola A, B e C, respetivamente 

se distribui com todas as opções de ataque disponíveis, sem opção dos jogadores 

centrais ou se a distribuição é feita por outro jogador que não o distribuidor). No 

processo defensivo evoluímos de um grande volume técnico de bloco para um 

grande volume tático coletivo, e paralelamente realizamos o mesmo trabalho na 

defesa baixa, com incidência na técnica (grande volume técnico, controlo de bola, 

zonas de reflexão em função da potência de ataque e defesa de recurso) e na 

relação entre blocadores e defesas (tática coletiva). O passo seguinte é progredir 

na relação bloco/defesa. A partir deste momento voltamos a entrar nos 

pressupostos do nosso sistema ofensivo, mas agora em situação de transição. Aqui 

introduzimos o ataque pelas diferentes zonas defensivas, tentando alargar o leque 

de opções, sendo um dos momentos do jogo com grande volume de bolas "B" e 

"C". À medida que o trabalho físico vai evoluindo e vamos incluindo mais saltos no 

treino, damos mais atenção ao treino do serviço em suspensão, nomeadamente à 

sua consistência e potência, evoluindo para a relação tática entre o nosso serviço e 

a nossa defesa alta (bloco). Nesta fase da época assumem particular importância 

os jogos amigáveis/torneios, pois permitem-nos avaliar estatisticamente os níveis 

de desempenho da nossa equipa e de cada jogador e, desta forma, planificar o 

                                                           
3
 side-out/KI: organização ofensiva após receção ao serviço adversário; 

4
 side-out/KI: organização ofensiva após receção ao serviço adversário 

5
 KIII: organização ofensiva após KII adversário 
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trabalho a desenvolver.  A utilização do jogo reduzido nesta fase ajuda-nos a criar 

rotinas pelo simples facto de aumentar o número de repetições entre jogadores e 

momentos do jogo. 

 

2.3.6.3. PREOCUPAÇÕES ESPECÍFICAS NA PREPARAÇÃO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO 

COMPETITIVO: 

 A partir de agora todo o trabalho é orientado para a consolidação da fase 

anterior e do nosso Modelo de Jogo. Por outro lado, treinamos ao máximo a 

implementação de noções táticas coletivas que julgamos necessárias para vencer o 

adversário seguinte. A intensidade do treino é máxima, com baixo volume do 

mesmo, procurando manter elevada qualidade na execução técnica individual e na 

capacidade de concentração tática coletiva. Cada vez mais nos preocupamos com 

o exercício que promova e estimule decisões individuais e coletivas e que obriguem 

o atleta e a equipa a responder e agir em função de diferentes indicadores. 

 O treino individualizado dos distribuidores e também de ligação com os 

atacantes são uma constante, bem como o treino individualizado com os líberos. 

 Na parte inicial do treino dividimos o grupo de trabalho em dois ou três 

grupos distintos, realizando trabalho físico funcional adequado à sua posição e às 

suas carências físicas, bem como algum trabalho técnico específico. 

 A evolução no processo de treino passará agora por desenvolver ao máximo 

as rotinas do Modelo de Jogo e introduzir possíveis variantes, aumentando o leque 

de opções táticas coletivas e os níveis de concentração e decisionais. 

Paralelamente estruturamos o treino em função das características do adversário 

seguinte, das estratégias a utilizar, desenvolvendo o nosso Plano de Jogo. 

 

Objetivos do treino no Período Competitivo 

a. Objetivos e dinâmicas 

- Relações interpessoais entre todos os jogadores e foco na ambição coletiva e 

objetivo desportivo do grupo 

- Melhoria das personalidades e capacidades decisionais em situação 

competitiva/stress 

- Rotina do Modelo de jogo ofensivo e defensivo 
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- Todos os fundamentos tático-técnicos são trabalhados, em função do nosso 

Modelo e Plano de Jogo 

 

b. Carga do exercício 

- Procura de Intensidade Tática Coletiva 

- Elevada carga emocional, com critérios de êxito sempre presentes e muitas vezes 

alicerçados em dados estatísticos da equipa. 

- Intensidade alta e Volume baixo 

c. Forma do exercício 

- Utilização de Jogos Competitivos 6x6, condicionados aos objetivos específicos; 

exercícios que promovam grande Intensidade tática coletiva e capacidade de 

decisão; utilização de jogos com/sem superioridade numérica (5x4; 6x5; 6x7…); 

utilizar variantes externas (dimensões do campo, pontuação, número de jogadores, 

etc.); utilizar variantes internas (condicionar opções de distribuição, de serviço, 

valorizar contactos de bloco ou defesa em uma ou ambas as equipas, etc.) 

 

d. Integração das diferentes componentes – física, tático-técnica e 

emocional 

- Exercícios que promovam a Velocidade de Execução e de raciocínio/decisão; 

treino tático coletivo e psicológico/emocional; treino decisional; treino físico - 

predominância do Treino Funcional; elevada repetição dos fundamentos técnicos 

específicos de cada atleta e da ligação entre setores (serviço – bloco, receção – 

passe; passe – ataque, etc.) 

 

Exemplo de exercício no Período Competitivo (Figura 5): 

 Partindo do princípio que iríamos jogar com uma equipa muito forte na 

organização e alcance de bloco (por ex., SL Benfica), preparamos um exercício 

com uma oposição forte neste capítulo (para nos aproximarmos do nível do 

adversário, colocamos quatro blocadores na equipa B, dois centrais e dois nas 

extremidades da rede).  Desta forma temos uma forte garantia de oposição ao 

ataque com bloco duplo em todas as situações. O exercício desenvolve-se numa 

sequência de 6 bolas: 3 bolas de side-out, uma "bola morta" de organização "A", 
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uma "bola morta" de organização "B" e uma terceira bola "C". O nosso objetivo é, 

nas bolas "A", jogar em velocidade coletiva e de distribuição rápida nas 

extremidades da rede e "pipe" (bola rápida por zona 6), com obrigatoriedade de os 

centrais atacarem, no mínimo, duas bolas. Nas restantes bolas o objetivo é jogar 

com o máximo alcance de ataque nas extremidades (técnica do atacante), 

estimulando uma grande capacidade de decisão tática individual dos jogadores 

pontas, uma boa capacidade de comunicação com o atacante e uma forte 

organização tática da proteção ao nosso ataque e preparação para a segunda bola 

(KII). Assim, ao mesmo tempo que temos definidos critérios táticos coletivos e 

individuais, o exercício pressupõe uma elevada capacidade decisional (tanto para 

os distribuidores como para os atacantes), competitiva e emocional. A equipa só 

muda de rotação quando consegue  8 pontos, sendo que o ponto pode ser obtido 

através de vitória na jogada ou de proteção com sucesso ao nosso ataque (critério 

de êxito). A equipa é penalizada com menos um ponto se errar o ataque ou 

proteção. Se a equipa B defender, constrói transição limitada ao ataque pelas 

zonas 1, 6 e 4. 

 

          

                 Remate             Defesa           Blocador  S Serviço                 Trajetória da bola 

 
Figura 5:Exemplo de exercício no Período Competitivo  
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2.3.6.4. PREOCUPAÇÕES ESPECÍFICAS NA PREPARAÇÃO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO DE PLAY-OFFS: 

O último período da época a abordar diz respeito ao período de Play-offs, 

que nos últimos anos temos disputado. Na nossa opinião este é um dos momentos 

que mais contribuiu na melhoria do nosso raciocínio tático, organizativo e 

comunicativo enquanto treinadores, na capacidade decisional e de concentração 

dos atletas, e no desenvolvimento tático individual e coletivo, com grande influência 

na preparação e escolhas do Plano de Jogo. A grande diferença deste período para 

o anterior está na intensidade tática e emocional destes momento e na dificuldade 

em interpretar e perceber o Plano de Jogo. A sequência de jogos com o mesmo 

adversário fez com que fosse necessário desenvolver ao máximo estratégias que 

permitissem surpreendê-lo, ao mesmo tempo que nos obrigou a ser muito eficazes 

nos nossos processos defensivo e ofensivo definidos enquanto Modelo de Jogo. 

Costuma dizer-se que, nestes momentos, "já não há segredos" entre as equipas! 

Pois é aqui que tentamos surpreender, ou seja, criar pequenas alterações nas 

nossas rotinas que condicionem o Plano de Jogo do adversário e o obrigue a criar 

novas adaptações e/ou um Plano B, diminuindo as suas defesas e qualidades, 

aumentando a nossa capacidade competitiva, sem nunca perder de vista o nosso 

Modelo de Jogo. Este período é então muito intenso emocional e taticamente, 

obrigando a treinos intensos e de curta duração, com média carga emocional (com 

desgaste q.b.) mas elevada carga tática e de concentração, que predisponha o 

atleta para a competição. Em muitas das sessões de treino privilegiamos uma fase 

inicial em que a ativação geral é realizada com movimentações táticas 

(nomeadamente defensivas), com recurso ao vídeo durante o treino, passando para 

o trabalho coletivo com bola, diminuindo o tempo de treino e aumentando a 

intensidade tática. 

 

Objetivos do treino no Período de Play-offs  

1. Objetivos e dinâmicas 

- Dinâmica coletiva; treino tático e decisional; centrado no Plano de Jogo e na 
motivação para o objetivo. 
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2. Carga do exercício 

- Elevada intensidade e complexidade tática; baixo Volume; treino muito 

direcionado. 

 

3. Forma do exercício 

- Coletivo, com/sem superioridade numérica, com elevada repetição de 

situações táticas; situações ofensivas e defensivas de Bola "A", "B" e "C". 

 

4. Integração das diferentes componentes - física, tático-técnica e 

emocional 

- Exercícios que promovam a Velocidade de Execução e Decisão; treino tático 

centrado no Plano de Jogo, com grande incidência emocional e capacidade de 

concentração. Visualização constante do adversário (recurso ao vídeo durante a 

sessão de treino); circuito físico funcional e reforço muscular dos principais grupos 

musculares, centrado no atleta. 

 

Exemplo de exercício no Período de Play-offs (Figura 6): 

 Nesta fase tentamos criar algumas alterações na nossa organização, por forma a 

poder surpreender e diminuir a eficácia do Plano de Jogo do adversário. O treino segue  

no sentido do nosso Plano de Jogo, e desta forma podemos, por exemplo, definir que na 

nossa organização de bloco nas extremidades da rede iremos ter uma marcação linha ao 

side-out adversário e uma marcação diagonal ao contra-ataque, mas apenas até aos 20 

pontos. Daí em diante, iremos marcar as principais tendências de cada atacante até final 

do set (definidas previamente tendo por base a visualização de vídeos do adversário). Em 

termos de serviço, definimos que após cada 3 serviços consecutivos sem erro da nossa 

equipa, quando tivermos um servidor com serviço em suspensão, este irá correr um risco 

elevado em termos de velocidade e força de batimento, até perdermos de novo a posse 

de serviço. Desta forma, o exercício criado será um jogo de 6x6, com resultado a partir 

dos 10-14, com a seguinte sequência: dois serviços do mesmo jogador/equipa, seguido 

de duas" bolas A" para a equipa que serviu e uma "bola B". O objetivo é vencer o set, 

sendo que se a equipa principal chegar em primeiro lugar aos 20 pontos ganha um ponto 
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extra (passa para os 21). O treinador informa o momento de correr o risco no serviço, 

sendo que o resultado define a zona de marcação de bloco a privilegiar e consequente 

movimentação defensiva. As componentes tática, emocional, competitiva e decisional 

estão presentes neste exercício, aliadas a uma grande capacidade de concentração. 

Esquema do exercício: 

               
       Remate             Defesa           Blocador  S Serviço                 Trajetória da bola  L líbero 

 
       Distribuidor 

Figura 6:Exemplo de exercício no Período de Play-offs  

 

2.4. Treino Físico 

No treino físico a nossa principal preocupação prende-se em ter os atletas 

funcionais e disponíveis durante o maior período de tempo, e não apenas num ou outro 

momento. Todos os momentos do campeonato são para nós de extrema importância 

pelo que não definimos um ou outro momento alto mas sim todos os jogos. O nosso 

planeamento (anexo I) é muito focado no treino funcional, em instabilidade, voltado para 

a função do atleta. Segundo Monteiro e Evangelista (2010), no treino funcional o 

trabalho é conduzido por meio de exercícios que são integrados para que sejam 

alcançados padrões de movimento mais eficientes. O treino funcional aproxima-se mais 

dos movimentos reais pretendidos, ou seja, que envolvem integração de movimentos. 

Weineck (2013) complementa referindo que “somente atividades semelhantes às do 

desporto desenvolverão uma melhoria no desempenho”. É com esse objetivo que 

aplicamos este trabalho, muito assente num treino em instabilidade, com elevada 
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solicitação do Core, utilizando exercícios com elevado transfer para os movimentos do 

jogo (remate, receção/defesa em afundo, salto de bloco, etc.), ao mesmo tempo que 

procuramos desenvolver uma boa coordenação óculo-pedal e óculo-manual. Com este 

trabalho acreditamos que o atleta consegue estar funcional e disponível durante grande 

parte da época, sem necessidade de um trabalho físico desgastante, mental e 

fisicamente, com elevadas cargas externas. Os exercícios são adaptados e específicos 

à função e à necessidade do atleta, o que rentabiliza e potencia a sua aplicabilidade. 

Com a aplicação deste tipo de treino sentimos que o atleta passa a ter um melhor 

"conhecimento" do seu corpo, da forma como solicita os diferentes grupos musculares, 

rentabilizando de uma forma mais eficaz os seus movimentos, trabalho decisivo na 

aplicação da técnica em condições de execução de maior complexidade. 

O treino funcional é complementado com um treino de força, na maioria das vezes 

realizado fora do horário de treino (o atleta tem um programa individual prescrito pela 

equipa técnica e conforme a sua disponibilidade profissional/académica desloca-se ao 

ginásio para realizar o seu programa), por forma a rentabilizarmos o tempo de treino. 

Este programa é construído tendo por base as características de cada atleta, a sua 

função, a sua capacidade de força, as suas debilidades (lesões, desequilíbrios, 

necessidades…). Este programa varia conforme o momento da época (Preparatório, 

pré-competitivo, competitivo ou Play-off), evoluindo de situações simples, num só plano, 

para condições de realização cada vez mais instáveis e em mais que um plano.  De 

realçar que o próprio treino/exercício com bola é elaborado de acordo com o momento 

da época e procura desenvolver capacidades físicas distintas. Por exemplo, no Período 

Inicial/Preparatório, em que queremos desenvolver a Resistência Específica, criamos 

exercícios com maior duração, maior sequência de bolas, com uma pontuação que o 

torna mais lento, enquanto que no Período Competitivo, em que estamos mais 

preocupados em desenvolver a velocidade de execução,   criamos exercícios com 

menor duração, sequências de jogo mais curtas e com objetivos/pontuações mais 

rápidas de concluir. Desta forma, o próprio exercício de treino tem uma preocupação 

física e não só tático-técnica.  

A colaboração direta do fisioterapeuta, nomeadamente no trabalho de 

prevenção/propriocetivo é muito importante (no treino propriocetivo utilizamos 

estratégias que nos permitam desenvolver o controlo muscular e esquelético de uma 

forma inconsciente, recorrendo tanto a exercícios específicos de propriocetividade como 
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executando movimentos/comportamentos tático-técnicos do jogo em situações de 

desequilíbrio).Nos pontos seguintes podemos ver alguns exemplos dos circuitos por nós 

utilizados. 

 

2.4.1. Circuito Funcional:  

1. Agachamento na fitball com apoio no “Togu” 

2. Afundos frontais em deslocamento na linha com “Tubo de água” 

3. Afundos laterais deslocamento na linha com “Tubo de água” 

4. Abdominal oblíquo na Fitball 

5. Abdominal na Fitball com arremesso de bola medicinal (movimento de 

ataque) contra a parede 

6. Supino na Fitball 

7. Ledders com bola - coordenação óculo-manual e óculo-pedal 

8. Movimentações de bloco com “Tubo de água” de 1 metro (movimento de 

invasão) 

9. Reforço ombro em apoio no “BOSU” com agachamento 

10. Reforço ombro na placa instável  

11. TRX: exercícios multi-segmentares 

12. Dorso-lombar e ombro na fitball (com halteres pequenos) 

 

2.4.2. Circuito de prevenção/propriocetivo 

1. Equilíbrio no BOSU em 1 e 2 apoios 

2. Com elástico reforço do ombro 

3. Tibio-társica na Tábua de Freeman 

4. Prancha 

5. Flexibar – reforço do ombro 

6. Saltos com queda num apoio – de olhos abertos e fechados, com e sem 

rotações, com salto de bloco e/ou ataque 

7. Trabalho isométrico na Fitball para reforço dorso-lombar 

 

2.4.3. Circuito de força/potência - período competitivo 

O treino de força explosivo não é muito desenvolvido com o treino mais funcional 

(atrás referido), pelo que é muito importante o trabalho de força como complemento. A 
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utilização de pesos livres em detrimento de máquinas de musculação segue os mesmos 

princípios do treino funcional (nomeadamente no transfer para os movimentos do 

jogo)sendo um excelente  complemento ao mesmo. O feedback dos atletas ao longo 

destes anos é precisamente esse, ou seja, que sentem maior eficácia com a conjugação 

dos dois tipos de trabalho. 

 

Trem superior: 

 - Supino; Pull-over com barra Z; rombóides e trapézio – puxador; arremesso da 

bola medicinal - tríceps braquial. 

 

Trem inferior: 

 - Agachamento com salto; prensa (fase excêntrica um apoio). 

 

Trabalho conjunto de trem suerior e inferior: 

 - Arranque completo; arremesso com flexão abdominal. 

 

2.5. Microciclo semanal no período competitivo - um exemplo 

 

 Os períodos de tempo que compõem um Microciclo têm uma duração típica 

de aproximadamente uma semana. No microciclo devem aparecer bem identificados os 

objetivos da preparação em vista num determinado momento da época e que 

constituem a base para a conceção das sessões de treino. O processo de modificação 

da estrutura tática da equipa e do atleta de corre no quadro da elaboração de um plano 

estratégico (Castelo, 1996) e a natureza da alteração nos conteúdos do treino e a 

elaboração de novos esquemas táticos depende inteiramente das particularidades do 

adversário que se vai enfrentar e das condições que rodeiam a competição em causa. 

De acordo com Castelo (1996), a realização de um plano estratégico tem como 

finalidade prever o comportamento da equipa oponente, delineando um conjunto de 

cenários possíveis caso os seus objetivos táticos não sejam cumpridos. A sua lógica 

está dependente do carácter circunstancial  em que surge, ou seja, é pensado para uma 

competição contra um determinado adversário e perante condições que dificilmente se 

repetirão. 
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 No quadro 3 apresentamos um exemplo de um microciclo semanal no período 

competitivo. 

 

Quadro 3: Microciclo semanal no período competitivo - Um exemplo 

 
 

 
2ª Feira 

 
3ª Feira 

 
4ª Feira 

 
5ª Feira 

 
6ª Feira 

 

 
 

Treino físico 

 
Fisioterapia: 

recuperação SGA 
 

Circuito  
propriocetivo 

 
 

 
Circuito de  

força/Potência: fora 
do horário de treino 

 
Circuito Funcional: 

20' 

 
Circuito Funcional: 

20' 

 
Circuito de  

força/Potência: 
fora do horário de 

treino 
 

Circuito 
propriocetivo 

 

 
 

Treino 
técnico e/ou 
visualização 

do adversário 

 
Treino técnico: 

receção (serviço 
em mesas); 

técnica de defesa; 
Distribuidores 

(bola A - 
velocidade) 

 

 
Treino técnico: Bloco 

- técnica + 
movimentação 

coletiva (rede mais 
baixa; ataque nas 

mesas) 
+ 

Treino Distribuidores 
(Bola A e B) e 

Líberos 
 

 
Vídeo com 

movimentações 
gerais do adversário 

- 15' 
 

 
Vídeo com 

movimentações de 
side-out e 

tendências de 
serviço do 

adversário - 15' 

 
Vídeo global 
(refresh da 
semana) e 

centrado em 
pequenos detalhes 

- 20' 
 

Serviço/Receção 

 
 

Treino tático/ 
coletivo 

 
 

 
Trabalho coletivo: 

organização side-out 
e KII (bola A, B e C + 
serviço andorinha e 

suspensão) 
 

 
Trabalho coletivo 

centrado no nosso 
modelo de jogo - 

organização de side-
out e KII a partir de 

serviço 

 
Treino do Plano de 

Jogo; 
Org. coletiva de 

receção + S. O. e 
KII 

Serviço - trabalho 
individual  

 
Treino do Plano de 

Jogo 
 

Serviço/receção 

 

A construção do Microciclo assenta, para nós, em quatro pontos 

fundamentais:  

Preparação física; Treino técnico; Preparação tática coletiva – plano estratégico de 

jogo; Preparação mental/emocional. 

    

 

No microciclo em causa,  na abordagem ao treino físico, a semana inicia-se com 

um trabalho de recuperação pós-competição (recuperação ativa) e treino propriocetivo. 

Esta sessão é, por norma, orientada pelo fisioterapeuta. Procuramos recuperar os 

atletas do ponto de vista físico (os que tiveram maior volume de jogo na jornada do 

fim-de-semana) e do ponto de vista de possíveis lesões ou mazelas (estes atletas 

são acompanhados diariamente pelo fisioterapeuta que nos informa do plano de 
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trabalho a desenvolver com os mesmos). Nas segunda e quarta sessões de treino 

passamos ao trabalho de potência, no ginásio. Por norma este treino é realizado 

fora do horário de treino, em que os atletas têm o seu plano individual de trabalho e 

dentro da sua disponibilidade deslocam-se ao ginásio. No horário de treino, 

complementamos com um circuito funcional, orientado pela equipa técnica e com 

recurso a diversos materiais como o TRX, o Bosu, o Togu, os Tubos de água, 

Fitball, etc. Entre os dois dias de treino de potência intervalamos com um treino 

funcional, procurando que o trabalho físico tenha como objetivo manter os atletas 

disponíveis o maior período de tempo na época desportiva, ao mesmo tempo que 

procuramos  que o trabalho tenham elevado transfer para o jogo e para a 

especificidade da função de cada um, rentabilizando ao máximo o trabalho em 

causa. O treino de potência é programado em dias não consecutivos por forma a 

que o atleta se apresente em boa condição para que o treino seja rentável e 

efetivamente “explosivo”. 

 

Quanto ao treino técnico, é de grande volume no início da semana e muito 

voltado para a função do atleta. Focamo-nos muito no treino com os distribuidores 

dada a sua importância na estratégia da equipa, na receção ao serviço dada a 

elevada relação com a eficácia do side-out e no trabalho de bloco dos centrais dada 

a especificidade e complexidade desta ação. Por norma iniciamos este trabalho de 

bloco realizando exercícios sem salto, de baixo impacto, focando-nos muito no 

deslocamento e no trabalho dos membros superiores (treino com rede muito baixa). 

Paralelamente trabalhamos especificamente com os líberos dada a especificidade 

da sua posição. Ao longo da época e perante a análise estatística do rendimento da 

equipa e de cada atleta, utilizamos esses dados para perceber quais as debilidades 

que apresentamos e planear o exercício/treino de acordo com as mesmas, 

tentando melhorar a nossa prestação desportiva. 

O treino tático é aquele que maior volume ocupa neste microciclo visto ser um 

microciclo inserido no período competitivo. A preparação para o jogo, a exercitação 

do nosso Modelo de Jogo, a relação entre o nosso Modelo e o Plano de Jogo a 

aplicar, a análise do adversário, o trabalho de vídeo e as estratégias que queremos 

implementar têm que ser muito delineadas pela equipa técnica e assimiladas pelos 

atletas, para que a sua aplicação em contexto competitivo seja o mais eficaz 
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possível. Dada a complexidade e a importância que tem para o sucesso da equipa, 

o treino tático ocupa grande parte das sessões de treino. 

 

A partir do momento em que definimos e abordamos estes quatros itens, só nos 

resta o trabalho de motivação do atleta e da equipa, de procurar que se supere e 

que consiga melhorar a sua tomada de decisão em situação de competição. Este 

trabalho é feito no trabalho coletivo, criando condições de inferioridade, de 

dificuldade e com critérios de êxito que o obriguem a uma elevada participação 

física, técnica, tática e, acima de tudo, mental! Só assim conseguimos um bom 

transfer para o jogo. No ponto 2.6. podemos analisar cinco sessões de treino, 

correspondentes a um microciclo semanal no período competitivo.  

 

Na primeira sessão de treino preparamos uma pequena abordagem explicativa 

da análise estatística referente ao jogo anterior e qual a influência (positiva e 

negativa) que os resultados tiveram no desfecho do jogo. Desde logo procuramos 

direcionar os dados para o trabalho semanal, procurando transmitir aos atletas a 

necessidade de melhorarmos alguns aspetos decorrentes dessa análise e desta 

forma envolve-los ao máximo no processo de treino. Do ponto de vista físico é um 

dia importante para o fisioterapeuta avaliar potenciais mazelas decorrentes do jogo 

e definir algum trabalho específico; a cargo do fisioterapeuta fica também a 

condução do circuito propriocetivo/preventivo. Dado o baixo impacto e exigência 

física deste trabalho optamos por incluí-lo logo no início da semana (pós-

competição). Por norma, nesta sessão realizamos muito treino sem carga de salto, 

focando-nos na receção ao serviço (exercício dois - utilizando critérios de êxito com 

ligação aos dados estatísticos), trabalho técnico de defesa (exercício três), 

movimentação e ocupação do espaço defensivo, com ligação para a organização 

coletiva defensiva (exercício quatro) em situações de jogo reduzido – dimensão 

muito parcelar do jogo. Em todos estes exercícios procuramos que o desgaste 

emocional seja baixo pois procuraremos elevar essa exigência com o decorrer da 

semana. De uma forma geral é um dia de retorno ao treino, de procura de novas 

rotinas e avaliar a condição (física e emocional) de cada atleta e do grupo de 

trabalho. O treino é de baixa intensidade e velocidade. 
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2.6. Exemplo de Unidades de treino de uma semana em Período Competitivo 

 

 

                           PLANO DE TREINO – 2ª FEIRA             
 

 
UT nº ___; Data: ___/___/___;  
 
Hora: 19h30; Duração: 135’  
 
Nº atletas: 14 
 
Material Necessário: 16 bolas, 5 
mesas, material propriocetivo (BOSU, 
tábua de freeman, discos de 
instabilidade, elásticos, 4 fitball’s) 
 

 
OBJETIVOS TÁTICO-TÉCNICOS: melhorar 
enquadramento de receção no serviço andorinha; 
desenvolver a técnica, reação e capacidade 
defensiva; movimentações defensivas coletivas e 
individuais. Treino específico de distribuidores com 
tomadas de decisão simples – Bola “A”. 
OBJETIVOS FÍSICOS: treino propriocetivo/ 
preventivo 
OBJETIVOS MENTAIS/EMOCIONAIS: treino com 
baixa exigência mental; desenvolver a capacidade 
de luta, perseverança e entrega na defesa 
 
 

 

 

 
1. Análise Estatística + Circuito Propriocetivo / Preventivo 

 

 
2. 
Exercício de receção: Serviço em 
cima da mesa; dois atletas a receber 
em 1 e 5; após a Receção o 
Distribuidor lança uma 2ª bola; a 1ª 
bola é distribuída para Z2 ou Z4, 
conforme o lado do recebedor (onde 
está um atacante em cima de uma 
mesa a servir de referência). Na 2ª bola 
o Distribuidor realiza um 2º toque. 
Critério de êxito: 7 receções A em 
cada 10. 

 
VARIANTE: serviço diagonal 
 

 
3. 
Exercício de defesa: por zona de 
defesa, cada jogador realiza séries de 
3 defesas mais uma bola de recurso. 
Sequência de ataque: zona 3 – defesa 
no ponto de partida (PP)+ Z4 + Z2 mais 
uma bola lançada pelo treinador. O 
defesa defende nas zonas previamente 
definidas. Ex: defesa de Z5 – PP, Z9; 
Z5 interior + defesa de recurso. Após 
cada série troca com um colega. 
 
   Objetivo: em cada série 
             de 4 defesas colocar 3 
             jogáveis. 
 

 
 
2. 

 
  

2ª bola 
 
 
 
3. 

 
 

 
 
 
 

Serv. 

Serv. 

T 
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VARIANTE: não ter uma sequência de 
ataque previamente definida, obrigando 
o defesa a “ler” as movimentações dos 
atacantes. 
 
4. 
Movimentação defensiva: 4x4, em 
apoio, com a rede ligeiramente mais 
baixa, jogo de ataque/defesa; o 
treinador lança 3 “bolas mortas” 
alternadamente e a equipa que vencer 
2 passa para o campo vencedor. O 
objetivo é vencer 3 jogos consecutivos. 

 
VARIANTE: o blocador pode saltar. 

 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 

 
Legenda: 
 

 
 
  

 
Trajetória da bola 

   
Jogadores de campo 

 
  
 

 
Remate 

  
 

 
Bola 

 
 
 

 
Defesa/Blocador 

   
Ataque de 2ª linha 

 
 
 

 
Distribuidor 

  

L 

 
Líbero 

  

      T 
 

 
Treinador 

  
S 

 
Serviço 

 

No segundo dia semanal de treino o atleta realizará um trabalho físico fora do 

horário de treino (sempre que possível); este trabalho é vocacionado para o treino da 

potência, tendo o atleta um programa individual de trabalho. Ao conseguirmos que o 

atleta consiga realizar este treino fora do horário de treino ganhamos desde logo tempo 

de treino e podemos aplicar, em horário de treino, o trabalho complementar com 

exercícios funcionais; desta forma conseguimos aumentar a exigência física do treino. 

Do ponto de vista técnico e tático evoluímos para o trabalho de bloco (exercício dois e 

suas variantes), com especial ênfase no trabalho dos membros superiores (invasão) e 

nas movimentações coletivas. Aparece-nos aqui uma dimensão maior do “jogar”, 

havendo uma maior similaridade com a dinâmica coletiva. Há aqui uma maior 
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velocidade no treino e exercícios de duração reduzida. Para este tipo de treino utilizamos 

a rede mais baixa procurando desenvolver os aspetos mais técnicos e táticos de bloco 

sem grande carga de salto. Mentalmente conseguimos através da criação de diferentes 

sequências de ataque (e zonas de marcação) que o atleta esteja com elevados índices 

de concentração desenvolvendo um trabalho coletivo de bloco ao mesmo tempo que 

procura melhorar as suas competências técnicas. Paralelamente a este trabalho um dos 

treinadores trabalha noutra rede com os distribuidores e líberos. O treino por função 

começa a tomar forma. Na parte final do treino juntamos “as peças” e em situação 

coletiva orientamos o nosso trabalho para o organização de side-out (dando seguimento 

ao treino de receção do dia anterior) e trabalho de bloco (exercício quatro). Ao 

colocarmos quatro blocadores potenciamos os contactos de bloco e consequentemente 

o seu treino, ao mesmo tempo que dificultamos o trabalho de side-out, fazendo com que 

a equipa desenvolva recursos e tomadas de decisão para ultrapassar este obstáculo 

neste momento do jogo. A organização coletiva segundo o nosso Modelo de Jogo e com 

critérios de êxito relacionados com os nossos dados estatísticos e necessidades da 

equipa são já trabalhados nesta sessão 

 
 

 

                           PLANO DE TREINO – 3ª FEIRA             
 

 
UT nº ___; Data: ___/___/___;  
 
Hora: 18h30; Duração: 120’  
 
Nº atletas: 14 
 
Material Necessário: 4 mesas, 16 
bolas, sala musculação, TRX, 4 
fitball’s, ledders, Tubo de água de 1 e 
3 mtrs elásticos, caixas para salto 
(40cm),Bosu, plataformas instáveis 

 
OBJETIVOS TÁTICO-TÉCNICOS: bloco individual, 
duplo e triplo; organização de side-out e KII; 
Distribuidores – bola A e B 
 
OBJETIVOS FÍSICOS: potência + trabalho 
funcional 
 
OBJETIVOS MENTAIS/EMOCIONAIS: tomada de 
decisão no trabalho de bloco; perseverança e 
concentração em side-out; agressividade KII 

 

 

 
1. Circuito de força (fora do horário do treino) + Circuito funcional (parte inicial do treino) 

 

 
2.  
Técnica de bloco: 4 atacantes em 
cima de mesas; rede 2,24:  
- trabalho de deslocamento e invasão, 
sem salto. Cada blocador realiza séries 
de 6 blocos, partindo do centro para as 

 
2. 
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extremidades e v.v. 
- idem mas os blocadores deslocam 2 a 
2 – coordenação. 
- idem com salto e rede 2,35 
- treino tático: ums sequência 
previamente definida, 3 blocadores na 
rede, realizam a sequência no mais 
curto espaço de tempo, partindo das 
ajudas no centro da rede para bloco 
duplo e triplo nas extremidades. 
- idem mas a sequência é determinada 
pelo Treinador que está nas costas dos 
blocadores e indica qual a zona de 
ataque. 
VARIANTES: o treinador define 
previamente que zonas do campo o 
jogador da marcação vai cobrir; define 
também se o bloco é duplo com defesa 
ou triplo, se é ofensivo ou defensivo em 
determinada zona – aumentar a 
capacidade de concentração. 
CRIT. ÊXITO: cada grupo de 3 
blocadores tem que realizar 9 
ponto(bloco pt.=2; controlo=1) 
 
3. 
Em simultâneo, treino distribuidores-
Bola A e B e do Líbero 
 
 
 
4. 
Organização coletiva ao Side out. Uma 
equipa organiza-se em Side-out, 
começando por P1. A equipa 
adversária, por forma a dificultar a 
organização do side-out, tem 4 
blocadores e 3 defesas. O exercício 
consiste em receber dois serviços 
“flutuantes” (“andorinha”), seguido de 
uma bola “B” lançada pelo treinador e 
uma “C”. Se pontuar em KI=2 pontos, 
em KII=1 ponto, se não pontuar=-1pt. 3 
séries por rotação 
Crit. Êxito: 10 pontos por rotação (9 
pontos nas rotações mais débeis da 
equipa)  
VARIANTE: mudar tipo de serviço; 
condicionar as zonas de side-out; 
valorizar com um ponto a proteção ao 
próprio ataque. 

 
  
 
2. 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 

4. 
 

 
 
 

 

 

 

S 

L 

L 

A 

T 

T 

B 

B 
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Com o objetivo de nos prepararmos para o próximo adversário, no início do treino 

de quarta-feira projetamos aos atletas um primeiro vídeo, com referência a questões 

muito genéricas da equipa (tipo de serviço, atacantes mais influentes e suas tendências, 

características principais do modelo de jogo do adversário). Para a próxima sessão de 

treino, o trabalho físico será apenas funcional, criando um dia de descanso entre duas 

sessões de treino de força (circuito de potência). O treino com bola procura uma 

dinâmica completa dos princípios coletivos. As exigências do treino são similares às da 

competição, com grande desgaste emocional e contrações musculares de grande 

tensão,  velocidade reduzida de grande duração. No treino aqui descrito iniciamos com 

movimentações defensivas de acordo com algumas indicações sobre as principais 

tendências do adversária (exercício dois). De seguida, e na continuidade do treino 

anterior, no trabalho coletivo (exercício três) valorizamos os contactos de bloco (na 

continuidade do treino técnico do dia anterior) ao mesmo tempo que trabalhamos a 

organização de side-out, já em função do serviço adversário. Assim, após o treino 

coletivo do dia anterior mais vocacionado para o side-out hoje valorizamos o bloco e o 

KII. 

 

 

                           PLANO DE TREINO - 4ª FEIRA             
 

 
UT nº ___; Data: ___/___/___;  
 
Hora: 19h45; Duração: 120'  
 
Nº atletas: 14 
 
Material Necessário: Data-show e PC 16 
bolas, TRX, 4 fitball's, ledders, Tubo de 
água de 1 e 3 mtrs, elásticos, caixas 
para salto (40cm),Bosu, plataformas 
instáveis 

 
OBJETIVOS TÁTICO-TÉCNICOS: KII + Side-out; 
relação com o adversário. 
 
OBJETIVOS FÍSICOS: trabalho funcional; velocidade 
de execução 
 
 
OBJETIVOS MENTAIS/EMOCIONAIS: concentração; 
tomadas de decisão de acordo com os possíveis 
adversários; persistência; ambição. 
 

 
 

 

 

 
1. Vídeo 15' + Circuito Funcional 
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Nesta fase da semana apenas nos faltam dois treinos para nos prepararmos. 

Desta forma, o trabalho tático e coletivo orientado para o adversário assumem 

grande destaque, aumentando decisivamente os níveis de concentração e 

competência tática; o desgaste emocional é menor que no dia anterior. Fisicamente 

realizamos a segunda sessão da semana de treino de potência, após um dia de 

intervalo. Sob a orientação do fisioterapeuta aplicamos novamente um circuito 

preventivo/propriocetivo, que serve como base da ativação para o treino. O treino 

com bola inicia com forte intensidade de trabalho de receção e movimentação para 

ataque (exercício dois). De seguida, trabalho coletivo com aplicação no definido no 

plano de jogo(exercício três), tanto em termos ofensivos como defensivos, com 

critérios de êxito exigentes e importantes para o jogo em perspetiva, e com alta 

intensidade de treino coletivo. O treino termina com um exercício de serviço 

(exercício quatro), de baixa intensidade mas alta velocidade de execução. Este 

 
2. 
Num dos lados do campo 3 colunas com 
bola realizam ataque seguindo uma 
ordem pré-definida; no outro campo a 
equipa organiza-se defensivamente 
consoante as principais movimentações e 
tendências ofensivas do adversário. Aqui 
utilizaremos a projeção do adversário 
durante o treino através de um Data-
show, que facilita a visualização das suas 
rotinas 
 
 
 
3. 
O jogo inicia com Serviço e após a jogada 
o serviço troca para a outra equipa até ao 
fim do jogo, sem rotação. 
Pontuação: em KI, se pontuar na 1ª bola 
ganha um ponto extra; se em KII, na 1ª 
bola após serviço, pontuar após contacto 
de bloco ou uma boa defesa a equipa 
soma um ponto extra. O jogo inicia com 
18-18 e joga-se na mesma rotação até 
aos 25. 
Crit. Êxito: a equipa A  tem que vencer 
com uma margem igual ou superior a 3 
pontos; caso contrário, no final repete a 
rotação. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

L 

L 

S 
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trabalho é realizado no final do treino onde o atleta está com desgaste físico e 

mental, procurando aumentar a dificuldade e pressão emocional na sua execução; 

isto deve-se ao facto de em situação de competição o serviço ser sempre realizado 

em situações de elevado stress competitivo, condição muito difícil de reproduzir em 

treino. 

 

 

                           PLANO DE TREINO - 5ª FEIRA             
 

 
UT nº ___; Data: ___/___/___;  
 
Hora: 18h30; Duração: 120'  
 
Nº atletas: 14 
 
Material Necessário: Data-show e PC; 
bases instáveis; tábua de freeman, 
BOSU, mini-trampolim, elásticos, 4 
fitball. 

 
OBJETIVOS TÁTICO-TÉCNICOS: ligação 
receção/passe/ataque - organização ofensiva 
simples; organização S.O.; organização defensiva - 
prioridades de bloco por rotação; serviço; plano jogo 
 
OBJETIVOS FÍSICOS: força explosiva; trabalho 
propriocetivo; velocidade de execução. 
 
 
OBJETIVOS MENTAIS/EMOCIONAIS: concentração; 
tomada de decisão; espírito de grupo; combatividade 
 

 

 

 
1. Circuito de força/potência fora horário treino + Vídeo 15' + propriocetivo (início 

treino) 

 
2. 
Serviço em cima de mesas para o 
Recebedor atacante; após receção 
realiza movimentação para ataque. 
Serviço alternado para atacante de 
ponta e central. 

 

 

 
 

3. 
Jogo 6x6; por rotação, a equipa principal 
realiza 3 serviços (aplicar o definido no 
plano de jogo); após cada serviço a equipa 
B recebe sempre uma bola “B”. A 
sequência repete-se mas com 3 serviços 
da equipa da equipa B, alternados com 3 
bolas “A” “B” e “A”. Em todas as fases do 
jogo se aplica o definido no Plano de Jogo, 
tanto em situação de Side-out como de 
Bola “A” e “B”. 
Pontuação: KII pontua após serviço com 
intervenção de bloco ou defesa = 2 pts. 
Side-out na 1ª bola = 2 pontos 

 

 
 
 

S 

S 

S 

L 

Z3 

Z3 

L 
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4. 
  Serviço: cada atleta tem que realizar 9 pontos 
de serviço; cada serviço no meio dos alvos 
colocados no campo adversário equivale a 1 
ponto.  Cada alvo simboliza um recebedor. Um 
grupo serve e o outro apanha bolas; após cada 
3 pontos o servidor troca com um colega. O 
exercício termina quando todos atingirem os 9 
pontos! 
 

 
 
 
        

 

 

 

 Último treino da semana e é o momento de repetir todas as indicações 

importantes para o plano de jogo. A visualização do vídeo repete-se, focando-nos 

em aspetos muito particulares e individualizados. O treino não tem preocupações 

aquisitivas, ou seja, procura-se predispor  a equipa através de situações pouco 

exigentes, com pouco desgaste. O início do treino é com exercícios que estimulam 

a velocidade de reação e de deslocamento; por norma jogamos um jogo muito do 

agrado dos atletas, o “manchetão”, um exercício descontraído e que a todos motiva 

para o treino. No exercício dois trabalhamos novamente a receção (determinante 

para a construção ofensiva da equipa) com ligação de tarefas (após uma ação já 

está a realizar outra). Este trabalho é importante do ponto de vista da velocidade de 

execução, de concentração e de participação nas movimentações da equipa. No 

exercício três aplcamos o plano de jogo por rotação, tanto do ponto de vista 

ofensivo como defensivo, passando por todos os momentos do jogo de uma forma 

muito específica e voltada para o adversário. É o momento de darmos os últimos 

“retoques”, de corrigir pequenos posicionamentos e tendências ofensivas. Do ponto 

de vista da exigência emocional é menor que no treino anterior, estando a equipa 

numa fase de concentração de energias para o jogo. O último exercício do treino 

(quatro) tem as mesmas características que no treino anterior, ou seja, trabalho 

individual de serviço procurando a precisão e consistência. 
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                           PLANO DE TREINO - 6ª FEIRA             
 

 
UT nº ___; Data: ___/___/___;  
 
Hora: 18h30; Duração: 100'  
 
Nº atletas: 14 
 
Material Necessário:  

 
OBJETIVOS TÁTICO-TÉCNICOS: plano de jogo 
 
 
OBJETIVOS FÍSICOS: velocidade reação 
 
OBJETIVOS MENTAIS/EMOCIONAIS: baixo 
desgaste emocional; concentração tática 
 
 

 

 
 
 

 
1. Vídeo - 20' + trabalho de velocidade de reação e deslocamento 

 

2. 

Manchetão: duas equipas jogam só em 

manchete e apenas um toque. Após o 

envio da bola trocam com o colega da fila 

e assim sucessivamente até que a jogada 

termine. Vence a equipa que primeiro 

atingir os 15 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Serviço/receção com passe e proteção 

ao ataque. Dois recebedores em que 

após a receção o Distribuidor entrega 

uma bola ao não recebedor que a 

devolve. As duas bolas são distribuídas 

para Z4 e Z2 onde um atleta realiza um 

amorti para que o recebedor faça o 

movimento da proteção ao ataque após 

receção. 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 
4. 
W Coletivo: aplicar o plano de jogo; por rotação, 
cada equipa faz 1 serviço, uma "Bola A", uma 
"Bola B", uma defesa após bola atacada pelo T. 
Repetir as 6 rotações. 
C. E.: no final das 8 bolas a equipa principal tem 
que vencer. 

 
 
  

 
   

 
 

2.7. Avaliação/Scouting de um adversário 

 

Uma das nossas grandes preocupações e prioridades é conhecer ao pormenor o 

adversário com quem vamos jogar, quais as suas debilidades e os seus pontos 

fortes, a sua zona de conforto. Para além da identificação dos jogadores 

adversários informamos os nossos atletas quais as suas principais tendências em 

termos de serviço, KII e side-out. Na ficha de Scouting (Figura 7) registamos o tipo 

de serviço e as principais zonas alvo de cada jogador adversário, as principais 

tendências de distribuição por rotação, em Side-out e KII, e as zonas preferenciais 

(tendências) de cada atacante por rotação. Uma  caraterização emocional da 

equipa adversária e dos seus jogadores é também importante e determinante para 

se conhecer como o adversário reage em situações de maior stress competitivo. 

Toda esta informação é posteriormente compilada e fornecida aos atletas, 

acompanhada pela visualização do vídeo do adversário. O objetivo é que se 

conheça o padrão de jogo da equipa e jogadores adversários e consigamos definir 

o nosso plano de jogo.  

De uma forma geral, a avaliação ao adversário deve ser feita em função das 

forças, fraquezas e tendências de ambas as equipas. Esta avaliação é feita 

individualmente para cada jogador e coletivamente para a equipa, tendo em conta 

os fatores físicos, técnicos, táticos e psicológicos. Uma vez toda esta informação 

recolhida o treinador pode utilizá-la para desenvolver o plano de jogo que, quando 

apresentado, irá proporcionar aos jogadores maiores possibilidades de vencer. 

Normalmente efetuamos uma abordagem global da informação recolhida , 

utilizando-a principalmente para dar uma ideia de conjunto e dar um sentido lógico 

L 

Z3 

L 
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ao plano de jogo. Nesta abordagem mais geral o treinador define se vai optar por 

uma abordagem mais conservadora e cautelosa ou se a equipa está em condições 

de impor o seu ritmo de jogo, podendo assim assumir uma atitude mais agressiva e 

correr maiores riscos; de uma forma geral tem que decidir se a maioria dos 

esforços vão estar centrados no adversário ou na sua equipa; se vai colocar as 

suas forças em confronto direto com as do adversário ou vai procurar atacar os 

seus pontos fracos. 

 

Figura 7: Ficha de observação do adversário/Scouting 

 

De uma forma geral procuramos que o Plano de Jogo inclua todos os momentos 

do jogo, desde as situações táticas defensivas e ofensivas às questões emocionais. 

O que procuramos passar aos atletas nos Planos Defensivo e Ofensivo dividem-se 

da seguinte forma: 

 

 

 

 

Serviço suspensão         Serviço flutuante              Ataque de 2ª linha 
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PLANO DEFENSIVO: 

 

1. Estratégias e zonas alvo para o serviço: ataque a um determinado jogador 

(lado direito, esquerdo, frente, trás, etc.); ataque ao sistema de receção 

adversário(zonas de conflito); impedimento à organização ofensiva 

adversária (condicionando corridas de aproximação dos atacantes principais 

e a movimentação do distribuidor) 

 

2. Estratégia de Bloco: com base nas tendências de ataque adversárias a partir 

da receção do serviço, a partir da defesa (bola “A”, “B” ou “C”) e as 

tendências do distribuidor (por rotação e por momento do set), as 

responsabilidades de bloco têm que estar claramente definidas, 

nomeadamente a zona do campo a privilegiar, se o bloco é ofensivo ou 

defensivo, os pontos de partida e o número de jogadores no bloco. 

 

3. Estratégia de defesa: as responsabilidades dos jogadores na defesa devem 

ser delineadas tendo por base a qualidade da receção adversária, as 

tendências do distribuidor adversário, a qualidade do passe, as tendências 

dos atacantes adversários, a estatura dos nossos blocadores e as 

marcações do nosso bloco. Tudo isto implicará a atribuição de 

movimentações e áreas de responsabilidade a todos os jogadores. 

 

PLANO OFENSIVO 

 

O plano ofensivo deve ter em linha de conta os seguintes aspetos: 

 

Formações de receção: por princípio os melhores recebedores devem ser 

colocados à frente das tendências mais fortes do serviço adversário. 

Capacidade dos distribuidores: devemos sempre considerar a capacidade do 

distribuidor na definição do plano ofensivo, de acordo com o plano de jogo 

definido, nomeadamente com receção perfeita! 
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Potenciar o ataque: proporcionar a oportunidade de utilizar os melhores 

atacantes. 

Organização ofensiva: deverá ser baseada nos pontos fortes da defesa, 

fraquezas e tendências do adversário por rotação, escolha dos jogadores e a 

organização ofensiva que melhor possa explorá-los. Definir as opções de 

ataque para quando a receção é boa e para quando a receção é má. Para 

cada combinação de ataque definir os jogadores de fixação, de combinação, 

de segurança e prioritários, de modo a aumentar as possibilidades de serem 

bem sucedidos. Isto orientará a equipa principalmente quando as tomadas 

de decisão forem mais difíceis. 

 

Depois de elaborado, o Plano de Jogo é apresentado aos atletas em formato 

escrito, com diagramas e recurso ao vídeo da equipa adversária. Este plano 

conterá o Plano Geral, o perfil técnico, tático e psicológico dos jogadores 

adversários, a organização ofensiva de KI (side-out) e KII, o plano defensivo e o 

plano ofensivo. 

A partir deste momento o plano tem que ser treinado, utilizando para isso no 

mínimo três sessões de treino. No processo de treino o treinador deverá incluir: 

 

As competências: os jogadores devem concentrar-se em habilidades 

especiais ou particularmente importantes necessárias para executar o plano. 

Por vezes podemos dividir a equipa em pequenos grupos com atribuições 

semelhantes no âmbito do plano de jogo. 

O plano defensivo: as especificidades do plano defensivo têm de ser 

trabalhadas, incluindo a tática de serviço, as tarefas de bloco com o 

adversário a jogar em sistema e fora de sistema e o ataque após bola morta 

com as correspondentes atribuições defensivas. 

O plano ofensivo: novamente, e por rotação, deve-se treinar as 

especificidades do “receber e ir atacar”, a proteção ao ataque com a equipa 

a jogar em sistema e fora de sistema e após bola morta.  

As questões emocionais. 
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2.8. O dia do jogo 

No dia de jogo, e se jogamos "em casa", concentramo-nos duas horas antes 

do jogo, sendo os primeiros 45 minutos destinados ao trabalho do Fisioterapeuta 

com os atletas. A equipa técnica dirige-se ao pavilhão onde verifica toda a logística 

necessária (câmara de filmar, computador, placas de substituição, águas, bolas de 

aquecimento, ficha de jogo, fichas de formação, etc.). Quando os atletas terminam 

a fisoterapia juntam-se no balneário durante 15 minutos (onde a música é 

obrigatória e escolhida por eles). Este  momento destina-se aos atletas, em que os 

treinadores não participam, deixando espaço a que eles conversem, ouçam música, 

relaxem, se concentrem, enfim, um espaço de tempo gerido por eles. Durante este 

período a equipa técnica dialoga sobre o jogo, traçando vários cenários do que 

pode acontecer em função da semana de trabalho e do adversário, e define como 

vai ser a  sua intervenção com os atletas na palestra. Após esse período a equipa 

técnica reúne com os atletas em que terá uma palestra entre 5 e 10 minutos. Nesta 

palestra tentamos relembrar algumas informações muito específicas do adversário 

e do Plano de Jogo. No entanto, grande parte do nosso discurso vai no sentido 

motivacional, apelando por vezes à vontade de vencer, ao significado que o jogo 

tem em termos classificativos, ao contexto desportivo e cultural do próprio jogo (há 

sempre jogos com adversários mais interessantes que outros, historicamente com 

maior rivalidade, etc.). Por vezes substituímos a palestra por pequenas montagens 

vídeo, surpresas que fazemos aos jogadores como colocar notícias da época nas 

paredes do balneário ou no corredor de acesso ao pavilhão, cartazes/cartas que 

atletas da formação nos dirigem, tudo com um objetivo motivacional sempre 

presente. A escolha do tipo de intervenção depende de vários fatores, como por 

exemplo o momento da época, o adversário, a dificuldade do jogo, a informação 

que se quer passar, etc. O último a falar é sempre o Capitão de equipa a quem 

destinamos um a dois minutos para a sua intervenção e que, na maioria das vezes, 

vai no mesmo sentido motivacional que pretendemos e também na 

responsabilização de cada um no processo competitivo. Obviamente que não 

terminamos sem o habitual "Grito de Guerra", que fazemos questão que seja 

sentido e ouvido, bem ouvido! 

 Estamos prontos! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Considerações finais
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As vivências tidas enquanto treinador da equipa sénior do Leixões SC foram um 

marco incontornável na minha carreira desportiva e na minha formação humana. 

Desde logo pela paixão e dedicação ao clube, pelas muitas relações de amizade 

construídas, pelas aprendizagens humanas e profissionais e pela troca de 

experiências e conhecimentos. A insegurança com que iniciei esta caminhada 

esbarra com a certeza e segurança com que a terminei. Se comecei convicto de 

que muito iria aprender, terminei com a certeza de que foi crucial para a minha 

transformação do que é SER TREINADOR. 

 

Terminado este relatório (feito com base num trabalho de equipa com os meus 

adjuntos, departamento médico, atletas e diretores) sentimos que, por um lado, 

estamos mais ricos do ponto de vista do conhecimento e da organização e por 

outro com maior sede do conhecimento e da aprendizagem, pois ao refletir e tentar 

justificar tão profundamente o nosso processo de treino abrimos algumas janelas 

do conhecimento que, de outra forma, provavelmente não nos apareceriam. Com 

este relatório fomos “obrigados” a colocar no papel de uma forma organizada 

alguns dos princípios em que se baseia a nossa liderança e condução do processo 

de treino, ao mesmo tempo que sustentamos em alguma bibliografia alguns desses 

princípios e pressupostos, enriquecendo a nossa prática e conhecimento científico; 

fomos obrigados a sair do espaço de treino levando-nos para um espaço de 

reflexão e justificação do nosso trabalho. Sendo nós, treinadores assumidos, 

homens da prática, do treino, por vezes esquecemo-nos de quão importante poderá 

ser passar o nosso conhecimento para o papel, também para que outros o possam 

utilizar, questionar e discutir. Esta terá sido a grande dificuldade na construção do 

relatório, pois o nosso trabalho e motivação é claramente mais prático, mais com 

bola, mais no pavilhão, no campo, na relação com o atleta e na adrenalina da 

competição!  

Por outro lado percebemos também como fomos mudando ao longo do tempo e 

como o mundo do treino se mantém em constante mudança e aumenta a sua 

exigência a cada época que passa; sentimos que de facto estamos sempre a 

aprender e que quanto mais recetivos estivermos a essas mudanças e mais 

humildes formos para abrir o leque a novas ideias ea escutar a opinião do próximo 

maior probabilidade de sucesso terá o nosso trabalho. As relações humanas, a 
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capacidade de ouvir o atleta, o treinador adjunto, o fisioterapeuta, enfim, todos os 

envolvidos no processo, sempre foi uma preocupação presente e que nos 

enriqueceu, ao mesmo tempo que fez com que todos se sentissem envolvidos e 

importantes para o processo. A decisão final é sempre nossa, mas é uma decisão 

partilhada e sustentada por forma a ser compreendida e aceite.  

Algo em que sentimos uma grande mudança é a forma como passamos a 

informação ao atleta, conseguindo hoje (talvez fruto de uma maior experiência) 

passa-la melhor e o que pretendemos em cada momento (treino, exercício, 

competição etc.) com maior eficácia do que o que fazíamos no início do processo. 

Acreditamos também que o atleta de hoje é mais exigente, mais informado, com um 

leque de experiências mais rico, o que nos obriga a constante formação e 

aprendizagem, bem como a um espírito mais aberto para também com eles 

aprendermos. Outra mudança que fomos sentindo prende-se com o trabalho físico, 

hoje claramente distinto relativamente ao passado, muito mais funcional, mais 

direcionado para a tarefa, para a função, que procura mais que o atleta esteja 

disponível e funcional todo o ano, utilizando diferentes materiais, sendo cada vez 

mais “fora” da tradicional sala de musculação. A participação do fisioterapeuta no 

trabalho físico de prevenção, recuperação e propriocetivo é também um progresso 

do qual já não prescindimos. Também neste processo fomos crescendo e mudando 

ao longo das épocas. Do ponto de vista do treino tático-técnico sentimos também 

que o treino é hoje mais pensado, mais exigente mentalmente, mais voltado para 

as tomadas de decisão e mais integrado. Tentamos acompanhar esta evolução e 

sentimo-nos hoje mais completos do que no início. 

Será também importante que se entenda que este relatório, voltado para o alto 

rendimento, tem o seu enfoque no “nosso” alto rendimento, em que os atletas não 

são profissionais, os treinadores trabalham todo o dia e dedicam-se ao treino à 

noite, o clube tem uma estrutura claramente amadora, ou seja, nenhum dos 

envolvidos no processo (treinadores, atletas, diretores, médicos, fisioterapeutas, 

seccionistas) se dedica ao voleibol a tempo inteiro. O que isto quer dizer é que num 

processo tão competitivo e em que semanalmente somos avaliados em competição 

e em que temos uma vontade enorme de vencer, temos inúmeros 

constrangimentos que não fazem sentido na bibliografia que consultamos acerca do 

alto rendimento e das suas características. Como tal, é importante percebermos 
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que o nosso alto rendimento tem as suas características e dinâmicas próprias, não 

devendo nós, treinadores, abdicar da exigência inerente ao processo ao mesmo 

tempo que não devemos referenciar o nosso trabalho apenas com base na 

literatura específica. A nossa experiência permitiu-nos, ao longo dos anos, 

contornar melhor todas estas dificuldades, e no relatório apresentamos algumas 

estratégias que nos ajudaram a manter um elevado grau de exigência mediante 

essas mesmas dificuldades. Num processo desta natureza ficou para nós claro e 

decisivo o perfil de atleta ideal; com tanta adversidade o atleta teria que ser 

extremamente solidário, organizado no seu dia-a-dia, com vontade de ser 

“solução”, responsável (para poder realizar trabalho específico sem o controlo 

direto do treinador ou fisioterapeuta), autónomo e que se identificasse com o clube. 

Esta é, desde logo, uma mensagem importante para a formação do clube e para os 

seus técnicos, pois atleta formado no clube que não se identifique com estes 

princípios nunca seria para nós um atleta útil. Assim, e antes de mais, o processo 

de treino dos mais jovens tem que ser direcionado para a construção de valores e 

princípios que o clube defende (muito mais importante que o resultado a todo o 

custo), por forma a podermos competir com os mais organizados, financeiramente 

mais estáveis e com uma estrutura mais profissional que a nossa. Neste capítulo 

julgo que saímos vencedores, pois tivemos o privilégio de trabalhar com atletas de 

elevado nível humano e que após algum tempo a trabalhar connosco evoluíram e 

conseguiram bons contratos noutros clubes, o que nos orgulha e motiva a fazer 

cada vez melhor. Por outro lado, nestes doze anos de trabalho na equipa sénior do 

Leixões SC conseguimos construir plantéis maioritariamente constituídos por 

atletas formados no clube, não havendo na história da secção um registo deste 

nível durante tantas épocas consecutivas. Mais de 50% do plantel defendia as 

nossas cores desde o início da sua carreira desportiva, e se mais atletas não 

tínhamos foi porque clubes com maior capacidade de investimento os contrataram 

para os seus planteis. Acreditamos, e cada vez mais, que o futuro passa por aí, por 

rentabilizarmos a nossa formação nas equipas sénior, criando condições de 

trabalho e competência no treino dos mais jovens, incutindo-lhes os nossos 

princípios e valores ao mesmo tempo que desenvolvem uma forte identidade com o 

clube. Esta terá que ser a nossa arma, a nossa força, para podermos lutar de igual 

para igual com todos os clubes. Naturalmente a crise financeira tratará de fazer 
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com que esta seja uma opção para a maioria dos clubes, pelo que, nesse campo, 

estamos otimistas em relação ao futuro. Cada vez mais acreditamos também que o 

treinador, o seu nível de competência, de dedicação e motivação são ingredientes 

decisivos para a evolução do atleta e sucesso das equipas, pelo que a nossa 

aposta passa também por tentarmos ser melhores a cada dia que passa e 

colaborarmos com os treinadores mais jovens do clube para que possam evoluir, 

trabalhar em cooodenação connosco e desta forma potenciar o projeto. Cada vez 

mais procuramos que os nossos atletas, mesmo os menos aptos desportivamente, 

se mantenham e colaborem no clube, nas mais diversas funções, desde que 

transmitam o conhecimento adquirido e a dinâmica e valores do clube. 

 

Finalizando, não é demais dizer que estes anos foram os mais enriquecedores 

da minha formação como treinador e também um inesquecível percurso pessoal. 

Aprendi muito e, sobretudo, abri o meu horizonte acerca do que é ser treinador. Se 

receoso e ansioso foram palavras que me definiam no início desta caminhada, as 

palavras certeza e apaixonado são aquelas com que findo este percurso; tenho a 

certeza que é isto que quero fazer e que gosto de fazer. Acabou um ciclo, e sei que 

cada passo dado no exercer desta profissão será uma nova experiência que terá 

contributos decisivos para a configuração do meu perfil profissional. Por isso, não 

posso afirmar que este é o fim, mas sim realçar que foi um ótimo iníco! Obrigado 

Leixões SC por me deixares crescer! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bibliografia



 

 



 

87 

Afonso, J., Garganta, J, Mcrobert, A., Williams, A.& Mesquita, I. (2012). The 

perceptual cognitive processes underpinning skilled performance in volleyball: 

evidence from eye-movements and verbal reports of thinking involving an in situ 

representative task. Journal of Sports Science and Medicine 11, pp. 339-345. 

 

Araújo, R., Neves, J. e Mesquita, I. (2012). Procedural Knowledge, Decision Making 

and Performance in Women’s Volleyball According to Age Group and Specific 

Experience. The Open Sports Sciences Journal, 2012, 5, 167-173 167 

 

 

Araújo, J. (1992): O Porto e o Desporto – Intervenções de Jorge Miguez Araújo. 

Câmara Municipal do Porto, Pelouro de Fomento desportivo 

 

Bento, J. e Marques, A. (1991). As ciências do desporto e a prática desportiva – 

Desporto de Rendimento e Desporto de Recreação e Tempos Livres; FCDEF – UP 

 

Castelo. J., Barreto, H., Alves, F., Santos, P. M., Carvalho, J. & Vieira, J. (1996). 

Metodologia do treino desportivo. Lisboa: Edições FMH – UTL. Pp. 543 – 546. 

 

Clark, M. A. (2001). Integrated core stabilization training. Thousand Oaks: National 

Academy of Sports Medicine. 

 

Chesnokov (2011). Coaches manual. Ed. FIVB. The role of the coach (Cap. IV, pp. 

23 – 28).  

 

Crisfield, P. &Carpenter, F. (1996). The successful coach: guidelines for coaching 

practice. Leeds: The National Coaching Foundation (Ed.). 

 

Frade, V. (2003). A Periodização Tática segundo Vitor Frade: Mais do que um 

conceito, uma forma de estar e de refletir o futebol. Dissertação de Licenciatura, pp. 

97- FCDEF-UP. Porto 

Galego, B. (2008). Leixões Sport Club Centenário 1907 – 2007, Memórias e 

Glórias. Edição de Leixões Sport Club, Futebol SAD. 



 

88 

Garganta, J. (1993). A Ciência do desporto, a Cultura e o Homem. Programação e 

periodização do treino em futebol: das generalidades à especificidade, pp. 259-270 

In J. Bento & A. Marques (Eds.). Porto: FCDEF – UP e Câmara Municipal do Porto. 

 

Ganço, M. (2011). Sucesso segundo Nélson Évora. Exemplos de um campeão que 

pode seguir no dia a dia. Primebooks. 

 

Graça, A. & Mesquita, I. (2007). A investigação sobre os modelos de ensino dos 

jogos desportivos. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 7 (3), 393-401. 

 

Lança, R. (2012): Como Formar Equipas de Elevado Desempenho. Editor: Escolar 

Editora 

 

Gréhaigne J-F, Godbout P, Bouthier D. (2001). The teaching and learning of 
decision making in team sports. Quest 2001; 53: 59-76. 
 

Marques, A. (2001). As profissões do desporto – o Treinador. Revista Treino 

Desportivo, 13: 4-8 

 

Matveiev, L. P. (1977): Principios del entrenamiento deportivo (pp. 280). Moscú, 

Cultura Física y Deporte. 

 

Mesquita, I. (1991). As ciências do desporto e a prática desportiva – Desporto de 

Rendimento e Desporto de Recreação e Tempos Livres (Vol. 2). Editores: Jorge 

Bento e António Marques– FCDEF, UP. A importância da análise do processo de 

treino em Voleibol, pp. 65-70    

 

Mesquita, I.; Marques, A. & Maia, J. (2001). A relação entre a eficiência e a eficácia 

no domínio das habilidades em Voleibol. Revista Portuguesa de Ciências do 

Desporto, 1 (3), 33-39. 

 

Mesquita, I. (2005). A contextualização do treino no Voleibol: a contribuição do 

construtivismo. In Araújo, D. (Ed), O contexto da decisão táctica. A acção táctica no 

desporto, pp.355-378. Lisboa: Omiserviços. 



 

89 

 

Mesquita, I. (2009). O ensino e treino da técnica nos jogos desportivos. In Rosado, 

A & Mesquita, I. (Eds.), Pedagogia do Desporto, pp. 165-184. Lisboa: Edições FMH 

– UTL. 

 

Mesquita, I. (2009): Relatório de Metodologia I Voleibol - Ramo de Treino 

Desportivo. Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física. 

 

Monteiro, A. e Evangelista, A. (2010). Treinamento funcional – uma abordagem 

prática. Phorte Editora, São Paulo 

 

 Neville, B. (2011): Coaches manual, Ed. FIVB. Practice and drills design (Cap. VII, 

pp. 125 – 127). 

 

Platonov, V. (2001): El entrenamiento deportivo - teoria y metodologia. Editorial 

Paidotribo - 6a edição.  

 

Programa Nacional de Formação de Treinadores (2010). Instituto do Desporto de 

Portugal (Ed.). 

 

Rodrigues, J. (1997): Os treinadores de sucesso: estudo da influência do objetivo 

dos treinos e do nível de prática dos atletas na atividade pedagógica do treinador 

de voleibol – dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de Motricidade 

Humana, Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Woodman, L. (1993): A science, an art, an emerging profession. Sport Science 

Review, 2 (2), pp. 1-13. 

 

Weineck, J.(1999): Treinamento ideal. São Paulo: Editora Manole. 

 

Wrisberg, C. (2007): Sport skill instruction for coaches, Part III- designing practice 

sessions, pp. 75-77. Ed. Champaign – Humankinetics.  

 



 

90 

Periódicos: 

 

Cardoso, M. (2013): Jornal “Público”, 25 fevereiro de 2013, p. 45. 

 

Keat, J. (2004):Jornal “News of the world”, 02 maio. 

 

Rodrigues, J. (2000): Jornal “Record”, 23 setembro. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Anexos



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I: Planeamento físico



 

 



 

XI 

PLANEAMENTO ANUAL - DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS 

 

voleibol SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
     

     

Competição Torneios Particulares Fase Regular - 1ª Volta Fase Regular - 1ª Volta Fase Regular - 2ª Volta 

     

Fase da Época Período Preparatório Pré-Competitivo Período Competitivo Período Competitivo 
     

     

Nº de jogos     
     

     

Meios de treino Circuito - fitball, corpo, sala Circuito; W instabilidade; pesos Circuito; W instabilidade; pesos Circuito; W instabilidade; pesos 
 musculação, aqua-hit e W Específico W Específico W Específico 

 instabilidade, proprioceptivo Proprioceptivo Proprioceptivo Proprioceptivo 

 

 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 
     

     

Competição Fase Regular - 2ª Volta Fase Regular - 2ª Volta Play-off Play-off 

     

Fase da Época Per. Competitivo Per. Competitivo Período Competitivo Período Competitivo 
     

     

Nº de jogos     
     

     

Meios de treino 
Circuito; W instabilidade; 

pesos Circuito; W instabilidade; pesos Circuito; W instabilidade; pesos Circuito; W instabilidade; pesos 

 W Específico W Específico W Específico W Específico 



 

XII 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Período  
Tipo de W  
Nº de 
sessões 
 
 
Período 

 

Tipo de W 
Nº de 
sessões 

 
 

PERÍODO 
PREPARATÓRIO  FASE REGULAR  PLAY-OFF 

 

6 Semanas  20 semanas  4 semanas 
 

Adaptação ao treino  Microciclo Standard - 1 jogo  Microciclo Standard - 1 jogo 
 

1 semana     
 

Preparação  Microciclo especial - 2 jogos   
 

3 semanas     
 

Pré-campeonato  Microciclo de pausa - sem jogo   
 

2 semanas     
 

      

     
 

SEMANA 2 e 3  SEMANA 7  SEMANA 26 até 30 
 

Carga Competitivo Play-off 
 

Força Maximal e Resistente - VOLUME Força Explosiva + funcional Força Explosiva + funcional 
 

4 x semana 2 x semana 2 x semana 
 

     
 

SEMANA 4 e 5  SEMANA 8 até 26   
 

Carga Competitivo  
 

Força Maximal e Dinâmica 
Máxima 

Força Explosiva e Dinâmica 

Maximal +  
 

funcional 
 

 

   
 

3 x semana 2 a 3x semana  
 

     
 

SEMANA 6  Privilegiar o W Concêntrico  
 

      



 

 

 
 

            

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II: Microciclo



 

 



 

XV 

Palestra 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo III: Plano Semanal



 



XIX 

                   
 

Leixões SC – Voleibol Sénior Masculino 
 
 

PLANO SEMANAL 
 
 
 

SEMANA ___/___ a ___/___ 
 
 

 2ª FEIRA 
 

3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO 

 
Local 

       

 
Treino 
sem 
bola 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
Treino 
com 
bola 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
___H___ 

 
___H___ 

           
 
 
 
 
 

   O Treinador, 
MM 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV: Plano de treino



 



XXIII 

 
 

EQUIPA____________  ÉPOCA: ___/____ 

PLANO DE TREINO 

 

 
UT nº ___; Data: ___/___/___;  
 
Hora: __h__; Duração: ___  
 
Nº atletas: ___ 
 
Material Necessário: _____________________ 
______________________________________ 

 
OBJETIVOS TÁTICO-TÉCNICOS:  
 
OBJETIVOS FÍSICOS:  
 
OBJETIVOS MENTAIS/EMOCIONAIS:  

 

 

Parte inicial:  
 

Parte principal – Descrição e 
objetivos: 

 

 
  

 
 

 
 



 

XXIV 

REFLEXÃO SUMÁRIA DO TREINO: INDICAÇÕES PARA O PRÓXIMO TREINO 

Aspetos Positivos Aspetos Negativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Legenda: 
 

 
 
  

 
Trajetória da bola 

   
Jogadores de campo 

 
  
 

 
Remate 

  
 

 
Bola 

 
 
 

 
Defesa/Blocador 

   
Ataque de 2ª linha 

 
 
 

 
Distribuidor 

  

L 

 
Líbero 

  

      T 
 

 
Treinador 

  
S 

 
Serviço 

 
LISTAGEM DE ATLETAS: 
 

Distribuidores: 
 
 

Centrais:  
 
 

Zonas 4:  
 
 

Opostos: 
 
 

Líberos: 
 
 

MM



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo V: Ficha de Jogo



 



XXVII 

EQUIPA:                                                                                                                                                                                                                                                              

ÉPOCA: _____/_____ 

       FICHA DE JOGO               
 

                                       
 

            CONSTITUIÇÃO EQUIPA ADVERSÁRIA     
 

DATA: ___ /___ /2011 HORA: ___H___   1-     7-      13-      
 

        2-     8-      14-      
 

ADVERSÁRIO: 
_________ 

LOCAL: 
________________   3-     9-      15-      

 

        4-     10-      16-      
 

COMPETIÇÃO: _________________________________   5-     11-      17-      
 

        6-     12-      18-      
 

           

FORMAÇÕES DO 

ADVERSÁRIO        
 

  CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA  1º SET  

2º 

SET    3º SET   4º SET  5º SET  
 

1-  7-  13-                     
 

2- 
 

8- 
 

14- 
                     

                      
 

3-  9-  15-                     
 

4-  10-  16-                     
 

5-  11-  17-                     
 

6- 
 

12- 
 

18- 
                    

 

                      
 

                          
 

                          
 

 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo VI: Ficha de scouting
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