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Resumo 

 
 Na procura de nos tornarmos melhores profissionais na área do Futebol, 

torna-se fundamental perceber que um treinador para estar bem preparado 

para desempenhar a sua função, necessita de associar à experiência prática 

um conjunto alargado de competências e saberes. 

 Assim sendo, a minha escolha ao realizar o estágio numa equipa de 

Futebol, deu-me a possibilidade de continuar a evoluir enquanto treinador, 

aplicando o conhecimento teórico e científico adquirido na Faculdade no 

contexto prático de uma equipa. Este estágio decorreu na instituição Boavista 

Futebol Clube, onde desempenhei a função de treinador adjunto na equipa de 

Sub 15. 

 A estrutura deste relatório contempla a divisão em 7 capítulos, com o 

objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo da época 

desportiva. Estes capítulos dividem-se em: 1 – Introdução; 2 – Revisão da 

Literatura; 3 – Contextualização da prática; 4 – Desenvolvimento da Prática; 5 

– Desenvolvimento Profissional; 6 – Conclusão; 7 – Referências bibliográficas. 

 Na elaboração deste relatório foi ainda desenvolvido um estudo 

exploratório relativo à avaliação da assimetria funcional dos membros inferiores 

dos nossos jogadores. O objetivo do estudo era verificar se os jogadores 

passariam a utilizar com maior frequência o seu pé não preferido após um 

trabalho técnico complementar para o respetivo membro, com a duração de 6 

meses. Utilizou-se o SAFALL-FOOT para a avaliação do estudo. Dos 16 

jogadores observados, concluímos que 13 reduziram a assimetria funcional dos 

membros inferiores, mostrando que após os exercícios aplicados, os jogadores 

passaram a utilizar com maior frequência o seu pé não preferido.  
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Abstract 
 

 In the quest of becoming a better professional in the football field, it 

becomes essential to understand that a coach needs to combine the practical 

experience with a wide range of skills and knowledge in order to be well 

prepared to perform its function. 

 Thus, my choice to perform the traineeship in a Football team, gave me 

the opportunity to continue to grow as a coach, applying the theoretical and 

scientific knowledge acquired at the Faculty in the practical context of a team. 

This traineeship took place in the Boavista Futebol Clube, where I played the 

role of assistant coach in the Under 15 team. 

 The structure of this report includes the division into seven chapters, with 

the aim of raising awareness of the work done throughout the season. These 

chapters are divided into: 1 - Introduction; 2 – Literature Review; 3 - 

Characterization of the under 15 team, 4 - Practice Development, 5 - 

Professional Development; 6 - Conclusion; 7 - Bibliography. 

 During the elaboration of this report was also developed an exploratory 

study related to the evaluation of the functional asymmetry of our players’ lower 

limbs. The aim of the study was to check if the players would more often use his 

not preferred foot after an additional 6 month technical work of the respective 

limb. SAFFALL-FOOT was applied to evaluate the study. From the 16 observed 

players, we figured out that 13 players reduced the functional asymmetry of the 

lower limbs, showing that after the application of the exercises, the players 

began to use more often the not preferred foot. 
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1. Introdução 
 

  Ser Treinador de Futebol é uma profissão altamente complexa e 

multidisciplinar, que tem ganho cada vez maior importância face às exigências 

que a modalidade atualmente comporta. Devido à multidisciplinariedade que 

compreende o desenvolvimento do Treinador de Futebol, a literatura diz que, 

associado ao conhecimento especifico do treino desportivo (Bloom, 1997), o 

treinador necessita de possuir um conhecimento abrangente em diferentes 

áreas das ciências do desporto tais como a Psicologia, Pedagogia, Sociologia, 

Biologia e Gestão (Nascimento et al., 2007).   

 Além de se exigir ao treinador a capacidade de possuir um vasto 

conhecimento de saberes relacionados com a modalidade (Rosado, 2007), 

este necessita ainda de dominar a vertente motivacional, emotiva e afetiva na 

relação com os jogadores, facilitando assim a evolução dos mesmos, 

melhorando o rendimento coletivo da equipa (Rosado, 2000). Mesquita (1998) 

refere ainda que a capacidade do treinador também se avalia pela sua 

capacidade de comunicação. O Treinador estabelece um conjunto de relações 

com todos os intervenientes do contexto desportivo, principalmente com os 

jogadores. Assim, durante o processo de treino, exige-se ao Treinador a 

capacidade para transmitir os conteúdos que pretende, fazendo com que os 

jogadores assimilem as suas ideias de jogo. 

  Associado às competências que o Treinador tem de possuir, surge a 

necessidade de planear e periodizar o treino. Garganta (1997) é da opinião que 

o planeamento e a periodização do treino no Futebol são fatores decisivos para 

a prestação das equipas. A periodização do treino surge para responder à 

necessidade de guiar e estruturar os conteúdos de treino durante a época 

desportiva, conseguindo assim uma melhor gestão do rendimento das equipas 

(Issurin, 2010). A periodização do treino tem sofrido várias alterações e o 

surgimento de novas formas de pensar e de estruturar o treino tem contribuído 

para um melhor desempenho dos jogadores e das equipas. 

 Indo ao encontro dos conteúdos acima abordados, a realização deste 

relatório de estágio teve como principal objetivo desenvolver e melhorar as 



 

 4 

minhas competências como Treinador de Futebol, contribuindo para o 

desenvolvimento e evolução dos jogadores que estariam à nossa 

responsabilidade. Este estágio foi realizado na instituição Boavista Futebol 

Clube, onde desempenhei a função de treinador-adjunto no escalão Sub 15, 

disputando o Campeonato Nacional, e pressupôs a apresentação do nosso 

processo de treino. Paralelamente, e no decorrer deste relatório, foi 

desenvolvido um estudo exploratório relativo à avaliação da assimetria 

funcional dos membros inferiores em Futebol com o objetivo de perceber se os 

jogadores passariam a utilizar com maior frequência o seu pé não preferido 

após um trabalho técnico complementar.  

 Posto isto, e face aos objetivos propostos para a realização do relatório, 

este encontra-se organizado nos seguintes capítulos: 

• Capítulo I – Introdução; 

• Capitulo II – Revisão da Literatura – neste capítulo aborda-se numa 

primeira fase a temática do Treinador de Futebol e as competências 

necessárias para o desempenho da sua função. Numa segunda fase 

procura-se abordar a evolução da periodização do treino bem como os 

modelos que foram surgindo até então; 

• Capítulo III – Caracterização da Equipa Sub15 do Boavista Futebol 

Clube e apresentação do modelo de jogo instituído; 

• Capítulo IV – Desenvolvimento da Prática – descrição e explicação do 

modelo de treino desenvolvido durante a temporada e apresentação e 

justificação do Microciclo padrão e das unidades de treino de um 

microciclo semanal. Neste capítulo incluímos ainda o desenvolvimento 

do estudo exploratório apresentando o seu protocolo de avaliação, a sua 

estrutura conceptual e as conclusões a que chegamos; 

• Capítulo V – Desenvolvimento Profissional – onde refletimos 

criticamente acerca das alterações percebidas ao longo do estágio e  

dos constrangimentos relacionado com a nossa intervenção; 

• Capítulo VI – Conclusão – neste ponto tecemos as considerações finais 

do presente relatório; 

• Capítulo VII – Referências Bibliográficas.
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2. Revisão Literatura 
 
2.1 O Treinador de Futebol 
 
 Face ao desenvolvimento e ao aumento da importância que as 

sociedades atuais atribuem ao desporto em geral, treinadores, jogadores e 

dirigentes viram-se obrigados a melhorar as suas capacidades para 

responderem às novas exigências da especialização desportiva (Resende et 

al., 2006). Com esta especialização desportiva, que remonta aos anos 50, a 

responsabilidade e o reconhecimento em relação ao papel treinador aumentou 

consideravelmente, atribuindo-se maior importância ao processo de treino, 

considerando-o como uma arte ou uma ciência (Ramirez, 2002). Esta ideia é 

corroborada por Garganta (1997) que considera o Futebol um campo de 

aplicação da ciência e uma disciplina de ensino. 

 Assim sendo, conceptualizar e definir qual o papel e as competências 

que um treinador de futebol deve possuir torna-se um processo bastante 

complexo face à responsabilidade e ao conjunto de funções que um líder tem 

que dominar.  

 Para Afonso (2001), um treinador tem que exercer a sua atividade quer 

na vertente profissional, quer na vertente social, transportando consigo 

responsabilidades e direitos que se devem fazer valer. Relativamente às suas 

responsabilidades, Oliveira (1994) diz-nos que o treinador deve desenvolver 

um sentido ético no exercício da sua atividade, contribuindo assim para uma 

correta forma de estar com os restantes intervenientes do processo desportivo, 

influenciado-os positivamente. Sobre os seus direitos, o mesmo autor 

esclarece que deve ser dada total autonomia para o treinador desempenhar as 

suas funções, respeitando as suas convicções e formas de pensar, 

fornecendo-lhe as melhores condições físicas e materiais para o 

desenvolvimento do seu trabalho. 

 Já Duffy (2006) considera que o treinador, para exercer eficazmente a 

sua profissão, deverá ser responsável por planear, implementar e avaliar o 

processo de treino, orientando os jogadores quer em treinos quer em jogos de 
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competição. Rocha e Graça (2007) acrescentam que o treinador é também 

responsável por estimular o desenvolvimento dos seus jogadores, 

individualmente e coletivamente, desempenhando conjuntamente funções de 

conselheiro e apaziguador de problemas que possam existir dentro do grupo 

de trabalho.  

 Contudo, a ação do treinador não se pode esgotar nos processos de 

treinos e de competição. Uma importante capacidade com a qual o treinador 

terá que lidar é com a capacidade de gestão, visto que desempenhará 

constantemente funções administrativas ao nível dos recursos humanos, 

materiais e espaciais (Savard, 2006). Mais se acrescenta que a essa 

capacidade de gestão, o treinador deverá possuir ainda uma predisposição 

para trabalhar em grupo, visto ser ele o líder máximo da sua equipa técnica e 

todas as decisões por ele tomadas influenciarão os seus jogadores e os seus 

colaboradores (Meinberg, 2002). O treinador deve ser ainda capaz de 

estabelecer uma interação social com todos os intervenientes desportivos, 

sejam eles jogadores, diretores ou comunicação social (Jones e Turner, 2006), 

devendo para isso, possuir uma excelente capacidade comunicativa, 

competência essa que será abordada no desenrolar do trabalho.  

 A capacidade de liderança também deverá ser algo que o treinador 

necessite de dominar concretamente, na medida em que lhe compete gerir e 

influenciar as expectativas e os objetivos de um conjunto alargado de 

indivíduos (Bilhim, 2006). A forma como o treinador lidera a sua equipa poderá 

ser um indicador fundamental do sucesso ou insucesso da mesma. Aliado a 

isso, o desenvolvimento individual dos jogadores dependerá também da forma 

como o líder resolve os conflitos da equipa e motiva os jogadores (Vallée e 

Bloom, 2005).  

 Posto isto, conclui-se que o rendimento individual e coletivo dos 

jogadores são as principais preocupações dos treinadores. Ramirez (2002), 

assim como muitos outros autores, atribui ao treinador a responsabilidade de 

desenvolver o talento dos atletas com vista à obtenção de êxitos desportivos. 

Para que isso se torne possível, o treinador necessita de possuir um 

conhecimento abrangente em diferentes áreas das ciências do desporto, para 
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além do conhecimento do treino desportivo (Bloom, 1997). Atualmente, já 

existe uma maior preocupação em dotar o treinador desportivo de 

conhecimentos sobre  áreas como a Psicologia, Pedagogia, Sociologia, 

Biologia e Gestão (Nascimento et al., 2007), tornando-o assim um melhor 

treinador. 

 Assim sendo, exige-se ao treinador de futebol a capacidade de possuir 

um conjunto vasto de competências que resultam de saberes 

multidimensionais (Rosado & Mesquita 2008). O treinador dever ser ainda 

capaz de dominar a vertente motivacional, emotiva e afetiva (Rosado, 2000 cit. 

por Bravo, 2008) facilitando assim a evolução dos jogadores e o aumento de 

rendimento da equipa. 

 
2.2 As Competências do Treinador de Futebol 
  

 No desempenho da sua profissão, um treinador de futebol tem de 

dominar várias competências para conseguir realizar um trabalho de qualidade, 

estando assim mais perto de obter sucesso desportivo. O seu papel dentro de 

uma organização desportiva é fulcral, acreditando-se que existe uma intima 

relação entre o sucesso das equipas e o desempenho e competência 

demonstrada pelo treinador (Calvo et al.; Jones, 2006) 

 Assim sendo, Rosado (2000) define um conjunto de conhecimentos  que 

considera serem fundamentais um treinador possuir para desempenhar 

corretamente as suas funções, nomeadamente o conhecimento científico-

pedagógico; os conhecimentos pessoais; os conhecimentos de gestão e 

administração e os conhecimentos de produção e divulgação de saberes 

profissionais.  Já Mesquita (2005) afirma que um treinador de Futebol só pode 

ser considerado competente se possuir e dominar determinadas capacidades 

centradas em três domínios: domínio conceptual, comunicativo e afetivo.  

 Na mesma linha de pensamento Abraham e colaboradores. (2006) 

referem que a competência do treinador resulta da interação  entre os 

conhecimentos ao nível das ciências do desporto e os comportamentos 

específicos da modalidade. Relativamente aos conhecimentos das ciências do 
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desporto, Nash e Collins (2006) afirmam que as áreas da psicologia, fisiologia 

e sociologia são as mais importantes para complementarem o saber especifico 

que um treinador necessita de ter. No entanto, fruto também da complexidade 

que se exige ao treinador de futebol atual, muitos ainda só são capazes de 

recorrer aos conhecimentos específicos da modalidade (Duffy, 2006).  

 Por fim, a literatura diz-nos que os conhecimentos e competências ao 

nível da comunicação, liderança e gestão são também ferramentas 

fundamentais que um treinador deve possuir, (Abraham et al., 2006; Demers et 

al., e Duffy, 2006) facilitando assim a interação e a relação entre todos os 

elementos que interagem no dia-a-dia do treinador. Posto isto, é fácil concordar 

com a opinião de Pacheco (2005) que nos diz que a evolução dos jogadores 

depende em grande parte das competências evidenciadas pelo treinador.  

 Assim sendo, e face ao exposto,  abordaremos de seguida as quatro 

características que se considera serem as fundamentais para se desempenhar 

o cargo de treinador de futebol: competência técnica, competência psicológica, 

capacidade de comunicação e capacidade de liderança. 

 

2.2.1 Competência técnica 
 
 O conhecimento relacionado com a metodologia de treino corresponde a 

uma das mais importantes competências no desenvolvimento do trabalho do 

treinador (Lyle, 2002; Jones et al., 2003; Salmela, 1996 cit. por Maio, 2004; 

Resende et al., 2007). Contudo, é necessário associar conhecimentos técnicos 

e táticos para que seja possível transmitir e aplicar as ideias metodológicas de 

uma forma mais capaz. 

 De facto, possuir um conhecimento abrangente sobre os aspetos 

técnicos relacionados com o treino e o jogo de futebol, facilitará o trabalho do 

treinador no que à melhoria da performance dos jogadores diz respeito (Bloom, 

1997; Jones, Armour e Potrac, 2003). Vários autores (Jones et al., 2003; Lyle, 

2002; Salmela, 1996 cit. por Maio, 2004; Resende et al., 2007) referem que o 

domínio dos aspetos técnicos da modalidade que se pratica e os 

conhecimentos da metodologia de treino são  as características mais 
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importantes apontadas pelos treinadores atuais para uma eficaz orientação das 

suas equipas. Isto porque, a falta de competências técnicas por parte do 

treinador pode ser facilmente identificada pelos seus jogadores levando ao 

descrédito e à falta de motivação (Sarmento, 1991). 

 Assim sendo, e antes de qualquer outra preocupação, o treinador deve 

ser um profundo conhecedor da modalidade que ensina (Costa, 2005) 

permitindo assim, em primeiro lugar, organizar sessões de treino com maior 

simplicidade (planeamento e execução) realizando exercícios que premeie a 

qualidade, a intensidade e a competitividade (Costa, 2005) e em segundo 

lugar, dominar os diversos fatores de rendimento (tática, técnica, físico, 

psicológico e estratégico) existentes tanto no treino como no jogo de futebol 

(Barreto, 2000). 

 Em síntese, o treinador de futebol necessita de possuir um 

conhecimento técnico abrangente da modalidade cumprindo com o objetivo 

primordial dos treinadores, que será ajudar os jogadores e as equipas a 

atingirem a melhor performance desportiva possível (Lima, 2000; Resende et 

al., 2007). No entanto, isto por si só não chega. 

 
2.2.2 Competência psicológica / emocional 
 
 Starkes e Ericsson (2003) defendem que para se atingir um elevado 

patamar competitivo, o jogador necessita de dominar vários domínios tais como 

o técnico, o físico, o cognitivo (tomada de decisão, táctico) e o emocional 

(regulação, psicológico). Os mesmos autores realçam que a componente mais 

importante neste processo é a psicológica, tendo esta a capacidade de 

influenciar todos os outros domínios, levando os jogadores a atingirem 

melhores ou piores rendimentos a nível competitivo.  

 Assim sendo, o treinador tem de saber aplicar esta competência em dois 

diferentes contextos (Buceta 1998). Por um lado, o treinador deve ser capaz de 

dominar as competências interpessoais com todos os jogadores (habilidade 

para lidar com as outras pessoas de forma adequada às exigências de 

determinada situação), conseguindo assim influenciar positivamente a 
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condição psicológica dos mesmos, para que estes cumpram todos os domínios 

que envolvem o jogo de futebol. Por outro lado, o treinador deve possuir 

também a capacidade de desenvolver competências que lhe permitam 

autorregular o seu próprio estado psicológico, maximizando assim o 

desempenho das suas funções enquanto treinador. Dentro desta competência, 

Freitas, Dias e Fonseca (2013) realçam que a auto-motivação e a capacidade 

de coesão de equipa são duas das mais importantes habilidades psicológicas 

que os jogadores e os treinadores devem possuir. 

 Mais se acrescenta que a relação treinador-atleta deve desenvolver-se 

com base no contexto desportivo em que estão inseridos mas também com 

base no contexto social e cultural envolvente, considerando os aspetos 

humanos e sociais tão importantes como os aspetos táticos, técnicos e físicos 

(Serpa, 2003; Birkinshaw & Crainer, 2005).  

 Na mesma linha de pensamento Schellenberger (1990, cit. in Pacheco, 

2005) acrescenta que, a valorização dos fatores psicológicos, por parte do 

treinador no processo de treino influenciam a aprendizagem e a evolução do 

jogador relativamente à componente tática, permitindo assim um aumento da 

performance da equipa. Ramirez (2002) completa esta ideia afirmando que 

compete ao treinador ser o responsável máximo pela preparação física, 

técnica, tática e psicológica dos seus jogadores.  

 Posto isto, somos da opinião que um treinador estará mais perto de 

atingir o sucesso desportivo se souber relacionar a competência técnica com a 

competência psicológica, conseguindo assim uma melhor ligação entre todos 

os elementos que estão diretamente ligados à equipa. 

 Associadas a esta competência psicológica, surgem duas  

características que consideramos decisivas para um melhor desempenho na 

função do treinador, sendo elas a capacidade de comunicação e a capacidade 

de liderança, que serão tratadas nos pontos seguintes. 

 
2.2.3 Competências interpessoais – a importância da comunicação 
  

 No seu dia-a-dia, o treinador estabelece um sistema de relações vasto, 

que envolve em primeiro lugar os seus jogadores e equipa técnica, 
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estendendo-se posteriormente à comunicação social e aos adeptos do clube. 

Com isto, torna-se prioritário que o mesmo domine as competências 

interpessoais, combinando a sua utilização com o domínio das competências 

técnicas, melhorando assim o processo de treino e a relação com os jogadores 

(Birkinshaw & Crainer, 2005). 

  Lyle (2002), dentro deste sistema de relações interpessoais, atribuiu 

maior importância à comunicação entre treinador e jogadores, assumindo que 

esta é fundamental para um melhor desenvolvimento do processo de treino. O 

autor acrescenta que a forma como o treinador se manifesta ao nível da 

comunicação, relações sociais e capacidade de liderança, determinará o 

comportamento e a evolução dos jogadores ao longo da época.  

 Na mesma linha de pensamento, Pacheco (2005) afirma que o treinador 

necessita de comunicar de igual forma com todos os seus jogadores, sendo 

que essa mesma comunicação deve ser coerente, regida sempre pelos 

mesmos princípios e direcionada fundamentalmente para o coletivo (dirigida a 

todos os intervenientes), com o intuito de manter a disciplina, organizar e 

explicar os exercícios, emitir feedback, entre muitas outras situações (Beswick, 

2001). Pacheco (2005) atribui também muita importância à comunicação 

individual afirmando que esta poderá ter um carácter decisivo para o jogador 

obter mais confiança e motivação para o desempenho das suas funções, 

melhorando assim o comportamento coletivo da equipa. 

 Posto isto, torna-se evidente que um domínio exemplar da capacidade 

comunicativa por parte do treinador de futebol, aliado a um largo conhecimento 

técnico da modalidade, permitirá um melhor desempenho das suas funções 

(Janssen e Dale, 2002 cit. por Duarte, 2009). Posto isto, partilhamos a opinião 

de Lynch (2001) quando afirma que uma boa qualidade de treino resulta de 

comunicações eficientes estabelecidas entre o treinador e os jogadores. 

 
2.2.4 Liderança 
 

 A Liderança é desde há muitos anos tema de pesquisa científica. Antes 

de definirmos concretamente o que significa liderar, é importante perceber que 
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este é um fenómeno complexo que não pode ser compreendido de forma 

isolada. Não se pode definir certos traços psicológicos ou características para 

se determinar um bom ou um mau líder, na medida em que cada contexto 

situacional exige uma liderança diferenciada (Bilhim, 2006). 

 Para vários autores, a liderança corresponde ao processo que visa 

influenciar um conjunto de indivíduos. Daí que Roper (2005) afirme que a 

liderança não é mais do que uma orientação deliberada de um grupo para a 

concretização de objetivos previamente definidos. Também Silva (2005) define 

a liderança como o exercício de comandar uma equipa/organização, sendo 

para isso necessário que o líder domine as componentes da comunicação e  

da motivação na condução do grupo. Mais recentemente, Drucker (2007) 

acrescenta que o líder deve assumir as responsabilidades e as obrigações do 

grupo e que em caso de insucesso, deve ser ele o principal responsável pelos 

erros. 

 

2.2.4.1 A evolução das teorias de Liderança 
 
 A primeira teoria a ser desenvolvida sobre a liderança foi possivelmente 

a Teoria dos traços do líder (Chiavenato, 2001) onde se defende que o líder 

necessita de possuir características especificas a nível psicológico, social, 

físico e intelectual que o distinga dos demais (Noce, 2006). No entanto, esta 

teoria não foi bem aceite na medida em que apenas se considera determinadas 

características para se determinar se um líder é bom ou mau, excluindo outras 

variáveis consideradas fundamentais para se determinar a real capacidade de 

um líder. 

 Face então à pouca aceitação que a teoria acima referida teve, surgiu 

numa fase posterior a Teoria comportamentalista. Esta teoria defende 

igualmente a existência de características especificas para se distinguir um 

líder de um não líder. Porém, preocupa-se em perceber o que é necessário 

fazer para se formar um bom líder não acreditando que um líder nasça a saber 

liderar (Robbins, 2002; Bilhim, 2006). Assim sendo, os comportamentos de 

liderança podem ser ensinados e treinados distinguindo-se assim dois tipos de 
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orientação comportamental: a orientação para a tarefa, relacionado com a 

gestão de uma equipa/organização e a orientação para a relação, onde se 

destaca o relacionamento entre os pares e uma boa atmosfera de grupo com 

comportamentos fundamentais para se conseguir liderar (Bilhim, 2006). 

 A terceira teoria, conhecida como a Teoria da contingência, 

acrescenta, relativamente às teorias anteriores, que a eficácia da liderança 

estará dependente do estilo de liderança a aplicar em determinada situação 

(Serpa, 1990).  

 Por fim, surgem as Teorias implícitas da liderança, que se dividem em 

teoria da atribuição da liderança e teoria da liderança carismática. A teoria da 
atribuição da liderança, segundo Bilhim (2006), defende que as pessoas 

caraterizam os seus líderes baseando-se nas características que estes 

possuem. Esta teoria diz que os traços mais característicos dos líderes são a 

inteligência, personalidade forte, excelente comunicação, agressividade e ser 

possuidor de um vasto conhecimento. Como prolongamento desta teoria surge 

a teoria da liderança carismática partindo do pressuposto de que os 

seguidores atribuem capacidades heroicas e excepcionais ao líder, em função 

de determinados comportamentos observados (Bilhim, 2006).  

 Diretamente ligado à teoria da liderança carismática, muitos autores têm 

procurado identificar quais os comportamentos que distinguem o líder 

carismático do não carismático tendo chegado à conclusão que existem dois 

tipos de líder: o transacional e o transformacional.  

 O líder transacional é aquele que tem a capacidade de guiar e 

influenciar as atitudes e comportamentos dos elementos da sua organização, 

procurando atingir os objetivos estabelecidos, enquanto o líder 

transformacional se carateriza por ser alguém capaz de inspirar o seu grupo a 

transcender (entenda-se transformar) os seus próprios interesses para o bem 

da organização (Bilhim, 2006). Comparando estes dois tipos de líderes, a 

literatura refere que o líder transformacional é melhor aceite pelos liderados, 

tendo este um efeito muito positivo nos seus seguidores. Este tipo de líder tem 

também a capacidade de atribuir uma atenção individualizada a cada elemento 
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da sua organização, melhorando assim o desempenho coletivo da mesma 

(Bilhim, 2006). 

 

2.2.4.2 A importância da liderança no contexto desportivo 
 

 Face ao que foi exposto anteriormente, percebe-se facilmente que uma 

boa capacidade de liderança poderá ser uma ferramenta de trabalho 

fundamental para o treinador. Vallée e Bloom (2005) defendem que um bom 

treinador é aquele que se sabe assumir como líder, assumindo todas as 

responsabilidades que se relacionam com a equipa, conseguindo ao mesmo 

tempo manter o equilíbrio da mesma, demonstrando preocupação e interesse 

pelo desenvolvimento dos seus jogadores tanto a nível desportivo como a nível 

social. Drucker (2007) acrescenta que os pressupostos principais para se ser 

um líder carismático são a confiança, o altruísmo, a integridade e a dedicação 

para com o grupo de trabalho. 

 Assim sendo, um treinador só poderá ser considero “expert”, se 

relacionar eficazmente as quatro competências anteriormente retratadas 

(técnica, psicológica, comunicativa e liderança). Posto isto, podemos concluir 

que a forma de atuar de uma equipa é o espelho das características do seu 

líder, neste caso, do treinador (Nitschke, 2002, cit. in Henrique de Paula, 2005). 

 
2.3 A especificidade do Treinador de Futebol de Formação 
 
 Face ao crescente interesse das crianças e jovens pela prática de 

modalidades extracurriculares, sendo o futebol a modalidade mais escolhida, 

urge-se perceber de que forma um treinador de formação deve atuar na 

tentativa de evoluir os jovens, desportivamente e socialmente (Mahoney et al., 

2005 cit. in MacDonald et al., 2010). Na nossa opinião o papel do treinador 

divide-se em duas vertentes – vertente desportiva e vertente social. 

 Começando pela vertente desportiva, o treinador de formação, tem 

como principal tarefa, formar desportivamente o jovem jogador, para que este, 

no fim do seu processo de formação, esteja apto a integrar as equipas seniores 
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(Pacheco, 2001). Assim sendo, neste processo de formação, a existência de 

“alicerces” criados através da qualidade do processo de treino, torna-se 

prioritário para que os jovens possam evoluir de uma forma mais eficaz 

(Mesquita, 1997). Na mesma linha de pensamento, Garganta (1986) realça que 

o percurso desportivo de um jogador deve englobar várias etapas de formação 

até chegar ao alto rendimento, reforçando que essas mesmas etapas devem 

estar devidamente organizadas desde as idades mais baixas da formação até 

aos mais altos níveis de desempenho.  

 Tendo em consideração o referido, conclui-se que o desenvolvimento 

desportivo dos jovens deve ser orientado por etapas com objetivos específicos. 

Um jogador poderá passar para um patamar superior caso domine o que lhe é 

exigido no patamar anterior. Uma má definição dos objetivos a atingir em cada 

etapa pode comprometer o desenvolvimento desportivo do jogador, impedindo-

o de progredir ao longo dos anos (Raposo, 2002). No entanto, caso o jogador 

domine todos os objetivos, deverá passar para um escalão superior procurando 

um melhor desenvolvimento no confronto com jogadores maturacionalmente 

mais evoluídos. 

 

2.3.1 As características do treinador de formação  
 

 Face ao exposto, e pese embora a dificuldade em determinar as 

características do treinador ideal devido à singularidade que cada individuo 

apresenta, Gilbert e Trudel (2004) afirmam que o treinador de formação deve 

fomentar a disciplina, a igualdade, e a prática dos exercícios num contexto de 

bom ambiente, preocupando-se naturalmente com o crescimento e o 

desenvolvimento desportivo dos jovens. Nanfraechem-Raway (2005) 

acrescenta que o treinador deve possuir as características de líder responsável 

e ter a capacidade de ouvir e compreender os seus jogadores. Mais 

recentemente, Costa (2006) apresentou um conjunto de 10 pontos que 

considera serem fundamentais para um correto desempenho das funções de 

treinador de formação, sendo estes os seguintes: 

• Elogiar os jovens; 
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• Evidenciar os aspetos positivos da sua participação, não realçando os 

negativos; 

• Manter a calma quando os jovens cometem erros; 

• Ter expectativas razoáveis e realistas; 

• Tratar os jovens como o devido respeito; 

• Procurar que os jovens sintam um prazer constante pela prática 

desportiva; 

• Evitar comportamentos excessivamente sérios durante as competições; 

• Enfatizar o trabalho de equipa e a cooperação; 

• Demonstrar que a alegria e o prazer devem estar obrigatoriamente 

presentes em todos os momentos da prática desportiva; 

• Ser um exemplo de comportamentos respeitadores com todos os 

agentes desportivos. 

 

 Para terminar, é importante que também nos debrucemos sobre qual a 

liderança “ideal” que um treinador de crianças e jovens deve adoptar. Vella et 

al. (2010) concluíram que as crianças enquadram-se mais facilmente com um 

estilo de liderança transformacional. Contudo, Castilla & Ramos (2012) referem 

que a liderança democrática por parte do treinador é a melhor aceite pelos 

praticantes.  

 Assim sendo, classificar um tipo de liderança ideal é praticamente 

impossível de se fazer na medida em que cada treinador e cada grupo de 

trabalho possuem características distintas. Duarte (2004) defende que a 

utilização de vários tipos de liderança, em função das necessidades do grupo 

ou da situação, é a melhor forma de satisfazer todos os envolvidos, 

conseguindo assim um melhor rendimento dos mesmos. 

 

  

2.3.2 A importância da prática deliberada na formação desportiva 
  
 Intimamente ligado às etapas que compõem a formação desportiva dos 

jovens atletas, surge a aplicação da prática deliberada. Ericsson et al. (1993) 
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definem prática deliberada como um treino individualizado, sistematizado e 

estruturado por um treinador, com o objetivo de melhorar as capacidades 

especificas dos jogadores e, consequentemente, a sua performance.  Os 

mesmos autores determinam que é necessário um período de 10 anos ou 

10.000 horas de prática deliberada para se atingirem desempenhos de 

excelência.  

 Contudo, em idades mais baixas da formação desportiva, a prática 

deliberada não é aplicada da mesma maneira. Côte (1999) defende que, na 

iniciação da modalidade, a prática deliberada se deve manifestar através do 

jogo deliberado. O jogo deliberado caracteriza-se por ser uma atividade de 

carácter informal, onde as crianças jogam em qualquer tipo de espaço, 

independentemente do número e idade dos jogadores, sem preocupações face 

às regras de jogo e à utilização diferenciada de equipamentos. Ao praticarem o 

jogo deliberado, as crianças vão desenvolver competências que lhes permitam 

adaptar-se a diferentes superfícies de jogo e proporcionar o confronto com 

jogadores mais velhos, indo ao encontro do que se sucedia no quase já extinto 

futebol de rua (Côte et al., 2009). Assim sendo, o jogo deliberado surge com o 

objetivo de ser utilizado nas fases inicias da formação desportiva, permitindo 

que os jovens se familiarizem com o jogo formal de futebol, fornecendo-lhes 

diferentes contextos que recriem a realidade do futebol do rua, contribuindo 

assim para o desenvolvimento do talento (técnico) dos jogadores (Atlan, 2006). 

 O surgimento da prática deliberada trouxe ao debate, um confronto entre 

os que acreditavam que a evolução e o desempenho dos jogadores se 

baseava em fatores inatos (visão naturalista)  ou em fatores adquiridos (visão 

ambientalista). A visão naturalista acreditava que as habilidades inatas e a 

vertente biológica eram as únicas influências na obtenção de elevados níveis 

de performance (Davids e Baker, 2007). Em contradição a essa posição, surgiu 

a visão ambientalista defendendo a aplicação da prática deliberada e a 

experiência como premissas  fundamentais para se alcançar níveis de 

performance elevados (Ericsson et al., 1993). Mais se acrescenta que o treino 

e a aprendizagem convertem as habilidades inatas em talento e excelência 

desportiva.  
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 Relativamente à vertente social, um treinador, durante o seu processo 

de treino, tem de saber conjugar o domínio técnico das suas habilidades com a 

educação intencional e organizada de valores e princípios pelos quais os seus 

jogadores se devem reger enquanto praticantes de futebol e elementos da 

sociedade (Costa, 2006). Esta ação “social” do treinador torna-se mais 

relevante nas etapas de formação dos jovens. 

 Durante o seu crescimento, as crianças e os jovens constroem a sua 

personalidade e aprendem comportamentos através das experiências e ações 

que os adultos lhes passam (Adelino et al., 1999). Vários estudos mostram que 

os jovens denominados talentosos atribuem enorme importância à família, aos 

amigos, aos treinadores e professores no seu desenvolvimento social até 

chegarem à excelência (Bloom, 1985; Holt e Dunn, 2004; Santos, 2012). 

 Reportando esta evidência para o futebol, e face ao grande número de 

horas semanais em que o treinador contacta com os seus jogadores, este terá 

de se assumir não só como treinador de futebol mas também como formador 

social. O impacto que o seu comportamento e atitudes terão sobre os seus 

jogadores podem influenciar decisivamente o crescimento dos mesmos (Deakin 

e Cobley, 2003 cit. Rosado & Mesquita, 2009). Assim sendo, cabe ao treinador 

constituir-se como um bom exemplo para os jovens, já que estes, durante o 

seu crescimento, enfrentam um processo de formação da sua personalidade e 

de aquisição de valores que serão determinantes para a sua vida futura, 

principalmente ao nível do seu carácter (Pacheco, 2001). Gonçalves (2004) 

acrescenta que é da responsabilidade do treinador ensinar os seus jogadores, 

através de exemplos de correção e lealdade, o respeito para com todos os 

envolvidos na prática desportiva. 

 Esta transmissão de princípios e valores por parte do treinador poderá 

ser facilitada, em parte, pelo clima motivacional criado pelo mesmo 

(Torregrossa et al., 2011). O facto de existir uma relação próxima entre o 

treinador e os jogadores influencia decisivamente o desenvolvimento 

psicossocial dos jovens, estando eles mais aptos e motivados para a prática 

desportiva (Lavoi, 2007). Mais se acrescenta que a valorização do esforço dos 
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jogadores por parte do treinador influencia positivamente o ambiente, havendo 

uma maior cooperação entre todos os envolvidos (Castillo et al., 2011). 

  

2.3.3 A realidade da formação desportiva em Portugal 
  
 Face a tudo o que foi exposto anteriormente, achamos necessário fazer 

um levantamento da realidade atual da formação desportiva no nosso País. 

Quem está inserido no fenómeno desportivo sabe que a formação dos jovens 

jogadores de futebol em Portugal é deficitária, tornando-se fundamental 

perceber o porquê disso acontecer e que medidas adoptar para mudar essa 

realidade. 

 

“A nossa formação de jogadores é deficiente, a competitividade é baixa, há 

pouco trabalho…” – Jesualdo Ferreira (1999), cit. por Pacheco, 2001, p13. 

 

 Ao analisarmos a frase anterior, proferida pelo Professor Jesualdo 

Ferreira, percebemos que algo de negativo se passa, e não é de agora. A 

verdade é que existem a nosso ver dois problemas fulcrais para que esta 

situação seja atualmente uma realidade. 

 Em primeiro lugar, existe a tendência de se contratarem cada vez mais 

jogadores estrangeiros de idades precoces, onde, por vezes, existem nesses 

negócios, valores monetários algo desfasados da realidade. Contudo, face a 

esse investimento, os treinadores ficam quase na obrigação (por parte do 

clube) em apostar nesses jovens estrangeiros, tendo eles mais ou menos 

qualidade que os nossos. Este problema acontece com mais frequência em 

escalões mais avançados e em clubes de maior relevo, como por exemplo 

Porto, Benfica e Sporting. 

 Em segundo lugar, acreditamos que os clubes se preocupam mais em 

potenciar a qualidade das suas equipas ao invés de potenciarem a qualidade 

individual dos seus jogadores. Se nos debruçarmos sobre a organização dos 

quadros competitivos nos escalões de formação, verificamos que as melhores 

equipas ganham praticamente todos os jogos, havendo apenas um maior 
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equilíbrio nos jogos das fases finais. Com isto, a maioria dos jogos que os 

jovens disputam durante o seu processo de formação são de dificuldade baixa, 

contribuindo para o raro aparecimento dos jovens jogadores nas equipas 

profissionais (Sousa, 2007). Para resolver este problema, cremos que os 

clubes deveriam preocupar-se em primeiro lugar com o desenvolvimento 

individual dos seus jogadores. Os jogadores mais talentosos deveriam jogar 

sempre em escalões superiores. Naturalmente que os resultados desportivos 

não seriam tão positivos, no entanto, o confronto semanal com jogadores mais 

velhos e mais “fortes” levaria a que os mais novos procurassem novas 

soluções para resolverem os constrangimentos que o jogo lhes colocaria, 

constrangimentos esses bem diferentes dos que estão habituados a encontrar 

quando competem no seu escalão onde existe um diferença gritante entre as 

melhores equipas e os restantes adversários. 

 Concluindo tudo aquilo que foi abordado neste capitulo, acredito que o 

papel do treinador e a qualidade do seu treino representam a ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento do jogador de futebol. A formação 

desportiva em Portugal só poderá evoluir caso o treinador de futebol conduza, 

oriente e contextualize o processo de treino, proporcionando assim a evolução 

do jogador (Guilherme, 2006). 

 No seguimento desta temática, vai ser abordada a temática da 

periodização do treino e os diferentes modelos que se foram criando até aos 

dias de hoje. 

 

2.4 A periodização do treino  
 
 O treino, seja em desportos coletivos ou individuais, terá que ser 

obrigatoriamente uma atividade planeada. Bompa (1984), Matveev (1986) e 

Weineck (2002) defendem que o treino não é mais do que uma atividade 

planificada, estruturada e sistematizada para ser aplicada a longo prazo. Mais 

acrescentam que o mesmo deve compor um conjunto de exercícios, onde 

exista um aumento gradual das exigências físicas, psíquicas, técnicas, táticas e 

intelectuais, promovendo assim uma evolução continua do desempenho dos 
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jogadores. Este processo de treino deve ser também uma atividade orientada 

por regras e princípios devidamente fundamentados no conhecimento científico 

e especifico que cada modalidade comporta (Castelo et al., 2000). 

 Assim sendo, a periodização do treino surge com a missão de guiar o 

processo de treino do treinador, facilitando a construção e a aplicação dos 

conteúdos de treino num processo ao longo prazo (uma época desportiva). 

Como nos diz Issurin (2008), a periodização do treino tornou-se fundamental 

para os treinadores estruturarem o planeamento do seu treino, conseguindo 

assim uma melhor gestão do rendimento desportivo das suas equipas.   

 Por fim, é importante referir que com o surgimento da periodização do 

treino, o desempenho e a evolução do rendimento do atleta sofreram positivas 

alterações. Uma preocupação central da periodização do treino prende-se com 

a relação entre o exercício e a recuperação pós exercício, evitando assim que 

o atleta entre num processo de fadiga permanentemente excessiva (Smith, 

2003). 

 

2.4.1 A evolução dos modelos de periodização do treino 
 
2.4.1.1 A periodização convencional 
 
 Ao longos dos tempos foram surgindo vários modelos de periodização 

do treino. O primeiro modelo criado dá pelo nome de periodização 

convencional e foi criado, na década de 60,  pelo investigador russo Lev 

Pavlovich Matveev ( Gomes, 2002; Raposo, 2002).  

 Este modelo desenvolvido por Matveev baseou-se na teoria 

apresentada, nos anos 50, por Hans Selye (Teoria da síndrome geral de 

adaptação) que defendia a criação de diferentes fases para se atingir a forma 

desportiva, correspondendo a três diferentes períodos de treino – Preparação, 

Competição e Transição (Castelo, 1998; Garganta, 2002). Mais se acrescenta 

que esta divisão do treino em períodos surge pela impossibilidade biológica e 

psicológica em manter por tempo indeterminada a forma desportiva de um 

individuo. 
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 Segundo Raposo (2002), este método de treino atribui grande 

importância às componentes de carga (volume e intensidade), na medida em 

que a mesma é usada de forma pensada e intencional. O treino em forma 

“ondulatória” foi pensado para possibilitar uma combinação de ritmos elevados 

de volume e intensidade que garantissem uma resposta positiva do atleta ao 

treino, aumentando assim a sua capacidade e reduzindo o perigo de entrar em 

sobretreino (Matveev 1997). O mesmo autor acrescenta que o treino é o fator 

mais importante para o desenvolvimento da forma desportiva. 

 Torna-se também importante referir que este conceito de treino foi 

inicialmente pensado para desportos individuais, em especial para a 

modalidade de atletismo (Tschiene, 2001). Contudo, face aos bons resultados 

que esta metodologia estava a provocar, houve a necessidade de transportar 

essa mesma metodologia para os desportos coletivos, nomeadamente para o 

futebol. Este conceito de treino foi aplicado no futebol pois acreditava-se que a 

capacidade física dos jogadores era a mais importante e a que melhor dava 

respostas às necessidades da modalidade. Carvalhal (2001) afirma que os 

pressupostos fundamentais da teoria de Matveev assentavam na base da 

componente física, o que respondia ao que na altura se acreditava ser 

fundamental para o treino e o jogo do futebolistas e do futebol. 

 Posto isto e como foi referido anteriormente, Matveev determina três 

períodos distintos na sua metodologia de treino: o período preparatório, o 

período competitivo e o período de transição. 

 O Período preparatório é o primeiro momento de treino funcionando 

como fase de construção da forma desportiva, onde se pretende que haja a 

elaboração das bases para o período competitivo. Assim sendo, Matveev 

(1997) propõem que este período seja subdividido em duas etapas: etapa da 

preparação geral e etapa da preparação especifica. A primeira etapa tem como 

objetivo melhorar as capacidades condicionais dos atletas, existindo uma maior 

utilização de exercícios gerais ao invés de exercícios competitivos. Ao conferir 

maior importância aos exercícios gerais, Matveev (1977) defende que nesta 

fase o fundamental é desenvolver a resistência, a força, a velocidade, a 

agilidade e a elasticidade. 
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 A segunda etapa deste período surge como forma de transição para o 

período competitivo. Nesta fase, os objetivos de treino são semelhantes aos do 

período preparatório geral, existindo agora uma maior preocupação pela 

especificidade do treino. São elaborados exercícios específicos relacionados 

com a destreza e as habilidades técnicas requeridas pelo desporto em 

questão. Ao longo deste período existe, claramente, uma diminuição do volume 

de treino e um aumento da intensidade de treino. No fim do período 

preparatório, os atletas devem estar no momento “´ótimo” da sua forma 

desportiva. 

 Ao transportarmos a periodização convencional para o Futebol, 

podemos concluir que este período preparatório se assemelha ao período 

inicial que os treinadores preconizam para as suas equipas. Na fase inicial da 

época, existe o treino de preparação física, onde os jogadores são sujeitos a 

cargas intensas e volumosas de trabalho físico (Carvalhal, 2000). 

 Este conceito defendido por Matveev levantou muitas criticas. Em causa, 

estaria a relação do excessivo trabalho de preparação geral com a organização 

dos calendários competitivos. Atualmente defende-se que um excessivo 

trabalho de preparação geral não permite tempo necessário para o treino 

especifico de determinado desporto (Bompa, 2002). 

 O segundo período – período competitivo – corresponde à fase da 

manutenção da forma desportiva onde se procurar integrar as componentes de 

treino que antes foram trabalhadas de forma isolada com o objetivo de 

melhorar as habilidades dos atletas para a competição (Manso e 

colaboradores, 1996). 

 Matveev (1991) acrescenta que neste período, o grande objetivo é criar 

condições favoráveis para os atletas demonstrarem a sua melhor forma 

desportiva, estando em jogo o resultado desportivo. A realização de exercícios 

específicos nesta fase permitem assegurar e estabilizar o desempenho dos 

atletas (Bompa, 2002). Todavia, para além dos treinos, as competições 

desportivas têm uma grande importância para o desenvolvimento do próprio 

treino e de um rendimento desportivo mais elevado. São por isso consideradas 



 

 26 

como uma forma muito importante de treino (Matveev, 1991). Por vezes, em 

treino é difícil atingir-se o limite das nossas aptidões  funcionais. 

 Este período, segundo Manso e colaboradores (1996) poderá durar 

entre 4 a 6 meses, estando sempre dependente da modalidade em questão. 

Por norma, nos desportos coletivos o tempo de duração é aproximadamente 9 

meses. 

 Por fim, o terceiro período – período de transição – corresponde à fase 

da perda da forma desportiva. Segundo Matveev (1991), este período 

corresponde a uma perda temporária da forma desportiva, caracterizada por 

uma rápida diminuição do nível de treino para que o atleta possa recuperar, de 

forma ativa, a sua forma desportiva, assegurando assim a continuidade para 

uma nova fase de competição. 

 Relativamente à duração de cada período, Matveev (1991) defende que 

o período preparatório pode variar entre 3 a 5 meses, o período competitivo 

entre 1 a 5 meses e o período de transição entre 3 a 4 semanas. Contudo, face 

à especificidade do calendário competitivo que cada modalidade comporta, a 

duração dos períodos pode sofrer várias alterações. 

 Posto isto, entendemos que a metodologia de treino preconizada por 

Matveev defende a fragmentação do treino em diferentes dimensões (física, 

técnica, tática e volitiva) pretendendo com isso controlar o treino de cada uma 

delas. 

 Ainda dentro da periodização convencional, podemos identificar outros 

modelos de treino que foram surgindo posteriormente, funcionando como 

“upgrades” à teoria de treino proposta por Matveev, os quais destacamos o 

modelo Pendular, o modelo Modular. 

 O modelo de treino Pendular foi criado por Arosjev no inicio da década 

de 70. Este modelo baseava-se na alternância sistemática entre cargas 

especificas e gerais (daí o nome pendular) onde com o aproximar das 

competições existia um aumento de cargas especificas em detrimento das 

gerais (Silva, 1998). Este modelo de treino foi pensado para melhorar e manter 

a forma competitiva do atleta durante toda a época desportiva  
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 Verifica-se que este modelo de treino continua a dar importância à 

preparação geral do treino, ainda que em menor escala. 

 Ainda na década de 70, Vorobjev apresenta o modelo de treino 
Modular que defende o uso prioritário das cargas especificas no treino, 

justificando que o atleta só estará adaptado ao esforço e às condições 

específicas de uma modalidade se treinar em especificidade (Silva, 1998). 

Vorobjev justifica esta proposta de treino afirmando que só através da 

preparação especifica é que os atletas criam condições para a adaptação do 

organismo à modalidade praticada.  

 No fim da década de 70, surge uma nova concepção de treino, 

designada treino Estrutural, apresentada por Tschiene. Este modelo de treino 

torna-se inovador pois é o primeiro a dar grande enfâse à necessidade de 

existir uma grande intensidade de treino durante toda a época desportiva 

(Tschiene, 1985, 2001). Assim, a estrutura e organização deste treino 

comporta o uso de cargas com elevada intensidade, durante todo o ciclo de 

treino, mantendo o nível de rendimento dos atletas alto.  

 Este modelo ganha ainda maior destaque na medida em que é o 

primeiro a planear unidades de treino relativamente curtas mas dotadas de  

grande intensidade. É também o primeiro modelo a introduzir o “intervalo 

profilático” após as cargas especificas e antes da competição, proporcionado 

aos atletas o descanso necessário antes do momento de competição 

(Tschiene, 1985). 

 

2.4.1.2 O Treino Integrado 
 
 De acordo com Carvalhal (2000), terá que existir uma restruturação dos 

modelos de periodização do treino com o intuito de dar resposta à 

complexidade e à especificidade que os jogos desportivos coletivos 

contemplam.  

 Assim sendo, surgiram novos modelos de treino, apelidados de modelos 

contemporâneos que abordam a periodização do treino de forma mais 

integrada.  
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 Na vanguarda da periodização do treino integrado, podemos destacar 

Bondarchuk, na década de 80, como o primeiro a defender o treino simultâneo 

de todas as vertentes do treino, classificando o treino como um processo 

integrado (Braz, 2006). Bondarchuk defende também a exclusão da 

preparação geral no treino, justificando a ausência de conteúdo relevante para 

a especificidade de determinada modalidade (Raposo, 2002). Assim, a 

preparação geral deveria apenas ser usada num contexto de recuperação dos 

atletas (Bondarchuk, 1988). 

 Reportando esta realidade para o futebol, fica claro que os modelos 

tradicionais anteriormente abordados não correspondiam aos requisitos 

necessários para o modelo de treino dos futebolistas. No entender de Cunha e 

Silva e seus colaboradores (2000), o trabalho fragmentado das componentes 

de rendimento não fazem sentido na medida em que tem que existir uma 

complexa interação entre todas elas. 

 Assim, o chamado “treino integrado”, tendência vinda dos países latino-

americanos, tem aceitação no mundo do futebol na medida em que insere as 

diferentes dimensões de rendimento, (tática, técnica, física e psicológica) nos 

exercícios de treino, trabalhando-as em simultâneo, rompendo assim com o 

que se defendia na periodização convencional (Alves, 2010). 

 Após Bondarchuk, outros autores desenvolveram o seu modelo de treino 

para os desportos coletivos. Bompa, nos anos 80, cria um modelo de treino 

que vai de encontro aos desportos coletivos e a um calendário competitivo 

alargado.  

 Bompa, baseando-se na teoria convencional de Matveev, define 

igualmente a divisão do seu modelo de treino em três períodos - período 

preparatório, período competitivo e fase de transição (Sequeiros et al, 2005). 

No entanto, o autor critica o modelo de treino de Matveev por este apenas se 

preocupar com modalidades que exigem potencia e velocidade, descurando a 

componente da resistência, que Bompa acredita ser fundamental para o 

desenvolvimento dos atletas (Silva, 1998). 

 Ainda no desenvolvimento do seu modelo de treino, Bompa concebe 

três diferentes níveis de forma – forma desportiva geral, alta forma desportiva e 
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forma ótima (Bompa, 1999). A forma desportiva geral representa a fase de 

um elevado desenvolvimento das capacidades exigidas pelo desporto. A alta 
forma desportiva corresponde a fase de adaptabilidade das cargas 

especificas do treino, uma eficaz recuperação e um bom nível de execução das 

habilidades técnicas e comportamentos táticos. Por fim, a forma ótima 

corresponde ao nível máximo que o atleta deve apresentar, onde a execução 

técnica e o desenvolvimento tático deve ser ótimo. 

 No seguimentos destes modelos contemporâneos, Verjoshanski, no 

início dos anos 80, defende o treino por blocos, que consiste na concentração 

de cargas unilaterais, formado por blocos de treino especifico. Na elaboração 

dos blocos de treino, o autor defende que deve existir uma definição clara das 

necessidades de cada modalidade por forma a assegurar um ordenamento 

lógico das cargas a utilizar (Verjoshanski, 1990). 

 Este modelo divide o treino em dois grandes blocos: o bloco de 

preparação e o bloco de competição.  

 O primeiro bloco de treino carateriza-se por incidir  mais no volume de 

treino e menos na intensidade, tendo este aproximadamente a duração de 2 

meses. Este bloco destina-se fundamentalmente ao trabalho da força. Assim, o 

segundo bloco (competição) ,aproveitando os efeitos  anteriores do trabalho de 

força, intensifica o treino sobre a velocidade, a técnica ou a resistência 

especifica, surgindo aqui primeiro momento de competição (Silva, 1995). 

 Após o bloco de competição, surge uma nova etapa de preparação com 

um novo bloco de trabalho de força. No entanto, este segundo bloco de 

preparação já pressupõem um menor volume de trabalho visto os atletas já 

estarem mais capacitados após o bloco de competição (Silva, 1995). 

 Face ao exposto, percebemos que estes novos modelos de treino 

revolucionaram bastante a forma de pensar o treino desportivo. No entanto, e 

de acordo com Frade (2004), a vertente física nestes modelos continua a ter 

maior importância face às restantes componentes de rendimento. Assim sendo, 

o mesmo autor sentiu necessidade de pensar e criar um novo modelo de treino 

ao qual lhe atribuiu o nome de Periodização Tática. 
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2.4.1.3 A Periodização Tática – uma nova forma de pensar o treino 
desportivo 
 
 A Periodização Tática (PT) surgiu para dar resposta à especificidade da 

modalidade de Futebol, visto os anteriores modelos de treino privilegiarem a 

dimensão física como a dimensão fundamental para o treino desportivo, 

condicionando o desenvolvimento das restantes dimensões. 

 Castelo (1994) afirma que, nos jogos desportivos coletivos, não é a 

dimensão física que vai condicionar ou melhorar o desenvolvimento das 

equipas, mas sim a interação de todas as componentes (física, técnica e 

psicológica) subordinadas à dimensão tática. O autor defende ainda que o 

treino deve ser pensado de uma forma interaccional, não separando nenhuma 

das dimensões durante os exercícios de treino, concluindo que este é o 

caminho certo para se apresentar o jogar que se pretende para a equipa. 

 Relativamente à modalidade de futebol, vários autores (Queirós, 1986; 

Silva, 1989; Garganta & Pinto, 1994) defendem a necessidade de se criar um 

novo modelo de treino que considere a dimensão tática como a dimensão 

primordial para o desenvolvimento dos jogadores. Para estes autores, é a 

dimensão tática, ao invés da dimensão física, a dimensão fundamental para o 

jogo de futebol. 

 Assim, a criação desta metodologia de treino veio abrir uma nova porta 

sobre a forma de pensar o treino em Futebol. Ela surge com o objetivo de 

organizar e estruturar todo o processo de treino e de jogo para melhorar a 

qualidade de desempenho coletivo e individual dos jogadores (Guilherme, 

2004). 

 Garganta e os seus colaboradores (1996) defendem esta teoria, 

afirmando que é através da organização tática que os jogadores vão 

desenvolver os seus comportamentos durante o jogo. É a tática que confere 

uma lógica comportamental entre os jogadores (Fernandes, 2007). Na mesma 

linha de pensamento, Carvalhal (2001) refere que a componente tática assume 

uma importância fundamental na operacionalização do modelo de jogo de cada 

equipa. As restantes componentes aparecem subordinadas à componente 
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tática, daí que na PT não existe a necessidade de potenciar cada uma delas 

em separado. Assim, e como defende Frade (1997), a PT está diretamente 

relacionada com o modelo de jogo do treinador. 

 Embora muitos treinadores se proclamem como pioneiros na aplicação 

deste modelo de treino no futebol, acreditamos que o precursor na aplicação 

do mesmo tenha sido José Mourinho, atual treinador do Chelsea F.C. Mourinho 

(Oliveira; Amieiro; Resende e Barreto, 2006) defende a existência de três 

formas de treinar – o treino tradicional, o treino integrado e a forma dele treinar, 

ou seja, a Periodização Tática.  

 Mourinho acrescenta (2006, pág., 173) que a “a única diferença entre o 

treino tradicional e o treino integrado é que, no segundo, engana-se 

mentalmente os jogadores dando-lhes bola, porque as consequências do treino 

são exatamente iguais”. Assim sendo, concluímos que as preocupações 

fundamentais da Periodização Tática afastam-se claramente das preocupações 

fundamentais defendidas pelo treino tradicional e pelo treino integrado. 

 

2.4.1.4 A aplicação prática da Periodização Tática no Futebol 
 
 A PT defende uma concepção metodológica que apresente um 

desenvolvimento constante do modelo de jogo de uma equipa, subordinando à 

dimensão tática, as dimensões física, técnica e psicológica (Pivetti, 2012). 

 A aplicação prática deste modelo de treino no Futebol evidência a sua 

singularidade logo no inicio da época. Se na periodização convencional, o 

primeiro período de treino é direcionado para o trabalho físico, na PT defende-

se que o mais importante é existir um modelo de jogo e um conjunto de 

princípios que conferem identidade à equipa, devendo ser trabalhados desde o 

primeiro dia (Guilherme et al., 2006). 

 Na seguimento desta ideia, Pivetti (2012) defende que o trabalho tático 

deve ser iniciado logo nas primeiras semanas do período preparatório com o 

objetivo de melhorar progressivamente o desempenho coletivo da equipa. A 

especificidade do modelo de jogo preconizado pelo treinador e os exercícios por 
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ele criados é que vai possibilitar que as restantes componentes de treino sejam 

devidamente treinadas (Guilherme et al., 2006). 

 A PT, para ser aplicada, considera três princípios fundamentais na 

organização do treino, sendo eles o principio da alternância horizontal em 

especificidade, o principio da progressão complexa e o principio das 

propensões. 
 Antes de abordar especificamente cada um dos princípios acima 

referidos, é importante realçar que na PT tudo gira em torno do treino em 

especificidade. A especificidade diz respeito à relação permanente entre todas 

as dimensões do jogo e os exercícios de treino devem representar as ideias do 

modelo de jogo. Frade (1998) afirma que os exercícios realizados no treino 

devem estar articulados para conseguir potenciar os princípios e sub princípios 

que queremos ver presentes no jogar da equipa. 

 Começando pelo principio da alternância horizontal em 
especificidade, este é o responsável pela manutenção de um padrão regular 

fixo semanal, respeitando a alternância entre as ações praticadas no treino e a 

recuperação (Amieiro, 2006).  

 Assim, este principio assenta na premissa de distribuir o treino das 

capacidades físicas pelo ciclo semanal. Pegando no exemplo prático de uma 

equipa jogar uma vez por semana (Domingo a Domingo), a PT considera que 

no morfociclo semanal existem 3 principais dias de treino (dias de aquisição) 

que correspondem ao treino de Quarta-feira, Quinta-Feira e Sexta-feira ( 

figura1). 
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 Fig.1 Padrão Semanal (adaptado de Bordonau et al., 2012) 
 

 O objetivo deste principio é evitar uma excessiva quantidade de trabalho 

físico, dando ao corpo tempo para recuperar. A recuperação está assegurada 

pelo período de recuperação existente no morfociclo e também pelo trabalho 

de diferentes ações musculares mediante os dias de aquisição. Assim sendo, o 

principio adopta o nome de alternância horizontal em especificidade pois as 

componentes da aptidão física ocorrem durante o ciclo semanal de treinos 

(horizontalidade) e não dentro da mesma sessão de treino (verticalmente).  

 Assim, concluímos que este principio justifica a posição da PT 

relativamente ao treino físico e à condição fisiológica dos jogadores. Apesar 

dos objetivos táticos poderem variar de dia para dia, a componente física 

utilizada em determinado dia deverá ser o mesmo (Bordonau et al., 2012). 

 Diretamente associado ao principio da alternância horizontal em 

especificidade surge o principio da progressão complexa. Este consiste na 

articulação de sentido na distribuição das unidades de treino ao longo da 

semana, organizando hierarquicamente os princípios e os sub princípios do 

modelo de jogo. 

 Este principio desenvolve-se a três níveis – ao longo da época, ao longo 

da semana (entre o jogo anterior e o próximo) e ao longo de cada unidade de 

treino – assentando na ideia de garantir uma progressão na aquisição e 

articulação dos princípios táticos relativos ao modelo de jogo (Delgado-

Bordonau et al., 2012). Tal como nos diz o nome deste principio, a progressão 

complexa compreende diferentes conceitos a serem abordados em treino que 

respeitam uma hierarquização, indo do menos para o mais complexo padrão 

de organização (Guilherme et al., 2006). Assim, Frade (2004) defende que nos 

momentos iniciais da temporada, deve-se introduzir os princípios gerais do 

jogo, relacionado com os 4 momentos – organização ofensiva, organização 

defensiva, transição ataque-defesa e transição defesa-ataque.  

 Posto isto, é importante referir ainda que existe um raciocínio lógico que 

liga o principio da progressão complexa ao principio da alternância horizontal 

em especificidade. Deve existir a preocupação de construir e desmontar os 

princípios e sub princípios para adequar o plano semanal de treino à evolução 
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registada por parte dos jogadores e da equipa. Este principio metodológico 

comporta dois níveis de planeamento – a curto prazo (jogo para jogo) e a 

médio/longo prazo (modelo de jogo), (Delgado-Bordonau et al., 2012) 

 Por fim, surge o principio das propensões. Este principio refere-se aos 

padrões de ação específicos que o treinador pretende ver repetidos de forma 

sistemática. Maciel (2010; cit. por Araújo, 2012) diz-nos que a repetição 

sistemática surge neste principio metodológico quando o treinador tem a 

capacidade para criar exercícios que conduzem a uma determinada 

dominância e interações relativas à forma de jogar pretendida. Assim, ao criar 

exercícios específicos para determinado(s) comportamento(s), o treinador está 

a assegurar o processo de assimilação e aquisição comportamental que será 

reproduzido em jogo (Guilherme et al., 2006). 

 Posto isto, e face ao exposto, podemos concluir que a Periodização 

Tática assenta na ideia de que o futebol necessita de ser treinado e aprendido. 

De uma forma simplista, podemos definir a PT como uma forma de 

organização e estruturação do processo de treino e de jogo, onde o objetivo 

principal se prende com o aumento da qualidade individual dos jogadores e 

uma melhoria do desempenho (tático) coletivo da equipa (Frade, 1985).  

 Rocha (2000) acrescenta que o modelo de treino da PT assume um 

carácter global na medida em que a componente tática não se separa das 

restantes componentes. Sobre isto, Frade (cit. por Rocha, 2000) defende a não 

divisão do treino para se trabalhar uma determinada componente pois acredita 

que para se treinar e evoluir do ponto de vista tático, é necessário 

operacionalizar exercícios de treino que vão naturalmente implicar alterações 

do nível físico, técnico e psicológico. Fundamentalmente é isto que defende a 

PT.
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3. Contextualização da Prática 
 
3.1 A História do Boavista Futebol Clube 
 
 A História do Boavista Futebol Clube remonta ao principio do século XX, 

ainda reinava em Portugal D. Carlos I. O Futebol chega a Portugal por 

intermédio dos ingleses, e entra facilmente na nossa “cidade invicta” fruto dos 

laços económicos e culturais bastante enraizados entre ingleses e “nortenhos”. 

Não é de admirar que tenha sido um grupo de ingleses, associados a jovens 

portuenses, que trabalhavam na casa Graham, que fundaram o The Boavista 

Footballers. 

 No entanto, a estreita ligação entre ingleses e portugueses não durou 

muitos anos e fruto de várias divergências, a comunidade inglesa acabou por 

sair do clube, passando este a chamar-se Boavista Futebol Clube. 

 O Boavista Futebol Clube foi crescendo e tornou-se num dos primeiros a 

enveredar pelo profissionalismo. Numa primeira fase, o campo oficial do clube 

situava-se na Rua dos Vanzeleres, passando depois para um terreno na zona 

do Bessa, terreno esse cedido pela Família Mascarenhas, onde nasceria o 

Campo do Bessa – atualmente Estádio do Bessa séc. XXI. 

 Em 1936, o Boavista tem a sua primeira participação no Campeonato da 

I Liga, onde terminou num sexto lugar, entre oito equipas participantes. No ano 

seguinte disputou e conquistou o Campeonato da II Liga, sendo este o primeiro 

título nacional para os Boavisteiros. As décadas seguintes marcaram um 

período de inconstância, com os boavisteiros a subirem e a descerem 

repetidamente de divisão, acabando por descer à terceira divisão, onde se 

mantiveram entre 1966 e 1968. 

 Já em 1973, o clube passa pela sua primeira fase de glória. Nesse ano o 

Campo do Bessa passa a ser chamado de Estádio do Bessa e nessa época 

desportiva (1973/1974) o treinador era o tão conhecido José Maria Pedroto, 

carinhosamente apelidado de “Zé do boné”. É com Pedroto à frente da equipa 

que esta conquista a sua primeira Taça de Portugal na época 1974/1975, 

repetindo esse feito na época seguinte, disputando nesse ano o campeonato 
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com o Benfica até à ultima jornada, acabando por terminar no segundo lugar, 

pela primeira vez na sua história. Percebe-se claramente a importância que 

José Maria Pedroto teve no Clube, colocando-o noutro patamar competitivo. 

 Já com Valentim Loureiro à frente do clube, este foi crescendo 

aproximando-se dos três grandes, ameaçando o estatuto de quarto grande do 

Belenenses. As presenças constantes nas competições europeias, os 

resultados de renome, os “craques” que eram vendidos regularmente para 

Alvalade e Luz, fizeram do Boavista um dos clubes mais respeitados do País. 

  Já na época desportiva de 1999/2000 o clube tem um novo marco 

importante, estreando-se na Champions League, onde depois de eliminar o 

Brondby, acabou por ficar em último lugar num grupo com o Rosenborg, 

Feyenoord e Borussia Dortmund. 

 Em 2000/2001 surge o momento mais histórico do clube. No ano em 

que a cidade do Porto foi eleita Capital Europeia da Cultura, os dois clubes da 

cidade disputaram o titulo de campeão nacional. Os “axadrezados” fizeram 

uma época de sonho, superando praticamente todos os obstáculos, 

conseguindo um total de 77 pontos - 23 vitórias, 8 empates e 3 derrotas) – 

mais um ponto que o rival F.C. Porto. Estava assim conquistado o primeiro, e 

único até a data, titulo de Campeão Nacional sob o comando de Jaime 

Pacheco. Durante os festejos deste título, fica ainda na memória a frase 

proclamada por todos os boavisteiros “O Porto tem mais encanto, vestido de 

preto e branco…”. 

 Na época seguinte ao titulo conquistado, o Boavista espalhou o seu 

nome pela Europa. O Boavista nesse ano é eliminado apenas nas meias-finais 

da já extinta Taça UEFA (atualmente designada Liga Europa, contendo um 

novo formato competitivo) perdendo com o Celtic a 5 minutos do fim do 

encontro. Caso tivesse eliminado o Celtic iria jogar a final contra o F.C Porto, 

na tão aguardada final 100% portuguesa. Mais um ano para ficar na memória 

de todos os boavisteiros. 

 Naquela altura, nenhum adepto poderia imaginar, mas o golo de Larson 

(jogador do Celtic) terminaria com a “era dourada” do Futebol axadrezado e o 
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Boavista entraria na sua era mais sombria, depois dos seus melhores 7 anos 

da história. 

 Após 7 anos de sucesso, o clube começa a sentir os efeitos do rápido 

crescimento que teve. Os altos salários praticados após a conquista do 

Campeonato Nacional, os investimentos feitos quer na contratação de 

jogadores, quer nas infraestruturas, procurando chegar perto das condições de 

trabalho dos três grandes de Portugal tiveram os seus custos. Aliado a isso, o 

caso “Apito Dourado”, as escutas telefónicas sobre corrupção e viciação de 

resultados e o posterior castigo que se sucedeu, pioraram a situação do Clube, 

acabando o Presidente João Loureiro por abandonar a Presidência do mesmo. 

 Em 2008, quando o Boavista foi forçado a descer de divisão pela 

Comissão disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, os adeptos 

acordaram para uma triste realidade, que poucos anos antes era impensável 

sequer imaginar. Com a despromoção à Segunda Divisão B, a desistência de 

participar na Taça de Portugal e o processo de insolvência, tornou o Boavista 

num clube diferente a todos os níveis. No entanto, é de realçar que os adeptos 

e o amor pelo clube permaneceram intactos. 

 Após este episódio, era preciso começar a reconstruir o Boavista. Foi 

então que após algumas investidas mal sucedidas, Álvaro Braga Júnior tomou 

posse da Presidência, iniciando um longo processo de recuperação e 

estabilização que ainda hoje perdura. O Presidente e toda a sua estrutura 

sempre com o apoio e presença dos fieis adeptos lutaram para que se fizesse 

justiça, pois consideravam injusta a despromoção clube.  

 Com o regresso de João Loureiro ao leme, voltou a esperança e o 

Boavista viu confirmado em sede de justiça a 6 de Abril de 2013, o direito de 

regressar à 1ª divisão na época desportiva 2014/2015. Atualmente já é certo 

que o Boavista disputará a 1ªdivisão na próxima época, sendo o Campeonato 

alargado a 18 equipas (atualmente participam no Campeonato 16 equipas).  

 No seu historial, o Boavista conta com os seguintes troféus:  

• 1 Campeonato Português: 2000/01 

• 5 Taças de Portugal: 1974/75; 1975/76; 1978/79; 1991/92; 1996/97 

• 3 Supertaças de Portugal: 1978/79; 1991/92; 1996/97; 
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• 1 Campeonato 2ª Liga: 1936/37 

• 1 Título 2ª Divisão B: 1949/50 

 
3.2 O Departamento de Formação do Boavista Futebol Clube 
 
 O Boavista sempre foi um clube bastante ligado à formação. Sempre foi 

um candidato a chegar às fases finais (Iniciados, Juvenis e Juniores) e lutava 

sempre por ganhar as competições. No seu historial o clube conta com os 

seguintes títulos a nível de formação: 

 

• Campeão Nacional da II divisão Nacional de Juniores A (2013/2014) 

• Campeão Distrital da II divisão Juniores A da AF Porto (2011/2012) 

• Campeão Nacional de Juniores D (1990/91, 1993/94) 

• Campeão Nacional de Juniores C (1987/88, 1990/91, 1994/95) 

• Campeão Nacional de Juniores B (1990/2000) 

• Campeão Nacional de Juniores A (1994/95, 1996/97, 1998/99, 2002/03) 

 

 A somar a estes títulos, no clube foram formados vários jogadores que 

conseguiram carreiras notáveis. João Vieira Pinto, Nuno Gomes, Raul Meireles, 

Petit, Bosingwa, Ricardo Costa, Nelo, Lito, Jorge Silva, Delfim, Mário Silva, 

Pedro Emanuel, Jorge Silva, Almeidinha, Martelinho, Ricardo Silva e Paulo 

Sousa são exemplos de jogadores que foram “panteras” no percurso da 

formação desportiva. 

 Atualmente, face às inúmeras mudanças que se sucederam no clube, o 

departamento de formação do Boavista foi alvo de uma restruturação profunda. 

O departamento encontra-se dividido em Boavista Futebol Clube (clube) e 

Boavista Futebol Clube – Futebol, SAD (SAD). À SAD pertencem a equipa 

Sénior de futebol profissional e as equipas de Juniores (sub19 e sub18). A 

equipa Sub19 compete na II divisão Nacional de Juniores enquanto a equipa 

Sub18 compete no campeonato distrital da  I divisão da AF Porto. 

 Ao Clube pertencem as restantes equipas dos escalões juniores B 

(sub17 e sub16) e juniores C (sub15 e sub14) bem como todas as equipas 
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pertencentes à escola de futebol “Jaime Garcia” (do escalão sub13 para baixo). 

De realçar que na presente época desportiva, os sub 17 e os sub 15 

disputaram o campeonato nacional, estando também os sub 19 a competir na II 

divisão Nacional de juniores. 

 Apesar de todas as dificuldades existentes, como a de jogadores de 

qualidade que preferem ingressar em clubes que lhes dão mais e melhores 

garantias ou a escassez de recursos materiais e condições para a realização 

dos treinos, a formação do Boavista tem conseguido potenciar alguns valores 

individuais como é o caso do André Gomes (atualmente no Valência), Bruno 

Fernandes (Udinese) e mais recentemente Ruben Alves (FC Porto). Contudo, 

estes destaques individuais não podem ser o suficiente, pois neste Clube o 

sucesso entende-se por coletivo e por conquistar títulos. 

 Posto isto, e apesar de só ter entrado no clube na presente época 

desportiva, cedo me apercebi que a falta de organização e a carência de 

pessoal competente são as principais causas para o atual insucesso deste 

clube na formação. Aliado a isso, existe uma outra que complica todo o 

processo. O espaço para treinos é insuficiente para abranger tantas equipas, 

sendo que para se dar melhores condições de treino às 3 equipas que estavam 

a disputar o Campeonato Nacional, as restantes teriam que ver o seu espaço 

de treino e a duração do mesmo reduzidos. Contudo, o facto do Boavista 

continuar a possuir na sua formação equipas competitivas deve-se, em grande 

parte, aos jogadores de grande qualidade que ano após ano continuam no 

clube, simplesmente por amor à camisola. 

 

3.3 Caracterização da Equipa Sub 15 do Boavista Futebol Clube 
 
3.3.1 Estrutura do grupo de trabalho 
 
 O escalão de Iniciados foi composto por duas equipas. A equipa de 

sub15 era composta por jogadores nascidos em 1999 e participou no 

Campeonato Nacional de Iniciados, estando inserido na série 2. A equipa 

sub14 era constituída por jogadores nascidos no ano 2000 e participou no 



 

 44 

Campeonato Distrital de Iniciados da Associação Futebol Porto, 1ª divisão, 

série 1. 

 O meu estágio foi realizado na equipa de sub-15, desempenhando a 

função de treinador adjunto, sendo que as funções existentes nesse grupo de 

trabalho eram as seguintes: Coordenador técnico, Treinador, Treinadores 

adjuntos, Jogadores e Diretor. 

 O Coordenador técnico tinha como principal função supervisionar o 

funcionamento e o desempenho das equipas de todos os escalões de 

formação, definindo as linhas orientadoras pelas quais os treinadores se 

deviam seguir, no sentido de conseguir um melhor desempenho do jogador, 

tanto a nível individual como a nível coletivo. Fruto da divisão SAD e Clube, o 

nosso Coordenador técnico estava responsável por todos os escalões expecto 

o escalão de Juniores. O nosso coordenador foi um ex-jogador de futebol 

profissional, jogando várias épocas em clubes da 1ª e da 2ª divisão. Possui o 

Grau II de treinador de Futebol, estando a realizar durante a presente época o 

curso para obtenção do Grau III. 

 Outro cargo importante na nossa estrutura era o Diretor da equipa. Ao 

diretor competia-lhe tratar de toda a parte logística que envolvesse a equipa, 

sendo o delegado ao jogo, representando o clube perante o adversário e a 

equipa de arbitragem. Paralelamente a estas funções, era também o 

responsável por verificar o pagamento das mensalidades dos atletas 

funcionando também como elo de ligação entre a equipa técnica e os 

encarregados de educação. 

 O cargo mais importante no nosso grupo de trabalho era naturalmente o 

de Treinador da equipa. Este foi o líder de todo o processo de treino, 

orientando a equipa no treino e no jogo, estando auxiliado por três treinadores-

adjuntos. A cooperar com a equipa técnica, em dois treinos por semana, 

tínhamos a colaboração de um treinador de guarda-redes. 

 De realçar que a meio da época, fruto de um convite para ingressar na 

equipa técnica sénior do Tirsense (campeonato nacional de seniores) o 

treinador optou por sair, aceitando esse convite. Apesar dessa saída, e fruto do 

bom trabalho de toda a equipa técnica, o coordenador decidiu atribuir a 
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liderança da equipa a um dos adjuntos, não se verificando assim uma mudança 

de equipa técnica. 

 Relativamente à constituição da equipa, esta era composta por 23 

jogadores (21 jogadores de campo mais dois guarda-redes), estando os 

jogadores agrupados por posições (2 jogadores por posição). 

 

3.3.2 Objetivos para a Época Desportiva 
 

 A definição dos objetivos deve ser estabelecida logo no inicio do período 

pré-competitivo. A importância em estabelecer objetivos para a época 

desportiva é fundamental para estabelecer um compromisso entre todos os 

elementos que constituem a equipa.  

 Estes objetivos devem ser discutidos e definidos entre o coordenador e 

os treinadores e posteriormente apresentados aos jogadores para que estes 

estejam a par das expectativas. É ainda muito importante que os objetivos de 

cada jogador (objetivos pessoais) estejam de acordo com os objetivos da 

equipa (Castelo, 2000). 

 Assim sendo, e em conjunto com o Coordenador técnico, foram 

definidos vários tipos de objetivos – classificativos, formativos, individuais e 

coletivos. Estes objetivos foram facilmente definidos não só pelo que 

conhecíamos destes jogadores (apesar de nunca os termos treinados, fomos 

vendo vários jogos deles da época passada) mas também pela ambição que 

nós, enquanto equipa técnica tínhamos.  

 Relativamente ao objetivo classificativo, este teve uma particularidade. 

Embora o coordenador técnico definisse a manutenção como o objetivo a 

atingir, nós, treinadores, ambicionávamos atingir a 2ª fase do campeonato 

nacional e para isso teríamos que terminar a 1ª fase nos dois primeiros lugares. 

Este objetivo foi transmitido aos jogadores logo no primeiro treino da época. 

 Já os objetivos formativos foram exaustivamente pensados na medida 

em que pretendíamos educar os jogadores não só a nível técnico e tático mas 

também como cidadãos educados  e responsáveis. Assim,  definimos os 

seguintes objetivos: 
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• Dar a conhecer a grandeza do clube que representam; 

• Promover maior sentido de responsabilidade aos jogadores. Sempre 

que se encontrem vestidos com algo alusivo ao clube, seja em dias de 

treino e jogos, ou numa situação fora do âmbito do clube, o bom 

comportamento e a boa educação deve sempre imperar; 

• Não tolerar faltas de respeito para com todos os elementos da instituição 

do Boavista Futebol Clube, desde os colegas de equipa aos técnicos de 

equipamentos; 

• Perceber que o jogador tem de ser autónomo e responsável. O papel 

dos encarregados de educação termina quando os jogadores entram no 

estádio para treinar. Tudo o que seja relacionado como o jogo e o treino 

só diz respeitos aos treinadores, aos jogadores e aos diretores da 

equipa; 

• Independentemente do resultado desportivo obtido, o respeito pelos 

jogadores adversários e pela equipa de arbitragem devia ser sempre o 

mesmo, estando os capitães de equipa responsáveis por qualquer 

alteração comportamental dos colegas de equipa. 

 

 No que diz respeito aos objetivos individuais, estes foram delineados 

com o objetivo de verificar uma evolução gradual tanto a nível técnico como a 

nível tático dos jogadores. 

• Realizar de uma avaliação inicial para perceber em que ponto se 

encontram os jogadores; 

• Promover a criatividade e a autonomia dos jogadores quer em treino 

quer em jogo. Neste escalão não creio que se deve restringir o 

comportamento do jogador. Devemos sim, arranjar soluções para que 

ele ultrapasse os constrangimentos do jogo, no entanto a decisão final 

deverá partir sempre dele; 

• Verificar uma melhoria na relação jogador-bola, quer em situações de 

treino isolada como também em situações de pressão e com pouco 

tempo de reação; 
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• Com base no estudo exploratório realizado, verificar a evolução da 

utilização do pé não preferido em situação de jogo, após a realização de 

exercícios técnicos para o referido membro. 

 

Por fim, relativamente aos objetivos coletivos, estes só poderiam ser 

cumpridos se os anteriores objetivos também fossem. Definimos os objetivos 

coletivos como os objetivos táticos a atingir, sendo eles os seguintes: 

• Praticar um futebol de posse, onde queríamos ter mais bola que o 

adversário durante grande parte do jogo; 

• Dar aos jogadores liberdade para arriscar os duelos 1x1, caso se 

encontrem no meio campo adversário; 

• Ter a capacidade em gerir os momentos de jogo, optando por sair em 

ataque organização ou em ataque rápido (transição) em função do 

posicionamento e organização, ou falta dela, por parte do adversário; 

• Entrar em campo sempre com o objetivo de ganhar, independentemente 

da qualidade do adversário. 

 

 Ao estabelecermos estes objetivos, pretendíamos verificar uma evolução 

qualitativa dos jogadores face às componentes que o jogo lhes pede (tática, 

técnica, física, psicológica e comunicacional). 

 Acreditamos que trabalhando desta forma os nossos jogadores serão 

mais inteligentes, mais capazes, mais dotados e consequentemente melhores 

jogadores no futuro. Aliado a isso, o crescimento deles enquanto cidadãos 

seria também uma grande preocupação da nossa parte.  

  

3.4 O nosso Modelo de Jogo 
 
 O modelo de jogo não é mais do que um conjunto de ideias que a 

equipa técnica define para atingir um determinado tipo/forma de jogar. Deste 

modo, o modelo de jogo deve pressupor um conjunto de referências que 

definem a organização da equipa, atingindo dessa forma o especifico jogar que 

a equipa técnica pretende para os jogadores (Guilherme, 2004).  
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 Assim, a construção do modelo de jogo deve pressupor um conjunto de 

fundamentos inter-setoriais, sectoriais e grupais, os quais se designam 

princípios de jogo. Oliveira (1991) refere que uma equipa só atingirá os 

objetivos propostos do modelo de jogo se treinar os princípios de jogo do 

mesmo, desenvolvendo assim uma organização coletiva e individual dos 

padrões que se deseja ver expresso em treino e jogo. 

 Posto isto, era importante os jogadores perceberem desde o início que 

as ideias que nós, treinadores, apresentamos, funcionariam para retirar deles 

as suas melhores qualidades, apresentando o melhor futebol possível. Os 

jogadores também tem de perceber que para se atingir um nível elevado de 

jogo é necessário muito trabalho e não são os treinadores que vão colocar as 

ideias de jogo em prática, mas sim os próprios jogadores. 

 O primeiro contato entre a equipa técnica e os jogadores deu-se no 

auditório onde apresentamos as ideias de jogo que queríamos ver 

implementado na equipa. Estas ideias foram elaboradas pelo treinador e 

restante equipa técnica. 

 Ao contrário do que é habitual, o Coordenador técnico não nos impôs ou 

exigiu algo de especifico no nosso modelo de jogo. Definiu apenas os objetivos 

principais, apresentados anteriormente, propondo também as seguintes 

diretrizes que queria ver presente no comportamento da equipa em jogo: 

• Jogo que estimule a criatividade dos mais dotados, respeitando sempre 

os princípios de jogo e os interesses da equipa; 

• Atitude competitiva “agressiva” permanente, com e sem bola; 

• Polivalência  de funções; 

• Espírito coletivo/coesão de grupo elevado; 

• Espírito ambicioso e sempre visando a vitória; 

• Respeito pelo jogo, pelos seus diferentes agentes desportivos e pelo 

resultado. 

 

 Inicialmente, apresentamos aos jogadores as duas estruturas que 

queríamos ver trabalhadas ao longo da época. A estrutura principal seria 1-4-3-

3 (com um pivot defensivo), (figura 2) e a estrutura alternativa (a ser utilizada 
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principalmente em momentos de desvantagem no resultado) seria 1-3-4-3 (os 

jogadores do meio campo dispostos em losango), (figura 3). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Fig. 2 - Estrutura Habitual (1-4-3-3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - Estrutura Alternativa (1-3-4-3) 
 
 Para a construção da nossa forma de jogar definimos cinco momentos 

do jogo. Guilherme (2004) define quatro momentos no jogo de futebol, sendo 

eles a Organização Ofensiva; a Transição Ataque-Defesa; a Organização 

Defensiva e a Transição Defesa-Ataque. Nós definimos as bolas paradas 
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defensivas e ofensivas como o quinto momento a ser trabalhado no nosso 

modelo de jogo. 

 

3.4.1 Organização Ofensiva 
  

 Na nossa concepção de jogo, a organização ofensiva da equipa 

contempla dois grandes princípios. Primeiro, temos de ter mais bola que a 

equipa adversária, de preferência no meio campo ofensivo. Segundo, essa 

posse de bola tem de ser objetiva, procurando sempre criar situações de 

finalização. 

 A organização ofensiva da nossa equipa começou a ser trabalhada logo 

na primeira semana da pré-época. Elaboramos exercícios para trabalhar a 

manutenção da posse de bola e as saídas pelo guarda-redes pois era assim 

que pretendíamos iniciar o nosso jogo ofensivo. Assim, definimos as seguintes 

situações para as saídas curtas pelo guarda-redes: 

 1ª situação – Caso o adversário não efetua pressão alta, a nossa 

primeira opção seria sair através de um dos centrais ou através do pivot 

defensivo que recuava para receber (ver figura 4). Nesta situação os laterais 

avançavam no terreno, dando uma linha de passe mais profunda, enquanto os 

extremos ficavam por dentro para uma linha de passe interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 – Saída através do central ou do pivot defensivo. 
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 2ª situação – Caso o adversário pressionasse alto, a bola seria colocada 

num dos laterais que estariam posicionados perto da linha do meio campo (ver 

figura 5). Nesta situação pedíamos aos interiores e aos extremos para baixar e 

procurar um movimento interior para dar uma linha de passe ao lateral quando 

este recebesse a bola. De realçar a boa qualidade do nosso guarda-redes a 

efetuar este passe. Outro aspecto a ter em conta é o facto da bola ser colocada 

propositadamente no meio da linha da pequena área. Assim, o nosso guarda-

redes poderia escolher em que lateral colocar a bola e confundir o adversário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 – Saída pelo guarda-redes para os laterais, em situação de pressão alta 

do adversário 
 

Após o primeiro momento de saída pelo guarda-redes era necessário 

definir comportamentos a adoptar para progredir na nossa organização 

ofensiva. Assim definimos as seguintes situações quer para os defesas-

centrais quer para os defesas-laterais. 

  

Saídas pelo defesa-central: 

 1ª situação – Caso a equipa opte por sair a jogar pelo central e manter o 

passe curto para progredir no terreno, este deve procurar a melhor linha de 

passe continuar a circular a bola. Se conseguir insistir pelo lado onde está, tem 

sempre a opção do interior, do lateral ou do extremo desse lado. Caso decida 

mudar o jogo, pode procurar o pivot defensivo para essa função (ver figura 6). 
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Fig. 6 – Saída em passe curto pelo defesa central 
 

2ª situação – Caso o central opte por jogar mais em profundidade, face à 

pressão, ou não, do adversário, a nossa equipa privilegiava os seguintes 

comportamentos: o central conduz a bola à espera que a troca entre o interior 

(8) e o extremo (11) surja, colocando depois a bola em profundidade para o 

interior; outra opção seria o central conduzir bola e esperar que o extremo do 

lado contrário (7) entrasse no espaço interior colocando-lhe a bola (ver figura 

7). Em simultâneo o interior desse lado (10) ocupava a posição do extremo 

funcionando como linha de passe para uma ruptura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7 – Saída em profundidade através do defesa central 
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Saídas pelo Defesa-lateral  
 1ª situação – Por forma a aproveitar a “intensidade” e o caudal ofensivo 

dos nossos laterais, optámos por criar muitas vezes uma situação de tabela 

simples entre lateral e extremo (ver figura 8) para aproveitar a entrado do 

primeiro em zonas mais avançadas do terreno, desequilibrando 

defensivamente o adversário. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Fig. 8 – Saída pelo defesa lateral e combinação com o extremo 
 

 2ª situação – Um comportamento muito treinado e também muito 

verificado na nossa equipa foi o desequilíbrio feito pelo lateral atacando o 

espaço interior. Para que este movimento surgisse corretamente era 

fundamental que o médio interior (8) e o extremo do lado da bola (11) 

libertassem espaço para que o lateral pudesse entrar no espaço interior (ver 

figura 9). Fazendo esse movimento, o lateral dispunha de muitas opções, tanto 

linhas de passe de apoio ou ruptura, ou então optar por finalizar ele mesmo a 

jogada. 
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Fig. 9 – Lateral com bola ataca o espaço interior 
 

3.4.2 Transição Ataque-Defesa 
 
 Este momento do jogo caracteriza-se pelos comportamentos que a 

equipa vai adoptar no momento em que perde a posse de bola. É um momento 

fundamental, em que a equipa precisa de pensar como um todo para não ser 

apanhada desorganizada.  

 Para este momento de jogo definimos que os jogadores mais perto da 

zona da bola deviam pressionar imediatamente o portador da bola. No entanto, 

esta pressão era definida por dois comportamentos distintos: pressionar para 

recuperar a bola ou pressionar para atrasar o ataque do adversário, de acordo 

com a zona de pressão e da cobertura defensiva, existente ou não, por parte 

dos colegas de equipa.  

 
3.4.3 Organização Defensiva 
 
 A organização defensiva é por vezes, nos escalões de formação mais 

baixos, tida em pouca consideração, talvez por ser algo que implique algum 

tempo de exercitação e por vezes é um conteúdo não muito bem aceite pelos 

jogadores. No entanto, é crucial que uma equipa se saiba posicionar e acima 

de tudo comportar-se quando não tem a posse de bola. Na nossa equipa, o 

objetivo principal, em organização defensiva, seria pressionar logo na primeira 
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fase de construção do adversário, condicionando o jogo adversário ao máximo, 

retirando-lhes tempo para pensar. 

 No entanto, pressionar e condicionar são palavras bem diferentes. Ao 

querermos condicionar o jogo adversário ao máximo, e fruto de ser impossível 

pressionar de forma agressiva durante todo o jogo, definimos zonas e 

momentos para pressionar, bem como indicadores de pressão. 

 

Zonas e momentos de pressão: 

• Bola nos corredores laterais (após termos condicionado o jogo para um 

dos lados); 

• Pontapé de baliza adversário; 

• Lançamentos laterais do adversário. 

 

Indicadores de Pressão 

• Pressionar quando a bola é mal recepcionada pelo adversário (bola a 

saltitar); 

• Pressionar sempre que exista um passe pouco intenso ou um passe 

para trás; 

• Pressionar quando o adversário se encontra de costas para a nossa 

baliza. 

 
 1ª situação – Aquando do pontapé de baliza do adversário, queríamos 

que a nossa equipa pressionasse alto. A linha defensiva posicionava-se perto 

da linha de meio-campo. Os extremos pressionavam os defesas-centrais 

adversários e o nosso avançado fechava a linha de passe do pivot defensivo 

(ver figura 10). No entanto, em função das características do adversário, 

poderíamos optar por colocar os nossos extremos a dar espaço aos centrais 

adversários para saírem a jogar. Quando estes recebessem bola, o nosso 

avançado fechava a linha entre eles para condicionar o jogo adversário para o 

corredor lateral (defesa-lateral ou extremo). Acontecendo esse passe, 

pressionaríamos nessa zona para ganhar a posse de bola. 
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Fig. 10 – Posicionamento defensivo no pontapé de baliza adversário 
 

 2ª situação – Caso a equipa adversária conseguisse sair a jogar, 

passando pelos nossos três jogadores mais avançados, e caso a bola 

estivesse no corredor lateral, o que nós pedíamos era que o nosso lateral 

pressionasse nessa zona enquanto o nosso pivot fazia a cobertura defensiva à 

saída do lateral (ver figura 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 – Saída do lateral a pressionar e cobertura por parte do pivot defensivo 
 
 3ª situação – Sempre que a bola estivesse no corredor central e o 

adversário estivesse de costas para a nossa baliza, a pressão tinha que ser 

exercida de imediato. Neste caso, o defesa-central pressiona o avançado 

adversário, saindo da sua zona de ação. Ao acontecer isto, os laterais alinham 
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com o defesa-central que não saiu a pressionar, funcionando como cobertura 

defensiva (ver figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 – Pressão do central ao portador da bola e cobertura defensiva da 

restante linha de defesas 

 

 4ª situação – Nesta situação, que representa a cobertura defensiva ao 

lateral quando este é ultrapassado pelo adversário, o nosso comportamento 

defensivo era o seguinte: o defesa-central do lado da bola saía na cobertura ao 

lateral, o outro defesa-central ajustava a posição e o pivot defensivo ocupava o 

lugar do central que saiu da posição, para se aproximar do central que saiu na 

cobertura. Também o lateral do lado contrário fechava o espaço interior, 

formando uma linha de três composta pelo central, pivot defensivo e lateral (ver 

figura 13). O lateral que tinha sido anteriormente ultrapassado pelo adversário 

vai ocupar o lugar de pivot defensivo (ver figura 14). 

 

 

 

 

 

 



 

 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 – Cobertura do central ao lateral quando este é ultrapassado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14 – Ajuste de posições, com o pivot (6) a ocupar o lugar do central e o 

lateral (2), anteriormente ultrapassado, a ocupar o lugar do pivot. 

 

3.4.4. Transição Defesa-Ataque 
 
 A transição defesa-ataque, apelidada também de transição ofensiva é 

atualmente um momento do jogo fundamental para conseguir ultrapassar as 

dificuldades impostas pelo o adversário. Este momento caracteriza-se pelos 

comportamentos que a equipa vai assumir após recuperar a posse de bola. 

 Aos nossos jogadores, incutimos duas ideias sobre o que pretendíamos 

para este momento do jogo. Após recuperarmos a posse de bola e em função 

da zona onde a recuperávamos e de acordo com a maior ou menor 
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desorganização do adversário, os nossos jogadores tinham de interpretar 

rapidamente se o momento pedia  que explorássemos a profundidade da 

equipa adversária (caso existisse muita desorganização) ou então optar por 

manter a posse de bola, partindo para uma organização ofensiva mais pensada 

e mais pausada. 

 
3.4.5 Esquemas de Bolas Paradas 
 
 Em situações de bolas paradas ofensivas o nosso objetivo seria sempre 

criar situações de dúvida e instabilidade à equipa adversária, tentando finalizar. 

 Em situações de bolas paradas defensivas, queríamos uma equipa 

agressiva no espaço e na bola, privilegiando uma defesa à zona (ver figura 15 

e 16). Após as bolas paradas defensivas, sair em transições rápidas, 

aproveitando a desorganização da equipa adversária, seria o nosso 

comportamento principal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 – Canto Defensivo   Fig. 16 – Livre Lateral Defensivo 
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Relativamente aos momentos que compõem o jogo de futebol, é importante 

ainda referir que estes não se dividem durante o decorrer dos jogos. Não 

podemos desassociar um momento de outro, eles vão acontecendo 

repetitivamente. Torna-se então difícil perceber quando começa um e quando 

termina outro. Isto deve-se ao fato do jogo possuir uma “natureza 

inquebrantável”, como refere Frade (2007). Mais se acrescenta que para cada 

momento do jogo tem de existir padrões de intencionalidades que definam a 

forma de jogar de determinada equipa (Castelo, 2004). Esses padrões são 

definidos como princípios de jogo, que variam consoante a equipa e as ideias 

do treinador. Os comportamentos anteriormente abordados representam os 

princípios relacionados com o Modelo de jogo (Guilherme, Frade e Amieiro, 

2008), que vão dar forma e identidade à equipa. 

 
3.5 Caracterização dos recursos materiais 
 
 O Boavista Futebol Clube possui instalações desportivas de excelente 

nível. Para além do estádio (figura 17), existem dois sintéticos (um de futebol 

11 e outro de futebol 7) situados ao lado do estádio que serve de apoio às 

equipas do departamento de formação e onde funciona também a Academia 

Boavista – Jaime Garcia. No entanto, estes dois campos possuem dimensões 

reduzidas o que condiciona quer os treinos quer os jogos, principalmente aos 

escalões de formação mais avançados. 

 Em 2008 fruto de uma parceria com a empresa portuguesa Global 

Stadium e com a empresa italiana Italgreen, o Complexo Bessa XXI foi dotado 

com 3 relvados sintéticos de última geração, permitindo o regresso da 

formação do Boavista à casa-mãe. No entanto, apesar da qualidade dos 

relvados sintéticos instalados, os mesmos não se encontram em perfeitas 

condições em alturas de muita chuva, visto a manutenção não ser realizada no 

tempo previsto. 

 O Estádio do Bessa XXI possui ainda diversos balneários, uma sala 

para o departamento médico, uma sala de organização de jogos para os 

diretores e um ginásio equipado com diversos equipamentos que permitem um 
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treino complementar de elevada competência, direcionado mais para a 

recuperação física dos jogadores. 

 O Boavista Futebol Clube é hoje em dia um clube eclético com 16 

modalidades tais como voleibol, andebol, boxe ou ginástica. O clube tem cerca 

de 24.000 associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 17 – Estádio do Bessa séc. XXI 
 
 
3.6. Condições para a realização das atividades 
 
 O Boavista Futebol Clube exerce toda a sua atividade futebolística 

usando apenas o Estádio e os dois campos situados junto do mesmo. Assim 

sendo, torna-se impossível fornecer as mesmas condições de treino a todos os 

escalões.  

 Em virtude desses constrangimentos, a prioridade para a presente 

temporada, foi fornecer as melhores condições de trabalho à equipa de Juvenis 

sub17 e Iniciados sub15, face à sua participação no Campeonato Nacional. 

 Ficou definido no início da época que durante a primeira fase do 

campeonato nacional, íamos treinar uma vez no campo de treinos nº2, e os 

restantes três treinos decorreriam no estádio (ver figura 18). O campo seria 

dividido em conjunto  com a equipa de sub 17, tendo cada treino a duração de 

75 minutos. Os jogos, nesta fase, seriam também disputados no Estádio. 
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Fig. 18 – Plano semanal de treinos da 1ª fase 
 

 Face ao não cumprimento do objetivo classificativo de nos apurarmos 

para a 2ª fase do Campeonato Nacional (ver anexo I), os treinos e o local dos 

jogos sofreram uma reestruturação. Os treinos passaram a ser realizados no 

campo nº3 e no campo nº2 (ver figura 19), tendo agora a duração de 65 

minutos. A maior desvantagem com esta restruturação surgiu das reduzidas 

dimensões que ambos os campos possuem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 – Plano semanal de treinos da fase de manutenção 
 

 Relativamente ao material disponível, tínhamos ao nosso dispor 10 a 14 

bolas por treino, 20 a 30 sinalizadores e 10 cones altos. Ao treinarmos em meio 

campo, teríamos direito também a uma baliza amovível que poderíamos utilizar 

a qualquer momento. 
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3.7 As minhas funções enquanto estagiário  
  
 Ao realizar este estágio, procurei fundamentalmente trabalhar com 

alguém que eu considerasse competente. A minha escolha recaiu no Treinador 

da equipa sub 15 do Boavista F.C, amigo desde os tempos dele na  Faculdade 

de Desporto. 

 O meu grande objetivo neste estágio era aprender o mais possível sobre 

planeamento, implementação e monitorizarão do processo de treino , e 

reconhecia nele essa capacidade pelas conversas que fomos tendo ao longo 

da última época, na qual fomos adversários, competindo no mesmo 

campeonato (Júnior B, sub17, 1ª divisão distrital). Para além disto , o “mister” é 

um amigo com o qual partilho de muitas ideias em comum sobre o treino e o 

jogo de futebol. 

 Desde cedo que tanto eu como a restante equipa técnica percebemos 

exatamente qual era o caminho a seguir. O nosso ciclo semanal de treinos era 

definido em conjunto, onde de uma forma geral definíamos o que deveríamos 

trabalhar ao longo da semana. Depois, no fim de cada treino, reuníamos e 

planeávamos o treino seguinte, em função do que se passou no próprio treino, 

no jogo passado e tendo em vista o adversário do jogo seguinte. 

 No decorrer dos treinos as minhas funções dividiam-se entre ser:  

• Responsável a 100% pelo aquecimento da equipa (exercícios com e sem 

bola, dependendo do local do treino e se o campo estaria livre no horário 

combinado); 

• Responsável a 100% pelo primeiro exercício do treino, que corresponderia 

à relação com bola, treinando predominantemente o pé não preferido; 

• Por norma, os treinos estariam sempre organizados em dois exercícios a 

decorrer ao mesmo tempo, ou um exercício mais macro usando todos os 

jogadores e o espaço total (meio-campo). Assim sendo, a minha função 

seria por vezes coadjuvar no exercício principal, ou então orientar o 

exercício complementar que variava entre trabalho de coordenação, 

exercícios de pliometria, exercícios de relação com bola, jogos reduzidos, 

exercícios específicos de finalização e treino da velocidade de reação. 
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 Como referi anteriormente, uma das minhas principais preocupações 

durante o processo de treino estava relacionado com a implementação e 

monitorização de exercícios em que os jogadores utilizariam o pé não 

preferido, fruto do estudo que me propus  a efetuar na realização deste estágio. 

No próximo capitulo deste trabalho explicarei detalhadamente o estudo 

realizado.



 

 

 

Capítulo IV – Desenvolvimento da Prática 
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4. Desenvolvimento da Prática 
 
4.1. Modelo de treino dos sub15 do Boavista Futebol Clube 
  
 Antes de mais, é importante referir que o modelo de treino só faz sentido 

existir se estiver rigorosamente ligado ao modelo de jogo. Partindo então da 

ideia que o jogo é o resultado daquilo que treinamos, definimos, 

independentemente do dia do treino, que estes teriam de ser intensos, 

competitivos e com muita densidade motora. Cada exercício de treino teria que 

ser elaborado e dirigido dentro de uma determinada lógica, indo sempre de 

encontro à ideia de jogo por nós definida. Se assim fosse, estaríamos mais 

perto de aplicar os comportamentos criados em treino nos momentos de 

competição. 

Na definição do nosso modelo de treino, consideramos o exercício como 

um meio fundamental para se atingirem os resultados pretendidos. Como tal, 

acreditamos que estes mesmos exercícios devem pressupor comportamentos 

específicos, criados por nós, obedecendo a uma certa lógica metodológica. 

  Assim sendo, ao elaborarmos os exercícios que compõem a unidade de 

treino tivemos em conta os seguintes aspetos: 

• Os princípios fundamentais do futebol – rejeitar a inferioridade numérica, 

evitar a igualdade numérica e criar superioridade numérica  (Queiroz, 

1983); 

• Os princípios específicos da defesa/ataque – Contenção/Penetração, 

Cobertura defensiva/Cobertura ofensiva, Equilíbrio/Mobilidade, 

Concentração/Espaço (Queiroz, 1983); 

• Os princípios fundamentais do treino – progressão, especificidade e 

individualidade (Verjoshanski, 2000); 

• Os princípios da equipa que contemplam os objetivos de cada unidade 

de treino e os objetivos específicos para cada exercício. 

 

 Ainda dentro deste modelo de treino, e na procurar de definir melhor e o 

mais cedo possível o nosso modelo de Microciclo ou Morfociclo Padrão, 
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definimos que as unidades de treino semanais teriam que abordar as seguintes 

situações: 

• Situações de relação bom bola – condução, finta, recepção, passe e 

remate – trabalhado na parte inicial do treino; 

• Situações coletivas em superioridade/inferioridade ou igualdade 

numérica incidindo no treino sectorial, intersectorial ou coletivo na parte 

fundamental do treino; 

• Alongamento muscular e trabalho de força geral na parte final do treino; 

• Paralelamente ás situações coletivas, realizava-se trabalho especifico de 

coordenação, velocidade, ou finalização. 

 

 Contudo, antes de apresentarmos o nosso microciclo padrão de treino, 

achamos importante abordar dois momentos que estão sempre presentes em 

cada unidade de treino – o momento da instrução dos exercícios e o momento 

de dar feedback aos jogadores. 

 Relativamente ao momento da instrução dos exercícios, este deve 

compreender aspetos como o volume da voz, a articulação, a entoação, o 

contacto visual, o entusiasmo do treinador e a uniformidade entre as 

mensagens verbais e não verbais (Rosado e Mesquita, 2009). Assim, uma das 

nossas principais preocupações na elaboração das unidades de treino 

prendeu-se com o momento da pré-instrução dos exercícios. Este é o momento 

onde o treinador transmite a informação aos jogadores sobre os objetivos do 

exercício e o que pretende ver acontecer no mesmo (Siedentop, 1991 in. 

Pacheco, 2005).  

 Após a pré instrução do exercício, surgem ainda mais dois momentos de 

instrução que se dividem entre o momento da instrução durante a realização do 

exercício e o momento da pós instrução, onde deve existir um reforço positivo 

daquilo que se pretendia com o exercício realizado. É importante que os 

jogadores sintam que obtiveram sucesso na realização dos exercícios 

(Siedentop, 1991).  

 Estreitamente ligado aos momentos de instrução surge o feedback 

utilizado por parte do treinador. Definimos no início da época que a utilização 
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do feedback interrogativo seria uma prática sistemática na interação com os 

jogadores. Entendemos que a utilização do feedback interrogativo é o mais 

indicado para esta faixa etária, visto que o objetivo é o de não fornecer a 

resposta ao jogador mas sim dar-lhe um conjunto de opções para a mesma 

situação, obrigando-o a pensar e a decidir em função dessa mesma situação. 

 Estes feedbacks podiam ser dirigidos a um só jogador, a um grupo de 

jogadores ou ao plantel inteiro. No entanto, consideramos que o “feedback 

interrogativo individual” é o mais relevante para desenvolver a capacidade do 

jogador em pensar e decidir por si só os constrangimentos que lhe são 

colocados. 

 Acreditamos que a aprendizagem pode ser melhorada mediante a 

qualidade da instrução dos exercícios e dos feedbacks utilizados, contribuindo 

assim para um melhor conhecimento do jogo por parte do jogador (Manoel, 

2001). 

 
4.1.1 Microciclo padrão 
 

 Apesar de na nossa concepção de treino definirmos a Periodização 

Tática como a metodologia de treino utilizada, denominámos o nosso ciclo 

semanal de treino de microciclo e não morfociclo para irmos ao encontro do 

que o coordenador técnico do Boavista definiu no inicio da época. 

 Este microciclo padrão corresponde então ao período de tempo 

existente entre o jogo anterior e o jogo seguinte (Domingo a Domingo). Na 

definição do mesmo teremos sempre em consideração o que se passou no 

jogo anterior e as características da equipa adversária do jogo seguinte. No 

entanto, e face ao escalão etário em questão, privilegiamos em primeiro lugar  

a evolução dos nossos jogadores e do nosso modelo de jogo ao invés do jogar 

adversário (Castelo, 2004). 
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Análise(Jogo Tática(coletiva Tática(setorial(e Esquemas(de(bolas
anterior intersetorial paradas

Organização(ofensiva (ofensivo(e(defensivo)
Relação(com(bola e(defensiva Subprincípios(

(tensão(+++) (tensão(+)
Jogos(reduzidos Grandes(princípios (duração(+) (velocidade(++)

baixa(complexidade (tensão(++) (desgaste(emocional(++) (desgaste(emocional(F/+)
(duração(+++)

(desgaste(emocional(+)

Jogo

3ª&Feira 4ª&Feira 5ª&Feira 6ª&Feira Sábado Domingo

Quadro 1 – Microciclo Padrão 
 

 

  

 

  

 

 

 

 Como definido no início do período preparatório, o nosso ciclo semanal 

de treino englobaria quatro treinos semanais (terça-feira, quarta-feira, quinta-

feira e sexta-feira) mais o jogo ao domingo (Quadro 1). 

 Assim, na distribuição semanal das componentes de treino, definimos 

que o treino de Terça-feira se iniciava com um primeiro momento de reflexão, 

onde conversávamos com os jogadores sobre os acontecimentos do jogo 

anterior. De seguida, o treino incidia na realização de exercícios de relação 

com bola e jogos reduzidos de baixa complexidade, assegurando assim a 

recuperação ativa dos jogadores. Face a esta disposição semanal, atribuímos 

maior importância aos treinos de Quarta-feira e Quinta-feira, privilegiando 

exercícios de situações coletivas, assegurando assim o treino aquisitivo 

coletivo da nossa forma de jogar. Logo, o treino de Quarta-feira, em virtude de 

treinarmos no estádio (campo grande), privilegiava o treino tático coletivo 

composto por exercícios de organização ofensiva e defensiva, variando a 

condicionante da igualdade/superioridade/inferioridade numérica. Já o treino de 

Quinta-feira abordava a tática sectorial e intersectorial. Por fim, o treino de 

Sexta-feira debruçava-se principalmente nos esquemas de bola parada, 

ofensivos e defensivos. 

 Ainda sobre o planeamento do nosso microciclo padrão, este estava 

delineado para responder às questões colocadas pelo estudo exploratório que 

foi realizado durante a época desportiva. Este estudo pretendia avaliar se 

existia o aumento da utilização do pé não preferido em situação de jogo, após 

um trabalho técnico especifico para o membro referido, com a duração de seis 
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meses. Assim, os primeiros 15 minutos de cada treino eram iniciados com a 

realização de exercícios técnicos para o pé não preferido. 

 Definir a construção do microciclo padrão não foi tarefa fácil. É natural 

existirem divergências de opiniões quando uma equipa técnica é constituída 

por 4 elementos que pretendem uma melhoria constante da equipa. A única 

alteração que eu realizaria, caso fosse possível, no microciclo padrão, era 

trocar as componentes do treino de Quarta-feira pelas de Quinta-feira e vice-

versa. No entanto, face aos constrangimentos relativamente ao campo 

disponível para o treino e aos recursos materiais existentes, optámos por 

definir assim o nosso microciclo padrão, o qual seguimos na sua totalidade 

para a  elaboração dos planos semanais de treino. 

 
4.1.2 Microciclo semanal e a sua justificação 
 

 O microciclo analisado decorreu na semana de 30 de Setembro a 6 de 

Outubro (Quadro 2). Este foi pensado e planeado para, numa primeira fase, 

recuperar os jogadores após um jogo muito intenso, principalmente a nível 

psicológico. Numa segunda fase, criamos exercícios de treino que nos 

permitissem trabalhar três aspectos que considerávamos importantes para a 

evolução da equipa, sendo eles a manutenção da posse de bola, o jogo interior 

ofensivo por parte dos laterais e a mudança de atitude, de ofensiva para 

defensiva no momento da perda da posse de bola – “agressividade defensiva 

imediata”. As unidades de treinos que o representam vão ser apresentadas de 

seguida, seguindo-se uma reflexão crítica para cada uma delas. 
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Quadro 2 – Microciclo nº10 
 

 

 

Boavista(Futebol(Clube(–(201342014(
Mauro(Santos,(João(Almeida,(João(Lobo(e(Emanuel(Costa(

PLANO DE MICROCICLO nº10 
ÉPOCA 2013|2014 

Escalão: Iniciados (sub15)   Clube: Boavista Futebol Clube 
Mês: Outubro 
Ciclo Semanal De: 30 Setembro de 2013 a 6 Outubro de 2013  

DIA Unidade de treino Objetivos 

2ª FEIRA 30 FOLGA 

3ª FEIRA 1 
Treino Nº36 

19H15 
Estádio 

•  Promover a recuperação fisica e 
emocial dos jogadores 

•  Exercitar a relação com bola 

4ª FEIRA 2 
Treino Nº37 

20H15 
Estádio 

•  Exercitar a manutenção da posse 
de bola 

•  Exercitar o jogo ofensivo interior 

5ª FEIRA 3 
Treino Nº38 

20H15 
Campo treinos nº2 

•  Exercitar a mudança de atitude e 
agressividade defensiva 

6ª FEIRA 4 
Treino Nº39 

20H15 
Estádio 

•  Melhorar a relação intersetorial 
•  Exercitar esquemas de bolas 

paradas 

SABADO 5 - 

DOMINGO 6 
Jogo 

6ª jornada Campeonato Nacional 
Boavista F.C. vs C.D. Trofense 
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Unidades de treino do Microciclo nº10  
  

 Após a apresentação e justificação do microciclo padrão e do microciclo 

semanal, achamos importante apresentar as unidades de treino de uma 

semana de trabalho da nossa equipa, mostrando com maior clareza a nossa 

forma de trabalhar. 

 Optámos por apresentar as unidades de treino do microciclo nº10, 

realizado na semana de 30 de Setembro a 4 de Outubro de 2013, porque 

surgiu após uma vitória difícil sobre um adversário direto e poderia existir algum 

relaxamento/conforto por parte da equipa. Outra das razões para a 

apresentação deste microciclo deveu-se à introdução de mais um 

comportamento ofensivo que queríamos ver presente na nossa forma de jogar. 

 Assim sendo, e antes de apresentar detalhadamente os exercícios 

realizados nas 4 unidades de treino que compuseram este microciclo, achamos 

importante justificar o porquê da sua estruturação. O treino de Terça-feira foi 

realizado com o objetivo principal de recuperar os jogadores mais utilizados no 

jogo anterior e dar tempo de jogo, através de situações de jogos reduzidos, aos 

menos utilizados. Assim, no treino seguinte, acreditávamos que praticamente 

todos os jogadores estavam num estado ideal face à dicotomia esforço-

recuperação. O treino de Quarta-feira, visto ser realizado num espaço de 

grande dimensão (estádio) era direcionado para exercícios macro, treinando 

fundamentalmente os grandes princípios da nossa organização ofensiva e 

defensiva. Já o treino de Quinta-feira, realizado num campo de reduzidas 

dimensões, era pensado e elaborado para estimular a reação dos jogadores à 

perda de bola e a preocupação de melhorar e manter a bola em nossa posse o 

maior tempo possível. Neste treino o grande objetivo era melhorar o 

comportamento da equipa ao nível das transições (ataque-defesa e defesa-

ataque). Para nós, os momentos de transição assumem uma grande 

importância para atingirmos uma melhor qualidade de jogo. Por fim, o treino de 

Sexta-feira, sendo o último antes do jogo de Domingo, tinha a preocupação de 

trabalhar a finalização, principalmente dos avançados, e as situações de bola 

parada, ofensivas e defensivas, por nós criadas. 
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Page 1 -- Treino 36 | JMS-JA-JL-EC Copy

Treino 36 | JMS-JA-JL-EC Copy
Date: 01/10/13

Category: BOAVISTA FC 2013/2014 Campeonato Nacional SUB15

Duration: 74 min

Exercitar a relação com bola
Treinar o passe e a recepção (manutenção da posse de bola)

Parte inicial

Mobilidade articular / Propriocetividade
distância:15/20 metros

- Técnica de corrida
- corrida saltada
- multisaltos + flexibilidade balística 

Nota: os jogadores que jogaram mais de 50' no jogo anterior iniciam o treino no ginásio, fazendo 
alongamentos + 7' de corrida contínua - Ruben, Tiago, Edgar, Ferreirinha, Futre, Litos, Cruz e João 
Miguel

Duration: 15 min (15 min x 1)

2x1+GR | Futevolei 

2x1+GR
Atacar o espaço e o adversário (libertar o jogador em cobertura ofensiva)
Incluir a finta para retirar o equilíbrio ao defensor

Defender: Diogo O, João C., Moutinho, Filipe, Rui Bruno
Orientação dos apoios e posição do centro de gravidade bem como os referenciais de pressão

NOTA: NA 1ª REPETIÇÃO O EXERCÍCIO É REALIZADO COM O PÉ NÃO DOMINANTE

Duration: 20 min (10 min x 2)

Parte fundamental

Relação com bola com interações simples. (sem oposição)

Duas bolas em simultâneo
Jogadores tem sempre que realizar a finta proposta, seguida de acção especifica (cruzamento, 
remate, rotação, tabela ...)

Mauro (laterais e extremos)
Bola jogada no extremo/lateral (largura/espaço interior)
Lateral aberto - quaresma e ataque ao espaço interior
Lateral fechado - simulação e passe para o extremo em largura
Extremo aberto - Ronaldo e passe para a entrada do lateral
SEGUE-SE SEMPRE CRUZAMENTO, PASSE ATRASADO E FINALIZAÇÃO

Lobo (avançados e extremos)
Avançado - rotação com calcanhar/stepover/calcanhar-calcanhar + finalização OU uma destas 
situações mais passe para o extremo

João (interiores e avançados)
Interiores - abrir para receber, receber e rodar + finta + tabela com o interior contrário e finalização 
OU em vez de trabalhar com o interior, tabela e joga com o avançado

Emanuel (centrais e Gr)
Centrais - treinador joga bola longa, central deve atacar de cabeça, direccionado para o outro 
central. Este ataca o espaço, faz uma finta e faz o passe novamente para o treinador.
Gr - deve atacar a bola no ponto mais alto, solicitar a largura dos centrais e sair a jogar curto com a 
mão. Pode tabelar com o central e jogar longo para o treinador receber bola.

Duration: 16 min (8 min x 2)
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Page 2 -- Treino 36 | JMS-JA-JL-EC Copy

GR+5x5+GR + 5 (holandês) | 4+1x3 (Meinho)

Gr+5x5+Gr + 5 (holandês) (Mauro e Lobo)
Equipa que marca continua a atacar
Explorar desmarcações de apoio e ruptura, apoio frontal e poucos toques na bola
3 períodos de 5'

4+1x3 (meinho) (João e Emanuel)
períodos de 3 minutos e depois trocam os três jogadores do meio.

Duration: 18 min (6 min x 3)

Parte final

Alongamentos musculares (em pares)
- Gémeos
- Isquiotibiais
- nadegueiros
- quadricipite
- adutores

Livres frontais
João M., Edgar, Sardinha, Tiago e Gonçalo 

Duration: 5 min (5 min x 1)
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Reflexão do treino nº 36 – 1 de Outubro de 2013 
 

 No jogo anterior, alcançamos uma importante vitória sobre o nosso 

adversário direto na luta pelo segundo lugar, lugar esse que daria acesso à 

segunda fase do Campeonato Nacional. Foi uma vitória esclarecedora, onde 

marcamos dois golos e não consentimos nenhum. 

 Numa fase inicial do treino, e como era hábito, dividimos o grupo em 

dois. Um grupo era constituído pelos jogadores que jogaram mais de 50 

minutos no jogo anterior. O outro era constituído pelos restantes jogadores da 

equipa. Os primeiros, começaram por realizar alongamentos no ginásio mais 

corrida contínua seguindo-se um jogo de carácter lúdico de futvolei. Os 

restantes jogadores realizaram o aquecimento habitual (sem bola, visto o 

campo estar ocupado até ao inicio do nosso treino) seguindo-se um exercício 

de finalização (2x1+Gr) trabalhando numa primeira fase o pé não dominante. 

 Na parte fundamental do treino, integramos todos os jogadores, 

realizando um exercício a meio campo, onde os jogadores teriam que 

desempenhar alguns comportamentos táticos de acordo com a  sua posição, 

associando sempre uma finta (relação com bola). Este exercício era realizado a 

uma intensidade média, requerendo alguma concentração por parte dos atletas 

visto estarem duas ou mais bolas “vivas” no exercício. 

 No exercício seguinte dividimos novamente o plantel em dois grupos. O 

grupo dos jogadores que aturam mais de 50 minutos efetuou um exercício de 

baixa complexidade (meinho 4+1x3). Este exercício decorreu em períodos de 3 

minutos, seguindo-se uma série de alongamentos no fim de cada um desses 

períodos. Paralelamente, os restantes jogadores realizaram um exercício mais 

intenso (Gr+5x5+Gr+5 – treino holandês). Com este exercício pretendíamos 

que os jogadores menos utilizados no jogo anterior “ganhassem minutos” para 

estarem no mesmo patamar competitivo dos mais utilizados. 

 O primeiro treino da semana foi realizado num bom ambiente e com 

bastante empenho por parte dos atletas. Os objetivos pretendidos com os 

exercícios realizados foram alcançados de forma satisfatória.  

   



 

 77 

 Este treino, à semelhança de muitos treinos de inicio de semana, teve 

uma componente muito específica da relação do jogador com a bola. 

Acreditamos que nesta faixa-etária, o contacto bom a bola é fundamental para 

o desenvolvimento técnico do atleta. Incentivamos os nossos jogadores a 

experimentarem e a aperfeiçoarem gestos técnicos aos quais dávamos nomes 

de jogadores mundialmente conhecidos (Ribery, Quaresma, Ronaldo, etc.)  

com o objetivo de os motivar e mostrar que o que os melhores fazem eles 

também podem fazer, treinando. 
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Page 1 -- Treino 37 | JMS-JA-JL-EC

Treino 37 | JMS-JA-JL-EC
Date: 02/10/13

Category: BOAVISTA FC 2013/2014 Campeonato Nacional SUB15

Duration: 74 min

Objetivos pretendidos para o treino:
- Exercitar a manutenção da posse de bola com a presença de jogadores neutros
- Treinar o ataque ao espaço interior
- Reconhecer os referenciais de pressão, partindo do bloco médio

Parte inicial

Mobilidade articular + Propriocetividade
distância 15/20 metros
7'

Relação com bola - PÉ NÃO DOMINANTE
Em cada quadrado, estão dois jogadores por cone. O exercício desenrola-se com 4 bolas em 
simultâneo, onde o jogador tem de conduzir a bola até ao cone alto, fazer a finta indicada pelo 
treinador e cortar para o cone à sua direita

12' (6' sentido direita ; 6' sentido esquerda)

Duration: 20 min (20 min x 1)

4x4+2 | 1+1x1+GR

4x4+2 (jogadores neutros - interiores/avançados/pivôs)
espaço 30x45m com zona final após as balizas para os jogadores solicitarem a bola em 
profundidade
Dinâmica: equipa em posse deve manter a bola, esperando pelo momento certo para fazer a bola 
passar pelas mini balizas, onde deverá aparecer um colega a solicitar a bola em profundidade.
Jogadores neutros jogam pela equipa que está em posse, e também podem receber a bola em 
profundidade

Pontos: 20 passes ou mais = 50 pontos
10-20 passes e receber bola na zona final = 200 pontos

1+1x1+GR - médio a receber de costas com pressão ativa do defensor (vermelho)
O jogador que recebe bola tem de perceber se a melhor opção é rodar e rematar (ver a posição do 
defesa antes de decidir) ou tabelar com o jogador que lhe fez o passe (caso o defensor esteja junto 
a ele) criando uma situação de finalização 2x1

Duration: 24 min (6 min x 4)

Parte fundamental

Gr+9x8+Gr

Equipa vermelha organizada em 1-4-3-2 (jogam sem avançado)
Equipa azul organizada em 1-2-3-3 (jogam sem centrais)

Bola inicia nos treinadores (pretos) que jogam uma bola longa para o espaço entre os centrais e  
Gr, onde o avançado contrário pode atacar (azuis em bloco intermédio)
Vermelhos - após a bola longa do treinador, o jogo desenrola-se normalmente. A equipa vermelha 
numa primeira fase deve procurar manter a posse de bola (laterais-Gr-centrais) e depois deve 
procurar finalizar através do jogo interior, aproveitando a ausência de centrais da equipa contrária.
Azuis - reconhecer referenciais de pressão e fechar o espaço interior.

12 passes e finalização = 200 pontos

Duration: 30 min (15 min x 2)
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Page 2 -- Treino 37 | JMS-JA-JL-EC

Parte final
Alongamentos musculares (em pares)
- Gémeos
- Isquiotibiais
- nadegueiros
- quadricipite
- adutores

Livres frontais
Rafael Braga, Maia e Gonçalo
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Reflexão do treino nº 37 – 2 de Outubro de 2013 
 
 O treino de quarta-feira teve uma componente mais macro (exercícios 

de maior duração, num maior espaço, com um número maior de jogadores). Na 

nossa concepção, um treino com estas características deveria acontecer 

apenas na quinta-feira, no entanto, o treino de quinta-feira era realizado no 

campo nº2, que possuía dimensões reduzidas. Assim sendo, não nos restava 

outra hipótese senão treinar nestes moldes à Quarta-feira. 

 Neste treino, começamos por fazer uma pequena ativação, enquanto o 

campo não ficava livre, iniciando depois o treino com um exercício de relação 

com bola (passe, condução e recepção de bola). Este exercício foi todo 

realizado com o pé não dominante. 

 De seguida passamos para um exercício, onde o objetivo principal 

passava por manter a posse de bola, em superioridade numérica, estando 

cada equipa responsável por defender duas mini-balizas (4x4+2). Neste 

exercício queríamos potenciar, para além da manutenção da posse de bola, o 

surgimento do passe de ruptura. Este passe teria que ser efetuado por entre as 

mini-balizas (simulando a situação de jogo, onde a bola entraria no espaço 

entre o lateral e central). A equipa só teria a maior pontuação no exercício (200 

pontos) se fizesse entre 10 e 20 passes, passando posteriormente a bola por 

uma das mini baliza, onde um jogador, fazendo uma desmarcação de ruptura, 

receberia a mesma. 

 Paralelamente a este exercício, decorreria um outro de finalização em 

situação de superioridade numérica (1+1x1+Gr), onde queríamos trabalhar a 

percepção do jogador que recebe a bola de costas para a baliza adversária. 

Fundamentalmente queríamos que o jogador percebe-se se podia receber, 

rodar e finalizar, ou então, se devia de receber, jogar em apoio frontal com o 

colega de equipa, partindo então para uma situação de 2x1. 

 Já na parte fundamental do treino, realizámos um exercício a meio-

campo, de longa duração (30 minutos), em que participavam todos os 

jogadores. Neste exercício, uma equipa era composta por 10 jogadores (Gr+9) 

e estava estruturada em 1-4-3-2 (joga sem avançado) e outra por 9 jogadores 

(Gr+8) estruturada em 1-2-3-3 (jogam sem centrais).  



 

 81 

 Com este exercício queríamos melhorar a manutenção e posse de bola 

na nossa primeira fase de construção, iniciando essa mesma construção pelo 

guarda-redes (que tomaria uma das três opções que tínhamos definido para as 

nossas saídas curtas). Outro grande objetivo deste exercício, e daí não 

existirem centrais na equipa azul, era potenciar o jogo interior ofensivo, quer 

pela entrada do lateral, quer pelo extremo. O treino terminou com uma série de 

alongamentos. 

 Tanto no exercício de posse de bola (4x4+2) como no exercício da parte 

fundamental as impressão retiradas foram positivas. No entanto, no exercício 

de (4x4+2) os dois primeiros períodos não correram tão bem como era 

suposto. A maior dificuldade existente no exercício foi o surgimento do jogador 

por trás das balizas para receber o passe de ruptura. No entanto, após algum 

tempo de exercitação, esse comportamento acabou por surgir já de uma forma 

mais natural. No exercício (Gr+9x8+Gr) há que realçar que a equipa em 

superioridade numérica conseguiu realizar uma boa posse de bola no meio 

campo adversário finalizando depois muitas jogadas recorrendo ao jogo 

interior, preferencialmente pela entrada do lateral. Acreditamos que este 

comportamento tático pode ser importante para a evolução do nosso jogar, 

visto os nossos laterais terem bastante facilidade de progressão, drible e 

remate quer com o pé direito quer com o esquerdo. 
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Page 1 -- Treino 38 | JMS-JA-JL-EC

Treino 38 | JMS-JA-JL-EC
Date: 03/10/13

Category: BOAVISTA FC 2013/2014 Campeonato Nacional SUB15

Duration: 73 min

Objetivos pretendidos para o treino:

- Interpretar o momento de conquistar a bola ou condicionar o adversário (recuperação defensiva dos colegas)

- Melhorar a mudança de atitude e a agressividade defensiva

- Reconhecer os referenciais de pressão

Parte inicial

Mobilidade articular (7')

 Técnica de corrida

 Flexibilidade balística

 Propriocetividade

+ Trabalho de coordenaçao (7')

Duration: 15 min (15 min x 1)

Situação 3x2+GR

AZUIS (Mauro e João)

Atacar o espaço (atrair a marcação)

Preencher os 3 corredores 

Reconhecer o momento para jogar em profundidade

Desmarcação  dos jogadores sem bola (ocupar corredor livre)

Golo = 25 pontos

VERMELHOS (Lobo e Emanuel)

Orientação dos apoios 

Posição do centro de gravidade

Condicionar os adversários a atacar por um lado, para depois pressionar para ganhar a bola nesse 

corredor (mais fácil ganhar bola no corredor do que no meio)

Impedir que haja golo = 50 pontos

Duration: 14 min (7 min x 2)
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Page 2 -- Treino 38 | JMS-JA-JL-EC

Parte fundamental

5+5x5 | Finalização 1+1xGR

5+5x5 (Mauro e Lobo)

Manter a posse de bola o maior número de passes possíveis.

Pontos:

Recuperação de bola =50 pontos

Recuperação de bola + 8 passes (200 pontos) - para potenciar a reação da equipa mal perca a 

posse de bola

Finalização 1+1xGR (João e Emanuel)

Trabalho de coordenação + remate (alternar o remate entre o pé direito e o pé esquerdo)

Nota: Na segunda variante (esquema do lado esquerdo do plano), pretende-se o remate seja 

cruzado (de preferência rasteiro)

(3 minutos de exercitação por variante)

10 pontos por cada golo marcado

25 pontos para cada defesa do GR

Duration: 30 min (15 min x 2)

Parte final

3x3 Transição

Exercício de intensidade máxima.

Equipa que está com bola, após finalizar a jogada tem de defender a sua baliza (mudança de 

atitude)

Pontos

Golo = 5 pontos

Golo + evitar transição no meio campo ofensivo = 200 pontos

Golo + evitar golo = 100 pontos

Duration: 14 min (7 min x 2)

Alongamentos musculares (em pares)

- Gémeos

- Isquiotibiais

- nadegueiros

- quadricipite

- adutores
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Reflexão do treino nº 38 – 3 de Outubro de 2013 
  
 
O treino de Quinta-feira era realizado sempre no campo nº2, que como já referi 

anteriormente, possui dimensões reduzidas. Este treino incidiu 

permanentemente  nos aspetos de mudança de atitude defesa-ataque / 

ataque-defesa e na agressividade defensiva. 

 Por forma a rentabilizar melhor o nosso treino, começamos por fazer, 

novamente, um aquecimento (mobilidade articular) na zona atrás da baliza até 

termos o nosso espaço de treino livre. Após um breve aquecimento, realizamos 

um trabalho de coordenação. 

 De seguida, e como primeiro exercício, realizamos uma situação de 

finalização 3x2+Gr. Neste exercício, dois treinadores ficaram responsáveis pela 

equipa atacante e os outros dois responsáveis pela equipa que defendia. Com 

este exercício pretendíamos que os atacantes, ao estarem a jogar em 

superioridade numérica, atacassem o espaço, atraindo a marcação do defesa, 

libertando depois a bola para o colega de equipa que estava sem marcação, 

para este finalizar. Aos defesas pedíamos que tentassem encaminhar o jogo 

adversário para um dos corredores laterais, por forma a tentar recuperar a bola 

nesse espaço. Aplicámos este exercício porque fomos verificando que a nossa 

equipa não estava a definir (finalizar) corretamente as jogadas quando chegava 

ao ultimo terço do campo em vantagem numérica. 

 Na parte fundamental do treino decorreram dois exercícios em 

simultâneo. No exercício 5+5x5, estavam duas equipas em posse e uma 

equipa a tentar recuperar a bola (meinho das 3 equipas). Neste exercício 

atribuímos pontos para três situações. Caso as equipas em posse fizessem 20 

passes, receberiam 100 pontos. Por cada recuperação da equipa que estava 

sem bola receberia 50 pontos, mas caso recuperassem a bola e fizessem 8 

passes (com a equipa que se manteria em posse) receberiam 200 pontos. Com 

estas regras pretendíamos verificar dois comportamentos. Primeiro, que as 

duas equipas em posse tentassem manter a bola em seu poder o maior tempo 

possível. Em segundo lugar pretendíamos ver a equipa que errou (ao perder a 

posse a bola) a mudar rapidamente o seu comportamento, de ofensivo para 
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defensivo e pressionante, recuperando a bola sem que o adversário realizasse 

mais de 8 passes. Este exercício foi bem interpretado pelos jogadores. 

Notámos que a mudança de atitude ofensiva para defensiva vou compreendida 

e bem realizada, face também às indicações chaves utilizadas pelos 

treinadores. Paralelamente a este exercício, decorreu um outro de finalização 

(1+1xGr) em que queríamos potenciar o remate com o pé direito e pé 

esquerdo, dando também importância ao remate cruzado rasteiro. 

 No ultimo exercício do treino realizamos uma situação de Gr+3x3+Gr 

(transição). Neste exercício, a equipa que estava a atacar, após finalizar a 

jogada, teria que mudar o “chip” e rapidamente ir defender a sua baliza. Neste 

exercício a atribuição de pontos foi também fundamental para realçar aquilo 

que realmente queríamos dos jogadores. Caso a equipa marcasse golo, 

receberia apenas 5 pontos. No entanto, se marcasse golo e evitasse o golo 

adversário receberia 100 pontos e caso marcasse golo e evitasse o golo 

adversário no seu meio campo ofensivo receberia 200 pontos. Com isto, 

quisemos atribuir enorme importância ao momento de reação após a perda da 

bola. Mais uma vez, o comportamento principal, que era a mudança de atitude 

ofensiva para defensiva foi verificado, tendo o exercício atingido uma dinâmica 

muito intensa tal como era pretendido. 

 Acreditamos nós que o momento de transição ataque-defesa é 

fundamental para o nosso eficiente comportamento defensivo, permitindo-nos 

ser agressivos a pressionar o adversário, para recuperar bola o mais cedo 

possível e o mais próximo da baliza adversária. 

 Este treino decorreu conforme o planeado. Estava a ser uma semana 

muito boa de trabalho, onde a informação, por nós transmitida, estava a ser 

bem aceite por parte dos jogadores. Foi um treino desgastante, onde 

procuramos que os jogadores colocassem uma intensidade semelhante à que 

queremos ver presente em jogo. 
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Page 1 -- Treino 39 | JMS-JA-JL-EC

Treino 39 | JMS-JA-JL-EC
Date: 04/10/13

Category: BOAVISTA FC 2013/2014 Campeonato Nacional SUB15

Duration: 73 min

Objetivos pretendidos para o treino:
- Melhorar a interação intersetorial e a finalização
- Atacar o espaço aéreo e subir imediatamente a linha defensiva
- Realizar as combinações ofensivas nas bolas paradas

Parte inicial

Mobilidade articular + velocidade de reação 7'

Exercício passe e recepção orientada com o PÉ NÃO DOMINANTE 7'
Nota: neste exercício os jogadores começam por fazer apenas recepção orientada antes de 
efetuar o passe, e à medida que o exercício se vai desenrolando o treinador vai pedindo após a 
recepção da bola, uma determinada finta (quaresma, ronaldo, ribery, etc), antes de passar.

Duration: 15 min (15 min x 1)

Interação intersetorial (passe) + finalização
1ª situação (VERMELHO)
- Central conduz e entrega no extremo (que entra no espaço interior). O extremo joga com o 
interior, que faz um passe em profundidade para o lateral, que efetua cruzamento

2ª situação (AZUIS)
- O central conduz bola e passa para o interior. Este faz um passe para o lateral e efetua uma troca 
com o extremo (extremo vem dentro, interior faz uma desmarcação em ruptura). Interior receba a 
bola e efetua cruzamento.

NOTA: em ambas as situações dois jogadores (amarelos) atacam as zonas de finalização + um 
interior/extremo (azuis e vermelhos)

NOTA 2: no 1º período, o exercício decorre com a oposição de um central e no 2º período estão 
dois centrais a fazer oposição

Pontos
Golo = 10 pontos
interceção defesa/defesa do GR = 20 pontos

Duration: 14 min (7 min x 2)

Parte fundamental

7x6+Gr (Mauro e João)
Bolas paradas - livre lateral defensivo
Neste exercício, ter maior preocupação com os 6 jogadores que estão a defender (azuis) - Defesa 
zonal (uma linha de 4 + uma linha de 2)

3x3+jogador neutro (Lobo e Emanuel)
Exercício complementar

Duration: 20 min (10 min x 2)
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Page 2 -- Treino 39 | JMS-JA-JL-EC

Gr+10x8+GR - Canto + transição

Gr+10 - Lobo e João
Treinar a movimentação do canto 1; canto da bandeira e canto sem sinal.
Fazer rápidas transições defensivas caso não consigamos marcar golo

8+Gr - Mauro e Emanuel
Ter em atenção a marcação à zona e ver se todos estão a atacar corretamente o seu espaço 
(atacar sempre o espaço da frente, nunca o de trás)
Recuperando bola, seja através do Gr, seja através de uma intercepção, procurar lançar 
rapidamente a transição jogando no jogador mais longe (extremo do lado oposto do canto)
NOTA: Após a intercepção da bola a linha defensiva deve subir o mais rapidamente possível. 

Pontos:
Canto+golo = 50 pontos
Evitar que seja golo = 50 pontos
Evitar que seja golo + golo após transição = 200 pontos

Duration: 24 min (12 min x 2)

Parte final
Alongamentos musculares (em pares)
- Gémeos
- Isquiotibiais
- nadegueiros
- quadricipite
- adutores

Marcação de Pênaltis
Futre
Gonçalo
Tiago
Sardinha
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Reflexão do treino nº 39 – 4 de Outubro de 2013 
 
 O treino de sexta-feira foi orientado para trabalhar aspectos de bola 

parada, relacionados com a estratégia que queríamos para o jogo de domingo. 

 Iniciamos este treino com a habitual mobilidade articular, acrescentando 

depois um exercício para trabalhar a velocidade de reação. De seguida, já com 

o campo totalmente livre, realizámos um exercício de relação com bola (passe, 

recepção orientada, finta e passe novamente) com o pé não dominante. 

 O exercício seguinte englobou a totalidade do grupo e serviu 

fundamentalmente para trabalhar a relação intersectorial associando também o 

momento de finalização. Neste exercício definimos duas situações diferentes, 

relacionando o defesa-central, o defesa-lateral, o interior e o extremo. Após a 

realização de uma das duas situação definidas pela equipa técnica, existiria um 

momento de finalização, estando dois jogadores para finalizar contra um 

defensor (no segundo período deste exercício estariam dois defensores). 

 Na parte fundamental desta unidade de treino, começamos por dividir o 

grupo em dois. No exercício principal o objetivo era treinar o posicionamento 

defensivo zonal no livre lateral adversário (7x6+Gr). Neste exercício, a equipa 

constituída por sete jogadores (simulando o adversário) executava um livre 

lateral com o objetivo de fazer golo. Já a equipa constituída por 6 jogadores 

mais Gr, cumprindo com o posicionamento definido (uma primeira linha de 

quatro jogadores, e uma segunda linha de dois jogadores) teria que evitar o 

golo. Em simultâneo estava a ser realizado um exercício complementar (jogo 

3x3+jogador neutro). 

 Já no ultimo exercício do treino organizamos uma situação de 

Gr+10x8+Gr, onde o principal objetivo era trabalhar a movimentação ofensiva 

na marcação de um canto seguindo-se um momento de transição. A equipa 

constituída por 10 jogadores marcava um canto, onde queríamos ver 

trabalhado a movimentação do canto 1, canto da bandeira e o canto sem sinal. 

Após a marcação do canto, a equipa constituída por 8 jogadores teria que 

impedir o golo, e partir rapidamente para uma transição ofensiva, saindo 

preferencialmente pelo extremo que estaria colocado do lado contrário onde o 

canto foi batido, procurando finalizar a jogada o mais rápido possível. A outra 
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equipa após marcar o canto, e caso não finalizasse a jogada, teria que 

defender a sua baliza, impedindo a transição ofensiva do adversário. Este 

exercício foi realizado para trabalhar não só o momento da marcação do canto 

bem como a reação caso a bola permanecesse em jogo. Acreditamos que ao 

realizar um exercício em que exista, por exemplo, a marcação de um canto 

seguindo-se uma situação de jogo, a equipa estará melhor preparada para o 

que acontecerá em jogo. Além disso, os jogadores aceitam melhor um 

exercício deste género em vez do tradicional exercício de bolas paradas, onde 

se marca um canto, a jogada termina e volta-se a repetir exatamente o mesmo, 

vezes sem conta. 

 O treino terminou com uma série de alongamentos e a marcação de 

penáltis dos jogadores definidos para tal momento em jogo. 

 E assim terminou a semana de treinos. Foi uma semana exigente, onde 

introduzimos novos comportamentos táticos, tais como o jogo interior do 

lateral/extremo e onde voltamos a incidir em comportamentos que queríamos 

ver melhorados tais como a pressão e a reação à perda da posse de bola. 

 
4.2 O momento da competição e a sua análise 
 
 No inicio do período preparatório ficou definido, pela equipa técnica, a 

não realização de trabalho de observação dos nossos adversários. 

Acreditamos que neste escalão, apesar de estarmos a disputar um 

Campeonato Nacional, o fundamental seria apresentar uma ideia de jogo 

própria e em constante evolução, não nos orientando em demasia pelas 

qualidades ou fragilidades do adversário. Fruto também da realidade do Clube, 

executar um trabalho eficiente de observação tornar-se-ia difícil face à 

ausência de meios e de recursos para tal. 

 
4.2.1 A importância da existência de um modelo de aquecimento  
 
  Os momentos que antecedem um jogo de futebol podem condicionar 

positiva ou negativamente o desempenho da equipa. Assim sendo, a 

elaboração do modelo de aquecimento foi uma das nossas primeiras 
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preocupações. 

 Em virtude de não existir no Boavista F.C uma uniformização de um 

modelo de aquecimento para as respetivas equipas, tivemos total liberdade 

para definirmos o nosso próprio modelo. 

 Nos escalões de formação, uma das maiores dificuldades para a 

elaboração de um modelo de aquecimento prende-se com o tempo disponível 

que se tem para a realização do mesmo. A maioria dos nossos jogos seriam 

disputados às 11 horas, pelo que, em muitos campos, estariam a decorrer 

jogos às 9 horas. Se assim fosse, o tempo para o nosso aquecimento seria 

reduzido. Como tal, optámos por criar dois modelos. O primeiro seria o modelo 

a usar sempre que o campo estivesse livre 50 minutos antes do nosso jogo. 

Caso isso não fosse possível, baseando-nos no modelo original, criamos um 

modelo de aquecimento “express”. 

 Assim sendo, o nosso modelo de aquecimento, obedecia aos seguintes 

momentos: 

• O aquecimento começava com um exercício, realizado a pares, com a 

duração de 7 minutos. Aqui, pedíamos aos jogadores para realizarem 

todas as ações que iriam necessitar em jogo, tais como o passe curto, 

passe longo, recepção da bola com o pé e com o peito, jogo aéreo, 

condução de bola em progressão e proteção, etc.; 

• De seguida passávamos para a mobilidade articular seguindo-se um 

exercício de velocidade de reação e aceleração com o objetivo de 

aumentar a “intensidade” dos jogadores; 

• O terceiro momento do aquecimento correspondia a uma série de 

alongamentos dinâmicos; o momento seguinte decorreria uma situação 

de posse de bola (figura 20). Existiam 3 equipas (uma constituída pelos 

4 defesas, outra constituída pelos 3 médios e uma ultima constituída 

pelos 3 avançados). Cada uma das equipas ia ao meio durante 2 

minutos, enquanto as outras duas tentavam manter a posse de bola o 

maior tempo possível. As equipas em posse, ao sinal do treinador, 

podiam finalizar numa das 4 balizas existentes no exercício. 
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Fig. 20 – exercício de aquecimento 4x3+3 
 

• Já na fase final do aquecimento, escolhíamos sempre um exercício que 

ia de encontro a um comportamento tático que queríamos ver presente 

no jogo. Um dos exercícios mais utilizados nesta fase foi o Gr+5x5 

(figura 21) onde privilegiávamos as saídas curtas a partir do guarda-

redes e a construção da nossa 1ª fase do jogo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 21 – Exercício de aquecimento nº2, Gr+5x5 
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 Relativamente ao modelo de aquecimento “express” este apenas 

incorporaria a mobilidade articular com velocidade de reação e o exercício de 

manutenção da posse de bola. 

 O nosso modelo de treino foi criado tendo por base um fundamento 

próprio. Se tivemos liberdade para o criar, é natural que este seja organizado 

de acordo com as nossas ideias. Assim sendo, aprazo-me a dizer que este 

modelo de aquecimento foi elaborado durante uma reunião da equipa técnica, 

onde, após uma longa conversa, conseguimos chegar a um consenso. 

 Definimos como primeiro momento de aquecimento, um exercício onde 

queríamos que os jogadores executassem todas as ações que iriam realizar 

em jogo. Este exercício era realizado a pares e por posições especificas, tendo 

em conta a relação existente em jogo. De seguida, realizávamos um exercício, 

sem bola, onde procurávamos ativar o corpo dos jogadores – mobilidade 

articular. Este momento do aquecimento era fundamental para concentrar e 

“acordar” os jogadores para o jogo. Realizávamos exercícios de reação a um 

ou mais estímulos, verbais ou gestuais, com saídas em velocidade. De 

seguida, e antes de entrar, na componente mais “tática”, os jogadores 

realizavam alongamentos. Estes alongamentos seriam sempre realizados de 

forma dinâmica e nunca estática, face ao aumentando da força, da amplitude 

de movimento e a da flexibilidade do músculo que os mesmos permitem dar 

aos jogadores. Já na parte final do aquecimento efetuávamos dois exercícios 

relacionados com as nossas ideias de jogo. Em primeiro lugar começávamos 

por realizar um exercício de posse de bola (figura 20). Com este exercício 

pretendíamos que os  jogadores se confrontassem com os momentos de 

reação à perda da bola, a manutenção da mesma após a recuperarem e à 

finalização numas das balizas existentes no exercício. De seguida, 

realizávamos um exercício relacionado com a nossa organização defensiva e 

ofensiva (figura 21). Após este exercícios, os jogadores expecto os jogadores 

que marcavam os livres frontais. 

 Com este modelo de aquecimento acreditámos que os jogadores 

vivenciam praticamente todos os momentos e todas as ações que poderão ter 

que realizar em jogo. Assim sendo, e partindo do pressuposto que o 
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aquecimento representa a preparação dos jogadores para o jogo a nível físico, 

técnico, tático e psicológico, acreditamos que este modelo vai ao encontro do 

que é necessário. 

 

4.2.2 O jogo Boavista F.C. vs C.D. Trofense 
 

 Este jogo correspondeu à 6ª jornada da 1ª fase do Campeonato 

Nacional finalizando assim o microciclo nº10 anteriormente apresentado. O 

jogo realizou-se no estádio do Bessa, tendo a equipa da casa ganho por 4-0.  

 Relativamente à análise do jogo, optámos por dividir a mesma em 5 

momentos – organização ofensiva, transição ataque-defesa, organização 

defensiva, transição defesa-ataque e o momento das bolas paradas ofensivas 

e defensivas. A estrutura usada para este jogo foi o 1-4-3-3. 

  

Organização Ofensiva 
  

 Como é característico desta equipa, a organização ofensiva iniciou-se a 

partir dos centrais. Não quantificamos nenhuma perda de bola na nossa 1ª fase 

de construção, conseguindo impor a circulação e posse de bola no meio campo 

ofensivo. Ja no meio campo ofensivo, fruto da equipa do Trofense defender 

com todos os jogadores atrás da linha da bola, a nossa circulação teve 

períodos em que foi lenta e mal executada. Apesar de termos o domínio do 

jogo, não estávamos a criar situações claras de finalização. A bola circulava 

muito em largura e pouco em profundidade. Na 1º parte contabilizamos, para 

este momento de jogo, três remates, todos eles efetuado de longa distância. 

Na 2ª parte voltamos a realizar três remates, sendo que dois desses remates 

voltaram a ser realizados fora da área não causando perigo para o adversário.  

 Relativamente ao jogo interior por parte dos laterais, comportamento 

trabalhado no decorrer deste microciclo, este foi realizado duas vezes pelo 

lateral direito e cinco vezes pelo lateral esquerdo. Apesar de não termos criado 

nenhum desequilíbrio na equipa adversária com este movimento, foi positivo 



 

 94 

registar a ocorrência do mesmo por parte da nossa equipa. Significa que a 

mensagem e o treino realizado teve um transfere positivo para o jogo. 

 

Transição Ataque-Defesa 
  

 Este momento do jogo foi bastante trabalhado durante as unidades 

semanais de treino. Face ao que se sucedeu no momento de organização 

ofensiva, apenas registamos perdas de bola no meio campo adversário. Assim 

sendo, verificámos uma competente atitude defensiva no momento em que 

perdíamos a posse de bola. Para a nossa análise, definimos três momentos 

para determinar o sucesso deste momento - caso a equipa recupera-se a bola 

no meio adversário sem que este realizasse 5 passes, a nossa transição 

defensiva teria sido realizada com muita eficácia. Caso a equipa adversária 

fizesse mais do que 5 passes antes de recuperarmos a posse de bola esta 

apenas seria eficaz. Por ultimo, caso o adversário fosse capaz de entrar e 

manter a posse de bola (entrando em organização ofensiva) no nosso meio 

campo, a nossa transição defensiva seria ineficaz. Assim, contabilizámos 5 

transições defensivas muito eficazes, 9 eficazes e 4 ineficazes. Até ao 

momento este tinha sido o jogo em que realizámos mais transições defensivas 

muito eficazes, dando credibilidade ao trabalho que estava a ser desenvolvido. 

 

Organização Defensiva 
 
 Para este jogo, definimos que a equipa ia pressionar em bloco alto, 

tentando ganhar a bola logo no primeiro momento de construção de jogo do 

adversário. Em situações de pontapé de baliza adversário, optamos por colocar 

os nossos extremos a fechar a linha de passe entre o guarda-redes e os 

defesas-centrais, ficando o nosso avançado responsável por impedir o pivot 

defensivo adversário de receber a bola. Registamos que em todos os pontapés 

de baliza, o guarda-redes adversário se decidiu pelo passe longo, colocando a 

bola perto da linha do meio campo, preferencialmente na zona central. Em 

momentos de organização ofensiva adversário, o nosso comportamento seria 
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pressionar alto, com a nossa linha defensiva perto da linha do meio campo. 

Depois, sempre que a bola estivesse no corredor central tínhamos como 

objetivo condicionar o jogo para um dos corredores laterais, pressionando 

depois de forma agressiva o portador da bola, para a recuperar o mais cedo 

possível. Este comportamento foi registado, positivamente, 13 vezes durante o 

jogo. Dessas 13 ocorrências, 5 recuperações foram realizadas no corredor 

lateral esquerdo e 8 no corredor lateral direito. 

 Importante também referir que apesar de termos resolvidos de forma 

tranquila todas as situações ofensivas criadas pelo adversário, o facto de 

contabilizarmos 12 faltas  e  2 cartões amarelos foi algo que retivemos pois não 

queríamos uma equipa faltosa e com tendência para ser admoestada mas sim 

uma equipa agressiva e pressionante. 

 

Transição Defesa-Ataque 
 

 Na nossa opinião, a transição ofensiva é o momento do jogo que 

demonstra muito da capacidade de uma equipa. Ao recuperarmos a bola 

teríamos que ter a capacidade de optar por duas situações diferentes . Em 

função da desorganização, ou não, do adversário aquando da perda da posse 

de bola, os nossos jogadores teriam que interpretar se era o momento para sair 

em transição, aproveitando a profundidade dos nossos extremos ou se era 

preferível manter a posse de bola e partir para ataque organizado. 

 Uma das características principais da nossa equipa era o óptimo 

aproveitamento deste momento do jogo. Neste encontro frente ao Trofense, e 

fruto das características dos nossos extremos (rápidos com e sem bola, fortes 

no 1x1 e bons finalizadores), conseguimos marcar dois golos a partir de duas 

transições ofensivas. Em ambos os golos, conseguimos sair em transição 

através de passe longo do nosso pivot para o nosso extremo direito, 

conseguindo criar uma situação de superioridade numérica 3x2 (no 2º golo) e 

uma situação de igualdade numérica 3x3 (no 4º golo). Para além destas 

situações, conseguimos chegar com perigo à baliza adversária em mais 1 

ocasião. 
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Bolas paradas  
 

 Este momento de jogo era treinador uma vez por semana. Apesar do 

tempo de treino não ser o ideal, achamos que era importante trabalhar as bolas 

paradas ofensivas e defensivas em todos os ciclos semanais de treino. 

 Neste jogo contabilizamos dois golos através da marcação de canto, 

fruto de duas combinações diferentes. Relativamente aos lances de bola 

parada defensiva, não se registou nenhum golo sofrido nem nenhum lance de 

golo iminente do adversário. 
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4.3 Estudo relativo à avaliação da assimetria funcional dos membros 
inferiores em Futebol  
 
4.3.1 Pertinência do estudo  
 
 Durante a época desportiva elaboramos um estudo exploratório que teve 

como principal objetivo perceber se os nossos jogadores passariam a utilizar 

com maior frequência o seu pé não preferido após um trabalho técnico 

complementar para o respetivo membro, com a duração de 6 meses.  

 A modalidade de Futebol encontra-se em constante evolução. Os 

jogadores necessitam de apresentar uma melhor capacidade motora para 

responder aos constrangimentos do jogo. A assimetria funcional está então 

diretamente relacionada com a capacidade motora que o jogador possui, e 

representa a diferença de desempenho entre o membro preferido e o membro 

não preferido na realização de determinada tarefa (Teixeira e Paroli, 2000). 

 Assim sendo, e após uma revisão bibliográfica sobre o estudo da 

assimetria funcional em jogadores de futebol, constatamos que o surgimento 

do SAFALL-FOOT (Guilherme, Graça, Seabra e Garganta, 2004) veio dar 

resposta a dois problemas que impediam uma melhor avaliação dessa mesma 

assimetria. Em primeiro lugar, e apesar de existirem diversos estudos sobre a 

importância da utilização de ambos os membros na proficiência do 

desempenho dos jogadores de futebol (Barfield, 1995; Grouios, Kollias, Koidou 

e Poderi, 2002; Oliveira, Beltrão e Silva, 2003), verificamos que existe a 

ausência de instrumentos de avaliação para o efeito. Em segundo lugar, a 

literatura diz-nos também que existem vários estudos que abordam os 

sistemas de avaliação das habilidades técnicas (Ali, Foskett, & Gant, 2008; Ali 

et al., 2007; Haaland & Hoff, 2003; Hoare & Warr, 2000; McGregor, W., 

Lakomy, & Williams, 1999; McMorris, Gibbs, Palmer, Payne, & Torpey, 1994; 

Northcott, Kenward, Purnell, & McMorris, 1999; Reilly & Holmes, 1983; Rosch 

et al., 2000; Rostgaard, Iaia, Simonsen, & Bangsbo, 2008; Vanderford, Meyers, 

Skelly, Stewart, & Hamilton, 2004), no entanto, nenhum desses estudos tem 
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como preocupação avaliar essas habilidades em contexto de jogo, recorrendo 

apenas a exercícios que não contemplam os constrangimentos do jogo.  

 Ainda dentro desta temática, e antes de passarmos para a descrição e 

explicação do protocolo de avaliação, é importante introduzir o conceito de 

preferência pedal pois representa uma das formas de manifestação da 

assimetria funcional. A preferência pedal representa a eleição de um dos pés 

para a realização de tarefas (Porac, 1997). No entanto, na atribuição da 

preferência pedal necessitamos de especificar qual a tarefa que se está a 

executar. Daí que para Navarra, Vallés e Roig (2000) a preferência pedal 

possa ser considerada dinâmica ou estática. A dinâmica diz respeito à escolha 

do pé preferido para a realização de uma atividade, como por exemplo rematar, 

enquanto a estática refere-se à escolha do pé preferido para manter a posição 

de equilíbrio. Assim, para se determinar a preferência pedal é necessário ter 

em consideração esses dois conceitos. Por exemplo, se um dos membros for o 

escolhido para a tarefa de passar a bola, o outro membro será 

automaticamente considerado o não preferido para essa tarefa. No entanto, irá 

assumir a função de membro preferido para manter o equilíbrio da estabilidade 

corporal (Leconte & Fagard, 2006; Teixeira, 2006; Teixeira e Paroli, 2000).  

 Torna-se também importante acrescentar o conceito de proficiência e 

distingui-lo da preferência lateral. Enquanto a preferência lateral é definida pela 

escolha de um membro para a realização de uma tarefa unimanual, a 

proficiência significa maior competência ou habilidade de um membro em 

relação ao outro (Strien, 2002). Assim sendo, ao escolhermos um membro para 

realizar uma tarefa não significa que esse membro seja o mais eficiente para a 

sua realização (Strien, 2002). Nem sempre o membro preferido é o mais 

eficiente (Vasconcelos, 2004). 
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4.3.2  Protocolo de avaliação 
 

 O estudo foi realizado com 16 jogadores da Equipa Sub 15 do Boavista 

e dividiu-se em três fases. A primeira fase do estudo contemplou a filmagem de 

um jogo de 5x5 com o objetivo de avaliar o índice de utilização de ambos os 

membros (avaliação inicial) através do SAFALL-FOOT (Guilherme, Graça, 

Seabra e Garganta, 2004). A segunda fase consistiu na aplicação de um 

conjunto de exercícios técnicos direcionados para o pé não preferido. Esses 

exercícios foram aplicados nos primeiros 15 minutos de cada unidade de treino 

durante seis meses consecutivos (momento da aprendizagem). Na terceira e 

última fase do estudo aplicou-se novamente o SAFALL-FOOT com o objetivo 

de comparar os índices de utilização de ambos os membros durante os dois 

momentos de avaliação, verificando assim se houve melhorias de utilização do 

pé não preferido após a realização do trabalho técnico. 

 

4.3.3  Estrutura funcional do SAFALL-FOOT 
 

 A estrutura concebida para se proceder à avaliação da assimetria 

funcional foi o jogo 5x5 (Gr+4x4+Gr), estando os jogadores dispostos em 

losango (Figura 22). A adopção desta estrutura em losango permite aos 

jogadores cumprirem os seguintes pressupostos do jogo: ocupação dos 3 

sectores, defensivo, intermédio e atacante, tal como no jogo formal; a 

existência de 3 corredores, um central e dois laterais; permite aos jogadores 

estarem distribuídos de forma racional e equilibrada; permite também que os 

jogadores ocupem posições semelhantes à sua posição e função no jogo 

formal. Assim, ao utilizarmos esta estrutura funcional estamos a contemplar 

todos os princípios específicos do jogo de futebol formal (Guilherme et al., 

2012). 
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Fig. 22 - Estrutura do jogo 5x5 (Gr+4x4+Gr) sob a forma de losango 

 
 A utilização da estrutura do jogo 5x5 foi também justificado pelos autores 

devido à quantidade de habilidades tanto defensivas como ofensivas que os 

praticantes conseguiam desempenhar (Guilherme et al., 2012). Ao diminuirmos 

o número de jogadores e  o espaço do jogo estamos a potenciar uma maior 

intervenção por parte de todos os jogadores (Capranica, Tessitore, Guidetti & 

Figura 2001; Syed, 2010). 

 
4.3.4 Caracterização do SAFALL-FOOT 
 

 Para o escalão de Sub 15, o SAFALL-FOOT define que a avaliação se 

deve realizar através do jogo 5x5, tendo este a duração de 20 minutos com 

intervalo de 5 minutos. As dimensões utilizadas para o campo de jogo também 

variam consoante os diferentes escalões. No nosso caso foi definido que o 

campo de jogo teria 45 metros de comprimento e 28 de largura.  

 Para a realização das avaliações os jogadores são divididos em equipas 

de quatro jogadores mais um guarda redes. O posicionamento de cada jogador 

deve corresponder à posição que ocupa no jogo formal. Assim, um defesa 

central ou um médio centro devem ocupar a posição 1; um defesa lateral direito 

ou extremo direito devem ocupar a posição 2; um defesa lateral esquerdo ou 

extremo esquerdo devem ocupar a posição 3 e um avançado ou um médio 

centro ofensivo devem ocupar a posição 4 (Figura 22). As equipas, bem como 

o posicionamento de cada jogador deverão ser exatamente as mesmas na 
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avaliação inicial e na avaliação final. Os guarda-redes não conta para a 

avaliação. 

 Durante a realização dos jogos foram aplicadas todas as leis do jogo 

formal exceto a lei do fora de jogo. 

 
4.3.5 Instrumento de avaliação do SAFALL-FOOT 
 
 O sistema de avaliação do SAFALL-FOOT é constituído por 6 categorias 

e 32 subcategorias. A escolha destas categorias surgiu face ao que a literatura 

nos diz relativamente às habilidades motoras especificas para o jogo de futebol 

e das intervenções que os jogadores produzem em jogo (Castelo, 1994, 1996; 

Queiroz, 1983). 

 Para analisarmos os momentos de avaliação que o estudo contempla, 

tivemos que ter um conta dois momentos. O primeiro momento correspondia à 

análise do vídeo dos jogos 5x5 onde procedíamos ao registo das ações 

realizadas pelos jogadores, agrupando-as em categorias e subcategorias, 

classificando-as como positivas ou negativas (ver anexo III). Definiram-se como 

ações positivas todas as que permitem que a equipa mantenha a posse de 

bola. No caso do remate, considera-se que este é positivo quando ultrapassa a 

linha de baliza entre os postes, embate num dos postes ou na barra, o guarda-

redes defende ou a bola vai na direção da baliza mas um adversário ou colega 

impedem que ela entre. Em todos os outros casos não referidos, as ações são 

consideradas negativas (Guilherme et al., 2012). O segundo momento da 

avaliação correspondia ao cálculo dos índices de utilização do pé preferido e 

não preferido. Para tal, foi necessário atribuir uma pontuação para as 

diferentes subcategorias (Quadro 3).  
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Quadro 3 – Pontuação das categorias e subcategorias 
 

Categorias Subcategorias Pontuação 

Intercepção 

/Desarme 

Intercepção/Desarme pé direito positivo 

Intercepção/Desarme pé direito negativa 

Intercepção/Desarme pé esquerdo positiva 

Intercepção/Desarme pé esquerdo negativa 

10 

2,5 

10 

2,5 

Recepção Recepção pé direito positiva 

Recepção pé direito negativa 

Recepção pé esquerdo positiva 

Recepção pé esquerdo negativa 

10 

2,5 

10 

2,5 

Passe Passe pé direito positivo 

Passe pé direito negativo 

Passe pé esquerdo positivo 

Passe pé esquerdo negativo 

10 

2,5 

10 

2,5 

Condução/P

roteção 

Condução/Proteção pé direito positivo 

Condução/Proteção pé direito negativo 

Condução/Proteção pé esquerdo positivo 

Condução/Proteção pé esquerdo negativo 

Condução/Proteção dominância pé direito 

positivo 

           Pé direito 

           Pé esquerdo 

Condução/Proteção dominância pé direito 

negativo 

           Pé direito  

           Pé esquerdo 

Condução/Proteção dominância pé esquerdo 

positivo 

           Pé direito 

           Pé esquerdo 

Condução/Proteção dominância pé esquerdo 

negativo 

           Pé direito 

           Pé esquerdo 

10 

2,5 

10 

2,5 

 

 

10 

5 

 

 

2,5 

1,25 

 

 

5 

10 

 

 

1,25 

2,5 
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 Após o registo de todas as ações realizadas pelos jogadores e da 

atribuição das respetivas pontuações tornava-se necessário calcular a taxa de 

utilização de ambos os membros. Para o caso, foram aplicadas duas 

equações: 

 

Pé preferido – Pontuação das subcategorias positivas do pé preferido + 

pontuação das subcategorias negativas do pé preferido / somatório  das ações 

realizadas. 

 

Pé não preferido - Pontuação das subcategorias positivas do pé não preferido 

+ pontuação das subcategorias negativas do pé não preferido / somatório  das 

Finta/Drible 

Finta/Drible pé direito positivo 

Finta/Drible pé direito esquerdo 

Finta/Drible pé esquerdo positivo 

Finta/Drible pé esquerdo negativo 

Finta/Drible dominância pé direito positivo 

           Pé direito 

           Pé esquerdo 

Finta/Drible dominância pé direito negativo 

           Pé direito 

           Pé esquerdo 

Finta/Drible dominância pé esquerdo positivo 

           Pé direito 

           Pé esquerdo 

Finta/Drible dominância pé esquerdo negativo 

           Pé direito 

           Pé esquerdo 

 

10 

2,5 

10 

2,5 

 

10 

5 

 

2,5 

1,25 

 

5 

10 

 

1,25 

2,5 

Remate Remate pé direito positivo 

Remate pé direito negativo 

Remate pé esquerdo positivo 

Remate pé esquerdo negativo 

10 

2,5 

10 

2,5 
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ações realizadas. 

 Estas equações já se encontravam introduzidas no ficheiro Excel (ver 

anexos) da folha de registo. Para se obter o cálculo da assimetria funcional 

bastava inserir os dados obtidos e saberíamos a relação de utilização de 

ambos os membros. 

 Os valores encontrados situam-se entre 0 e 10. A utilização dos pés, 

preferido ou não preferido, manifesta-se mais reduzida à medida que os 

valores se aproxima de zero e mais elevada à medida que se aproximam de 

dez. A diferença entre os valores de ambos os pés representa a assimetria 

funcional dos membros inferiores dos jogadores. 

 
4.3.6 Procedimentos estatísticos 
 
 Calculámos a média e o desvio padrão (estatística descritiva) dos 

valores da avaliação inicial (pré-teste) e da avaliação final (pós-teste). Para 

verificar se existiam diferenças entre o 1º e o 2º momento de avaliação 

realizou-se o Teste T de amostras emparelhadas. Ainda para cada momento 

de avaliação, foi calculado o percentual de alteração (% Δ) para verificar a % 

de evolução relativamente aos dados da avaliação inicial e após o trabalho 

técnico realizado. 

 O nível de significância foi de 0,05. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o programa SPSS versão 22.0 (Mac). 

 
4.3.7 Apresentação dos resultados 
 
  Através da análise da Figura 23, verificámos que 13 dos 16 jogadores 

avaliados melhoraram o seu índice de assimetria funcional - média da 

avaliação inicial = 6,29 ± 0,81; média da avaliação final = 5,16 ± 1,09. Estes 

resultados indicam uma melhoria estatisticamente significativa do teste 

aplicado – T = 4,437; Sig = ,000 – demonstrando que após os exercícios 

aplicados, os jogadores passaram a utilizar com maior frequência o seu pé não 

preferido. 
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Fig. 23 – Comparação do índice de assimetria funcional por jogador 
 
 Relativamente à percentagem de alteração que cada jogador obteve, a 

Tabela 1 mostra-nos que dos 13 jogadores que evoluírem, 7 (assinalados a 

negrito na tabela) registaram melhorias acima dos 30 %, valor esse, 

considerado por nós, bastante acentuado face a um período curto de treino. 

Tabela 1 – Percentagem (%) de alteração da assimetria funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
2

3

4

5

6

7

8

Jogadores

Comparação da assimetria funcional

1ª avaliação

2ª avaliaçãoIndice 
Assimetria

1 7 6,07 15,32
2 6,75 4,7 43,62
3 5,65 5,95 +5,04
4 5,63 4,31 30,63
5 4,84 5,3 +8,68
6 6,01 3,92 53,32
7 6,9 5,47 26,14
8 6,46 6,15 5,04
9 4,71 3,36 40,18
10 7,19 6,78 6,05
11 6,9 4,76 44,96
12 5,79 6,45 +10,23
13 7,42 6,32 17,41
14 6,97 5,41 28,84
15 6,01 3,32 81,02
16 6,48 4,38 47,95

Jogador Ava.51 Ava.52 %5alteração
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A Tabela 1 mostra também que os jogadores 3, 5 e 12 registaram valores 

negativos relativamente à % de alteração da assimetria funcional. 

4.3.8 Discussão dos resultados 
 
 Este estudo, face aos resultados apresentados, parece indicar que o 

treino do desenvolvimento técnico contribuiu para uma maior evolução dos 

jovens jogadores de futebol (Gabbet, Jenkins e Abernethy, 2009).  

 O facto de numa amostra de 16 jogadores, 13 melhorarem a sua 

assimetria funcional, vai ao encontro da característica dinâmica que caracteriza 

a lateralidade (Vasconcelos, 2004). O uso obrigatório do pé não preferido para 

realizar ações que normalmente são executadas com o pé preferido, faz com 

que o organismo crie novos padrões de ação, contribuindo assim para um 

melhor desempenho da sua performance e para um aumento do 

desenvolvimento e comportamento motor (Martin & Porac, 2007; Teixeira & 

Okazaki, 2007). 

 Face a % de alteração da assimetria funcional, os resultados indicam 

que dos 13 jogadores que evoluírem, 7 apresentaram melhorias consideráveis 

(< 30%). Este resultado reflete que o trabalho realizado foi bastante benéfico 

para vários jogadores. Somos da opinião que se continuarmos com este 

trabalho técnico para o pé não preferido vamos produzir nos jogadores um 

desempenho semelhante entre os dois membros, ideia esta defendida também 

por vários autores (Peters & Ivanoff, 1999; Teixeira, 1999).  

 Relativamente a estes resultados da % de alteração, achamos 

interessante abordar individualmente os dados dos jogadores que mais 

evoluíram. O jogador 2 (defesa-lateral direito) apresentou uma melhoria de 

43,62%. Este resultado não nos surpreende, visto que um dos nossos 

principais comportamentos ofensivos se relacionava com o ataque das zonas 

interiores por parte dos laterais. Ao fazerem isto, utilizavam frequentemente o 

seu pé não preferido para efetuar o passe para o extremo que estava aberto. 

Esta justificação ganha ainda maior relevância quando verificámos que o 

jogador 15 (defesa lateral esquerdo) também apresentou uma melhoria de 

81,02%. No que diz respeito ao jogador 9 (avançado) e 16 (médio centro), 



 

 107 

estes apresentaram melhorias de 40,18% e 47,95% respetivamente. Somos da 

opinião que essa melhoria surgiu face ao seu posicionamento em campo. Ao 

jogarem maioritariamente pelo corredor central, e pedindo nós à equipa que 

fizesse sucessivas variações do centro de jogo no momento de organização 

ofensiva, os jogadores teriam que efetuar inúmeros passes para ambos os 

corredores laterais. Ao fazerem isso, teriam que potenciar o seu pé não 

preferido para melhorar a circulação da posse de bola, contribuindo assim para 

um melhor jogo coletivo. Para finalizar esta análise, decidimos abordar o 

resultado que nos criou mais espanto. O jogador 6 (extremo esquerdo) 

apresentou uma melhoria de 53,32 %. Este valor causou algum espanto 

porque, em primeiro lugar, o jogador não se mostrou dos mais aplicados 

durante o momento de aprendizagem, e em segundo lugar, foi um jogador que 

quer em treino quer em jogo, usava apenas o seu pé preferido (esquerdo) na 

relação com a bola. Somos também da opinião, relativamente aos resultados 

negativos apresentados pelos jogadores 3 e 12, que o segundo momento de 

avaliação não lhes tenha sido favorável. Apresentámos esta justificação porque 

verificámos nesses mesmos jogadores uma evolução face ao uso do seu pé 

não preferido.  

 Em suma, os resultados provenientes deste e de outros estudos 

(Guilherme, J., Garganta, J., Graça, A., Seabra A., 2012; 2014) sugerem que a 

aplicação de um treino técnico direcionado para o pé não preferido promove a 

redução da assimetria funcional dos membros inferiores e, consequentemente, 

uma maior utilização do pé não preferido em contexto de jogo. A análise e 

discussão dos resultados foi realizada de uma forma simples e sistemática por 

forma a apresentar resultados válidos e facilmente entendidos.



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Capítulo V – Desenvolvimento Profissional 
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5. Desenvolvimento Profissional 
 
 A realização do estágio na equipa de Sub15 do Boavista Futebol Clube 

teve um contributo fundamental para a minha evolução enquanto treinador de 

Futebol. Com o decorrer da época desportiva fui desenvolvendo e melhorando 

competências que até então não dominava em absoluto. Dentro destas 

competências destaco a comunicação, o processo de liderança e o momento 

da instrução de exercícios. Estas três características, que a meu ver, se 

interligam, foram desenvolvidas de uma forma gradual. Para tal, creio que o 

excelente grupo de rapazes que tive a possibilidade de orientar, bem como a 

liberdade que o treinador me concedeu na elaboração e aplicação de 

exercícios de treino, foram os pontos chaves para o meu desenvolvimento 

profissional, melhorando assim as minhas competências e o meu 

comportamento durante as unidades de treino. 

 Relativamente aos objetivos traçados no inicio da época, estes foram 

alcançados quase na totalidade. Reparamos que houve uma notória evolução 

nos desempenhos dos nossos jogadores. Coletivamente, a equipa mostrou-se 

capaz de ir melhorando as suas respostas face aos “constrangimentos táticos” 

que os jogos proporcionaram, como por exemplo a pressão alta da equipa 

adversária ou o bloco baixo que algumas equipas apresentaram. O facto de 

também interiorizarem e aplicarem (após serem treinadas) as ideias de jogo 

transmitidas pela equipa técnica constituiu mais um ponto muito positivo para o 

desenvolvimento coletivo da equipa. Individualmente, observámos evidentes 

melhorias no que diz respeito ao desenvolvimento técnico na relação jogador-

bola e também ao cumprimento das ideias de jogo delineadas – 

desenvolvimento do comportamento tático. Contudo, e como ressalva negativa, 

o único objetivo a não ser atingindo foi o objetivo classificativo pois não nos 

conseguimos apurar para a segunda fase do Campeonato Nacional. 

 Para finalizar este capítulo, e falando um pouco dos constrangimentos 

que surgiram durante a época, apenas devo salientar que o tempo de cada  

sessão de treino e os recursos materiais disponíveis para a realização das 

mesmas não foram ao encontro do que era necessário. Os treinos tiveram a 
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duração, numa primeira fase de 75 minutos e numa segunda fase de 65 

minutos. A meu ver, e face à dificuldade que tivemos em planear os microciclos 

semanais em função do tempo total do treino, este era um aspeto que devia 

ser revisto para a nova época. Relativamente aos recursos materiais 

disponíveis, creio que também eram escassos. Com o decorrer da época, e á 

medida que os matérias se iam deteriorando, não se verificou uma substituição 

dos mesmos, implicando assim uma menor qualidade de treino.  

 Contudo, tenho a certeza que a realização deste estágio me 

proporcionou novas vivências dentro de uma equipa de futebol, permitindo-me 

crescer como Homem e como Treinador. Como reconhecimento do bom 

trabalho efetuado, eu e a restante equipa técnica fomos convidados para 

continuar a trabalhar no clube, subindo com este grupo de jogadores para o 

escalão de Juvenis Sub16. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Capítulo VI – Conclusão 
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6. Conclusão 
 
 A realização deste trabalho finaliza um ciclo de estudos do qual muito 

me orgulho. Não foi uma tarefa fácil, visto ser necessário complementar à parte 

prática do trabalho um cunho científico das temáticas abordadas.  

 A elaboração deste relatório teve como objetivo mostrar a forma de 

trabalhar, e acima de tudo, de pensar, da equipa técnica dos Sub15 do 

Boavista Futebol Clube. A nossa maior preocupação, desde o primeiro dia, foi 

promover o desenvolvimento dos nossos jogadores tanto a nível futebolístico 

como a nível social. 

 Com o decorrer da época desportiva, verificámos uma contínua 

aprendizagem e evolução face ao nosso comportamento como treinadores. 

Dentro de todas as competências desenvolvidas, destacam-se o momento da 

instrução dos exercícios e a comunicação com os jogadores, como as mais 

relevantes. Neste processo de comunicação com os jogadores em treino 

demos muita importância ao momento do feedback interrogativo. Acreditámos 

que esta abordagem desenvolve nos jogadores uma maior capacidade de 

atenção face aos objetivos do treino, obrigando-os a pensar e a descobrirem 

soluções para os constrangimentos que surgem nos exercícios. Julgámos que 

este é um excelente caminho para formar jogadores. Um aspecto bastante 

positivo, e que talvez não estivéssemos à espera, foi o número reduzido de não 

comparências aos treinos. O facto de estarmos a disputar um Campeonato 

Nacional, onde a exigência é grande e onde só jogam os melhores, contribuiu 

para um total comprometimento dos jogadores para com a equipa. 

 No que aos constrangimentos surgidos ao longo da época dizem 

respeito, apenas posso referir o reduzido tempo de treino e a falta de material 

de qualidade como fatores negativos. Fora isso, nunca existiram problemas 

logísticos quer de marcação de campos ou a realização de jogos treino. 

Contudo, estes fatores negativos também contribuíram para o nosso 

crescimento enquanto treinadores, desenvolvendo em nós a capacidade para 

improvisar ou readaptar as unidades de treino elaboradas. 
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 Quanto ao estudo exploratório realizado ao longo da época, importa 

realçar que não surgiram grandes imprevistos. A explicação do estudo foi bem 

elucidativa para os jogadores e verificámos um grande empenho na realização 

dos exercícios técnicos para o pé não preferido. Eram exercícios realizados no 

início do treino, muitas vezes como complemento do aquecimento, e os 

jogadores estavam na maioria das vezes predispostos a darem o seu melhor. 

Relativamente aos momentos de avaliação, apenas tivemos que alterar o dia 

da realização do 2º momento visto estarem dois jogadores adoentados e por 

isso impossibilitados de comparecer no treino. 

 Fazendo agora um balanço geral de tudo o que sucedeu durante a 

época desportiva, verificámos que existem sempre coisas que podíamos ter 

feito de uma outra maneira. No entanto, a vida do Treinador é pautada pela 

decisão momentânea e os erros que por vezes possam ser cometidos irão 

funcionar como um processo de evolução e crescimento. 

 Por fim, e sobre a realização do relatório de estágio, este decorreu 

conforme planeado, terminando-o na data estabelecida. Contudo, os últimos 

dois meses foram dedicados quase em exclusivo à realização do mesmo, fruto 

de alguma indolência ou até mesmo alguma confusão inicial sobre como e 

quais temáticas abordar e como estruturar o trabalho.
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Anexo I – Classificação 1ª fase  
 

POS. EQUIPA PTS J V E D GM GS   

1 FC Porto 54 18 18 0 0 77 6   

2 Leixões SC 36 18 11 3 4 35 26   

3 Boavista FC 35 18 10 5 3 37 19   

4 Dragon Force FC 25 18 7 4 7 30 30   

5 FC Paços Ferreira 23 18 6 5 7 19 28   

6 Moreirense FC 21 18 5 6 7 18 24   

7 CD Trofense 20 18 6 2 10 25 36   

8 Rio Ave FC SDUQ 19 18 5 4 9 23 29   

9 Grupo D. De Cachão 11 18 3 2 13 25 52   

10 FC Vizela 10 18 3 1 14 12 51   
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Anexo II – Classificação fase manutenção 
 

POS. EQUIPA PTS J V E D GM GS   

1 Boavista FC 58 14 7 2 5 28 23   

2 FC Paços Ferreira 55 14 10 2 2 34 12   

3 Dragon Force FC 48 14 7 2 5 26 18   

4 Moreirense FC 44 14 7 2 5 26 17   

5 Rio Ave FC SDUQ 40 14 6 3 5 31 23   

6 CD Trofense 37 14 5 2 7 24 26   

7 FC Vizela 29 14 6 1 7 15 23   

8 Grupo D. De 
Cachão 13 14 0 2 12 14 56   
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Anexo III – Folha de registo SAFAAL-FOOT 
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