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Resumo 

 

O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito do 2º ciclo do 

Mestrado em Treino de Alto Rendimento Desportivo, da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. 

O objetivo do trabalho reportou-se a descrever e analisar as realidades de 

duas equipas seniores do mesmo clube, mas de géneros diferentes, 

pretendendo deste modo constatar as semelhanças e diferenças existentes. 

Dentro destas comparações, abordou-se com maior profundidade a forma 

como os treinadores das equipas realizam a gestão dos microciclos semanais  

de acordo com o adversário que iriam defrontar na competição seguinte. 

Na maioria dos parâmetros analisados, nomeadamente no modelo de 

jogo, no modelo de treino, no modelo de treinador, no modelo de jogador e na 

periodização de treino, encontraram-se diferenças significativas entre as duas 

realidades. Podemos destacar as observadas no estilo de liderança dos 

treinadores (modelo de treinador), em que foi possível identificar um estilo mais 

autocrático no treinador da equipa masculina, ao invés de um estilo mais 

democrático na equipa feminina. Além disso, no modelo de treino, as grandes 

diferenças referem-se, sobretudo, ao tipo de exercícios utilizados e à 

distribuição das cargas feita ao longo da semana.  

Concluiu-se que os treinadores desenvolveram o seu processo de 

planeamento e de concretização dos planos de preparação semanal 

(microciclos) de acordo com o nível do adversário que iriam defrontar no jogo 

subsequente. 

Acreditamos que este trabalho se apresenta como um contributo, não só 

para aumentar a informação e o conhecimento acerca do futebol feminino, 

mas, essencialmente, para dar a conhecer as diferenças existentes entre o 

futebol feminino e o futebol masculino. 

 

Palavras-chave: Futebol feminino; futebol profissional; modelo de treino; 

microciclo; adversário.
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Abstract 

 

This report of training course was carried out on the context of the 2nd 

cycle of the Master in High Performance Sports Training, of Faculty of Sports  of 

the University of Porto. 

The purpose of this work went through describing and analyzing the 

realities of two senior teams from the same club, but of different genders, noting 

the similarities and differences between them. 

In these comparisons, has been addressed in further detail the question of 

the management of the weekly plan, by the coaches, according to the opponent 

that would meet at the time of the next competition. 

In virtually all parameters analyzed, e.g. game model, training model, 

coach model, player model and periodization of training, significant differences 

between the two realities were found. We can highlight those observed in the 

leadership style (coach model), where it was possible to identify an autocratic 

style in the men's team, rather than a democratic style in the women's team. In 

addition, in the training model, the major differences concern essentially to the 

type of exercises and the distribution of loads throughout the week. 

It was concluded that the coaches have developed their planning and 

implementation of the plans of weekly preparation according to the level of the 

opponent that they would face in the next game. 

Finally, it is believed that this work is a contribution, not only to increase 

information and knowledge about women's football, but, above all, to make 

known the well-marked differences that exist between women's football and 

men’s football. 

 

 

 

 

 

Key-words: Women’s football; professional football; training model; weekly 

plan; opponent.  
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Capítulo I 

1. Introdução 

 

O planeamento do treino e a preparação dos atletas, no futebol, 

apresentam-se como uns dos temas mais aprofundados e analisados na 

literatura científica desportiva. Contudo, se analisarmos de forma a distinguir os 

diferentes géneros (masculino e feminino), observamos que a informação 

existente sobre o futebol masculino é exponencialmente mais vasta e que se 

encontra muito mais difundida em comparação com a informação acerca do 

futebol feminino. 

Embora o futebol feminino português, em particular, e o europeu, em 

geral, estejam a apresentar níveis de desenvolvimento muito positivos, a 

informação existente na literatura sobre o processo de preparação da 

futebolista e o planeamento do treino continua demasiado escassa. Segundo 

dados fornecidos pela Union of European Football Associations (UEFA) (2015), 

o futebol feminino apresenta, na atualidade, um crescimento 5 vezes superior 

ao observado no início da década de 80. Apesar de as futebolistas 

representarem apenas 7% do número total de praticantes de futebol federado 

na Europa, existem já países (Dinamarca, Islândia, Suécia, etc.) onde esta 

percentagem já ultrapassa os 20%. Isto leva-nos a acreditar que o futebol 

feminino está a criar uma base forte e sólida para suportar e potenciar o seu 

desenvolvimento nas próximas décadas. 

Somos, no entanto, da opinião que a investigação e o interesse dos 

treinadores e investigadores devem acompanhar este desenvolvimento da 

modalidade, para que a qualidade do processo de treino, e de todas as 

variáveis a ele associadas, possam também evoluir e atingir um patamar de 

excelência, tal como o futebol masculino já atingiu. 

É precisamente esta ligação entre o futebol feminino e o masculino que 

pretendemos fazer ao longo de todo o trabalho, indagando semelhanças e 

diferenças relativas às especificidades do treino, tentando encontrar 

justificações coerentes e plausíveis para as mesmas. Para tal, utilizaremos a 

experiência vivida e o trabalho desenvolvido em duas equipas seniores de 

géneros diferentes e do mesmo clube, durante a época 2014/2015. 
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Com efeito, o trabalho está dividido em 4 grandes pontos. No primeiro 

ponto realizar-se-á um enquadramento da prática profissional, analisando o 

contexto do clube e dos respetivos departamentos. O segundo capítulo 

apresenta, de uma forma geral, o trabalho desenvolvido em ambas as equipas, 

fazendo uma abordagem mais pormenorizada às suas características, 

realidades e metodologias. Desta forma, iremos expor, entre outros pontos, as 

linhas orientadoras dos processos de preparação e constituição de uma 

equipa, bem como de preparação e de planeamento do treino e do jogo. De 

seguida, apresentaremos uma análise comparativa entre diferentes microciclos 

da mesma equipa, tentando concluir se o nível do adversário influenciará a sua 

preparação. Faremos ainda, neste tópico, uma breve comparação entre as 

alterações que cada treinador incluiu no plano de preparação semanal das 

suas equipas. 

Por fim, terminamos o trabalho com uma análise crítica aos resultados 

competitivos e à evolução da performance observada em ambas as equipas. 

Este relatório de estágio traduz, então, algumas das reflexões realizadas 

e das vivências e conhecimentos adquiridos ao longo de uma época 

desportiva, visando a sua aprovação e a obtenção do grau de Mestre em 

Treino de Alto Rendimento Desportivo, pela Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 
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Capítulo II  

2. Enquadramento da prática profissional (análise do contexto) 

2.1. Caracterização do clube 

 

“O subsistema cultural, do ponto de vista da organização dinâmica do jogo, pressupõe 

um compromisso de carácter moral e afectivo, que recai sobre todos os seus intervenientes 

(dirigentes, técnicos, jogadores, médicos, auxiliares, etc.), sem exclusão de partes e em 

benefício de todos. Assim, em vez de cada elemento pensar o que o Clube pode fazer por si, é 

fundamental que cada um destes reflicta o que pode fazer pelo Clube. Nesta medida, 

estabelece-se um complexo processo, em que cada um se projecta em direcção aos outros, na 

busca do melhor ou do pior de cada um”  

(Coca, 2004, citado por Castelo, 2009) 

 

O Boavista Futebol Clube (BFC) é um clube português com sede na 

freguesia de Ramalde, concelho do Porto, que foi fundado a 1 de Agosto de 

1903. O clube é especialmente conhecido pela sua equipa de futebol 

profissional, mas apresenta, também, cerca de 16 outras modalidades em 

competição. É distinguido, normalmente, como um dos clubes mais ecléticos 

de Portugal. Até à atualidade, já conquistou muitos e variados troféus, tendo 

um palmarés de topo a nível nacional. Contudo, o seu feito de maior 

reconhecimento foi a conquista do Campeonato Nacional (CN) de Futebol na 

época 2000/2001. Atualmente, a equipa sénior está a competir no CN da 1ª 

Divisão. 

O estádio oficial do BFC é o Estádio do Bessa Século XXI, apresenta as 

dimensões de 105 metros de comprimento e 70 metros de largura, e uma 

lotação máxima de 30 mil espectadores. Este estádio foi inaugurado em 1972, 

mas posteriormente reconstruído, no início do século XXI. 

Para além deste, possui ainda dois campos anexos ao estádio principal, 

um de futebol de 11 e outro de futebol de 7. 

A massa associativa “axadrezada” é, como tantas outras, fanática pelo 

clube. No entanto, tendo em conta todas as dificuldades vividas pelo BFC nos 

últimos anos e, após o clube ter conseguido regressar ao escalão máximo do 
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futebol português, os adeptos vivem, por esta altura, momentos de grande 

entusiasmo e euforia.  

“A Instituição desenvolveu ao longo da sua história uma forma de estar e actuar, em 

ordem a corresponder aos anseios e solicitações vindas dos seus adeptos simpatizantes e da 

sociedade em geral que a envolve. Qualquer Instituição procura implementar uma cultura de 

superação dos acontecimentos passados da sua história. Para isso, necessita de coordenar 

inteligentemente a coesão e a eficácia interna (valor interno) e ajustar-se à dinâmica 

competitiva em que está inserida (valor externo). Com efeito, a lógica de uma correcta e 

consistente cultura passa pela capacidade dos elementos que compõem a Instituição, modelar 

e optimizar um futuro possível através do estabelecimento de um equilíbrio dinâmico entre a 

coesão do valor interno e uma bem estruturada dinâmica de adaptação às exigências sempre 

crescentes do contexto competitivo em que a equipa terá que dialogar” 

(Castelo, 2009). 

 

 

2.2. Departamento de futebol feminino 

O futebol feminino no BFC é uma modalidade amadora e, como tal, o seu 

departamento tem de ser auto-sustentável para poder continuar a sua 

atividade, não recebendo qualquer apoio financeiro por parte do clube. 

Ao longo dos últimos 3 anos, o futebol feminino neste clube tem sofrido 

um desenvolvimento exponencial, praticamente em todos os níveis. O número 

de praticantes aumentou de pouco mais de 30 atletas inscritas (2011/2012) 

para cerca de 100 na presente época (2014/2015). Com o aumento do número 

de jovens inscritas, aumentou, consequentemente, o número de equipas em 

competição, assim como o número de treinadores. 

Atualmente, apresenta 4 equipas de formação, 3 delas a competir no 

Campeonato Distrital Sub-18 da Associação de Futebol do Porto (AFP) e 1 no 

Campeonato de Promoção (2ª divisão nacional). A equipa sénior disputa, 

agora, o CN de Futebol Feminino. 

Na minha opinião, esta é uma vertente das modalidades amadoras que 

tem vindo a ser pouco acompanhada pelos adeptos e simpatizantes do clube. 

Apesar de todo o seu palmarés a nível nacional (12 CN e 1 Taça de Portugal - 

TP) e internacional (1 Taça do Mundo e 1 Taça da Europa de Clubes, nos 

últimos anos a equipa principal (sénior) tem sentido muitas dificuldades em se 
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afirmar no panorama nacional. A exceção observada circunscreve-se à época 

de 2012/2013, na qual conseguiu, pela primeira vez na sua história, vencer a 

TP, ao fim de 4 presenças em finais. 

Contudo, do ponto de vista de projeção e desenvolvimento individual, o 

departamento de futebol feminino do BFC tem conseguido colocar atletas em 

todas as Seleções Nacionais jovens (2 atletas juvenis na Sub-17 e 4 atletas na 

Sub-19). Além disso, nos últimos 2 anos, conseguiu transferir 3 atletas 

internacionais portuguesas para campeonatos estrangeiros (italiano e 

espanhol), bem mais competitivos e exigentes. 

 

 

2.3. Departamento de futebol profissional 

O futebol profissional do BFC sofreu uma grande mudança nesta época. 

Após ter sido despromovido para a II Liga, em maio de 2008, devido a um 

processo disciplinar instaurado ao clube, e de, posteriormente, ter descido 

(desportivamente) para a II Divisão B, atual Campeonato Nacional de Seniores 

(CNS), o BFC foi reintegrado por via administrativa no principal escalão do 

futebol português. 

De forma a poder responder positivamente às enormes exigências 

desportivas a que I Liga está associada e na tentativa de minimizar as 

consequências que a passagem direta do 3º para o 1º escalão de futebol 

poderiam trazer, o plantel sofreu mudanças significativas: saíram alguns atletas 

e chegaram numerosos reforços. 

Por outro lado, a equipa técnica manteve-se, dando seguimento ao bom 

trabalho que vinha a desenvolver desde a época 2012/2013, altura em que este 

iniciou a sua carreira de treinador, orientando a equipa axadrezada que 

disputava o CNS. 

A equipa técnica é constituída pelo treinador principal, um treinador 

adjunto, um treinador de guarda-redes e um preparador físico. O plantel e 

respetiva equipa técnica possuem ainda à sua disposição um departamento 

médico, com diversos enfermeiros, fisioterapeutas e médicos, e um 

departamento de scouting. 
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O plantel profissional possui um palmarés invejável a nível nacional, 

contando, até ao momento, 1 CN (2001), 5 TP (1975, 1976, 1979, 1992, 1997), 

3 Supertaças Cândido de Oliveira (1979, 1992, 1997), 2 Campeonatos da II 

Divisão (1937, 1950) e 1 Campeonato do Porto (1914). 

 

 

2.4. Recursos humanos, financeiros e condições de treino 

Sabendo previamente que o futebol feminino em Portugal permanece, 

ainda, numa fase de desenvolvimento muito inicial e que os apoios e 

patrocínios das equipas femininas são quase inexistentes, muito devido à fraca 

visibilidade do mesmo, iremos, apesar de tudo, estabelecer uma comparação e 

análise inicial das condições que ambas as equipas seniores de futebol 

(feminina e masculina) do BFC. possuem. 

A maior diferença é, naturalmente, nos recursos financeiros ao dispor de 

cada departamento. No futebol masculino, a profissionalização de todas as 

partes envolventes (atletas, treinadores, etc.) obriga a que estes recursos 

sejam claramente superiores aos de um departamento amador e auto-

sustentável como o do futebol feminino. Com efeito, as atletas não são 

assalariadas nem recebem qualquer ajuda de custo. Os treinadores, por sua 

vez, são remunerados. 

Devido às restrições financeiras existentes no futebol feminino, os 

recursos humanos disponíveis são escassos. A equipa técnica, na altura em 

que exercemos funções, era composta apenas por 3 elementos (treinador 

principal e 2 treinadores adjuntos). Não tínhamos à disposição nenhum 

elemento do departamento médico nos horários de treino nem nos dias de 

jogo. 

Em sentido contrário, os recursos humanos à disposição da equipa sénior 

masculina são diversos. Desde uma equipa técnica composta por 4 elementos, 

um departamento médico completo (enfermeiros, fisioterapeutas e médicos), 

sempre presente em todos os treinos, estágios e jogos, um departamento de 

scouting para análise e observação de jogadores, adversários e da própria 

equipa, e ainda técnicos de equipamentos, que asseguram e proporcionam as 

melhores condições para atletas e treinadores. 
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Por fim, relativamente às condições de treino, as diferenças continuam a 

ser várias. Enquanto a equipa feminina é sempre a última a treinar, em horários 

tardios para atletas e treinadores (treinos terminavam por volta das 

22:30/23:00), o plantel masculino, sendo profissional, treina quase sempre de 

manhã ou ao início da tarde. O local de treinos também é diferente, sendo que 

a equipa feminina treina no campo de treinos do Complexo Desportivo do 

Bessa e a equipa masculina treina sempre no Estádio do Bessa Século XXI. 

Para além dos horários e local de treino, o material disponível também não é o 

mesmo, muito embora as diferenças não sejam tão significativas, à exceção do 

material existente no ginásio, que apenas está disponível para o plantel 

profissional, assim como o recurso às banheiras de jacuzzi existentes nos 

balneários. 
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Capítulo III 

 

3. Planificação e desenvolvimento da atividade 

 

3.1. Caracterização da competição e do quadro competitivo 

 

 Plantel sénior feminino 

Na época desportiva 2014/2015 a equipa sénior feminina disputou duas 

competições: CN de Futebol Feminino e TP de Futebol Feminino. O calendário 

de jogos das competições encontra-se em anexo (Anexo 1). 

O CN é disputado, numa primeira fase, por 10 equipas. No final dessa 

fase, as 4 equipas com mais pontos conquistados apuram-se para a fase de 

apuramento de campeão, enquanto que as últimas 6 equipas disputam a fase 

de manutenção/descida. Na passagem da primeira para a segunda fase, os 

pontos conquistados até então são reduzidos a metade. No final da fase de 

manutenção/descida, descem ao Campeonato de Promoção (2ª divisão) as 2 

equipas com menos pontos. 

Os regulamentos da TP permitem que as equipas do CN entrem em prova 

apenas a partir dos oitavos de final, estando isentas das primeiras 3 

eliminatórias, nas quais participam apenas equipas pertencentes ao 

Campeonato de Promoção. Assim sendo, a entrada em prova aconteceu no 

final de janeiro de 2015. Todas as eliminatórias são disputadas somente a uma 

mão, à exceção das meias-finais, que são jogadas a duas mãos. A final é 

disputada no Estádio Nacional do Jamor. 

As equipas que, nesta época, estiveram inseridas no CN estão indicadas 

na figura 1. Consequentemente, fomos obrigados a 4 deslocações complicadas 

e longas, nomeadamente a Lisboa (Futebol Benfica), Ourém (C.A. Ouriense), 

Caldas da Rainha (A-dos-francos) e Moimenta da Serra (Fundação Laura 

Santos). As restantes equipas (C. Albergaria, Valadares Gaia, F.C. Cesarense, 

Leixões S.C. e Vilaverdense F.C.) permitiram deslocações mais curtas nas 

jornadas que disputamos fora de casa. 
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Um dado importante refere-se ao facto de disputarmos praticamente 

todos os jogos em relvado sintético, excetuando 2 deslocações (Fundação 

Laura Santos e Vilaverdense F.C.), onde se joga em relvado natural. 

Um aspeto muito negativo para a nossa equipa foi os locais onde tivemos 

que jogar os jogos “em casa”. A realidade é que não houve um campo fixo para 

disputar os jogos, visto que o campo onde treinámos (campo de treinos nº2 do 

Complexo Desportivo do Bessa) não tem as medidas mínimas exigidas pela 

Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para o CN de Futebol Feminino, 

obrigando-nos assim a jogar em “casa emprestada” e alternando os jogos entre 

o Complexo Desportivo de Custóias e o Complexo Desportivo de Campanhã. 

O quadro competitivo, anteriormente explicado, está longe de ser o ideal. 

Um campeonato com apenas 10 equipas é demasiado curto, mesmo que seja 

disputada em 2 fases. Este modelo competitivo faz com que grande parte das 

equipas se defronte, pelo menos, 4 vezes durante uma época, o que é na 

nossa perspetiva exagerado. No que diz respeito à segunda fase (fase de 

apuramento de campeão e fase de manutenção/descida), a redução de pontos 

para metade, apesar de minimizar as diferenças pontuais entre as equipas e de 

trazer alguma emotividade e competitividade ao campeonato, desvaloriza 

bastante a prestação das equipas durante a primeira fase. Na verdade, faz com 

que as equipas mais consistentes ao longo do ano, nem sempre, sejam as 

melhores classificadas, uma vez que o rendimento das equipas na segunda 

fase é claramente sobrevalorizado em relação à prestação das mesmas 

durante a primeira fase. 

O CN Feminino é composto pelas seguintes equipas: 

 

 

 Clube Albergaria 
 

Valadares Gaia 
 

Futebol Benfica 

 
BOAVISTA FC 

 
Leixões S.C. 

 
F.C. Cesarense 

 
Vilaverdense F.C.  F. Laura Santos  C.A. Ouriense 

 
G.D. A-dos-francos  

 

 
Figura 1 – Equipas do Campeonato Nacional feminino 
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 Plantel sénior masculino 

A equipa sénior masculina 2014/2015 disputou 3 competições oficiais: 

Liga NOS (Primeira Liga), TP e TL. 

A Liga NOS é disputada por 18 equipas, num total de 34 jornadas 

distribuídas pelos 10 meses de competição. No final do campeonato, as 2 

equipas com menor número de pontos são despromovidas à Segunda Liga. 

Nesta competição, ao contrário do que se verifica no futebol feminino, os 

objetivos das equipas não se resumem à manutenção e/ou decisão do 

campeão nacional. O apuramento para as competições europeias tem uma 

preponderância decisiva na definição de metas e objetivos para algumas das 

equipas. Desta forma, os 2 primeiros classificados desta temporada apuraram-

se diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões da época 

2015/2016, enquanto que o terceiro classificado teve garantido o acesso ao 

play-off dessa mesma prova europeia. Além disso, o quarto e quinto 

classificado qualificam-se para a 3ª pré-eliminatória da Liga Europa. 

Em relação à TP, a equipa do BFC, tal como todas as outras equipas da 

Liga NOS, entram em competição apenas a partir da 3ª eliminatória, seguindo-

se mais 3 eliminatórias (disputadas a apenas uma mão) até chegarem às 

meias-finais, que são a única fase desta competição que é disputada a duas 

mãos (tal como na TP de futebol feminino). O vencedor desta competição tem 

o apuramento garantido para o play-off da Liga Europa e para a Supertaça 

Cândido de Oliveira, que se irá disputar no início da próxima época 

(2015/2016). 

Por sua vez, a TL é uma competição destinada apenas às equipas que 

estão inseridas nas 2 principais divisões (Liga NOS e Segunda Liga). O BFC 

tem que disputar uma 2ª fase (eliminatória) antes de ter acesso à 3ª fase (fase 

de grupos). Nesta 3ª fase, só o primeiro classificado de cada um dos 4 grupos 

se apura para as meias-finais da competição. 

Relativamente ao quadro competitivo da principal prova (Liga NOS), 

podemos observar que os 34 jogos estão distribuídos de uma forma regular ao 

longo da época. Porém, é importante referir que, nesta competição, existem 

algumas particularidades que não são observadas na competição feminina, 

tudo devido aos “interesses comerciais”, nomeadamente as transmissões 
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Figura 2 – Equipas do Campeonato Nacional masculino 

televisivas. Isto resulta em que não haja um dia da semana fixo, no qual a 

equipa dispute os seus jogos, obrigando os clubes a (re)adaptarem, todas as 

semanas, o seu microciclo consoante o dia de jogo, o que varia sempre entre 

sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira. Além disso, o horário dos jogos 

é também variável, devido aos interesses das transmissões televisivas. 

Esta situação, embora faça parte da competição em si, obriga as equipas 

técnicas a terem alguns cuidados especiais na preparação dos jogos e das 

semanas de treino. Tratando-se de uma equipa de futebol profissional, temos, 

ainda, que ter em consideração que, na véspera de cada jogo, a equipa entra 

em estágio. Se nos jogos em casa, ou em deslocações relativamente próximas, 

isso não é um problema, nas deslocações mais longas, como à Madeira (CS 

Marítimo e CD Nacional), pode tornar-se um problema no que diz respeito ao 

habitual treino na véspera do jogo. 

Por outro lado, o quadro competitivo da TL (em caso de apuramento para 

a 3ª fase) obriga as equipas a jogarem a meio da semana e, principalmente 

nesta situação, a necessitarem de adaptarem novamente o seu planeamento, 

com uma preocupação especial na manutenção dos bons índices físicos dos 

atletas, particularmente nas equipas que não estão habituadas a fazer 2 jogos 

por semana. 

Por fim, um aspeto curioso e exclusivo da nossa equipa é o facto de 

jogarmos num estádio com relvado sintético, ao contrário de todas as outras 17 

equipas do campeonato. Isto faz com que tenhamos uma vantagem aparente e 

acrescida nos jogos em casa, mas que obriga os nossos atletas a fazerem uma 

adaptação aos relvados naturais sempre que jogamos fora. 

O CN é composto pelas seguintes equipas: 

 

 
F.C. Arouca  A. Académica C.  C.F. Belenenses 

 
BOAVISTA F.C. 

 
F.C. Porto 

 
C.S. Marítimo 

 G.D. Estoril Praia  C.D. Nacional 
 

Vitória F.C. 

 
Vitória S.C. 

 
S.C. Braga 

 
S.L. Benfica 

 
S.C. Portugal  Moreirense F.C. 

 
Gil Vicente F.C. 

 Rio Ave F.C. 
 

F.C. Paços Ferreira 
 

F.C. Penafiel 
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3.2. Caracterização dos plantéis 

 

 Plantel sénior feminino 

O plantel foi constituído por 22 atletas, sendo que uma delas era 

proveniente dos escalões de formação do clube e outras 5 estavam a 

representar o BFC pela primeira vez, tendo sido contratadas a clubes de 

diferentes contextos competitivos. Assim, apenas 16 das 22 atletas que 

compuseram o grupo de trabalho transitaram da época anterior.  

O clube perdeu atletas importantes do ponto de vista competitivo para o 

estrangeiro, mas também para clubes rivais. Na verdade, a sua saída obrigou a 

equipa a ter de se adaptar a uma nova forma de pensar e de jogar. 

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

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

casos de lesões e/ou castigos. Contudo, existiam algumas limitações neste 

grupo de trabalho, como, por exemplo, na posição de guarda-redes e extremas. 

A guarda-redes mais experiente deste plantel, apesar de ser internacional Sub-

19, apresentava sérias dificuldades e limitações (físicas) para uma atleta que 

ambiciona continuar o seu percurso nas Seleções Nacionais. Para além disso, 

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

raramente foi utilizada no seu clube e que apresentou algumas dificuldades de 

integração no grupo. Em relação às extremas, a equipa possuía apenas 3 

atletas competentes para desempenhar essas funções, sendo que uma delas 

esteve a recuperar de uma grave lesão ao ligamento cruzado anterior. 

Desta forma, podemos concluir que, para uma equipa habituada a jogar 

numa estrutura de 1-4-3-3, a existência de apenas 2 extremas aptas no plantel 

é um fator limitativo e muito condicionante para o rendimento a médio/longo 

prazo. 

A média de idades da nossa equipa era de, aproximadamente, 22 anos. 

Embora seja cada vez mais frequente no futebol feminino, isto traduz a 

inexperiência e a imaturidade de grande parte das nossas atletas. Além disso, 

a variância de idades é um fator a ter em conta, uma vez que a atleta mais 

nova tinha apenas 16 anos e a mais velha 40. Esta diferença de idades tem 

particular influência na gestão da equipa e de interesses, que o treinador e a 
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restante equipa técnica têm de ter no planeamento da época desportiva e 

durante o processo de treino/jogo. 

Finalmente, do ponto de vista mental, este era um grupo com sérias 

dificuldades. De facto, era muito inconstante, com diversos atritos entre 

algumas atletas, com egos elevados, de difícil gestão dentro do balneário e 

com diferentes interesses, o que impede que uma equipa se mantenha focada, 

a longo prazo, num objetivo comum. 

 

 Plantel sénior masculino 

Nesta breve análise ao plantel sénior masculino do BFC considerar-se-á 

apenas os atletas que, independentemente da altura em que entraram para os 

quadros do clube (época de transferências de verão ou de inverno), terminaram 

a respetiva época com o restante plantel. Consequentemente, todos aqueles 

atletas que, apesar de terem iniciado a época como fazendo parte do plantel, 

faziam parte da lista de dispensas ou empréstimos não entram nos dados 

apresentados nem na análise feita à constituição da equipa. 

Assim, o plantel foi constituído por 30 atletas, com uma média de idades 

a rondar os 27 anos, em que apenas 8 jogadores transitaram da época 

passada. Os restantes 22 atletas tinham chegado ao clube pela primeira vez, 

provenientes dos mais diversos clubes, países, culturas e realidades 

competitivas. Esta diversidade de nacionalidades era uma realidade muito 

marcada neste grupo e apresentou-se como um aspeto crucial que teve de ter 

sido em consideração pela equipa técnica durante todo o processo de 

treino/competição. Efetivamente, não se trata só da dificuldade de 

comunicação (alguns atletas tampouco falam inglês), mas também pelas 

diferenças nos costumes, hábitos alimentares, crenças religiosas e, 

fundamentalmente, conhecimento e inteligência tática. 

Neste grupo de 30 jogadores, tínhamos 12 países representados 

(Portugal, Argentina, Senegal, Honduras, Brasil, Gabão, Nigéria, República 

Checa, Cabo Verde, Gana, Camarões e China), de 4 continentes distintos 

(América, Europa, África e Ásia). 
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Esta mudança profunda no plantel, com a chegada de 22 novos atletas, 

deveu-se, essencialmente, à subida do clube do CNS para o CN e às 

exigências competitivas que essa mesma subida trouxe. 

De uma forma global, era um plantel não muito jovem, porém com 

muitas opções nas mais diversas posições, com a presença de 2 ou 3 

jogadores polivalentes, que davam algumas garantias ao treinador no caso de 

surgirem lesões e/ou castigos. 

 

 

3.3. Modelos de formação 

 

“Deve ser definido um Modelo de Treinador, que sirva o Modelo de Jogo ao qual está 

subjugado um Modelo de Treino, formando ou potenciando o Modelo de Jogador existente.” 

(Rocha, 2008) 

 

3.3.1. Modelos de jogo 

 

“O Modelo é tudo” (Frade, 2006 cit. por Festa, 2009) 

 

Depois de devidamente caracterizada a competição e o plantel, é 

fundamental e imprescindível o treinador focar-se no modelo de formação da 

equipa, ou seja, num modelo global que permita formar um conjunto de 

ferramentas teóricas e práticas que facilitem e auxiliem o trabalho do treinador 

e potencializem o trabalho de todo o grupo. Dentro deste modelo de formação, 

surge, na nossa opinião e a este nível competitivo, numa primeira fase, o 

modelo de jogo da equipa. 

Segundo Castelo (2004), os modelos de jogo assumem-se como mapas 

que guiam o processo de treino das equipas numa determinada direção, 

potenciando o desenvolvimento de atitudes e comportamentos que, por sua 

vez, induzem os jogadores à forma de jogar pretendida. 

Os modelos de jogo, também conhecidos por modelos tático-técnicos, 

devem descrever, metodicamente, um sistema de relações e interações que se 
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estabelecem entre os diferentes elementos de uma dada situação de jogo, 

definindo os comportamentos tático-técnicos exigíveis aos jogadores, em 

função dos seus níveis de aptidão e capacidade (Queiroz, 1986 citado por 

Festa, 2009). 

Desta forma, podemos perceber que a elaboração e construção cuidada e 

devidamente adaptada ao grupo de trabalho de um modelo de jogo traz 

diversas vantagens para o treinador. Castelo (2009) enumera-as da seguinte 

maneira: (1) respeita os vínculos que o ligam à instituição; (2) promove um 

caminho de desenvolvimento da equipa (planeamento) que lhe parece mais 

correto; (3) focaliza com maior precisão as funções táticas que irão ser 

atribuídas e cumpridas pelos jogadores; (4) fomenta uma melhor comunicação 

interna, ou seja, uma linguagem comum entre os jogadores e entre estes e o 

treinador; (5) atende à evolução do jogo de futebol, em função do 

enquadramento competitivo em que estão inseridos; (6) evita que determinado 

tipo de jogadores, devido às suas particularidades e competências, possam 

desvirtuar o próprio modelo; (7) potencia um determinado tipo de atitudes, 

decisões e comportamentos que reproduzem as características e 

particularidades do modelo de jogo; (8) direciona objetivamente a 

responsabilidade do incumprimento dos objetivos delineados para a época 

desportiva; (9) estabelece a possibilidade de alteração pontual de pressupostos 

que não são compatíveis com a evolução do rendimento desportivo da equipa. 

Na opinião de Festa (2009) e Frade (2009, citado por Silva, 2008), mais 

importante ainda do que a noção de modelo de jogo, são os princípios que lhe 

dão corpo e a articulação desses mesmos princípios. Assim, compreendemos 

que a ideia de modelo de jogo está, naturalmente, associada ao conceito de 

princípios de jogo. 

Para Castelo (2009), os princípios de jogo são um conjunto de regras e 

normas que permitem uma melhor seleção e articulação das ações tático-

técnicas individuais e coletivas. O autor (2009) acrescenta, ainda, que estas 

deverão refletir no seu interior uma solidariedade orgânica e regulativa desses 

mesmos comportamentos, os quais se devem caracterizar por 3 aspetos 

fundamentais: (1) manter uma correta colocação posicional, em função do 

sistema utilizado; (2) as ações efetuadas não perturbarem a circulação dos 

outros companheiros, antes pelo contrário, favorecerem-nas; (3) possibilitar a 



17 
 

realização oportuna dos procedimentos técnicos de caráter ofensivo e 

defensivo. 

Assim, de acordo com esta perspetiva da importância do domínio dos 

princípios de jogo, é possível concluir que o êxito desportivo estará tão próximo 

quanto melhor uma equipa dominar esses mesmos princípios e quanto 

melhores jogadores tiver (Jesualdo Ferreira, 2003 citado por Festa, 2009). 

Após perceber os conceitos básicos de modelo de jogo e dos princípios 

de jogo que lhe dão forma, é importante compreender de que forma deve o 

modelo de jogo da equipa ser construído e elaborado pelo treinador. 

Para começar, é fundamental referir que o jogo não é um fenómeno 

natural, mas sim um fenómeno construído e em constante evolução (Frade, 

1985 citado por Festa, 2009), ou seja, o modelo de jogo nunca está acabado, 

uma vez que o processo ao acontecer vai fornecer indicadores de modo a 

serem interpretados por quem o gere, no sentido de o ir gerindo para estimular 

uma melhor qualidade (Frade, 2003 citado por Freitas, 2005). 

Por outro lado, e apesar do modelo de jogo estar em constante evolução, 

os treinadores, após criarem o modelo da equipa, devem contemplar pequenas 

remodelações, mas ao mesmo tempo ser-lhes fiéis e resistirem quando os 

efeitos positivos não são imediatos (Festa, 2009). 

Embora o modelo de jogo seja constituído por um conjunto de princípios e 

linhas orientadoras para o “jogar” que o treinador idealizou para a sua equipa, a 

questão das competências individuais e da criatividade que pode ser inserida 

no jogo pelos seus jogadores nunca pode ser esquecida, correndo o risco de 

tornarmos os princípios em fins, ou os automatismos em mecanismos (idem, 

2009). 

Além disso, não são apenas a criatividade, as capacidades e as 

qualidades individuais dos jogadores que devem ser tidas em conta, o treinador 

deve também tentar envolver a equipa na construção de estratégias. Este é um 

fator essencial para que os jogadores compreendam e aceitem as opções 

tomadas (Cunha, 2009 citado por Festa, 2009). No seguimento desta ideia, 

Mourinho (citado por Festa, 2009) acrescenta, ainda, que “não é fácil passar da 

teoria à prática, sobretudo com jogadores de top, que não aceitam o que lhes é 

dito apenas pela autoridade de quem o diz. É preciso provar-lhes que estamos 

certos”. 
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Finalmente, convém estabelecer a diferença entre modelo e conceção de 

jogo, uma vez que, apesar de, inicialmente, poderem parecer conceitos muito 

idênticos, ou até sinónimos, e embora tenham uma grande influência entre 

eles, a verdade é que são manifestamente diferentes. 

Para Guilherme Oliveira (2004), a conceção relaciona-se com o plano da 

organização das ideias, enquanto o modelo permite a operacionalização dessa 

mesma conceção. Van Gall (2008, citado por Ribeiro, 2008) acrescenta que é 

fundamental um treinador ter a sua filosofia de jogo e que, só depois, poderá 

considerar o facto de esta ter de ser alvo de compreensão por parte de toda a 

equipa. 

Guilherme Oliveira (2002, citado por Barbosa, 2003) refere, ainda, que o 

modelo de jogo é influenciado pela conceção de jogo do treinador, assim como 

pelas características e capacidades dos jogadores da equipa. A este respeito, 

Castelo (1998, citado por Barbosa, 2003) esclarece ter uma conceção de jogo 

absoluta, mas que esta se torna relativa em função dos jogadores que possui. 

Pinto e Garganta (1996, citado por Ribeiro, 2008) parecem ir de encontro 

às ideias anteriormente apresentadas, afirmando que o treinador, no momento 

da construção do modelo de jogo para a sua equipa, para além de ter 

necessidade de considerar as suas ideias, deve também ponderar as 

características morfofuncionais e socioculturais dos jogadores que entrarão 

nesse modelo de jogo. 

Tal como refere Frade (1998, citado por Barbosa, 2003), a conceção de 

jogo do treinador deve assumir um papel importante na definição do modelo de 

jogo, sendo que cabe a ele tentar manter o maior número de “traços” possível 

da sua conceção, indo, assim, ao encontro das capacidades e características 

do seu plantel. 

De forma resumida, Castelo (2009) afirma que o modelo de jogo de uma 

equipa deve estar alicerçado em três vertentes fundamentais: (1) na conceção 

de jogo por parte do treinador (perspetivas e ideias); (2) na análise das 

particularidades e potencialidades dos jogadores que constituem a equipa; (3) 

e nas tendências evolutivas do jogo de futebol (presente e futuro). 

Podemos, então, concluir que o aumento da qualidade dos jogadores, 

pertencentes a um determinado grupo de trabalho, permitirá ao treinador 
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aproximar o modelo de jogo da equipa à sua real conceção de jogo enquanto 

treinador de futebol. 

Os modelos de jogo das equipas seniores feminina e masculina do BFC 

podem ser consultados em anexo. 

Se fizermos uma cuidada análise comparativa entre ambos, apuramos 

que existem grandes diferenças no plano teórico que se concretizam em 

conceções de jogo e formas de jogar completamente distintas. Isto deve-se, em 

primeiro lugar, às diferenças entre géneros e, naturalmente, à forma de pensar 

e idealizar o jogo, bem como a sua concretização na prática (treino) por parte 

do treinador em causa. 

Começando pelas diferenças de género, o futebol feminino é um jogo 

mais pausado e com menos intensidade do que o futebol masculino e onde as 

perdas de bola são mais frequentes (Miyamura, S. & Seto, S., 1997). Isto leva a 

que, na ideia de jogo por nós concebida e aplicada, os momentos de transição 

ofensiva e defensiva tenham particular preponderância. Tal como afirma 

Jesualdo Ferreira (2003, citado por Festa, 2009), as equipas mais fortes são 

aquelas que diminuem o tempo entre o ganhar a bola e atacar e entre o perder 

a bola e defender. Segundo o autor, é aqui que reside o segredo do jogo atual. 

 No que diz respeito ao momento de transição defensiva, a preocupação 

advém de uma disposição e intencionalidade do processo ofensivo, que nos 

expõe, de certa forma, aos ataques rápidos e contra-ataques dos adversários. 

Relativamente ao momento de transição ofensiva, esta torna-se extremamente 

importante, tendo em conta a dificuldade que existe no futebol feminino em 

geral, e na nossa equipa em particular, em conseguir desequilibrar o adversário 

através do momento de organização ofensiva. Segundo Miyamura e Seto 

(1997), as equipas femininas, comparativamente com as equipas masculinas, 

apresentam maiores dificuldades em organizar o seu jogo ofensivo e em 

prolongar no tempo a manutenção da posse de bola. Desta forma, conclui-se 

que grande parte dos golos no futebol feminino surge através de transições 

ofensivas rápidas. Apesar de se referir ao futebol no geral e não ao futebol 

feminino em particular, também Carvalhal (2006, citado por Festa, 2009) 

defende esta ideia, ao afirmar que é no aproveitamento de transições intensas 

e fortes, bem como das bolas paradas, que ocorrem grande parte dos golos. 
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“No futebol de hoje, os dois momentos mais importantes do jogo são o momento em que 

se perde a bola e o momento em que se ganha a bola” 

(José Mourinho, 2003 citado por Festa, 2009) 

 

Por outro lado, no modelo de jogo da equipa sénior masculina, é notório 

que estes momentos não têm a mesma relevância com que se apresentam no 

do feminino, particularmente o momento de transição defensiva. Isto ocorre 

devido à interpretação e dinâmica de jogo da equipa no momento de 

organização ofensiva, pois optam por um estilo de jogo direto e longo, sem 

correr grandes riscos na sua fase de construção e no seu meio-campo 

defensivo. Consequentemente, em grande parte das situações, aquando da 

perda de bola, a equipa já está defensivamente bem posicionada e equilibrada. 

 

“As equipas devem saber atacar e defender. Algumas sabem algo mais: fazer 

transições” 

(Valdano, 2001 citado por Guilherme Oliveira, 2004) 

 

As diferenças entre géneros são também observáveis na largura dada 

pelas equipas, nos seus momentos de organização ofensiva. 

Geralmente, a maior dificuldade sentida pelas futebolistas em variarem o 

jogo de um corredor lateral para o outro, através de passes longos, ou 

simplesmente através da circulação de bola, faz com que estas joguem mais 

perto umas das outras, mais concentradas sobre o corredor da bola e o 

corredor central, sendo raro as equipas que mantêm jogadoras afastadas sobre 

o corredor lateral do lado oposto. Contudo, é precisamente isso que é “exigido” 

no modelo de jogo da equipa sénior feminina, visto que, apesar de se ter 

consciência destas características inerentes à realidade do futebol feminino em 

Portugal, acredita-se que a tendência das jogadoras para se fecharem sobre a 

zona da bola é tão grande, que é fundamental incentivar precisamente o 

oposto, de forma a conseguir uma organização posicional ofensiva equilibrada 

e com diversas soluções, sempre tendo em vista a evolução do nosso jogo. 

No entanto, no que diz respeito aos princípios de jogo pelos quais a 

equipa masculina se orienta, a largura dada, principalmente por extremos e 
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defesas laterais, no momento ofensivo, é consideravelmente superior se a 

compararmos com a observada no futebol feminino. 

Embora, no futebol feminino, as circulações de bola e as durações dos 

ataques sejam, por norma, consideravelmente inferiores às observadas no 

futebol masculino, é curioso observar que, dentro deste momento de jogo 

(organização ofensiva), as duas equipas analisadas optam por estratégias 

diferentes das esperadas. 

Efetivamente, a equipa masculina recorre a jogadas simples, através do 

jogo direto e longo, utilizando poucos passes e reduzindo o tempo dos seus 

ataques, indo de encontro à ideia de Castelo (2009), quando este afirma que 

“ter posse de bola não é sinónimo de ataque”. Por sua vez, a equipa feminina 

opta, no seu modelo de jogo, por ataques mais organizados, recorrendo a uma 

maior circulação de bola e a uma dinâmica coletiva totalmente diferente da 

masculina. 

Esta contradição entre o que era esperado e o que é, na realidade, 

observado pode ser justificada pelos diferentes objetivos traçados por cada 

uma das equipas, assim como pela realidade competitiva em que estão 

inseridas (equipa feminina ambicionava ir a uma segunda fase, enquanto a 

equipa masculina lutava apenas pela manutenção). Acredita-se, no entanto, 

que a grande razão para tal suceder baseia-se, essencialmente, nas 

conceções e ideias de jogo de cada um dos dois treinadores em causa. 

Por fim, as grandes diferenças observadas no momento de organização 

defensiva idealizado e identificado no modelo de jogo de cada uma das 

equipas relacionam-se com o posicionamento do bloco defensivo, no geral, e 

da linha defensiva, em particular. Relativamente ao bloco defensivo, o facto de 

a formação feminina se apresentar com um bloco médio/alto justifica-se pela 

dificuldade de construção de jogo por parte da maioria das equipas femininas, 

quando estão sobre uma forte pressão do adversário. Isto permite-nos ganhar 

muitas bolas ainda dentro do nosso meio-campo ofensivo. 

Por outro lado, a formação masculina, ao apresentar um bloco 

médio/baixo, revela as preocupações e cautelas perante adversários que 

apresentam muitas e boas soluções no seu momento ofensivo para explorar as 

costas da linha defensiva adversária. 
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No que concerne ao posicionamento da linha defensiva, as diferenças 

situam-se na utilização ou não da defesa em linha. A equipa masculina, devido 

ao seu posicionamento mais recuado no terreno, acaba por não ser tantas 

vezes colocada à prova, relativamente à organização e comunicação entre os 

jogadores do setor mais recuado. Contudo, sempre que a sua linha defensiva 

está mais subida no terreno, essa é a estratégia escolhida. 

Por sua vez, a equipa feminina não contempla esse princípio no seu 

modelo de jogo, muito devido ao facto de praticamente nenhuma jogadora do 

plantel ter tido os estímulos necessários durante a sua formação para aprender 

a jogar dessa forma. Esta debilidade na formação das atletas do setor 

defensivo implicaria, caso esse princípio fosse incluído na nossa forma de 

jogar, um longo e demoroso processo de aprendizagem, o qual não iria de 

encontro às limitações temporais (nº de treinos semanais, duração do período 

pré-competitivo, etc.) existentes no futebol feminino. 
 

 

3.3.2. Modelos de treino 

O treino das modalidades coletivas deve desenvolver-se segundo 

planeamentos influenciados pelos modelos de jogo, modelos de preparação 

(treino) e modelos de jogador (Araújo, 1987 citado por Gomes, 2004). No 

seguimento desta ideia, Castelo (2009) avança com a seguinte questão: “Como 

o modelo de jogo deve ser enquadrado no processo de preparação, utilizando-

se uma metodologia específica de treino?”. 

Uma vez definida a ideia e conceitos associados ao modelo de jogo da 

equipa, vamos começar por desenvolver algumas noções básicas e 

fundamentais do modelo de treino. 

Faria (1999, citado por Barbosa, 2003) refere que, entre a preparação 

(treino) e a competição, deve existir, obrigatoriamente, uma relação de 

interdependência. Na opinião de Lucas e Garganta (2002), é com base no 

modelo de jogo formulado pelo treinador que se estrutura e orienta o processo 

de preparação e treino dos jogadores e das equipas. 

Neste sentido, Castelo (2009) acrescenta que, para que a estrutura e 

organização de uma equipa não seja súbita ou frequentemente alterada, as 

condições e prescrições de suporte ao modelo de treino devem ser sempre 
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respeitadas. Se tal não acontecer, os jogadores e a equipa saem das fronteiras 

demarcadas pelo modelo de jogo adotado, “preparando-se para uma outra 

forma de jogar, oposta ou distinta daquela idealizada pelo treinador”. Segundo 

o mesmo autor, o modelo de jogo assume-se como um roteiro para o treino 

específico da equipa, potenciando o desenvolvimento de comportamentos e 

atitudes que levam os jogadores a atingir a forma de jogar pretendida. 

Também Bompa (2002, citado por Gomes, 2004) defende esta ideia, ao 

afirmar que o treino se torna mais preciso quando tem como referência o 

modelo de jogo adotado, resultando, naturalmente, numa adaptação específica 

que levará a melhorias no desempenho. 

Contudo, Araújo e Garganta (2002) salientam o facto de, na prática, nem 

sempre existir uma relação adequada entre o modelo de jogo preconizado e as 

ações que os jogadores e a equipa desenvolvem, quer no treino, quer na 

competição, o que, por sua vez, provoca um desajustamento indesejável entre 

o discurso do treinador e o percurso da equipa. Para tal, é necessário a 

existência de uma metodologia específica de treino que elabore ferramentas 

operacionais que forneçam e desenvolvam representações contextuais e 

conjunturais direcionadas para o modelo de jogo que se pretende adotar 

(Castelo, 2009). 

Assim, um adequado processo de modelação do treino assume uma 

grande importância para a preparação dos jogadores e das equipas, pois, 

como refere Bompa (1983, citado por Barbosa, 2003), quanto maior for a 

correlação entre os modelos utilizados e o jogo, melhores e mais eficazes 

serão os seus efeitos. 

O treinador apresenta-se, então, com um papel fundamental em todo este 

processo, já que para além de lhe caber a responsabilidade de conceptualizar 

os meios de treino que melhor se identifiquem com o modelo de jogo 

preconizado (Castelo, 2009), a sua intervenção no treino deve também ser 

direcionada no sentido de evidenciar os comportamentos desejados (Guilherme 

Oliveira, 2007, citado por Maia, 2006). Deve, ainda, procurar criar situações de 

transferência de competências do treino para a competição, e vice-versa, a fim 

de facilitar a obtenção de boas performances (Araújo & Garganta, 2002). 

Consequentemente, para que ocorra a evolução pretendida no jogo, os 

exercícios e os treinos acabam por ocupar um lugar de destaque. Através 
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destes, pretende-se criar um conjunto de interações e hábitos, tornando 

“consciente e depois subconsciente um conjunto de princípios de forma a 

exponenciar naturalmente uma determinada forma de jogar” (Faria, 2006, 

citado por Carvalho, 2006). Os exercícios desempenham um papel importante 

na metodologia de treino, uma vez que permitem o direcionar da adaptabilidade 

para a aquisição hierarquizada dos princípios de jogo. Estes são preparados 

previamente e, depois de repetidas várias vezes e de verificar, no treino e na 

competição, se os comportamentos da equipa são os adequados, pode-se 

retificar e reajustar posteriormente, com o objetivo de calibrar a sua 

quantificação (Carvalho, 2006). 

Para Castelo (2009), o correto contributo de uma metodologia de treino no 

desenvolvimento da organização dinâmica de uma equipa passa pela 

focalização das necessidades reais dessa equipa e, só nesse sentido, é que se 

denomina de específica. Desta forma, ao realizar exercícios apropriados aos 

problemas identificados, otimiza-se o processo de treino, dando-lhe uma 

direção precisa e poupando o tempo e o esforço necessário para se obter o 

maior efeito possível. 

O autor (2009) acrescenta, ainda, que é através desta metodologia 

específica que os jogadores são colocados em diferentes contextualidades 

situacionais, as quais se constroem a partir de diferentes níveis de 

complexidade. Isto faz com que os exercícios de treino sejam também eles 

específicos para uma determinada forma de jogar e que não sirvam para todo e 

qualquer modelo de jogo. 

Nesta perspetiva, um exercício de treino é considerado específico ou não 

específico conforme o seu grau de semelhança com o modelo de jogo que se 

pretende adotar. De acordo com Castelo (2009), para um exercício ser 

específico, não chega conter elementos do jogo, tais como a bola, o espaço e 

as balizas, mas sim que todos estes se inter-relacionem e organizem de 

maneira a propiciarem o aparecimento de atitudes, decisões e ações que vão 

de encontro com os princípios de jogo da equipa. 

Para Hughes (1980, citado por Martins, 2002), os critérios mais 

importantes na organização dos exercícios, para além da definição dos 

modelos comportamentais táticos e técnicos, são a organização do espaço, o 

número de efetivos por exercício e a especificidade dos mesmos. 
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Quadro 1 – Classificação dos exercícios – adaptado de Bragada (2000) 

 

Quadro 2 – Classificação dos exercícios – adaptado de José Oliveira (2011) 

 

Na abordagem da classificação dos exercícios, podemos referir, por 

exemplo, 2 autores. Bragada (2000, citado por Martins, 2002) divide os 

exercícios tendo por base 3 critérios de referência (especificidade, forma 

interna e forma externa), apresentando-os da seguinte forma: 

  

 

Classificação Características 

1. Competitivos Prática da competição em condições reais ou simuladas. 

2. Específicos 

Forma externa muito similar à sequência de movimentos competitivos, mas 
que apresentam desvios nas características da carga e/ou apenas abordam 
alguns elementos ou combinações complexas da competição. Podem 
privilegiar aspetos condicionais, coordenativos ou táticos. 

3. Dirigidos 
Solicitam os grupos musculares responsáveis pelo rendimento desportivo 
e/ou as capacidades coordenativas que lhe estão na base. 

4. Gerais 
Todos os restantes não compreendidos nas situações anteriores. Formas 
interna e externa significativamente diferentes da competição. 

 

 

Por outro lado, Oliveira (2011) divide os exercícios em apenas 3 grupos e 

classifica-os da seguinte forma: 

 

 

Classificação Características 

1. Competitivos 
Visam a formação e/ou estabilidade do rendimento complexo e o 
desenvolvimento das capacidades motoras específicas. 

2. Especiais 

Instrução: menos complexos; atenção dirigida para a execução; 
aprendizagem da técnica/tática. 

Condicionantes: atenção dirigida para o objetivo; consolidação da técnica; 
desenvolvimento das capacidades motoras. 

3. Gerais 
Sem semelhança estrutural; utilizados para a recuperação e 
desenvolvimento geral. 

 

Na sequência da caracterização e classificação do tipo de exercícios, 

José Oliveira (1991, citado por Rocha, 2000) preconiza “novas metodologias 

específicas de treino” onde prevaleçam os exercícios específicos do modelo de 

jogo adotado e dispensem os exercícios situacionais que apenas visam 

responder às ditas necessidades da modalidade coletiva em causa. 
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Depois de abordadas as questões da relação entre o modelo de jogo e o 

modelo de treino e da devida classificação dos exercícios de treino, resta-nos 

rever alguns conceitos relativos aos princípios do treino desportivo. 

José Oliveira (2011) divide estes mesmos princípios em 3 áreas distintas: 

Princípios Gerais Pedagógicos, Princípios Biológicos e Princípios Especiais. 

Relativamente aos Princípios Gerais Pedagógicos, o autor (2011) 

enumera e descreve sucintamente 5 deles: (1) Princípio da atividade 

consciente – o treino visa desenvolver o desempenho consciente, autónomo e 

criativo das tarefas de uma atividade desportiva; (2) Princípio da atividade 

sistematizada e planeada – o treino é um processo organizado e estruturado, 

baseado em sequências didáticas que conduzem os objetivos; (3) Princípio da 

atividade apreensível – as atividades desenvolvidas no treino devem ser 

passíveis de ser apreendidas, executadas e retidas e garantir a possibilidade 

de êxito por parte de quem as executa; (4) Princípio da atividade dirigida – o 

treino é um processo dirigido, cabendo ao treinador a orientação, organização 

e estruturação da atividade do desportista; (5) Princípio da estabilidade dos 

resultados – o treino é um processo de transformações, estruturado em ciclos 

de novas aquisições, que devem ser estabilizados antes de se iniciar um novo. 

A estabilidade alcança-se pela repetição sistemática. 

Na opinião do autor (2011), os Princípios Biológicos devem ser tidos em 

conta pelos treinadores, na tentativa de melhorar a forma dos seus atletas: (1) 

Princípio da sobrecarga – para desenvolver o rendimento, são necessários 

estímulos de treino fortes (cargas) que induzam alterações/adaptações 

estruturais e funcionais; (2) Princípio da individualização – a adaptação 

induzida pelas cargas tem elevada variabilidade inter-individual; (3) Princípio da 

especificidade – a adaptação à carga de treino só ocorre nas capacidades, 

sistemas funcionais e condições em que esta é sustentada; (4) Princípio da 

reversibilidade – todas as adaptações cessam ou regridem, se o treino for 

interrompido. 

Por fim, os Princípios Especiais do treino desportivo, apresentados e 

defendidos por José Oliveira (2011), são: (1) Princípio da orientação para a 

especialização – é condição indispensável para o desenvolvimento o empenho 

na atividade praticada, o que determina a especialização desportiva; (2) 

Princípio da individualização – a prescrição do treino deve ser individualizada, 
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atendendo às diferentes capacidades momentâneas e às diferentes 

capacidades de resposta individual a uma certa dinâmica de carga; (3) 

Princípio da multilateralidade – o treino deve assegurar o aperfeiçoamento do 

atleta na modalidade escolhida, mas também garantir o desenvolvimento global 

e a educação motora geral; (4) Princípio da continuidade – a interrupção das 

atividades de treino por períodos de tempo prolongados conduzem à 

reversibilidade das adaptações provocadas pelo treino; (5) Princípio da 

progressão – a elevação da capacidade funcional e motora de um atleta requer 

um nível de carga mais elevado e complexo, quanto mais elevado é o seu 

estado de preparação; (6) Princípio da alternância – o treino deve ter em conta 

os mecanismos de fadiga e de recuperação, para possibilitar a gestão da carga 

que assegure a manutenção da capacidade de trabalho adequada em treino; 

(7) Princípio da ciclicidade – o progresso e a manutenção da capacidade de 

rendimento é o resultado da dinâmica de variação cíclica das rotinas de treino, 

no sentido de garantir a continuidade e a diversidade dos estímulos. 

 

 Plantel sénior feminino 

Na equipa feminina a preponderância que o modelo de jogo da equipa 

exercia no modelo de treino era consideravelmente elevada. Se analisarmos o 

plano de treino escolhido aleatoriamente, apresentado em baixo, observamos 

que o processo de treino é elaborado e orientado, quase totalmente, tendo em 

vista os princípios de jogo que fazem parte do modelo de jogo adotado. 

Neste mesmo plano, é possível identificar algumas linhas condutoras, não 

só na progressão dos exercícios, mas também na existência de determinados 

objetivos inicialmente traçados para esta sessão de trabalho. 

Os dois momentos de jogo (deliberadamente) propostos neste treino 

estão claramente identificados nos exercícios realizados, assim como os 

princípios gerais e sub-princípios relacionados com o modelo de jogo (Anexo 

III). 
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 Figura 3 - Plano de treino nº23 (futebol feminino) – parte 1/2 

 

  

 

  

Plano de treino 

 

Treino nº 23 Nº Jogadores 16 Microciclo 7 Período Competitivo 

Data 09/09/2014 Dia Terça-feira Campo Nº2 Hora 21:30 (90’) 

Objetivos / Grandes princípios abordados 
Organização Ofensiva – (1.) Com posse de bola aproveitar a largura e profundidade do campo; (2.) Criação constante de linhas de passe e procura 

do espaço livre; (3.) Variação do ritmo de jogo; (4.) Alternância na forma de criação de situações de finalização;  
Transição Defensiva – (1.) Reação coletiva e imediata à perda da bola; (2.) Manutenção do bloco alto (pressão forte) após perda. 

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Meiinhos 8 vs 2 – jogar a um toque 

Meiinhos (4+2) vs 3 – apoios interiores jogam a 2 toques 

Sub-princípios de jogo abordados 

Exercício 1: Organização Ofensiva – (2.2.) Manutenção de uma 

postura dinâmica e uma constante readaptação posicional. 

Exercício 2: Organização Ofensiva – (2.1) Criação de triângulos 

em torno da portadora da bola. 

 
Parte Fundamental 

Descrição e organização metodológica 

Posse de bola 5 vs 5 com objetivo de passe em rutura pela 
linha final adversária e baliza central. 

Sub-princípios de jogo abordados 
 

Organização Ofensiva – (2.3.) Procura de movimentos de rutura 
para explorar espaço livre nas costas da linha defensiva 
adversária; (4.4.) Procura de passes de rutura em zona central. 
Transição Defensiva – (1.1.) Pressão na portadora da bola e zona 
circundante; (1.2.) Fecho de espaço central. 

 

Parte Fundamental 

Descrição e organização metodológica 

Situação de jogo Gr + 8 vs 8 + Gr , com baliza central para pontuar 
apenas em transições. Equipa em posse de bola pode colocar 2 
jogadores no corredor lateral e equipa sem posse de bola apenas pode 
colocar um jogador. 

Sub-princípios de jogo abordados 

Organização Ofensiva – (2.7.) Envolvimento das laterais no processo 

ofensivo, salvaguardando o equilíbrio da equipa; (2.8) Ocupação racional 

do setor intermédio e do corredor central, privilegiando os 

desequilíbrios pelos corredores laterais; (2.9) Rápidas basculações do 

corredor de jogo para explorar o desequilíbrio defensivo; (4.2.) Procura 

de cruzamentos. 

Transição Defensiva – (1.1.) Pressão na portadora da bola e zona 

circundante; (1.2) Fechar espaço central; (2.1.) Manutenção de bloco 

alto no caso de jogadora com bola estar pressionada. 

Descrição e organização metodológica 
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Parte Fundamental 

Descrição e organização metodológica 

Situação de jogo 9 vs 9; máximo 3 passes consecutivos em cada corredor 

de jogo; AC tem de vir buscar jogo ao setor intermédio. 

Sub-princípios de jogo abordados 

Organização Ofensiva – (1.2.) Numa primeira fase, dar profundidade com a 

avançada para, posteriormente, aproveitar os espaços intersetoriais; (1.3.) Dar 

largura com as laterais e extremas para a criação de espaços interiores ou 

exteriores; (2.3.) Procura de movimentos de rutura para explorar espaço livre nas 

costas da linha defensiva adversária; (2.6.) “Dinâmica do 3º homem”; (2.7.) 

Envolvimento das laterais no processo ofensivo, salvaguardando o equilíbrio da 

equipa; (2.9.) Rápidas basculações de corredor; (3.1.) Alternância no estilo de 

passe. 

Transição Defensiva – (1.1.) Pressão na portadora da bola e zona circundante; 

(1.2.) Fechar espaço central; (2.1.) Manutenção de bloco alto. 

 

Parte Fundamental 

Descrição e organização metodológica 

 

Situação de finalização (3 vs 2) e (4 vs 2) 

Sub-princípios de jogo abordados 

 

Organização Ofensiva – (2.4.) Trocas posicionais para a 

criação de desequilíbrios defensivos; (2.5.) Provocação do 

adversário (com e sem bola) para criação de espaços e/ou 

linhas de passe; (3.3.) Saber interpretar quando devemos 

transportar a bola ou circular (passar). 

 

 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

Figura 4 - Plano de treino nº23 (futebol feminino) – parte 2/2 
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Contudo, é também possível estruturar algumas das ideias concebidas 

pela equipa técnica e aplicadas durante todo o processo de treino, de uma 

forma algo resumida e clara. 

 

 

  
Regime de 

carga 
Duração 

total 
Espaços 

(Dimensões) 
Nº de 

jogadores 
Duração 
parcial 

Momentos 
de jogo 

Princípios de 
jogo 

Tipo de 
exercícios 

2ª feira 
Recuperação 

/ Força 
90' 

Espaços 
reduzidos 
(campos 

pequenos) 

Nº reduzido 
de jogadores 
por exercício 

Exercícios de 
curta duração 
e com algumas 

pausas 

Variável 

Pequenos 
princípios 
(relações 
grupais e 
setoriais) 

Gerais; 
Especiais e 
Competição 

3ª feira Folga 

4ª feira Resistência 90' 

Espaços com 
grandes 

dimensões, 
proporcional ao 

nº de atletas 

Elevado nº de 
jogadores 

proporcional 
ao espaço 
utilizado 

Exercícios com 
maior duração 
e com poucas 

pausas 

Variável 

Grandes 
princípios 
(relações 

intersetoriais e 
coletivas) 

Competição 
e Especiais 

5ª feira Folga 

6ª feira Velocidade 90' 

Espaços com 
médias/grandes 

dimensões, 
semelhantes à 

realidade (jogo) 

Variável 
Variável mas 
com algumas 

pausas 

Variável 
(Transições / 

Bolas 
paradas) 

Variável 
Competição 
e Especiais 

Sábado Folga 

Domingo Jogo / Competição 

 

 
 

O quadro 3 apresentado acima representa o modelo de treino utilizado 

pela equipa técnica, durante o microciclo tipo da equipa, ou seja, com jogos 

todos os domingos (microciclo de 7 dias) e apenas 3 treinos semanais. Apesar 

desta padronização do microciclo, na verdade, o planeamento de treino não 

deixava nunca de ser um planeamento dinâmico, que tinha em consideração as 

dificuldades sentidas no jogo anterior, as necessidades para o próximo jogo, a 

velocidade de recuperação apresentada pelas atletas e a resposta dada pelas 

mesmas ao longo da semana de trabalho, isto é, o microciclo nunca era 

padronizado na sua totalidade. 

Apesar de vários autores se referirem à necessidade da padronização do 

microciclo, ou da existência do chamado microciclo tipo, visando equipas mais 

rentáveis, Miñano Espin (2002, citado por Gomes, 2004) refere que o tipo de 

trabalho realizado nos dias anteriores e posteriores aos jogos deve ser 

dependente, na maioria dos casos, do nível de adaptação ou recuperação dos 

Quadro 3 – Microciclo padrão de 7 dias (feminino) 
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jogadores. Tal facto permite-nos inferir que pode existir, efetivamente, a 

necessidade de reajustes nos microciclos. 

 

 Plantel sénior masculino 

Apesar de o modelo de jogo da equipa masculina se apresentar, 

naturalmente, com uma grande importância no momento de planear e conceber 

as unidades de treino, a realidade é que estas não são realizadas 

exclusivamente em torno do mesmo. Isto significa que, em grande parte das 

sessões de treino, os exercícios gerais e o trabalho da condição física, por si 

só, toma uma especial relevância na forma de trabalhar desta equipa. No 

fundo, o treino apresenta-se com uma grande variedade de exercícios mais e 

menos específicos. 

Enquanto que, nos dias centrais da semana (terça, quarta e quinta-feira), 

o trabalho em torno do modelo de jogo e dos seus princípios está presente em 

maior escala, no início e final da semana (dia pós-jogo e véspera de jogo), o 

recurso aos exercícios gerais é mais acentuado, em busca de uma melhoria 

nos índices de forma física. 

No plano de treino apresentado em seguida, é possível observar um 

exemplo de um treino realizado a meio da semana e, tal como referido 

anteriormente, muito centrado nos aspetos técnicos/táticos da equipa. 
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Plano de treino 

 

Treino nº 13 Nº Jogadores 25 Microciclo 3 Período Competitivo 

Data 21/01/2015 Dia Quarta-feira Campo Estádio Hora 10:00 (75’) 

Objetivos / Grandes princípios abordados 

Organização Ofensiva: Jogo direto e longo na 1ª fase de construção; Construção de jogo curta e apoiada pelo corredor lateral; Criação a partir dos 
médios centro na 2ª fase de construção;  

Organização Defensiva: Bloco médio baixo; Superioridade no setor intermédio; 
Transição Ofensiva: Saídas em contra ataque e ataque rápido em profundidade. 

Figura 5 - Plano de treino nº13 (futebol masculino) – parte 1/2 

Parte Inicial / Aquecimento 

Meiinhos 8 vs 2 (jogar a 1 toque) 

Sub-princípios de jogo abordados 

Organização Ofensiva - Manutenção de postura orientada 

consoante a bola, o adversário e o colega para quem 

queremos passar. 

Parte Fundamental 

Descrição e organização metodológica 

 

Situação de passes, tabelas e movimentações padrão com 
cruzamento para finalização. 

Sub-princípios de jogo abordados 
 

 
Organização Ofensiva: Combinação em jogo apoiado no 
corredor lateral entre Médio Centro, Lateral e Extremo. 
Movimentações e desmarcações do Avançado Centro para 
o corredor lateral. (Alternativa ao jogo direto). 

Parte Fundamental 

Descrição e organização metodológica 

Situação de jogo Gr + 10 vs 10 + Gr em meio-campo. 
Situação de transição ofensiva 3 vs 2 + Gr em ¼ de campo. 

Sub-princípios de jogo abordados 

Organização Defensiva: Posicionamento dos extremos ao nível dos 

médios, formando linha de 5 jogadores no setor intermédio; Defesa em 

bloco médio/baixo e com linhas (setores) muito próximos uns dos 

outros; Zonas e linha de pressão. 

Transição ofensiva: Saídas longas para desmarcação de Avançado Centro 

nas costas da linha defensiva e sobre os corredores laterais. 

Descrição e organização metodológica 
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Parte Fundamental 

Descrição e organização metodológica 

Exercício situacional de finalização. Pontapé longo de Gr 

para médios centro adversários, seguido de ataque rápido 

8 vs (4 + Gr) 

Sub-princípios de jogo abordados 

Organização Ofensiva: Criação de jogo ofensivo pelos 

médios centro, com lateralização de jogo para extremos e 

laterais, ou procura de passes de rutura em zona central; 

Procura de cruzamentos para a área. 

 

Parte Fundamental 

Descrição e Organização Metodológica 

 Exercício realizado apenas com Defesas Centrais, 

Avançados e Extremos. 

Combinação ofensiva + finalização após jogo direto (longo) 

Sub-princípios de jogo abordados 

 

Organização Ofensiva: Jogo direto e longo; Chegar rápido a 

zonas de finalização sem a equipa se expor ou se 

desequilibrar. 

 

 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

Figura 6 - Plano de treino nº13 (futebol masculino) – parte 2/2 
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Por fim, o planeamento do treino na equipa masculina apresentava uma 

adversidade que não era sentida na equipa feminina, que se refere ao facto de 

não haver um dia fixo para a realização dos jogos do CN e de estes variarem 

ao longo de toda a época, consoante os interesses televisivos e comerciais. 

Apresentamos em baixo a estrutura base do modelo de treino previsto e 

aplicado pela equipa técnica num microciclo de 7 dias (incluindo o dia de jogo). 

Salvaguardam-se, contudo, as modificações necessárias consoante o 

encurtamento ou não do microciclo, conforme as datas dos jogos oficiais. 

 

 

Dia 
pós-
jogo 

Regime de 
carga 

Duração 
total 

Espaços 
(Dimensões) 

Nº de 
jogadores 

Duração 
parcial 

Momentos 
de jogo 

Princípios 
de jogo 

Tipo de 
exercícios 

Jogo / Competição 

1º 

Recuperação 
/ Resistência 

60 - 75' 

Dimensões 
intermédias e 
proporcionais 

ao nº de 
atletas 

Reduzido nº 
de jogadores 

Exercícios 
com duração 
intermédia 

Variável 
Pequenos 
princípios  

Gerais e 
Especiais 

Folga 

2º 
Recuperação 

/ Força 
75' - 90' 

Espaços 
reduzidos 
(campos 

pequenos) 

Reduzido nº 
de jogadores 
por exercício 

Exercícios de 
curta 

duração 
Variável 

Pequenos 
princípios  

Gerais, 
Especiais e 

Competição 

3º Força 75' - 90' 

Espaços 
reduzidos 
(campos 

pequenos) 

Reduzido nº 
de jogadores 
por exercício 

Exercícios de 
curta 

duração 
Variável Variável 

Gerais, 
Especiais e 

Competição 

4º Resistência 75' - 90' 

Espaços com 
grandes 

dimensões 
(campos 
grandes) 

Elevado nº 
de jogadores 
por exercício 

Exercícios de 
maior 

duração 
Variável 

Grandes 
princípios 

Gerais, 
Especiais e 

Competição 

5º Velocidade 75' - 90' Variável Variável Variável 
Variável 

(Transições) 
Grandes 

princípios 

Gerais, 
Especiais e 

Competição 

6º 
Velocidade 
de reação 

60' - 75' Variável Variável 
Exercícios de 

curta 
duração 

Bolas 
paradas 

Variável 
Gerais e 
Especiais 

Jogo / Competição 

 
 

 

No seguimento da ideia anteriormente apresentada relativa à variação da 

duração dos microciclos e às consequências que daí advêm, Guilherme 

Oliveira (2000, cit. por Gomes, 2004) afirma que tenta ser o mais fiel possível 

ao seu microciclo tipo, de modo que os aspetos principais se mantenham de 

semana para semana, embora, por vezes, o microciclo possa ser de 5 até 10 

Quadro 4 – Microciclo padrão de 7 dias (masculino) 
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dias, por diversos motivos, como transmissões televisivas e outras. Porém, o 

autor acrescenta, ainda, que, dentro do padrão de trabalho para a semana, 

tenta adaptar as alterações que vão surgindo, mantendo os aspetos principais, 

a fim de garantir o referido padrão semanal. 

Concluindo, tal como Lucas e Garganta (2002) afirmam, parecer evidente 

que, cada vez mais, o processo de treino (modelo de preparação) terá de ser 

equacionado tendo por objetivo o modelo de jogo, de forma a ser servido e a 

servir um determinado modelo de jogador. 

 

 

3.3.3. Modelos de jogador 

Uma vez definidos os modelos de jogo e de treino da equipa, é importante 

compreender o conceito de modelo de jogador, uma vez que, no fundo, é este 

quem os vai interpretar e aplicar em treino e em jogo. O jogador parece tratar-

se do elemento fulcral e decisivo de todo o processo e, como tal, merece ser 

alvo da nossa atenção. 

Pinto e Garganta (1966, citado por Rocha, 2008) definem o modelo de 

jogador como sendo o perfil de jogador que serve o modelo de jogo e que é 

formado quando o mesmo está inserido num processo que obedece também 

ao modelo de jogo. 

Por outro lado, Leal e Quinta (2001) defendem que o modelo de jogador 

poderá ser entendido como a função ou missão tática que o atleta possui 

consoante a posição que ocupa no terreno. Segundo os autores, este modelo 

consiste na formação e/ou desenvolvimento de um jogador específico, que se 

pretende inteligente e autónomo, através de determinado modelo de treino, 

para responder a um modelo de jogo também específico. Castelo (2009) 

parece ser da mesma opinião quando afirma que o modelo de jogo especifica 

um determinado perfil de jogador, mais consentâneo com as suas 

necessidades intrínsecas (inteligibilidade, adaptabilidade, direccionalidade, 

etc.), às quais qualquer processo de prospecção e captação de jogadores 

deverá atender. 

De acordo com Rocha (2008), um treinador tem duas opções, ou acultura 

os jogadores ao seu modelo de jogo, o que demora algum tempo, ou recruta 

jogadores que facilitem essa aproximação, ou seja, cujas características vão de 
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encontro àquelas pretendidas pelo treinador. A este respeito, Maciel (2008, 

citado por Rocha, 2008) afirma que o perfil do jogador desejado, mesmo depois 

de escolhido ou contratado, deverá continuar a ser desenvolvido. Assim, se a 

preparação for feita consoante a ideia de jogo do treinador, o jogador irá sofrer 

adaptações positivas a esse treino. 

Desta forma, podemos afirmar que é a existência de um modelo de jogo 

que define os perfis de jogador e de treino a utilizar no processo (Pinto & 

Garganta, 1996 citado por Rocha, 2008). 

Em relação a esta interdependência entre os modelos de jogo, de treino e 

de jogador, Leal e Quinta (2001) referem que, da mesma maneira que não faz 

sentido a existência de um modelo de jogo sem um modelo de treino, e vice-

versa, no caso de haver conceções diferentes relativamente a ambos, torna-se 

impossível definir com clareza um modelo de jogador. 

Conclui-se, então, que a elaboração de um modelo de jogador, para além 

de permitir ao treinador uma maior objetividade no processo de 

desenvolvimento ou recrutamento dos jogadores, possibilita que os escalões 

de formação saibam o que é que devem formar e que o departamento de 

observação saiba que tipo de jogadores deve procurar (Mourinho, 2003 citado 

por Leandro, 2004). 

 

“Quero que percebam, por exemplo, que tipo de lateral direito eu pretendo em termos 

físicos, táticos, técnicos e psicológicos” 

(Mourinho, 2002 citado por Leandro, 2004). 

 

 Plantel sénior feminino 

O modelo de jogadora, na equipa sénior feminina, teve de ser 

devidamente adaptado à realidade competitiva do clube, mas, principalmente, 

às características especiais do futebol feminino. 

A dificuldade sentida, atualmente, em Portugal, na massificação da 

modalidade, ou seja, em aumentar consideravelmente o número de praticantes, 

significa que o leque de escolha e de recrutamento de atletas é reduzido. Além 

disso, as condições financeiras apresentadas pelo departamento e pelo clube 

impossibilitam a aquisição de qualquer jogadora que não seja da zona 
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Jogadora à 
Boavista F.C. 

Disciplinada 

Agressiva 

Combativa 

Qualidade 
de drible  e 

remate 

Qualidade 
de 

desarme e 
passe 

Forte no 
jogo aéreo 

Rápida 

Criativa 

Inteligente 

envolvente, uma vez que não existe qualquer possibilidade de sustentar as 

despesas de transporte ou de alojamento da mesma. A isto acresce o facto de 

estarmos inseridos na zona Norte, onde o elevado número de clubes e equipas 

femininas reduz ainda mais o número de atletas disponíveis. 

Desta forma, e tendo em conta que o BFC se apresentava como um dos 

clubes que melhor trabalhava a nível do futebol de formação em Portugal, a 

nossa opção passou por recrutar e selecionar as atletas da formação que 

estavam melhor preparadas para corresponder às exigências da equipa sénior. 

O modelo de jogadora definido pela equipa técnica baseou-se, então, em 

alguns critérios que, na sua maioria, deveriam ser cumpridos pelas atletas 

recrutadas ou pertencentes ao plantel. Neste caso, tratou-se de algumas 

competências das diferentes componentes do rendimento (psicológica, tática, 

técnica e física) a serem trabalhadas e desenvolvidas nas jogadoras que 

transitaram do ano anterior e naquelas que foram promovidas dos escalões de 

formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Modelo de Jogadora (Boavista F.C.) 
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 Plantel sénior masculino 

Na equipa sénior masculina, apesar de se tratar de uma equipa 

profissional, a situação financeira e económica do clube não permitiu uma 

grande margem de escolha relativamente a novas contratações. Na verdade, 

no que toca a novas aquisições, não existiu nenhum modelo de jogador 

previamente definido e o clube teve de se adaptar aos jogadores que estavam 

disponíveis no mercado, mas que, simultaneamente, iam de encontro a alguns 

critérios de seleção muito básicos (contrato, experiência, idade, etc.). 

O facto de a equipa transitar de uma realidade competitiva muito inferior e 

menos exigente, como é o CNS, obrigou o clube a fazer profundas alterações 

no seu plantel, contratando muitos atletas novos. Uma vez que não foi possível 

contratar jogadores que apresentassem um perfil idêntico ao que o treinador 

desejava, o grande trabalho pertenceu à equipa técnica, no sentido de moldar 

os jogadores consoante os princípios defendidos e implementados no grupo de 

trabalho. Este trabalho foi realizado com base em dois princípios fundamentais: 

potenciar as qualidades (psicológicas, técnicas, físicas ou táticas) que fizeram 

com que esse jogador fosse referenciado e, ao mesmo tempo, corrigir algumas 

lacunas que, inevitavelmente, os jogadores fossem apresentando. 

 

 

3.3.4. Modelos de treinador 

“Eu não sei o que vai ser o Porto depois de mim, mas aquilo que vou tentar é que se 

enraíze no clube uma forma de jogar e de pensar o jogo. A partir daí, quem vier depois de mim 

pode pensar de maneira diferente se a administração assim quiser, mas pode acontecer que 

ela defina um perfil de treinador que se aproxime das minhas ideias e com as coisas em 

andamento possa dar seguimento a uma cultura, aí sim uma cultura futebolística de clube.” 

(Mourinho, 2003 citado por Leandro, 2004)). 

 
Visto que o treinador faz parte do grupo de trabalho de uma equipa de 

futebol e que, por sua vez, apresenta um papel decisivo e crucial no alcance 

(ou não) dos objetivos propostos, acreditamos que, tal como acontece, ou 

deveria acontecer, com os jogadores, deve existir no clube também um modelo 

de treinador. 
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Leal e Quinta (2001) referem que o modelo de treinador pode ser 

entendido como a necessidade de todos os treinadores estarem perfeitamente 

identificados com a cultura do clube e o processo de treino desse mesmo 

clube. Os autores acrescentam, ainda, que este modelo é algo que se identifica 

com o clube, com a forma de jogar e com o modelo de jogo pretendido, isto é, 

de uma forma geral, que se identifica com a forma de trabalhar dentro da 

instituição. 

Assim, podemos concluir que a existência de um modelo de treinador 

dentro de um clube baliza, de certa maneira, as escolhas e as opções tomadas 

dentro de critérios e princípios bem definidos. Desta forma, acreditamos que 

não existem modelos de treinador melhores ou piores, mas sim modelos que 

se assemelham mais ou menos à imagem de determinado clube. A este 

respeito, Leal e Quinta (2001) referem que, se existir, de facto, um modelo de 

treinador, o treinador que for contratado poderá integrar-se e adaptar-se mais 

facilmente aos princípios e à cultura que vigora no clube. 

Por fim, há quem defenda a ideia de que os clubes deveriam formar os 

seus próprios treinadores, para que estes se identifiquem com os mesmos e 

com uma determinada forma de trabalhar (Leal & Quinta, 2001). 

Uma vez explicado o conceito de modelo de treinador, passaremos para 

uma breve análise e comparação entre as duas realidades vividas nesta época, 

estabelecendo semelhanças e diferenças entre as “culturas” observadas dentro 

do mesmo clube, relativamente ao modelo de treinador, e entre os modelos de 

liderança dos treinadores de ambas as equipas. 

Começando pelas diferentes realidades vividas dentro do mesmo clube 

(departamento de futebol feminino vs departamento de futebol profissional), é 

de fácil e óbvia constatação que, na equipa feminina, não tem existido, ao 

longo dos últimos anos, nenhum modelo de treinador que defina critérios e 

princípios orientadores na escolha dos mesmos. As diferenças de 

personalidade, formação e métodos de trabalho são tão grandes entre os 

treinadores que têm orientado a equipa sénior feminina (e restantes equipas de 

formação) na última década, que se torna difícil encontrar algumas 

semelhanças. Acreditamos, contudo, que um dos grandes motivos para que tal 

aconteça relaciona-se com o facto de estarmos perante uma realidade muito 

particular (futebol feminino), onde o leque de treinadores interessados e 
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“capazes” de orientar uma equipa feminina da dimensão do BFC é muito 

reduzido. 

Por outro lado, e embora tenha passado por momentos muito 

complicados e conturbados nos últimos anos, a realidade é que, no 

departamento de futebol profissional, a escolha de treinadores para a sua 

equipa sénior é sustentada por critérios e requisitos muito mais orientadores, 

em comparação com a realidade feminina. Apesar das naturais diferenças 

existentes entre os treinadores que têm passado pela equipa sénior masculina 

nos últimos anos, a verdade é que, ainda assim, é possível observar algumas 

semelhanças e parecenças entre os seus perfis, o que sugere, claramente, a 

existência de um modelo de treinador. 

Antes de abordarmos, resumidamente, as formas de liderança e as 

características de ambos os treinadores, convém examinarmos o que a 

literatura nos apresenta relativamente aos conceitos de liderança e de líder. 

Embora a definição de liderança e o significado de liderar tenham vindo a sofrer 

algumas alterações ao longo dos últimos tempos, tentaremos apresentar 

algumas das ideias mais preponderantes de diversos autores. 

Segundo Ferreira (2008), os autores Hollander (1985), Neto (2000) e 

Robins (2002) apresentam definições de liderança muito idênticos, ao referirem 

que se trata da capacidade de influenciar um determinado grupo para atingir os 

seus objetivos. Também Barrow (1977, citado por Ferreira, 2008) se aproxima 

desta ideia, ao afirmar que liderança é um processo comportamental que visa 

influenciar os indivíduos ou grupos, no sentido de alcançar os objetivos a que 

se propuseram. 

Patsiaouras (1999, citado por Papanikolaou, 2005b) tem uma visão um 

pouco diferente, referindo que, quando falamos de liderança, estamos a falar 

da forma de comunicação aberta que as pessoas envolvidas têm entre elas. 

Por sua vez, Chelladurai e Arnott (1985, citado por Papanikolaou, 2005a) 

associam este conceito à prática do poder e da tomada de decisão. 

Estas definições (algumas das muitas existentes na literatura) permitem, 

desde logo, perceber que o facto de existirem diferentes conceções de 

liderança faz com que surjam, naturalmente, diferentes tipos de liderança. De 

acordo com Tutko e Richards (1971, citado por Teipel, 1988), existem, pelo 

menos, 5 tipos de liderança, que podem ser associados aos treinadores. Além 
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disso, o tipo de liderança e as características e formas do comportamento do 

treinador podem afetar positiva ou negativamente as atitudes e ações dos 

jogadores. 

Regressando ao futebol feminino e refletindo sobre a minha forma de 

liderança à frente da equipa sénior, apesar de ser uma tarefa de 

autocaracterização complexa e difícil, podemos defini-la como uma mistura de 

duas vertentes muito utilizadas, mas também opostas uma da outra. Ao longo 

destes meses de trabalho, foi possível observar momentos nos quais o estilo 

autocrático esteve mais presente, sendo as decisões tomadas e assumidas 

exclusivamente pelo treinador, e outras onde o “autoritarismo” foi substituído 

por uma postura mais democrática (estilo democrático), permitindo e 

incentivando as atletas a fazer parte do processo decisional. 

Num estudo com treinadores de equipas amadoras de futebol, realizado 

por Papanikolaou (2005a), observou-se que estes utilizaram, 

preferencialmente, um estilo de liderança autocrática, ao invés de 

comportamentos mais democráticos, e que, mesmo assim, influenciaram 

positivamente os seus atletas. O autor acrescenta, ainda, que existe uma 

tendência comum de se ver o estilo autocrático como algo mau, associando-o a 

ditadores que apenas se preocupam com os próprios interesses. Por outro 

lado, o estilo democrático é visto como uma aproximação mais humanista às 

necessidades e preocupações da equipa. Acreditamos, porém, que estes 

estilos de liderança não devem ser “rotulados” desta forma. De acordo com o 

autor acima referido, alguns estudos na área da liderança demonstraram que o 

estilo autocrático é bastante aceitável pelos atletas e, em algumas 

circunstâncias, até os motiva. 

Em relação a este tema, Birkinshaw e Crainer (2005) referem que existem 

muitos estilos eficazes de liderança, sendo que tanto a autocrática como a 

democrática podem ser altamente eficientes. Esta ideia conduziu, 

posteriormente, àquilo a que os académicos designam por teoria da 

contingência, que afirma que há diferentes estilos que são adequados para 

diferentes ocasiões. Os autores concluem, dizendo que um treinador pode ser 

um líder de sucesso, independentemente das suas qualidades pessoais e do 

seu passado, mas precisa de ter consciência das suas próprias forças e 

fraquezas. Segundo os mesmos, a autoconsciência é uma qualidade superior, 
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que ajuda os líderes a compreender qual é o seu estilo e quando necessitam 

de apoio adicional. 

Esta mistura consciente de dois tipos de liderança tão opostos resultou do 

facto de querermos envolver, ao máximo, as atletas em todo o processo de 

desenvolvimento do grupo e da equipa, mas, simultaneamente, termos 

consciência de que existem certos momentos, em treino e em jogo, em que é 

absolutamente fundamental existir uma só voz de comando, que tome e 

assuma as decisões mais difíceis, sendo, ainda assim, respeitado por todos os 

envolvidos. 

Tal como referem Birkinshaw e Crainer (2005), o líder tem que se 

aperceber de quando deve estar próximo, quando deve criar empatia com um 

jogador em dificuldade e, ainda, quando deve criar o distanciamento para tomar 

uma posição mais autoritária. 

 

“Um verdadeiro líder aplicará os princípios de forma universal, mas não dará a todos, 

indistintamente, o mesmo tratamento: tratará pessoas diferentes de forma diferente” 

(Maynard et. al, 1997) 

 

No futebol masculino, a realidade não era a mesma. O estilo de liderança 

autocrática foi o utilizado, praticamente durante toda a época, pelo treinador 

principal. Esta foi uma postura assumida não só para com os atletas, mas 

também perante os restantes elementos envolvidos no processo (equipa 

técnica, equipa médica, etc.). Assim, tornou-se fácil e óbvio identificar o líder e 

responsável (pelo menos no terreno) por toda a estrutura do futebol 

profissional: o treinador. Dentro desta forma de estar por parte do treinador, 

algumas características e comportamentos sobressaíam como sendo 

absolutamente fundamentais para o bom desenrolar do processo. Eram eles a 

disciplina e a responsabilidade. A ideia de que um atleta disciplinado e 

responsável é um atleta melhor preparado para competir nos mais diversos 

contextos era visível, inclusive na forma de “moldar” os mesmos para o perfil de 

jogador ideal (modelo de jogador). 

Neste sentido, Castelo (2009) afirma que a disciplina e a responsabilidade 

individual e coletiva são a primeira ação decisiva para o sucesso, tendo um 

caráter aglutinador e de coesão da equipa. 
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Quando se fala em disciplina, surge, desde logo, a imagem de um 

treinador intransigente e demasiado rigoroso, todavia não é essa a realidade 

que queremos passar. De acordo com Castelo (2009), a disciplina tem a ver 

com consciência, sendo que ninguém obriga ninguém a nada, uma vez que as 

pessoas devem ser convencidas e, acima de tudo, cativadas para a realização 

de algo. Relativamente a este assunto, Neto (2015) acrescenta que “sem 

organização não há regras, sem regras não há disciplina, sem disciplina não há 

resultados, e sem resultados não há sucesso”. 

Finalmente, seguindo as ideias de Papanikolaou (2005a), podemos 

concluir que o papel de um líder é muito importante, dado que esse indivíduo 

(treinador) influencia profundamente o comportamento de uma equipa. 

Segundo este autor, o treinador é o principal responsável pela performance dos 

atletas, por fazê-los evoluir e desenvolver as suas qualidades individuais e por 

criar um bom ambiente dentro do grupo. Apesar de ser difícil determinar qual o 

estilo de liderança mais apropriado para uma equipa de futebol, o autor refere 

que os treinadores devem selecionar um estilo de liderança apropriado a cada 

situação em particular, ao invés de acreditar que um estilo é melhor que o 

outro, independentemente da situação em causa. 

 

 

3.4. Objetivos de formação, preparação e performance 

 

 Plantel sénior feminino 

 

“Um dos elementos fundamentais do subsistema cultural é ter-se uma visão global 

daquilo que se pretende atingir.” 

(Castelo, 2009) 

 

Objetivos de formação e preparação: 

 

Tendo em conta a análise e caracterização do plantel já realizadas, 

sabemos que estamos perante um grupo jovem, com uma grande variação de 

idades, capacidades e experiência. Este é um dado importante aquando da 

definição dos objetivos a atingir. 
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Assim, do ponto de vista da formação e preparação, individual e coletiva, 

as metas definidas suportam-se em dois importantes parâmetros: (1) 

preparação, evolução e “moldagem” da atleta e da equipa para 

corresponderem às exigências, necessidades e modelos de treino e jogo da 

equipa sénior feminina; (2) potenciação da atleta do ponto de vista individual, 

de forma a manter, ou aumentar, o número de internacionais nos mais diversos 

escalões das Seleções Nacionais. 

Considerando o primeiro parâmetro, os objetivos passam por conseguir 

construir e desenvolver uma equipa a curto prazo (presente época), para 

corresponder às exigências do CN e atingir os objetivos de performance 

definidos, e a médio/longo prazo (dentro de 3 ou 4 épocas) criar um grupo 

suficientemente forte e capaz para ser um candidato à conquista dos dois mais 

importantes troféus nacionais (CN e TP). Acredita-se que, com todo o potencial 

e juventude presentes no atual plantel, a projeção, a preparação e o 

planeamento a médio/longo prazo é fundamental para o sucesso no futuro. 

Relativamente ao segundo parâmetro, os objetivos delineados visam 

fundamentalmente desenvolver individualmente todas as atletas, mas 

principalmente as mais jovens e com um potencial superior. O objetivo 

passava, então, por, ao longo desta época desportiva, colocar, no mínimo, 2 

atletas na Seleção Nacional Sub-17 e 5 na Seleção Nacional Sub-19. 

No que diz respeito às Seleções Nacionais Sub-16 e “AA”, não 

consideramos que esse seja, neste momento, um objetivo real e alcançável 

para nenhuma das atletas do plantel. É importante, não só para as atletas, mas 

também para o departamento e para o clube, existirem atletas nas Seleções 

Nacionais, de forma a dar uma maior visibilidade do mesmo e a valorizar o 

trabalho desenvolvido no que concerne à formação de atletas. 

Por fim, um outro objetivo de preparação para esta época passava por 

reduzir consideravelmente o número de lesões contraídas, comparativamente à 

época transata, particularmente lesões de overuse de média e longa duração. 
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Objetivos de performance: 

 

Relativamente às metas estabelecidas para o rendimento da equipa, nas 

diferentes competições, podemos resumi-las em dois pontos: 

 Alcançar matematicamente a manutenção no CN; 

 Chegar, pelo menos, aos quartos-de-final da TP. 

Tal como refere Castelo (2009), os objetivos devem ser concretizados 

durante o desenrolar da época desportiva, pois isso irá influenciar 

profundamente o trabalho a realizar no dia-a-dia. 

Desta forma, o primeiro objetivo refere-se à prestação da equipa no CN, 

competição prioritária, e revela a importância de se alcançar uma manutenção 

no principal escalão do futebol feminino português, de uma forma tranquila, 

evitando as surpresas e a ansiedade nas últimas jornadas. Apesar de o 

objetivo inicial não passar por uma ida à fase de apuramento de campeão, a 

ambição do grupo de trabalho passa sempre por tentar fazer algo mais do que 

a simples manutenção. 

Caso essa qualificação para a fase de apuramento de campeão não seja 

possível, o objetivo da manutenção deverá ser conseguido durante a primeira 

volta da segunda fase (fase de manutenção/descida), à imagem do que se tem 

sucedido nas últimas épocas. 

Por outro lado, o segundo objetivo estabelecido foca-se na performance 

da equipa numa prova que, apesar de ser secundária, se apresenta como uma 

competição na qual o clube alcançou recentemente o maior sucesso dos 

últimos anos (vencedor da TP 2013), o que, naturalmente, cria algumas 

expectativas em torno da prestação da equipa nesta prova. Contudo, 

conhecendo o seu quadro competitivo, sabemos que o sorteio das eliminatórias 

se apresenta como um fator demasiado influente no desenrolar da mesma e 

que tal situação não pode ser controlada por nós. 
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 Plantel sénior masculino 

 

“Em função da “marca” histórica do Clube no panorama desportivo Nacional e 

Internacional, dos anseios e solicitações dos adeptos e, das circunstâncias conjunturais vividas 

no momento, é fundamental estabelecer objetivos realistas. São estes objetivos, em 

consonância com a realidade funcional, estrutural e económica do Clube que, irão possibilitar: 

uma identificação coletiva e a comparação entre o que pretendemos e o que conseguimos 

atingir.” 

(Castelo, 2009) 

 

Objetivos de formação e preparação: 

Relativamente à preparação da equipa e à formação dos atletas, os 

objetivos definidos estão associados a um processo de elevada exigência. 

Estes objetivos apontam para uma evolução do rendimento da equipa, de 

forma a permitir que os objetivos de performance sejam alcançados. 

Nesta primeira época de transição, as dificuldades esperadas eram 

muitas e as incertezas sobre o futuro do clube, no caso de os objetivos não 

serem alcançados, eram a maior preocupação da direção e da massa 

associativa. 

Com efeito, os objetivos de performance apresentam-se com uma 

importância ainda maior do que a habitual, comparativamente com os objetivos 

de preparação/formação. Isto significa que estes últimos foram definidos tendo 

em conta a necessidade de a equipa apresentar resultados desportivos 

positivos com a maior brevidade possível. 

Assim, de uma forma geral, os objetivos de formação e preparação 

passam por conseguir que a equipa apresente um nível exibicional condizente 

com os resultados que necessita alcançar. Numa primeira fase, a qualidade de 

jogo apresentada não seria uma prioridade, mas sim a organização e caráter 

demonstrados dentro de campo, permitindo somar pontos importantes durante 

o primeiro terço da época. A mentalidade da equipa e de todo o grupo de 

trabalho teria de ser caracterizada pela objetividade e pragmatismo, ou seja, o 

nível exibicional apenas subiria de patamar quando a equipa começasse a 

apresentar alguma estabilidade na tabela classificativa. Até se conseguir 

alcançar esse patamar, era fundamental criar uma organização coletiva forte, 
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principalmente do ponto de vista defensivo, e moldar a mentalidade dos atletas, 

tendo em conta a dureza da competição e a pressão externa a que iriam ser 

sujeitos. 

A necessidade de começar um trabalho praticamente do início, devido à 

reconstrução total do plantel nesta época desportiva, obrigou a equipa técnica 

a realizar um trabalho muito mais exigente, a fim de conseguir, num curto 

espaço de tempo (período preparatório e, eventualmente, primeiras semanas 

do período competitivo), incutir os princípios de jogo base a um conjunto de 

atletas que nunca tinham jogado juntos nem tinham qualquer conhecimento da 

realidade e cultura futebolística portuguesa. 

Finalmente, a importância de se realizar um bom trabalho de formação 

não pode ser descartada, tendo em consideração a presença de muitos 

jogadores jovens (5 atletas com menos de 23 anos) com elevado potencial e a 

necessidade de o clube começar a vender jogadores a curto/médio prazo, de 

forma a equilibrar e estabilizar a sua situação financeira. 

Objetivos de performance: 

Apesar de a equipa estar inserida em 3 competições (TP, CN e TL), 

apenas o CN será considerado prioritário. Desta forma, os objetivos definidos 

são os seguintes: 

 CN: Alcançar a manutenção; 

 TP: Consoante os sorteios e os adversários que forem surgindo, 

conseguir uma representação digna do Clube; 

 TL: Chegar à 3ª fase da prova (fase de grupos). 

Começando pela principal competição e pelo objetivo prioritário, garantir a 

manutenção na primeira divisão do futebol português, podemos referir que a 

meta dos 30 pontos deve ser suficiente para garantir matematicamente esse 

objetivo. De facto, fazendo uma análise retrospetiva das últimas 5 épocas do 

CN, verifica-se que a última equipa a ser despromovida nunca fez mais de 25 

pontos. Nesta época, o campeonato foi alargado para 18 equipas, ao invés das 

16 que vinha a ser costume, o que implicou a realização de mais 4 jogos para 

cada clube e a possibilidade de conquistar mais pontos que o habitual. Ainda 
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assim, acredita-se que a meta dos 30 pontos seria suficiente para alcançar os 

objetivos. 

Ainda no que diz respeito a esta competição, existe um outro objetivo 

(secundário) que se relaciona com os resultados da equipa nos jogos em casa. 

Embora não se tenha definido nenhuma marca objetiva, como, por exemplo, o 

número de vitórias conquistadas, derrotas concedidas ou pontos alcançados, o 

objetivo inclui tornar o Estádio do Bessa uma dificuldade acrescida para os 

adversários. Isto não só devido à diferença de piso (relvado sintético em vez do 

habitual relvado natural) e ao ambiente criado pelos adeptos, mas sobretudo à 

força anímica, capacidade e espírito de sacrifício demonstrados pela equipa 

nos jogos em casa. Com efeito, a ideia e vontade do grupo de trabalho passam 

por conseguir fazer com que os jogos disputados em casa sejam uma grande 

ajuda na luta pela manutenção. 

O segundo objetivo estabelecido, associado à performance da equipa na 

TP, apresenta-se sem nenhuma meta pré-definida, uma vez que o 

desempenho e a prestação da equipa estarão sempre dependentes do sorteio 

e dos adversários que forem saindo em sorte. Assim, o único objetivo definido 

baseia-se em honrar, da melhor forma possível, o passado do clube nesta 

competição, a qual já venceu 5 vezes, nunca colocando, porém, o desempenho 

nesta prova como principal prioridade. 

Por fim, a TL apresenta-se como a terceira competição na lista de 

prioridades da equipa. No entanto, é vista como um espaço competitivo 

interessante para dar minutos e ritmo de jogo a atletas menos utilizados e a 

jovens jogadores provenientes da formação. Desta forma, é importante a 

equipa conseguir chegar à 3ª eliminatória (fase de grupos) para garantir, desde 

logo, a realização de 4 ou 5 jogos na prova (dependente do número de equipas 

do seu grupo). 
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3.5. Periodizações e planeamentos de treino 

 

 

“ A evolução dos jogos desportivos parece depender não apenas da existência de 

jogadores com um elevado potencial, mas também, e cada vez mais, da intervenção de 

treinadores que possuam elevadas capacidades para liderar, planear e programar o processo 

de treino desportivo ” 

(Garganta, 1993) 

 

No futebol, tal como noutros desportos coletivos, o treino é influenciado 

por diversos fatores que se interligam e que devem ser organizados em função 

de um grande objetivo: elevar a capacidade de rendimento da equipa, no geral, 

e do atleta, em particular. Este objetivo pode sofrer algumas variações 

consoante a periodização utilizada pelo treinador, surgindo momentos da 

época em que a manutenção ou a redução da capacidade de rendimento se 

torna prioritária (Garganta, 1991). O mesmo autor (1991) refere que planear ou 

planificar a época desportiva envolve uma descrição antecipada das condições 

de treino, dos objetivos a atingir e das fases teoricamente mais importantes e 

exigentes, assim como a organização dos meios e métodos de treino a aplicar 

durante a respetiva época. Nós acrescentaríamos, ainda, que, para um bom 

planeamento, é fundamental uma aprofundada caracterização do plantel (na 

sua globalidade – equipa – e nas suas particularidades – jogadores) e das 

competições a disputar e uma consequente elaboração detalhada do modelo 

de jogo a implementar e desenvolver na, e pela, equipa. 

Podemos, então, definir como planeamento a antecipação daquilo que 

pretendemos realizar, não esquecendo as diversas contrariedades que, 

naturalmente, surgem pelo caminho. Consequentemente, se o planeamento for 

bem elaborado, será possível alterar determinados aspetos, em função das 

necessidades e contratempos que forem surgindo, para que se realizem os 

ajustamentos necessários. Assim, de uma forma geral, a concretização de 

qualquer planeamento só é viável se o mesmo puder ser modificado ao longo 

da época, mantendo a sua essência fundamental (Garganta, 1991). 

Garganta (1991) acrescenta, também, que um bom planeamento traz 

diversas vantagens ao treinador, como por exemplo liberta-o para a resolução 

de tarefas não previstas, fornece informações úteis, dá maior segurança ao 
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grupo de trabalho, permite um maior controlo do processo, permite rentabilizar 

o tempo, o espaço e as condições materiais e possibilita a comparação de 

dados. 

Por norma, ao conceito de planeamento está associada a necessidade de 

se estruturar e dividir a época em diversos períodos com diferentes 

características e objetivos. A este fracionamento da época desportiva, de 

acordo com os princípios de treino e metodologias de cada treinador, tendo em 

conta as necessidades e constrangimentos impostos pelo calendário 

competitivo, dá-se o nome de periodização. A periodização é, então, um aspeto 

particular do planeamento, que se refere, principalmente, a aspetos físicos 

relacionados com a dinâmica das cargas de treino e com a respetiva adaptação 

do organismo a essas cargas, conforme os períodos da época em que estão 

inseridos (Segui, 1981 citado por Garganta, 1991). 

Com efeito, a época pode ser dividida em períodos com diferentes 

características estruturais: macroestrutura (macrociclo – ano/época), 

mesoestruturas (mesociclos – conjunto de semanas/meses) e microestruturas 

(microciclos – semanas; unidades de treino; dias). Tal como referido 

anteriormente, esta divisão em ciclos com estruturas diferenciadas deve-se, 

fundamentalmente, às características fisiológicas dos atletas. Nos dias de hoje, 

a impossibilidade de um futebolista se manter em elevada forma durante uma 

época inteira é tida quase como uma verdade absoluta, o que faz com que seja 

inevitável o aparecimento de fases de oscilação, de diminuição e aumento das 

diversas capacidades (Garganta, 1991). 

Antes de nos aprofundarmos um pouco mais na noção de periodização, 

devemos explorar o conceito de forma desportiva. Segundo a literatura, 

podemos definir 3 níveis de forma: o nível de forma desportiva geral 

(caracterizado pelo elevado desenvolvimento das capacidades condicionais 

necessárias para a prática desportiva); o nível de alta forma desportiva 

(caracterizado pelo facto de o atleta se encontrar num estado biológico 

superior, traduzido por uma rápida adaptabilidade às cargas de treino, um ritmo 

de recuperação eficaz e bons níveis de execução técnica e tática, apoiados nas 

capacidades psíquicas necessárias à boa performance desportiva na respetiva 

modalidade); e o nível de forma ótima (caracterizado por um estado de 
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rendimento máximo, em que os níveis de execução técnica e resolução tática 

são excelentes) (Bompa, 1984 citado por Garganta, 1993). 

O estado de forma ótima é, devido às suas características, um estado de 

forma mais elevado, mas com uma menor duração no tempo, 

comparativamente a qualquer um dos outros estados. Numa realidade como a 

do futebol, em que o período competitivo de uma época desportiva apresenta 

cerca de 9 meses de duração, torna-se praticamente impossível manter uma 

equipa no nível de forma ótima durante todo esse tempo. Assim, 

aparentemente, é mais viável e eficaz procurar que os atletas se mantenham 

no segundo nível (alta forma desportiva) durante a maior parte da época, 

podendo, esporadicamente, tentar que alguns jogadores atinjam um estado de 

forma ótima (3º nível) nos momentos mais exigentes e importantes do 

calendário desportivo. 

O futebol é, portanto, uma modalidade em que, devido às suas 

competições serem concentradas e em grande número, é de esperar um nível 

de forma relativamente mais baixo, mas com menos e menores oscilações, 

apresentando uma maior estabilidade, em comparação com outras 

modalidades (Garganta, 1993). Na verdade, tendo em conta a duração do 

calendário competitivo e as suas características, parece ser mais correto 

planear o processo de treino para que os atletas atinjam planaltos de forma, ao 

invés de picos de forma, estando estes últimos mais associados às 

modalidades com um curto período competitivo, particularmente os desportos 

individuais (Garganta, 1991). 

O mesmo autor defende que a forma desportiva passa por 3 fases 

distintas: a primeira traduz-se na construção e desenvolvimento da forma; a 

segunda na conservação (estabilização ou manutenção) da mesma; e a 

terceira caracteriza-se por uma perda temporária. Cada uma destas fases se 

relaciona com os 3 grandes períodos da época: período pré-competitivo 

(construção e desenvolvimento), período competitivo (manutenção) e período 

de transição (perda temporária). 

 Segundo Mallo (2014), a periodização do treino deve preocupar-se, 

numa primeira fase, com o nível competitivo da equipa e, como tal, identificou 3 

diferentes níveis para classificar a disponibilidade para o treino das equipas e 

jogadores. No nível mais elevado, inserem-se todas as equipas que, por 
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norma, jogam mais do que um jogo por semana, ou seja, este grupo é 

representado pelas equipas que participam regularmente em competições 

internacionais (equipas profissionais de elite). Estas equipas apresentam uma 

elevada densidade competitiva, o que tem implicações sérias, por exemplo, na 

sucessão de aquecimentos para jogo (duração e intensidade) e no número de 

treinos de recuperação realizados após o jogo. Tendo em conta todo o 

desgaste (fadiga) mental e físico a que os jogadores destas equipas estão 

sujeitos, a quantidade de treinos e a sua duração são aspetos que devem ser 

considerados, por parte do treinador, no momento do planeamento da semana 

de treinos (microciclo). 

O segundo nível é constituído, também, por equipas profissionais, mas 

que, por norma, jogam apenas uma vez por semana. O autor refere que, uma 

vez que os treinadores têm total liberdade para definir e planear o calendário 

de treinos, sem a influência das condicionantes e constrangimentos referidos 

acima, este é o nível que permite uma periodização mais rica e com maiores 

possibilidades e variáveis. 

Por fim, o último nível engloba todas as equipas cujos atletas não são 

profissionais da modalidade em questão e, como tal, não se podem dedicar 

exclusivamente à sua prática, o que faz com que a sua disponibilidade (horária, 

mental, física, etc.) para treinar seja consideravelmente menor. Estas são 

equipas que, normalmente, treinam em horários muito diferentes dos plantéis 

profissionais (final da tarde ou início da noite). Mallo acrescenta que, embora, 

em alguns casos, o tempo de treino disponível não seja um fator limitativo, é 

importante haver um controlo das exigências a que os atletas são sujeitos. De 

facto, a exposição dos jogadores a uma fadiga excessiva poderá trazer 

consequências negativas para os atletas e para a equipa, dado que estes 

apresentam maiores dificuldades em conseguir arranjar tempo e condições 

para recuperar de forma eficaz e rápida. 

 

 Plantel sénior feminino 

É nesta última perspetiva que se enquadra o trabalho com uma equipa de 

futebol feminino, em Portugal. Apesar de se tratar de um plantel sénior de um 

clube histórico, como é o BFC e de estar inserido no principal escalão de 
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futebol feminino português (1ª divisão do CN), a verdade é que estamos 

perante um grupo de atletas que faz um grande esforço para treinar 3 vezes 

por semana, em horários muito tardios, sendo que muitas delas se apresentam 

nos treinos após um dia inteiro de trabalho no emprego, escola ou faculdade. 

Além disso, sabe-se que alguns dos princípios fundamentais para uma eficaz e 

rápida recuperação das atletas, tais como uma boa noite de sono, uma 

alimentação cuidada e variada e sessões de recuperação muscular 

(massagens e banhos de gelo), não são cumpridos, nem temos forma de os 

controlar. 

Tendo em conta todas as características associadas a uma equipa de 

futebol amadora, com as dificuldades anteriormente referidas no controlo do 

treino e na recuperação das atletas, foi decidido não se fazer qualquer tipo de 

periodização, a nível de macro ou mesoestruturas. A análise do contexto em 

que estávamos inseridos foi fundamental para esta tomada de decisão, visto 

que, além de dar mais importância ao planeamento a curto prazo (planeamento 

semanal), considerou-se que se torna praticamente impossível estabelecer 

uma periodização fiável a médio e longo prazo (mesociclos e macrociclo), 

numa equipa onde a assiduidade das atletas não é uma virtude e os dias de 

treino não são fixos para toda a época, numa modalidade cuja frequência de 

lesões é tão acentuada, num grupo tão heterogéneo, no qual os ritmos de 

aprendizagem e adaptação ao treino são tão distintos e com um volume total 

de horas de treino tão reduzido (4 horas por semana). 

Desta forma, o nosso trabalho e planeamento foram sendo idealizados e 

postos em prática, fundamentalmente, através de microciclos e unidades de 

treino.  

No quadro abaixo, apresenta-se um exemplo da programação de treinos 

e jogos, que foi feita numa fase inicial de preparação da época desportiva. Tal 

como se pode observar, este planeamento dos mesociclos restringe-se apenas 

a uma programação e distribuição temporal das unidades de treino e dos jogos 

a realizar. Numa perspetiva “macro”, não houve preocupação com a 

periodização das componentes táticas a abordar ao longo das semanas/meses, 

as componentes técnicas a ser desenvolvidas, as capacidades psicológicas a 

ser trabalhadas, nem com as distribuições das cargas de treino aplicadas. 
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Microciclo 
nº 

Julho | 2014 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

- 30 1 2 3 4 5 6 

- 7 8 9 10 11 12 13 

- 14 15 16 17 18 19 20 

- 21 22 23 24 25 26 27 

1 28 29 30 31 1 2 3 

 

Microciclo 
nº 

Agosto | 2014 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

1 28 29 30 31 1 2 3 

2 4 5 6 7 8 9 10 

3 11 12 13 14 15 16 17 

4 18 19 20 21 22 23 24 

5 25 26 27 28 29 30 31 

 

   

 
 

   
Microciclo 

nº 
Setembro | 2014 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

6 1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13 14 

8 15 16 17 18 19 20 21 

9 22 23 24 25 26 27 28 

10 29 30 1 2 3 4 5 

 

 

 
Unidade de treino 

 
Jogo Campeonato Nacional 

 
Jogo Amigável  Período de férias 

 

As preocupações acima referidas foram consideradas apenas numa 

perspetiva “micro”, ou seja, o trabalho foi sendo desenvolvido de acordo com 

as respostas da equipa, no global, e das jogadoras, em particular, ao longo dos 

treinos e jogos. 

No período pré-competitivo, tentou-se, dentro dos possíveis, aumentar o 

volume total de treinos, quer em número, quer em duração, a fim de podermos 

alcançar, de forma gradual, mas ao mesmo tempo eficaz, um nível de 

rendimento aceitável. 

Um dos grandes problemas sentidos no planeamento da época ocorreu 

precisamente nesta primeira fase de preparação. O facto de termos um grupo 

Quadro 5 – Programação 1º trimestre (feminino) 
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tão diferenciado, com estudantes universitárias, atletas ainda a estudar no 

ensino secundário e trabalhadoras nas mais diversas profissões, não permitiu 

que as jogadoras tirassem férias na mesma altura, o que, por sua vez, 

impossibilitou que o plantel estivesse todo disponível para (re)começar os 

treinos no início de agosto. Decidiu-se, então, iniciar os treinos na última 

semana de julho (dia 28 – segunda-feira), uma vez que assegurávamos, desde 

logo, a participação em 2 torneios internacionais (Troféu Teresa Herrera e I 

Weekend Women’s Football) e o mais importante, alargar o período pré-

competitivo para 7 semanas. 

Podia ter-se optado por um período preparatório de apenas 3 ou 4 

semanas, conseguindo que todas as atletas estivessem presentes durante todo 

o período de preparação. Isto facilitaria bastante o planeamento e gestão das 

cargas aplicadas, bem como a abordagem dos primeiros princípios de 

organização, que seria feita em simultâneo com todo o plantel. Contudo, tendo 

em conta alguns princípios do treino desportivo e concordando com as ideias 

de que quanto mais rapidamente se adquire a forma, mais rapidamente esta se 

perde e de que quanto mais tempo tivermos para construir e desenvolver a 

forma desportiva de uma equipa no período preparatório, mais tempo 

poderemos mantê-la durante o período competitivo (Garganta, 1991), optou-se 

por antecipar um pouco o início dos trabalhos. Esta situação obrigou a uma 

gestão cuidada e a um planeamento muito bem elaborado das primeiras 

semanas de trabalho, uma vez que as atletas iam regressando aos treinos em 

dias e semanas diferentes. Nesta primeira fase, foi necessário recorrer a um 

planeamento quase individualizado das cargas de treino a que as atletas iriam 

sendo sujeitas, conforme a condição física que apresentavam, quando 

chegavam ao clube. 
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Microciclo 2 

  Data Hora Campo Momento de Jogo Tipo de carga UT nº Nº atletas 

Segunda-feira 04-08-2014 20:00 nº2 
Organização Ofensiva e 

Defensiva 
Força 6 12 

Terça-feira Folga 

Quarta-feira 06-08-2014 20:00 nº2 
Organização Ofensiva e 

Defensiva 
Resistência 7 15 

Quinta-feira 07-08-2014 20:00 nº2 
Transição Ofensiva e 

Defensiva 
Velocidade / 
Resistência 

8 14 

Sexta-feira Folga 

Sábado 09-08-2014 22:30 Estádio Riazor Troféu Teresa Herrera: Boavista F.C. vs Victoria  

Domingo Folga 

 

 

Microciclo 4 

  Data Hora Campo Momento de Jogo Tipo de carga 
Unidade 
Treino nº 

Nº atletas 

Segunda-feira 18-08-2014 20:00 nº2 
Organização Ofensiva e 

Defensiva Força 12 12 

Terça-feira 19-08-2014 20:00 nº2 Organização Ofensiva Resistência 13 13 

Quarta-feira Folga 

Quinta-feira 21-08-2014 21:00 nº2 Organização Ofensiva Resistência 14 16 

Sexta-feira 22-08-2014 20:00 nº2 
Organização Ofensiva e 

Defensiva Velocidade 15 18 

Sábado Folga 

Domingo 24-08-2014 10:45 
Pontevedra 
(Espanha) 

I Weekend Women´s Football 

 

 

Os quadros 6 e 7 representam duas semanas de treino do período pré-

competitivo e demonstram 2 das principais preocupações que se tiveram no 

planeamento de cada microciclo: o momento de jogo a abordar e o regime de 

treino em que se iria trabalhar. Assim, apesar de se concordar com a ideia de 

não haver nenhuma componente do treino que, tomada isoladamente, possa 

ser considerada mais importante do que as outras (Gambeta, 1990 citado por 

Garganta, 1993), admitiu-se que as componentes tática e física seriam os 

principais focos de análise e ponderação no planeamento da semana de treino. 

Porém, tal não significa que, por vezes, esse mesmo planeamento não tivesse 

Quadro 6 – Microciclo nº 2 (feminino) 

Quadro 7 – Microciclo nº 4 (feminino) 
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de ser alterado, conforme as condições psicológicas apresentadas pelo grupo 

de trabalho, principalmente quando estas eram negativas, ou as necessidades 

técnicas sentidas pelas jogadoras. 

Durante as primeiras 5 semanas de trabalho no período pré-competitivo, 

as componentes física, técnica e tática do treino foram trabalhadas de forma 

algo individualizada, começando a ser integradas à medida que o início da 

competição se ia aproximando. A componente psicológica, por sua vez, foi 

sendo abordada e trabalhada em conjunto com as restantes componentes. Isto 

foi possível devido ao número e duração de treinos semanais terem sido 

superiores nos primeiros microciclos da época, comparativamente às sessões 

de treino ao longo do período competitivo. Assim, foi dada particular 

importância ao volume de treino, em detrimento da sua intensidade, mesmo 

sabendo que a dicotomia “volume vs intensidade” não está diretamente 

relacionada com a duração total da sessão de treino. Estes dois princípios de 

treino estabelecidos fundamentam-se nas ideias defendidas por Garganta 

(1991), quando este afirma que quanto mais se está afastado da competição, 

mais se justifica um trabalho em separado dos diferentes componentes do 

treino (físico, tático, técnico e psicológico), sendo que, à medida que a 

competição se vai aproximando, todos esses componentes do treino devem ser 

trabalhados de uma forma interligada, tal como devem aparecer no jogo. O 

autor acrescenta, ainda, que, nas fases de construção ou reconstrução da 

forma desportiva, o volume deve prevalecer sobre a intensidade, utilizando-se 

exercícios mais gerais. 

Durante o período pré-competitivo, realizámos um total de 25 sessões de 

treino e 8 jogos de preparação, distribuídos por 7 semanas de treino 

(microciclos). 

Por sua vez, o período competitivo teve início na semana de 15 a 21 de 

setembro. A sua programação foi feita apenas até ao final da 1ª fase do CN, 

isto é, ao dia 25 de janeiro, completando um total de 55 sessões de treino e 18 

jogos, distribuídos por 19 semanas de treino (microciclos). 
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Microciclo 
nº 

Outubro | 2014 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

10 29 30 1 2 3 4 5 

11 6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18 19 

13 20 21 22 23 24 25 26 

14 27 28 29 30 31 1 2 

 

Microciclo 
nº 

Novembro | 2014 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

14 27 28 29 30 31 1 2 

15 3 4 5 6 7 8 9 

16 10 11 12 13 14 15 16 

17 17 18 19 20 21 22 23 

18 24 25 26 27 28 29 30 

 

       
Microciclo 

nº 
Dezembro | 2014 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

19 1 2 3 4 5 6 7 

20 8 9 10 11 12 13 14 

21 15 16 17 18 19 20 21 

22 22 23 24 25 26 27 28 

23 29 30 31 1 2 3 4 

 

       
Microciclo 

nº 
Janeiro | 2015 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

23 29 30 31 1 2 3 4 

24 5 6 7 8 9 10 11 

25 12 13 14 15 16 17 18 

26 19 20 21 22 23 24 25 

27 26 27 28 29 30 31 1 

 

 
Unidade de treino 

 
Jogo Campeonato Nacional 

 
Jogo Amigável  Planeamento por definir 

 

 

Durante o período competitivo, a grande maioria dos microciclos (17 em 

19) foi composta por 3 unidades de treino, sendo que, em cada uma das 

restantes 2 semanas, apenas se realizaram 2 treinos, devido a complicações e 

contratempos que interferiram diretamente com a programação dos treinos. 

Quadro 8 – Planeamento de outubro a janeiro (feminino) 
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O objetivo inicial passava por distribuir estes 3 treinos pelos dias da 

semana em que se acreditava poder tirar melhor partido e aproveitar da melhor 

forma possível essas sessões. Ponderando todas as componentes do treino, 

mas, fundamentalmente, a componente física, decidiu-se que a melhor solução 

seria realizar esses treinos à terça, quarta e sexta-feira. Uma vez que os jogos 

se realizavam ao domingo (apenas uma das 18 jornadas foi disputada ao 

sábado), a ideia era que as atletas fizessem uma recuperação passiva no dia 

seguinte ao jogo, fora do clube, aproveitando os dias centrais da semana (terça 

e quarta) para a realização dos treinos. O último treino da semana foi 

programado para sexta-feira, visando evitar que as atletas estivessem mais do 

que um dia consecutivo sem treinar ou jogar. 

No entanto, esta intenção inicial da programação e distribuição das 

unidades de treino não passou disso mesmo. As dificuldades sentidas no 

espaço e horário de treino obrigavam a que o treino de terça-feira apenas 

tivesse início depois das 22:30. Tendo em conta o plantel jovem e as 

dificuldades que as atletas mais novas (estudantes) iriam apresentar para 

poder comparecer a esse treino, optou-se pela sua alteração para segunda-

feira. Preferiu-se, assim, que todas as atletas pudessem estar presentes em 

todos os treinos da semana, em detrimento de seguirmos com as ideias de 

planeamento inicialmente criadas. 

 

“O microciclo, uma das mais importantes unidades temporais para organizar e distribuir 

as cargas de treino, geralmente, tem a duração entre os 3 e os 7 dias” 

(Navarro, 2001 cit. por Mallo, 2014) 

 

Nos dois quadros apresentados abaixo, podemos observar dois 

microciclos “padrão” de uma fase inicial do período competitivo. Tal como 

referido anteriormente, o planeamento destes era feito semanalmente, em 

função da resposta que a equipa tinha dado no jogo anterior, e influenciado 

pela componente estratégica que o jogo seguinte nos trazia. Desta forma, era 

absolutamente fundamental que, no primeiro treino da semana (segunda-feira), 

a análise do próximo adversário, bem como do último jogo, já estivesse devida 

e minuciosamente realizada, dentro dos meios disponíveis. 
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Contudo, é possível observar algumas linhas orientadoras no 

planeamento destes microciclos, nomeadamente no que diz respeito ao regime 

de treino (tipo de “carga”) em que estes eram realizados. 

 

 

Microciclo 8 

  Data Hora Campo Momento de Jogo Tipo de carga 
Unidade 
Treino nº 

Nº atletas 

Segunda-feira Folga 

Terça-feira 16-09-2014 21:15 ½ campo nº2  Transições Defensivas  Força 25 18 

Quarta-feira Folga 

Quinta-feira 18-09-2014 21:30 ½ campo nº2 
Organização Ofensiva e 
Transições Defensiva. 

Resistência 26 16 

Sexta-feira 19-09-2014 21:45 ½ campo nº2 
Organização Ofensiva e 
Transições Defensivas 

Velocidade 27 18 

Sábado Folga 

Domingo 21-09-2014 15:00 
Comp. Desp. 
Campanhã 

1ª Jornada : Boavista F.C. vs A-dos-Francos - (2 - 2) 

 

 

Microciclo 11 

  Data Hora Campo Momento de Jogo Tipo de carga 
Unidade 
Treino nº 

Nº atletas 

Segunda-feira 06-10-2014 20:30 ½ campo nº2 
Organização 

Ofensiva 
Recuperação / Força 33 18 

Terça-feira Folga 

Quarta-feira 08-10-2014 21:00 ½ campo nº2 
Organização Of. e 

Def.; Transição Def. 
Resistência 34 20 

Quinta-feira Folga 

Sexta-feira 10-10-2014 21:30 ½ campo nº2 
Organização 
Ofensiva e 

Transições Def. 
Velocidade 35 23 

Sábado Folga 

Domingo 12-10-2014 15:00 
Comp. Desp. 
Campanhã 4ª Jornada: Boavista F.C. vs Leixões (4-1) 

 

No primeiro treino da semana (segunda-feira), dava-se particular 

importância à recuperação psicológica e física das atletas que jogaram no dia 

anterior. Este trabalho de recuperação variava, em tipo e em duração, 

conforme a exigência e desgaste físico e emocional a que as jogadoras tinham 

Quadro 9 – Microciclo nº 8 (feminino) 

Quadro 10 – Microciclo nº 11 (feminino) 
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sido sujeitas no dia anterior, assim como o resultado obtido e a viagem 

realizada (distância e duração). As restantes atletas (não convocadas e não 

utilizadas) não realizavam este tipo de treino e trabalhavam num regime de 

força/tensão muscular em vista ao jogo seguinte. Convém salientar que, devido 

ao facto de se realizarem apenas 3 treinos semanais, não era aconselhável 

realizar o primeiro treino da semana apenas com a preocupação de recuperar 

física e psicologicamente as atletas. O trabalho dos momentos e princípios de 

jogo a abordar durante essa semana era iniciado logo no treino de segunda-

feira, sendo este adaptado de diversas formas, consoante fosse aplicado às 

atletas que estavam a trabalhar em regime de recuperação ou em regime de 

força/tensão muscular. Usualmente, no primeiro treino da semana, era dada 

particular importância ao trabalho grupal ou setorial, dependendo do objetivo do 

microciclo, das características da unidade de treino e das condições 

disponíveis. 

Segundo Mallo (2014), numa equipa que normalmente joga ao domingo e 

que realiza apenas um jogo por semana, o início do microciclo deve ser 

orientado para a recuperação física e psicológica dos atletas. O autor defende 

que esta fase ocupa, normalmente, as 48 horas após o final do jogo e é 

caracterizada por uma sessão de recuperação ativa e um dia de folga, ou vice-

versa. Mallo (2014) salienta que é essencial reconhecer que cerca de metade 

dos atletas do plantel não competem no jogo e que estes jogadores precisam 

de ser sujeitos a uma estimulação adequada, nos 2 dias seguintes ao jogo em 

que não competiram. Esta estratégia é utilizada com o objetivo de evitar que 

estes atletas não diminuam o seu nível de performance em relação aos 

restantes colegas de equipa que jogaram. 

 

“Tentar manter todos os atletas num nível elevado de treino, atitude e performance é 

uma das tarefas mais complicadas do treinador” 

(Mallo, 2014) 

 

Na fase central da semana, os treinos eram planeados com vista à 

organização estrutural e às dinâmicas da equipa, normalmente realizados num 

regime de resistência específica ou, em alguns momentos da época, em 

regime de força/tensão específica. Mallo (2014) afirma que, na fase estrutural 
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do microciclo (meio da semana), os exercícios devem ser orientados para as 

características organizacionais da equipa e adaptados a uma dinâmica 

específica dos esforços. Neste sentido, Garganta (1991) diz que quanto menor 

for o número de treinos por semana, mais devemos recorrer aos exercícios 

específicos. 

Neste treino, de quarta ou quinta-feira conforme os microciclos, era dada 

particular atenção ao trabalho intersetorial e coletivo do momento, ou 

momentos, de jogo abordados durante essa semana. 

Por fim, no último treino da semana, habitualmente realizado à sexta-feira, 

era dada particular relevância a exercícios situacionais e à estratégia a abordar 

no próximo jogo. De uma forma geral, a componente estratégica, tendo em 

consideração as características do adversário, apenas era abordada na parte 

final do microciclo (última sessão de treino). Nesta fase, o treino pode ser 

orientado através de fatores situacionais, reduzindo as incertezas dos atletas 

em relação ao adversário e preparando as estratégias para o próximo jogo 

(Sanz, 2010 citado por Mallo, 2014). 

No que diz respeito ao regime de treino (tipo de “carga”), tentou-se que 

grande parte dos exercícios planeados para este dia da semana fosse 

direcionada para a componente da velocidade específica. Além disso, os 

posicionamentos e movimentações em lances de bola parada eram apenas 

trabalhados e exercitados no treino de sexta-feira, permitindo que esse trabalho 

fosse realizado o mais perto possível do jogo seguinte. 

Normalmente, a duração deste último treino era menor, em comparação 

com as outras 2 sessões. De acordo com Mallo (2014), os treinos realizados 

nas 48 horas que antecedem o jogo devem ser de curta duração e utilizados 

para reforçar os aspetos essenciais da organização da equipa. Dado que o 

tempo útil de treino durante a semana era reduzido, optou-se por não encurtar 

tanto este último treino, como seria de esperar, para permitir que todos os 

objetivos definidos nesse microciclo pudessem ser devidamente cumpridos. Na 

verdade, essa redução na duração do treino existia, mas era ligeira, variando 

conforme o desenrolar dos diferentes microciclos e sessões de treino. Ainda 

sobre esta fase de ativação (parte final do microciclo), o autor diz que a 

informação deve ser transmitida gradualmente ao longo da semana e, quando 
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se chega a esta altura do microciclo, deve reforçar-se as principais linhas de 

ação para o jogo em questão. 

É de salientar que, geralmente, durante todo o período competitivo, foi 

dada uma maior relevância ao trabalho realizado em intensidades elevadas, ao 

invés de treinos mais longos e menos intensos. O trabalho específico, em que 

a intensidade é superior ao volume (treinos mais curtos, mas mais exigentes, 

mais intensos), induz a forma desportiva, ou seja, ajuda a criar ou mantê-la 

(Garganta, 1991). 

Relativamente às avaliações físicas, convém referir que estavam inseridas 

no nosso planeamento anual. Contudo, uma vez que deixámos de exercer 

funções no início de dezembro, apenas as avaliações iniciais foram realizadas. 

Estava previsto e planeado realizar 3 momentos de avaliação com 3 testes 

físicos diferentes. O primeiro momento (resultados em anexo) foi realizado 

durante o microciclo nº5 (parte intermédia do período preparatório) e o segundo 

estava previsto ser avaliado no microciclo nº22, a fim de aproveitar a paragem 

do campeonato. Quanto ao terceiro momento, seria realizado na parte final da 

época desportiva, mas estava, ainda, sujeito ao planeamento da segunda fase 

da época. 

Segundo Soares (2005), a avaliação a partir de determinado tipo de teste 

não só pode, como deve, ser incluída no plano de preparação de uma equipa 

de futebol. 

Os 3 testes realizados (Yo-yo intermitent endurance test, teste T de 

agilidade e teste de velocidade – 30 metros) são testes de terreno, práticos, 

específicos e de fácil interpretação, análise e execução. Embora Soares (2005) 

entenda que existem situações em que é recomendável a utilização de testes 

de laboratório, defende que deve optar-se, sempre que possível, pela utilização 

de testes de terreno, o mais específicos possível. 

O autor enumera, também, 3 vantagens para a realização deste tipo de 

testes de avaliação física: (1) permite comparar jogadores (motivando-os a 

melhorar); (2) permite sugerir estados de treino dos atletas; (3) fornece 

indicações quanto ao estado de prontidão do atleta para a competição. 

Para concluir, não obstante as ideias e princípios defendidos pela equipa 

técnica estarem bem definidos e o trabalho estar devidamente planeado, nem 

sempre as unidades de treino e os microciclos se desenrolaram conforme 
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previsto e desejado. Nas equipas amadoras, o intervalo entre competições é 

similar ao das equipas profissionais e semiprofissionais. Porém, o número de 

sessões de treino durante a semana é diferente. De qualquer das formas, as 

fases de recuperação (início), de desenvolvimento ou manutenção (meio) e de 

ativação (final da semana) devem ser planeadas. Nestas situações, a estrutura 

do microciclo é mais influenciada pela disponibilidade das atletas e pelas 

condições de treino do que propriamente pelas intenções e desejos do 

treinador. 

 

 Plantel sénior masculino 

A equipa de futebol sénior masculina, por sua vez, enquadra-se no 

segundo nível competitivo preconizado por Mallo (2014). Estamos, portanto, 

perante um grupo de atletas profissionais, mas que, por norma, competem 

apenas uma vez por semana. No nosso caso em particular, as únicas vezes 

em que tal não aconteceu foram quando tivemos que disputar os jogos 

relativos à TL, os quais foram realizados a meio da semana. 

Apesar de estarmos perante uma das realidades que permite ao treinador 

elaborar uma periodização mais rica e com maiores possibilidades de variáveis 

(Mallo, 2014), a opção de realizar uma periodização a longo prazo foi colocada 

de lado. Tal como ocorreu no futebol feminino, a periodização e planeamento 

do treino foram feitos apenas numa perspetiva micro (microciclos), tendo como 

principais preocupações a condição física do atleta e a sua boa recuperação 

nos dias seguintes aos jogos, bem como as necessidades técnico-táticas, 

visando a estratégia para o próximo jogo e as dificuldades sentidas no jogo 

anterior. 

Uma vez que esta realidade foi apenas presenciada a partir de janeiro, 

quando a época já ia a meio, a nossa análise da forma de periodização e 

planeamento realizada irá restringir-se ao trabalho apresentado durante este 

período. 

Assim, considerando que, nesta altura da época, no que às componentes 

física e tática diz respeito, estávamos numa altura de manutenção da forma e 

consolidação dos processos, respetivamente, o microciclo semanal foi, quase 

sempre, muito idêntico e sem grandes alterações. 
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Relativamente às avaliações físicas, estas não foram previstas no 

planeamento anual, nem posteriormente realizadas. As únicas avaliações 

planeadas e realizadas remeteram-se para o departamento médico. 
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Capítulo IV 

4. Alterações no processo de treino: análise comparativa de 

microciclos da mesma equipa e de equipas seniores de géneros 

diferentes 

 

O processo de treino de uma equipa de futebol, embora tenha que se 

orientar por princípios bem definidos pelo modelo de treino, deve também ser 

alvo de algumas alterações ao longo dos microciclos. Isto visa não só 

corresponder às ideias defendidas pelo modelo de jogo, que está em constante 

evolução, mas também ir de encontro às estratégias delineadas para o(s) 

jogo(s) seguinte(s) e responder às dificuldades sentidas no jogo anterior. 

A este respeito, Castelo (2009) defende que, apesar de o desenho do 

microciclo de preparação de uma equipa poder ser realizado com uma certa 

antecedência, o seu conteúdo só deve ser decidido, conceptualizado e 

desenvolvido a partir da análise do momento competitivo anterior e do 

conhecimento das particularidades do modelo de jogo do próximo adversário. 

Só assim se poderá desenvolver os princípios de jogo da nossa equipa e, 

simultaneamente, criar os cenários mais previsíveis da competição seguinte. 

Contudo, o autor acrescenta que a grande maioria dos treinadores apresenta 

uma enorme tendência para mudar as rotinas e os conteúdos do processo de 

treino apenas quando os resultados não são consentâneos com os objetivos 

traçados. 

Desta forma, podemos afirmar que existem diferentes formas de os 

treinadores gerirem os seus processos de treino e aplicarem as alterações e 

modificações que consideram necessárias.  

Para Castelo (2009), é importante que, na preparação da equipa, se 

elaborem diferentes cenários possíveis. Afirma, porém, que é fundamental que 

a equipa se prepare para o imprevisível. Consequentemente, é preciso que o 

processo de treino decorra em função de um modelo estratégico, tático e 

técnico, sendo imprescindível que os jogadores sincronizem as suas ações e 

assumam as atitudes corretas perante o plano de jogo escolhido. Segundo o 

autor, após se estabelecer, numa primeira instância, o plano estratégico/tático 

que engloba a orientação geral do jogo da equipa, as adaptações dos métodos 
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ofensivos e defensivos (em função das particularidades do adversário), as 

ações que o possam surpreender e as missões táticas individuais e coletivas, o 

treinador deverá passar à concretização do referido plano, através da 

elaboração e aplicação do programa de preparação do respetivo ciclo de treino 

(microciclo).  

 Devido à evolução sentida no futebol durante as últimas décadas, 

atualmente e a este nível competitivo (1ª Divisão Nacional), para um 

determinado confronto, existe um conhecimento recíproco entre ambas as 

equipas. Isto faz com que grande parte dos treinadores se questione sobre 

estratégias, de caráter pontual e temporário, que possam surpreender o 

adversário, ou evitar ser surpreendido pelo mesmo, fazendo com que a sua 

equipa fique mais perto da vitória. 

Concluímos, então, que o processo de preparação não permite apenas 

potenciar o modelo de jogo adotado pela equipa, mas também uma ligeira 

adaptação, do ponto de vista estratégico, relativamente às características do 

adversário. É nesta perspetiva, de tentar identificar e compreender as 

alterações realizadas em determinados microciclos, por parte dos treinadores 

das equipas seniores feminina e masculina do BFC, que vamos estabelecer, 

em seguida, uma análise comparativa entre estas 2 equipas. Devemos, 

contudo, salvaguardar o facto de, na nossa perspetiva, não existirem fórmulas 

ideais que se devam aplicar a todos os grupos de trabalho, independentemente 

das suas características e particularidades. 

Uma vez que se torna quase impossível comparar 2 microciclos de 

realidades tão diferentes, como é o caso destas 2 equipas, vamos fazer, num 

primeiro momento, uma análise comparativa dos microciclos realizados em 

comparação com o microciclo padrão dessa mesma equipa e, posteriormente, 

comparar essas mesmas alterações entre as 2 equipas. 

Serão utilizados 2 microciclos de cada equipa, correspondentes às 

semanas de preparação de jogos contra adversários que, na época anterior, 

foram campeões ou vice-campeões nacionais (C.A. Ouriense e F.C. Porto) ou 

que terminaram a época transata no último terço das tabelas classificativas 

(Leixões S.C. e Gil Vicente F.C.). 

Os microciclos padrão das equipas, tal como foram anteriormente 

apresentados, são os seguintes: 
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Regime de 

carga 
Duração 

total 
Espaços 

(Dimensões) 
Nº de jogadores Duração parcial 

Momentos 
de jogo 

Princípios de 
jogo 

Tipo de 
exercícios 

2ª feira 
Recuperação 

/ Força 
90' 

Espaços reduzidos 
(campos pequenos) 

Nº reduzido de 
jogadores por 

exercício/campo 

Exercícios de curta 
duração e com 
algumas pausas 

Variável 

Pequenos 
princípios 

(relações grupais 
e setoriais) 

Gerais; 
Especiais e 
Competição 

3ª feira Folga 

4ª feira Resistência 90' 

Espaços com grandes 
dimensões, 

proporcional ao nº de 
atletas 

Elevado nº de 
jogadores 

proporcional ao 
espaço utilizado 

Exercícios com 
maior duração e 

com poucas pausas 
Variável 

Grandes 
princípios 
(relações 

intersetoriais e 
coletivas) 

Competição 
e Especiais 

5ª feira Folga 

6ª feira Velocidade 90' 

Espaços com 
médias/grandes 

dimensões, 
semelhantes à 

realidade (jogo) 

Variável 
Variável mas com 
algumas pausas 

Variável 
(Transições / 

Bolas 
paradas) 

Variável 
Competição 
e Especiais 

Sábado Folga 

Domingo Jogo / Competição 

Quadro 11 – Microciclo padrão de 7 dias (feminino) 
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Dia pós-
jogo 

Regime de 
carga 

Duração 
total 

Espaços 
(Dimensões) 

Nº de jogadores Duração parcial 
Momentos 

de jogo 
Princípios de 

jogo 
Tipo de 

exercícios 

Jogo / Competição 

1º 

Recuperação 
/ Resistência 

60 - 75' 

Dimensões 
intermédias e 

proporcionais ao nº 
de atletas 

Reduzido nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios com 
duração 

intermédia 
Variável 

Pequenos 
princípios  

Gerais e 
Especiais 

Folga 

2º 
Recuperação 

/ Força 
75' - 90' 

Espaços reduzidos 
(campos pequenos) 

Reduzido nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de curta 
duração 

Variável 
Pequenos 
princípios  

Gerais, 
Especiais e 
Competição 

3º Força 75' - 90' 
Espaços reduzidos 

(campos pequenos) 

Reduzido nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de curta 
duração 

Variável Variável 
Gerais, 

Especiais e 
Competição 

4º Resistência 75' - 90' 
Espaços com grandes 
dimensões (campos 

grandes) 

Elevado nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de maior 
duração 

Variável 
Grandes 

princípios 

Gerais, 
Especiais e 
Competição 

5º Velocidade 75' - 90' Variável Variável Variável 
Variável 

(Transições) 
Grandes 

princípios 

Gerais, 
Especiais e 
Competição 

6º 
Velocidade 
de reação 

60' - 75' Variável Variável 
Exercícios de curta 

duração 
Bolas 

paradas 
Variável 

Gerais e 
Especiais 

Jogo / Competição 

Quadro 12 – Microciclo padrão de 7 dias (masculino) 
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Iniciando, então, a análise dos microciclos, passaremos a designar a 

preparação dos jogos contra os adversários que, na época anterior, foram 

campeões ou vice-campeões nacionais como “Microciclos - jogos contra 

adversários de nível superior”. Por outro lado, a preparação dos jogos diante os 

adversários que terminaram a última época no último terço da tabela 

classificativa será designada como “Microciclos - jogos contra adversários de 

nível inferior”. É de referir, ainda, que a literatura encontrada sobre esta 

temática da classificação e designação do nível competitivo e de exigência do 

adversário foi demasiado reduzida, não permitindo estabelecer um outro tipo de 

nomenclatura. 

Iremos começar ambas as comparações pela descrição e análise do 

microciclo da equipa sénior feminina, seguido do microciclo da equipa sénior 

masculina, e terminar com a devida comparação entre géneros. 

  

 

 

 

 

 

 Microciclos - jogos contra adversários de nível superior: 
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Plano de treino 

 

Treino nº 36 Nº Jogadores 17 Microciclo 12 Período Competitivo 

Data 13-10-2014 Dia Segunda-feira Campo Inatel Hora 20:30 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação X Resistência  Trabalhar princípios de organização ofensiva (1ª fase de construção; movimentações e 
passes de rutura); 

Desenvolver técnica individual. Força X Velocidade  

Parte Inicial / Aquecimento 

Objetivos Específicos 

Iniciar ativação geral e desenvolver qualidade 

técnica individual. 

Descrição e Organização Metodológica 

Corrida contínua – 10’ 

Situação de passe e tabela com receção em 

rotação – 10’ 

 

20’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Incentivar a procura de movimentos de rutura; 

Trabalhar relações grupais. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de jogo 4 vs 4 + Gr 

Equipa com guarda-redes tem como objetivo finalizar 

numa das 2 mini-balizas. 

Equipa sem Gr tem como objetivo entrar dentro da 

área através de passe de rutura e, depois, finalizar na 

baliza central. 

Exercício realizado em simultâneo com o seguinte. 

 

20’ 

2 

equipas 

de 4 

atletas 

 

Ver 

imagem 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Incentivar a procura de movimentos de rutura; 

Trabalhar relações setoriais. 

 Descrição e Organização Metodológica 

 

Exercício idêntico ao anterior, mas sem baliza, 

nem Gr. 

 

20’ 

2 

equipas 

de 3 

atletas 

 

----- 

1 

1 2 

2 

3 

3 

b) 

a) 

Figura 8 – Plano de treino nº36 (futebol feminino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Corrigir processos e posicionamentos na 1ª fase de 

construção; 

Desenvolver capacidade de sair a jogar pela linha defensiva. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de jogo Gr + 9 vs 8 

Equipa em superioridade numérica tem que 

tentar chegar com a bola controlada à linha final 

adversária. 

Equipa em inferioridade numérica tem que 

tentar recuperar a posse de bola e finalizar na 

baliza adversária. 

 

2 x 10’ 

 

18 

atletas 

 

Ver 

imagem 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

 

Descrição e Organização Metodológica 

 

 

Alongamentos musculares. 

 

 

10’ 

 

----- 

 

----- 

Figura 9 – Plano de treino nº36 (futebol feminino) – parte 2/2 
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Plano de treino 

 

Treino nº 37 Nº Jogadores 23 Microciclo 12 Período Competitivo 

Data 15-10-2014 Dia Quarta-feira Campo Nº2 Hora 21:00 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Resistência X Trabalhar princípios intersetoriais de organização defensiva (1ª zona de pressão; 
movimentação do bloco e coberturas defensivas); 

Abordagem aos posicionamentos e movimentações ofensivas do adversário. Força  Velocidade  

Parte Inicial / Aquecimento 

Objetivos Específicos 

Iniciar ativação geral e desenvolver técnica individual de      

1 vs 1 

Descrição e Organização Metodológica 

Equipas começam o exercício, alternadamente, com 5 bolas 

na posse das suas jogadoras. Estas devem aguentar o maior 

tempo possível sem perder a posse de bola. 

Cronometrar o tempo que a equipa demora a perder a 

posse de todas as bolas. 

 

10’ 

Equipas 

de 5 

20m x 

20m 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar capacidade de pressão e fecho de 

espaços centrais (trabalho intersetorial). 

Descrição e Organização Metodológica 

 
 

Situação de jogo Gr + 6 vs 6 + Gr. 

Exercício realizado em simultâneo com o 

seguinte. 

 

3 x 7’ 

 

14 

atletas 

 

Ver 

imagem 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Desenvolver capacidade de circulação e 

procura de linhas de passe (mobilidade). 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de manutenção da posse de bola (3 vs 3) + 1 

Joker. 

Equipas pontuam sempre que conseguirem realizar 6 

passes consecutivos. 

Exercício realizado em simultâneo com o anterior. 

 

3 x 6’ 

 

7 

atletas 

 

15m x 

15m 

Figura 10 – Plano de treino nº37 (futebol feminino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar zonas de pressão e desenvolver 

capacidade de recuperar bolas no meio-campo 

ofensivo. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de jogo Gr + 10 vs 10. 

Equipa com Gr tem como objetivo trabalhar a 1ª fase 

de construção e chegar a linha de meio-campo com a 

bola controlada. 

Equipa adversária trabalha a 1ª zona de pressão e 

tem como objetivo finalizar na baliza adversária. 

 

15’ 

 

21 

atletas 

 

Meio-

campo 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Corrigir marcações e posicionamentos 

defensivos conforme as movimentações tipo do 

modelo de jogo do adversário. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situação de jogo Gr + 10 vs 10 + Gr. 

Espaço de jogo dividido em 3 corredores e 3 

setores, com funções táticas, posicionamentos e 

movimentações bem divididos por cada uma das 

jogadoras. 

 

 

2 x 10’ 

 

22 

atletas 

 
Ver 

imagem 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

 

 

10’ 

Figura 11 – Plano de treino nº37 (futebol feminino) – parte 2/2 
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Plano de treino 

 

Treino nº 38 Nº Jogadores 22 Microciclo 12 Período Competitivo 

Data 17-10-2014 Dia Sexta-feira Campo Nº2 Hora 21:30 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Resistência  Desenvolver capacidades físicas (velocidade) e qualidade de finalização; 
Corrigir processos defensivos coletivos e intersetoriais. Força  Velocidade X 

Parte Inicial / Aquecimento 

Objetivos Específicos 

Iniciar ativação geral e desenvolver velocidade 

geral e específica. 

Descrição e Organização Metodológica 

Exercícios de ativação geral seguidos de 

exercícios de coordenação e velocidade com 

situações de finalização. 

 

20’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar combinações e movimentações 

em ataques rápidos. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situações de finalização 6 vs 5 + Gr 

 

15’ 

 

----- 

 

Ver 

imagem 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar organização defensiva em 

inferioridade numérica (trabalho intersetorial). 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de jogo 8 vs 7 + Gr. 

Equipa em inferioridade numérica tem como 

objetivo manter as suas linhas juntas e tentar 

recuperar a posse de bola para, depois, finalizar 

numa das 2 balizas laterais adversárias. 

 

10’ 

 

16 

atletas 

 

Meio-

campo 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

a) 

b) 
c) 

Figura 12 – Plano de treino nº38 (futebol feminino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 
 

Trabalhar 1ª fase de construção em organização 

ofensiva coletiva. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

Situação de jogo Gr + 9 vs 8 

Equipa em superioridade numérica tem como 

objetivo chegar com bola controlada à linha de 

meio-campo. 

 

 

10’ 

 

18 

atletas 

 

 

Meio-

campo 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Melhorar capacidade de preenchimento e fecho 

do espaço central; 

Corrigir posicionamentos defensivos coletivos. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situação de jogo Gr + 10 vs 10 + Gr 

Uma das equipas finaliza apenas na baliza central 

do adversário, enquanto que a segunda equipa 

tem 3 balizas onde pode finalizar. 

 

 

15’ 

 

22 

atletas 

 
Ver 

imagem 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

 

 

10’ 

Figura 13 – Plano de treino nº38 (futebol feminino) – parte 2/2 
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Microciclo 12 

  
Data Hora Treino nº 

Regime de 
carga 

Duração 
total 

Espaços 
(Dimensões) 

Nº de jogadores por 
exercício 

Duração dos 
exercícios 

Momentos 
de jogo 

Princípios de 
jogo 

Tipo de 
exercícios 

2ª feira 13/10/2014 20:30 36 
Recuperação / 

Força 
75’ 

Campos de 
pequenas 

dimensões + 1 
exercício com 

campo de grandes 
dimensões 

Reduzido nº de atletas 
por exercício + 1 

exercício com elevado 
nº de atletas 

Exercícios de 
curta duração 
e com muitas 

pausas 

Organização 
Ofensiva e 
Defensiva 

Relações grupais 
e setoriais 
(pequenos 
princípios) 

Especiais e 
Competição 

3ª feira Folga 

4ª feira 15/10/2014 21:00 37 Resistência 90’ 

Campos de 
dimensões 

intermédias e de 
grandes dimensões 

Elevado nº de atletas 
por exercício 

Exercícios de 
longa duração 
e com poucas 

pausas 

Organização 
Defensiva 

Relações 
intersetoriais e 

coletivas 
(grandes 

princípios) 

Especiais e 
Competição 

5ª feira Folga 

6ª feira 17/10/2014 21:30 38 Velocidade 90’ 

Exercícios realizados 
em espaços de 

grandes dimensões 
semelhantes à 

realidade do jogo 

Variável 

Exercícios de 
duração 

intermédia, 
com muitas 

pausas 

Organização 
Ofensiva e 
Defensiva 

Relações 
intersetoriais e 

coletivas 
(grandes 

princípios) 

Gerais, 
Especiais e 

Competição 

Sábado Folga 

Domingo 5ª Jornada: Boavista F.C. vs C.A. Ouriense (0-2) 

Quadro 13 – Microciclo nº12 (futebol feminino) 
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Após a observação e a análise da semana de preparação da equipa 

feminina para o jogo diante o C.A. Ouriense (microciclo nº12), encontramos 

muitas semelhanças, mas também algumas alterações, em comparação com o 

microciclo padrão da equipa. 

Relativamente ao número de treinos e aos dias em que estes foram 

realizados, verifica-se que não houve qualquer mudança. O mesmo acontece 

com a distribuição das cargas nos diferentes treinos da semana e com a 

duração total dos mesmos, exceção feita ao primeiro treino (segunda-feira), 

que foi ligeiramente encurtado para 75 minutos. Esta situação deveu-se ao 

desgaste físico que o plantel apresentava após o último jogo (4ª Jornada), 

optando, então, a equipa técnica por terminar o treino mais cedo. 

No que diz respeito às dimensões e duração dos exercícios, ao número 

de atletas e ao tipo de princípios de jogo abordados, verificamos que este 

microciclo se assemelha muito com o microciclo padrão. Não obstante, no 

treino de segunda-feira, é possível observar a presença de um exercício de 

maiores dimensões e com a presença de um elevado número de atletas, onde 

foram trabalhados alguns princípios coletivos, situação que não está descrita 

no microciclo padrão. Além disso, apesar de não estar padronizado o tipo de 

princípios abordados no último treino da semana (sexta-feira), observa-se que, 

neste caso, foi dada prioridade ao trabalho dos grandes princípios e das 

relações intersetoriais e coletivas. 

Por fim, as grandes diferenças foram verificadas no(s) momento(s) de 

jogo trabalhado(s) e nos tipos de exercício realizados. Começando pelo 

primeiro aspeto e tal como está indicado no microciclo padrão da equipa, no 

último treino da semana, era habitual abordar, fundamentalmente, 3 momentos 

de jogo (transições ofensivas e/ou defensivas e bolas paradas), os quais não 

foram definidos como prioritários para esta semana, sendo, assim, substituídos, 

no treino de sexta-feira, pelo trabalho de organização defensiva e ofensiva. No 

que concerne ao tipo de exercícios realizados nos 3 treinos deste microciclo, 

convém salientar o facto de a presença de exercícios gerais ter surgido no 

último treino da semana (sexta-feira), em vez de surgir no primeiro (segunda-

feira), tal como foi habitual durante grande parte da época. 

Passaremos, então, à análise do microciclo da equipa masculina: 
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Plano de treino 

 

Treino nº 35 Nº Jogadores 25 Microciclo 7 Período Competitivo 

Data 18/02/2015 Dia Quarta-feira Campo Estádio Hora 10:00 (60’) 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Força X 
Desenvolver índices físicos. 

Resistência X Velocidade  

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Iniciar activação geral e trabalhar índices físicos 

(força). 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Circuito de força realizado no ginásio. 

30’ 

 

----- 

 

Ginásio 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

 

Trabalhar índices físicos (resistência). 

Descrição e Organização Metodológica 
 

 
Treino intervalado. 

 
10’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Melhorar capacidade de manutenção de postura 
dinâmica e técnica individual. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Meiinhos 8 vs 2 

 
20’ 

 

 

----- 

 

8m vs 
8m 

Objetivos Específicos 

Figura 14 – Plano de treino nº35 (futebol masculino) 
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Plano de treino 

 

Treino nº 36 Nº Jogadores 25 Microciclo 7 Período Competitivo 

Data 18/02/2015 Dia Quarta-feira Campo Estádio Hora 15:30 (75’) 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Força  
Trabalhar organização defensiva intersetorial. 

Resistência X Velocidade  

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Ativação muscular e mobilização articular. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Corrida contínua e exercícios de ativação geral. 

10’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar rotinas e combinações para criação de 
espaços; 
Desenvolver técnica individual de passe e receção. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

 
Situação de passe e combinação ofensiva com 

finalização 2 vs 0 + Gr 

 
2 x 10’ 

 

----- 

 

Ver 

imagem 

Parte Fundamental / Final 

Objetivos Específicos 

Melhorar posicionamentos e movimentações do 
bloco defensivo; 

Corrigir coberturas defensivas. 

Descrição e Organização Metodológica 

 
Situação de jogo Gr + 10 vs 10 + Gr 

Alongamentos musculares. 

 
40’ 

 

22 
atletas 

 

Ver 
imagem 

Objetivos Específicos 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Figura 15 – Plano de treino nº36 (futebol masculino) 
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Plano de treino 

 

Treino nº 37 Nº Jogadores 25 Microciclo 7 Período Competitivo 

Data 19/02/2015 Dia Quinta-feira Campo Estádio Hora 15:30 (90’) 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Força  
Melhorar organização defensiva setorial, intersetorial e coletiva. 

Resistência X Velocidade  

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Ativação muscular e mobilização articular. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Exercícios de ativação geral. 

20’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar capacidade de fecho de espaços 
interiores e coordenação setorial. 

 

Descrição e Organização Metodológica 
 

Exercício (4 + 3A) vs 4 
Jogadores colocados nas arestas do campo, só podem 
dar, no máximo, 2 toques consecutivos; 
Apoio interior não tem limite de toques; 
Equipa que perde a bola passa imediatamente para 
dentro do quadrado e a equipa que a recupera realiza 
o movimento oposto. 

 

5 x 3’ 

 

11 

atletas 

 

15m x 

15m 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar relações intersetoriais (setor intermédio e 
defensivo) no momento de organização defensiva; 

Corrigir posicionamento do bloco defensivo nos 
cruzamentos para a área. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situação de jogo (Gr + 7) vs (7 + 2Gr + 2 A) 

Apoios laterais só jogam pela equipa que 

defende as 2 balizas laterais. 

 
3 x 10’ 

 
19 

atletas 

 

Ver 
imagem 

Objetivos Específicos 

Figura 16 – Plano de treino nº37 (futebol masculino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar organização defensiva coletiva; 

Corrigir posicionamento do bloco defensivo 

(Bloco médio/baixo). 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situação de jogo 10 vs 10, realizada em meio 

campo. 

 
 

2 x 10’ 

2 

equipas 

de 11 

atletas 

 

½ 

campo 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

 

 

5’ 

Figura 17 – Plano de treino nº37 (futebol masculino) – parte 2/2 
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Plano de treino 

 

Treino nº 38 Nº Jogadores 25 Microciclo 7 Período Competitivo 

Data 20/02/2015 Dia Sexta-feira Campo Estádio Hora 18:00 (90’) 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Força  Adaptação à luz artificial do estádio; 
Melhorar organização defensiva. Resistência X Velocidade  

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Ativação muscular e mobilização articular. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Exercícios de ativação muscular; 

Aquecimento de jogo. 

10’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Definir posicionamento do bloco defensivo; 
Definir zonas para saída em transição ofensiva 
rápida. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

 
Situação de jogo Gr + 10 vs 10 + Gr 

 
2 x 25’ 

 

22 

atletas 

 

Campo 

inteiro 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

 

10’ 

 

----- 

 

----- 

Objetivos Específicos 

Figura 18 – Plano de treino nº38 (futebol masculino) 
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Plano de treino 

 

Treino nº 39 Nº Jogadores 25 Microciclo 7 Período Competitivo 

Data 21/02/2015 Dia Sábado Campo Estádio Hora 10:00 (90’) 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Força  Trabalhar movimentações ofensivas em zonas de finalização; 
Desenvolver capacidade de manutenção da posse de bola; 

Trabalhar movimentações em bloco no momento de organização defensiva. Resistência  Velocidade X 

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Ativação muscular e mobilização articular. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Corrida contínua – 10’ 

Meiinhos 8 vs 2 – 15’ 

20’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 
 

Melhorar capacidade de circulação de bola e de 
criar linhas de passe e entradas em rutura. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

 
Situação de manutenção da posse de bola, com 
objetivo de ultrapassar a linha final adversária 
através de passe em rutura, após realizar 10 
passes consecutivos. 

 
2 x 7’ 

 

20 

atletas 

 

1/3 do 

campo 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Definir zonas de finalização e desenvolver 
qualidade de circulação e cruzamento. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situação de ataque rápido 8 vs (2 + Gr) em 

regime de velocidade. 

 
20’ 

 
----- 

 

Ver 
imagem 

Objetivos Específicos 

Figura 19 – Plano de treino nº39 (futebol masculino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Ultimar pormenores de movimentações e estratégias 

defensivas (marcações individuais, coberturas, etc.). 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situação de jogo Gr + 10 vs 10 + Gr 

 

 

2 x 10’ 

 

22 

atletas 

 

Meio-

campo 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Corrigir posicionamentos e movimentações em 

lances de bola parada defensiva. 

 Descrição e Organização Metodológica 

 

Situações de bolas paradas defensivas e 

ofensivas (cantos e livres laterais); 

Alongamentos musculares. 

 

 

15’ 

 

----- 

 

----- 

Figura 20 – Plano de treino nº39 (futebol masculino) – parte 2/2 
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Plano de treino 

 

Treino nº 40 Nº Jogadores 25 Microciclo 7 Período Competitivo 

Data 22/02/2015 Dia Domingo Campo Estádio Hora 10:00 (60’) 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Força  
Rever estratégias para o jogo. 

Resistência  Velocidade X 

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Iniciar ativação muscular e mobilização articular; 

Trabalhar velocidade de reação. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

Exercícios de ativação geral e de velocidade de 

reação. 

20’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 
 

Desenvolver relacionamento com bola dos 
atletas e manutenção de postura ativa. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

 
Meiinhos 8 vs 2 

 
15’ 

 

----- 

 

8m x 

8m 

Parte Fundamental / Final 

Objetivos Específicos 

Rever posicionamentos e movimentações em 
lances de bola parada. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situações de bolas paradas ofensivas e 

defensivas; 

Alongamentos musculares. 

 
15’ 

 
----- 

 

----- 

Objetivos Específicos 

Figura 21 – Plano de treino nº40 (futebol masculino) 
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Microciclo 7 

  
Data Hora Treino nº 

Regime de 
carga 

Duração 
total 

Espaços 
(Dimensões) 

Nº de jogadores por 
exercício 

Duração dos 
exercícios 

Momentos 
de jogo 

Princípios de 
jogo 

Tipo de 
exercícios 

2ª feira Folga 

3ª feira Folga 

4ª feira 

16/02/2015 10:00 35 
Força / 

Resistência 
60’ 

Treino dividido entre o trabalho de força no ginásio e o trabalho de resistência no campo (treino 
intervalado) 

Gerais 

16/02/2015 15:30 36 Resistência 75’ 
Espaços de 

grandes dimensões 

Elevado nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de 
longa duração, 

com poucas 
pausas 

Organização 
Defensiva 

Grandes 
princípios 
(relações 

intersetoriais) 

Especiais e 
Competição 

5ª feira 17/02/2015 15:30 37 Resistência 90’ 
Espaços de 

intermédias e 
grandes dimensões 

Elevado nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de 
longa duração, 
com algumas 

pausas 

Organização 
Defensiva 

Pequenos e 
grandes 

princípios 

Especiais e 
Competição 

6ª feira 18/02/2015 18:00 38 Resistência 90’ 

Espaços de 
grandes 

dimensões, 
idêntico ao jogo 

Elevado nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de 
longa duração, 

com poucas 
pausas 

Organização 
Defensiva 

Grandes 
princípios 

Competição 

Sábado 19/02/2015 10:00 39 Velocidade 90’ 

Espaços de 
grandes 

dimensões, 
idêntico ao jogo 

Elevado nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de 
longa duração, 
com algumas 

pausas 

Organização 
Defensiva / 

Bolas 
paradas 

Pequenos e 
grandes 

princípios 

Especiais e 
Competição 

Domingo 20/02/2015 10:00 40 
Velocidade de 

reação 
60’ 

Espaços de 
pequenas 
dimensões 

Elevado nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de 
curta duração 

Bolas 
paradas 

Grandes 
princípios 

Gerais e 
Especiais 

2ª feira 22ª Jornada: Boavista F.C. vs F.C. Porto (Resultado: 0-2) 

Quadro 14 – Microciclo nº7 (futebol masculino) 
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No que diz respeito ao microciclo da equipa sénior masculina, deparamo-

nos, num primeiro momento, com a alteração da sua estrutura, nomeadamente 

no que se refere ao número de dias pelo qual é constituído. Tal como 

anteriormente analisado, o microciclo padrão apresentado é constituído por 7 

dias. Contudo, a realidade do CN faz com que, em muitos dos casos, tal não se 

verifique. 

Castelo (2009) defende que é importante ter em consideração que o fator 

predominante para qualquer programa de preparação da equipa está 

dependente do tempo disponível entre a realização sucessiva de 2 

competições. 

Neste caso, a equipa técnica teve à sua disposição um microciclo de 8 

dias, optando por conceder 2 dias de folga nos primeiros 2 dias da semana. 

Desta forma, a primeira unidade de treino desta semana de preparação ocorreu 

apenas no terceiro dia (quarta-feira), tendo, neste dia, a equipa realizado 2 

treinos (manhã e tarde). Esta foi uma situação única durante o período 

competitivo, observada com frequência apenas durante o período pré-

competitivo. 

Começando pela distribuição das cargas ao longo dos treinos, verificamos 

que esta foi uma semana diferente do habitual, em que a equipa técnica se 

focou em trabalhar e desenvolver a componente da força dos atletas apenas no 

primeiro treino da semana, com um conjunto de exercícios realizados fora do 

contexto do jogo (ginásio), situação que também foi única ao longo do período 

competitivo. Adicionalmente, podemos observar que os treinos centrais da 

semana (quarta, quinta e sexta-feira) foram realizados num regime de 

resistência, em campos de grandes dimensões, com elevada duração dos 

exercícios, variando somente a quantidade de pausas realizadas, e com um 

número de atletas por exercício também elevado. Esta predominância do 

trabalho de grandes princípios durante quase toda a semana e da maior 

incidência sobre o regime de resistência é a maior alteração sentida neste 

microciclo, em comparação com o microciclo padrão estabelecido. 

 Convém referir que esta foi uma semana de preparação igualmente 

marcada pela diminuição considerável do recurso a exercícios gerais, optando 

a equipa técnica por os incluir apenas no primeiro e último treino semanal, o 
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que privilegiou o trabalho com bola em situações de competição idênticas ao 

jogo. 

Finalmente, apesar de, no microciclo padrão, só estarem definidos os 

momentos de jogo a trabalhar no último treino da semana (bolas paradas), é 

interessante realçar o facto de, durante a preparação deste jogo diante do vice-

campeão nacional, a equipa se ter focado, exclusivamente, no momento de 

organização defensiva. O facto de a equipa ir defrontar um adversário de um 

nível competitivo muito elevado parece ter pesado na preparação e elaboração 

do plano de treinos semanal do treinador. Castelo (2009) é da opinião de que, 

na preparação de qualquer microciclo, o treinador deve estabelecer qual das 

fases de jogo (ataque ou defesa) constituirá o aspeto principal para se atingir a 

vitória no próximo jogo. Dito de outra forma, deve definir se a organização 

defensiva se subordinará à organização do ataque ou se deverá ser o 

contrário, ou seja, se a equipa passará a maior parte do jogo com ou sem a 

posse da bola. 

 

 Comparação entre géneros: 

Após a análise comparativa entre os microciclos das equipas feminina e 

masculina com os respetivos microciclos padrão, podemos comparar as 

alterações que cada uma delas fez para a preparação destes jogos. 

Enquanto que, na equipa feminina, se observou a manutenção da 

estrutura geral do microciclo (número, dias e horários de treinos, folgas, etc.), 

na equipa masculina, verificou-se precisamente o oposto, com a inclusão de 2 

dias de folga consecutivos no início da semana e com a realização de 2 treinos 

no mesmo dia. 

As alterações realizadas no microciclo da equipa feminina, 

comparativamente ao seu planeamento padrão, apenas se verificaram nos 

momentos de jogo abordados e nos tipos de exercícios realizados. Por sua 

vez, na equipa masculina, foi possível identificar mudanças bem mais 

acentuadas, como, por exemplo, na duração e dimensões dos exercícios, no 

número de atletas por exercício e nos princípios de jogo trabalhados. 

Concluímos, assim, que, na preparação de jogos contra adversários de 

nível competitivo superior, a equipa técnica do plantel masculino apresentou 
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uma maior tendência para se desviar das linhas gerais identificadas no 

microciclo padrão, ao contrário da equipa técnica do plantel feminino, que, 

apesar da ligeiras e pontuais adaptações efetuadas, se mostrou mais coerente 

para com o seu microciclo padrão. 

Para terminar, é relevante salientar a importância dada por ambos os 

treinadores ao trabalho dos aspetos defensivos, no planeamento dos seus 

microciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Microciclos - jogos contra adversários de nível inferior: 
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Plano de treino 

 

Treino nº 33 Nº Jogadores 20 Microciclo 11 Período Competitivo 

Data 06-10-2014 Dia Segunda-feira Campo Nº2 Hora 20:30 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação X Resistência  Trabalhar 1ª fase de cosntrução de jogo; 
Criar e desenvolver soluções para a entrada em zonas de finalização. Força X Velocidade  

Parte Inicial / Aquecimento 

Objetivos Específicos 

Iniciar ativação muscular e aperfeiçoar técnica 

individual de passe e receção. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Corrida contínua – 10’ 

Situação de passe, receção e movimentação – 2 x 3’ 

 

16’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Aperfeiçoar movimentações padrão das avançadas e 

técnica individual de cruzamento e finalização. 

Trabalhar “dinâmica do 3º homem”. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situações diversas de finalização sem oposição 

com diferentes movimentações por parte das 

extremas e avançada. 

Exercício realizado em simultâneo com o 

seguinte. 

 

2 x 7’ 

 

6 

atletas 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Desenvolver capacidade de manutenção de 

uma postura dinâmica. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de posse de bola (3 vs 3) + 3 Jokers 

Ao fim de 8 passes consecutivos, as equipas podem 

finalizar numa das 4 balizas. 

2 séries de 2 repetições cada, com a duração de 4 

minutos. 

Limitar o número de toques na bola. 

 

20’ 

3 

equipas 

de 3 

atletas 

 

15m x 

20m 

1 

2 3 

4 

5 6 
7 

8 

9 

Figura 22 – Plano de treino nº33 (futebol feminino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Aperfeiçoar processos da primeira fase de 

construção; 

Melhorar qualidade de saída de jogo pelas Defesas 

Centrais. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de jogo Gr + 8 vs 7 

Objetivo de chegar com a bola controlada à linha de 

meio-campo. 

Equipa sem posse de bola, assim que a recupere, tem 

como objetivo finalizar na baliza do adversário. 

 

15’ 

 

16 

atletas 

 

Meio-

campo 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

 

Trabalhar organização ofensiva setorial e 

intersetorial; 

Criar situações de finalização. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situação de jogo reduzido (Gr + 4 vs 4 + Gr) + 3 

Jokers 

A equipa em posse de bola pode dar, no 

máximo, 2 toques consecutivos por jogador. 

 

3 x 5’ 

 

13 

atletas 

 

Ver 

imagem 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

 

 

10’ 

Figura 23 – Plano de treino nº33 (futebol feminino) – parte 2/2 
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Plano de treino 

 

Treino nº 34 Nº Jogadores 22 Microciclo 11 Período Competitivo 

Data 08-10-2014 Dia Quarta-feira Campo Nº2 Hora 21:00 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Resistência X Trabalhar princípios de organização defensiva; 
Melhorar processos de transição defensiva. Força  Velocidade  

Parte Inicial / Aquecimento 

Objetivos Específicos 

Ativação geral e mobilização articular. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Corrida contínua. 

 

10’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar reação à perda e pressão imediata na 

portadora da bola; 

Desenvolver relações grupais e intersetoriais. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de jogo Gr + 4 vs 4 + Gr 

Espaço de jogo dividido em 3 setores. Cada jogador 

tem um setor atribuído e só pode jogar dentro desse 

espaço. Nos setores defensivos e ofensivos, 

respetivamente, apenas jogam uma defesa e uma 

avançada de cada equipa (1 vs 1). No setor 

intermédio, estamos perante uma situação de 2 vs 2 

 

 

20’ 

2 

equipas 

de 4 

atletas 

 

Ver 

imagem 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar princípios de marcação individual; 

Desenvolver capacidade de resistência específica. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de posse de bola 5 vs 5 

Equipas pontuam ao fim de 5 passes consecutivos. 

2 x (2 x 4’) – Variar marcação individual com 

marcação à zona (2’30’’ marcação à zona; 1’30’’ 

marcação individual) 

Exercício realizado em simultâneo com o anterior. 

 

20’ 

2 

equipas 

de 5 

atletas 

 

25m x 

25m 

Figura 24 – Plano de treino nº34 (futebol feminino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Aumentar procura de passes e movimentações 

de rutura; 

Trabalhar relações setoriais e intersetoriais. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de jogo Gr +5 vs 5. Equipa com Gr 

pontua sempre que conseguir entrar na zona 

delimitada através de passes em rutura e, de 

seguida, finalizar numa das 2 mini-balizas lá 

colocadas. 

 

 

2 x 10’ 

2 

equipas 

de 5 

atletas 

 

¼ de 

campo 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar posicionamento defensivo do bloco 

médio/alto; 

Procurar a superioridade numérica em zona 

central. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situação de jogo Gr + 10 vs 10 + Gr; 

Equipas pontuam através de passe ou condução 

pelas balizas centrais ou sempre que finalizarem 

com sucesso na baliza adversária. 

 

2 x 10’ 

 

22 

atletas 

 

¾ de 

campo 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

 

 

10’ 

Figura 25 – Plano de treino nº34 (futebol feminino) – parte 2/2 
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Plano de treino 

 

Treino nº 35 Nº Jogadores 24 Microciclo 11 Período Competitivo 

Data 10-10-2014 Dia Sexta-feira Campo Nº2 Hora 21:30 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Resistência  Trabalhar dinâmicas ofensivas; 
Corrigir processos no momento de reagir à perda da bola. Força  Velocidade X 

Parte Inicial / Aquecimento 

Objetivos Específicos 

Ativação muscular e mobilização articular. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Exercícios de ativação geral. 

 

5’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Aumentar procura de passes e movimentações 

de rutura. 

 
Descrição e Organização Metodológica 

Situação de jogo Gr +5 vs 5. Equipa com Gr 

pontua sempre que conseguir entrar na zona 

delimitada através de passes em rutura e, de 

seguida, finalizar numa das 2 mini-balizas lá 

colocadas. 

 

 

4 x 5’ 

2 

equipas 

de 5 

atletas 

 

¼ de 

campo 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar capacidade de reação à perda da 

bola e rápida reorganização. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situações de ataques (Gr + 3 vs 2 + Gr) 

Equipa que ataca, depois de finalizar ou perder a bola, 

passa imediatamente a defender uma terceira equipa 

que entra em campo. Um dos jogadores da equipa 

que finaliza, ou que perde a bola, sai do campo e não 

defende. 

 

15’ 

6 

equipas 

de 3 

atletas 

 

Ver 

imagem 

Figura 26 – Plano de treino nº35 (futebol feminino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar importância da provocação com bola 

do adversário para a criação de espaços. 

 Descrição e Organização Metodológica 

Situações de ataques rápidos em superioridade 

numérica: 4 vs (3 + GR) 

Jogadores que atacam têm, no máximo, 6’’ para 

finalizarem. 

Jogadores que defendem, após recuperarem a bola, 

devem tentar colocá-la, o mais rapidamente possível, 

nos jogadores que estão no meio-campo. 

 

15’ 

 

----- 

 

Ver 

imagem 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Melhorar posicionamento e movimentações do bloco 

defensivo (bloco médio/alto); 

Criar superioridade numérica no corredor central. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de jogo Gr + 10 vs 10 + Gr 

Equipa branca pontua se conseguir passar pelas 

balizas centrais através de passe ou condução, se 

finalizar na baliza adversária, ou se, após recuperar a 

posse de bola, conseguir finalizar numa das 2 balizas 

laterais, através de passe longo. 

Equipa azul pontua se finalizar na baliza adversária. 

 

20’ 

 

22 

atletas 

 

¾ de 

campo 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Melhorar posicionamento em lances de bola parada. 

Descrição e Organização Metodológica 

Situação de jogo Gr + 10 vs 10 + Gr. Jogo inicia sempre através de 

um lance de bola parada. 

Transições ofensivas e defensivas muito presentes. 

 

 

 

20’ 

1 

Figura 27 – Plano de treino nº35 (futebol feminino) – parte 2/2 
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Microciclo 11 

  
Data Hora Treino nº 

Regime de 
carga 

Duração 
total 

Espaços 
(Dimensões) 

Nº de jogadores 
por exercício 

Duração dos 
exercícios 

Momentos 
de jogo 

Princípios de 
jogo 

Tipo de 
exercícios 

2ª feira 06/10/2014 20:30 33 
Recuperação / 

Força 
90’ 

Espaços reduzidos 
(campos pequenos) 

+ 1 exercício com 
espaços de maior 

dimensão 

Nº reduzido de 
jogadores por 

exercício + 1 exercício 
com nº de jogadores 

elevado 

Exercícios de 
curta 

duração, com 
algumas 
pausas 

Organização 
Ofensiva 

Pequenos 
princípios 

(relações grupais 
e setoriais) 

Especiais e 
Competição 

3ª feira Folga 

4ª feira 08/10/2014 21:00 34 Resistência 90’ 

Variável 
(Espaços de 

pequenas e grandes 
dimensões) 

Nº de jogadores por 
exercício variável 

Exercícios de 
intermédia e 

longa 
duração, com 

poucas 
pausas 

Organização 
Ofensiva e 
Defensiva; 
Transições 
Defensivas 

Pequenos e grandes 
princípios (aspetos 

individuais e relações 
grupais, setoriais e 

intersetoriais 

Competição 

5ª feira Folga 

6ª feira 10/10/2014 21:30 35 Velocidade 90’ 

Espaços de grande 
dimensão, 

semelhantes à 
realidade do jogo 

Nº elevado de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de 
longa 

duração, com 
algumas 
pausas 

Organização 
Ofensiva; 

Transições 
Defensivas; 

Bolas paradas 

Pequenos e 
grandes princípios 
(relações grupais, 

intersetoriais e 
coletivas) 

Especiais e 
Competição 

Sábado Folga 

Domingo 4ª Jornada: Boavista F.C. vs Leixões S.C. (4-1) 

Quadro 15 – Microciclo nº11 (futebol feminino) 
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Ao analisar o microciclo de preparação da equipa feminina para o jogo 

contra o Leixões S.C., verificamos que, no geral, não existiram alterações nem 

grandes adaptações em relação ao microciclo padrão da equipa. 

Começando pela estrutura da semana de preparação (número, dias, 

horários e duração dos treinos), esta manteve-se praticamente inalterável 

relativamente ao que vinha sendo habitual. A distribuição das cargas ao longo 

da semana e o tipo de exercícios utilizados foram igualmente semelhantes aos 

descritos no microciclo padrão. No que diz respeito às variantes impostas nos 

exercícios, como o espaço, duração e número de jogadores, também se 

assemelharam com as habitualmente utilizadas no modelo de preparação da 

equipa. 

Por fim, é possível observar que foi dada particular importância ao 

trabalho dos princípios de organização ofensiva e de transição defensiva, 

antevendo um jogo onde, possivelmente, a equipa iria passar grande parte do 

tempo com a posse da bola. Além disso, a única e grande diferença detetada 

neste plano semanal, comparativamente ao microciclo padrão, refere-se ao tipo 

de princípios de jogo trabalhados ao longo dos treinos. Efetivamente, nesta 

semana, ao contrário do que foi habitual ao longo do período competitivo, foi 

dada particular relevância, em praticamente todos os treinos, aos pequenos 

princípios de jogo, ao trabalho individual e às relações grupais e setoriais, 

deixando o trabalho dos grandes princípios e da organização coletiva um pouco 

para segundo plano. 

Passaremos, então, à descrição e análise do microciclo da equipa sénior 

masculina: 
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Plano de treino 

 

Treino nº 41 Nº Jogadores 28 Microciclo 8 Período Competitivo 

Data 24/02/2015 Dia Terça-feira Campo Estádio Hora 10:00 (90’) 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação X Força  Iniciar recuperação ativa com os atletas que jogaram mais tempo; 
Trabalhar dinâmicas ofensivas. Resistência X Velocidade  

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Iniciar recuperação ativa com os atletas que 

jogaram e ativação geral para os restantes. 

Descrição e Organização Metodológica 

Atletas que jogaram mais de 60 minutos – 20’ de corrida 

contínua, a baixa intensidade; 

Atletas que jogaram menos de 60 minutos ou que não 

jogaram – 15’ de corrida contínua. 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Continuar processo de recuperação ativa; 
Desenvolver qualidade de passe, receção e 
movimentação. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

 

Atletas em regime de recuperação: 
alongamentos musculares + banhos de jacuzzi 
 
Restantes: Situação de passe e tabela curta 
 

 

15’ 

 

----- 

 

20m x 

25m 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar relações ofensivas intersetoriais; 
Incentivar as trocas posicionais (“dinâmica 
ofensiva”). 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situação de jogo Gr + 6 vs 6 + Gr 

 
2 x 15’ 

 
14 

atletas 

 

¼ de 
campo 

Objetivos Específicos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Figura 28 – Plano de treino nº41 (futebol masculino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar processos de finalização; 

Desenvolver qualidade de cruzamento e 

capacidade para finalizar de primeira. 

Descrição e Organização Metodológica 

 
Situação de combinação ofensiva e finalização 

após cruzamento. 

 
 

20’ 

 
----- 

 

Ver 

imagem 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

 

 

10’ 

1 

2 

3 

4 

Figura 29 – Plano de treino nº41 (futebol masculino) – parte 2/2 
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Plano de treino 

 

Treino nº 42 Nº Jogadores 25 Microciclo 8 Período Competitivo 

Data 25/02/2015 Dia Quarta-feira Campo Estádio Hora 10:00 (90’) 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação X Força  Melhorar capacidade de finalização; 
Trabalhar dinâmicas ofensivas intersetoriais. Resistência X Velocidade  

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Ativação muscular e mobilização articular. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Exercícios de ativação geral. 

10’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Melhorar capacidade de manutenção de uma postura 
dinâmica; 
Desenvolver técnica individual. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

 
Meiinhos 8 vs 2 

 

15’ 

 

----- 

 

8m x 

8m 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Desenvolver espírito competitivo; 
Trabalhar trocas posicionais e combinações 
ofensivas intersetoriais. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

Situação de jogo Gr + 6 vs 6 + Gr 

Formato competitivo entre 3 equipas. Jogos de 2 

minutos cada. 

 
9 x 2’ 

 

3 
equipas 

de 7 
atletas 

 

1/3 
campo 

Objetivos Específicos 

Figura 30 – Plano de treino nº42 (futebol masculino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 
 

Desenvolver capacidade de resistência. 

Descrição e Organização Metodológica 

Treino intervalado. 

Atletas que jogaram no último jogo: 4 repetições 

a 50% de velocidade máxima. 

Restantes: 4 repetições a 70% de velocidade 

máxima. 

 

10’ 

 

 

----- 

 

Área a 

área 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 
 

Corrigir movimentações e desmarcações dos 

avançados e melhorar capacidade de finalização. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situações de finalização (1 vs 0 + Gr) e (2 vs 0 + 

Gr) com movimentos e combinações pré-

definidos. 

 

 

15’ 

 

 

----- 

 
----- 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

 
10’ 

Figura 31 – Plano de treino nº42 (futebol masculino) – parte 2/2 
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Plano de treino 

 

Treino nº 43 Nº Jogadores 25 Microciclo 8 Período Competitivo 

Data 26/02/2015 Dia Quinta-feira Campo Estádio Hora 10:00 (90’) 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Força  
Trabalhar processos de organização ofensiva. 

Resistência  Velocidade X 

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Ativação muscular e mobilização articular. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Corrida contínua e exercícios de ativação geral. 

15’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Desenvolver capacidade de manutenção da posse de bola; 
Estimular alternância entre jogo em profundidade e em 
largura. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

 

Situação de manutenção da posse de bola (10 vs 
10) + 4 apoios. 
Objetivo de fazer a bola passar através de uma 
das 3 mini-balizas colocadas na linha final 
adversária. 

 
2 x 10’ 

 

24 

atletas 

 

1/3 

campo 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar situações de ataque rápido em superioridade 
numérica; 
Corrigir tempo de passe e movimentações padrão. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situações de finalização de: 

(2 vs 1 + Gr) e (3 vs 2 + Gr) 

 
2 x 7’ 

 
----- 

 

Ver 
imagem 

Objetivos Específicos 

Figura 32 – Plano de treino nº43 (futebol masculino) – parte 1/2 
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Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 

Trabalhar organização ofensiva coletiva; 

Estimular construção de jogo direta e trabalhar 

capacidade da equipa ganhar as segundas bolas. 

Descrição e Organização Metodológica 

 
Situação de jogo 10 vs 10, realizada em meio 

campo. 

 
 

2 x 10’ 

2 

equipas 

de 11 

atletas 

 

½ 

campo 

Parte Final 

Objetivos Específicos 

Regresso à calma. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Alongamentos musculares. 

 

 

10’ 

Figura 33 – Plano de treino nº43 (futebol masculino) – parte 2/2 
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Plano de treino 

 

Treino nº 44 Nº Jogadores 25 Microciclo 8 Período Competitivo 

Data 27/02/2015 Dia Sexta-feira Campo Estádio Hora 10:00 (75’) 

Regime de treino Objetivos Gerais 

Recuperação  Força  Rever estratégias para o jogo; 
Trabalhar bolas paradas ofensivas e defensivas. Resistência  Velocidade X 

Parte Inicial / Aquecimento 

Objectivos Específicos 

Iniciar ativação muscular e desenvolver capacidade de 

reação. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

Exercícios de ativação geral com trabalho 

específico de velocidade de reação. 

15’ 

 

----- 

 

----- 

Parte Fundamental 

Objetivos Específicos 
 

Trabalhar espírito de grupo; 
Desenvolver técnica individual. 

Descrição e Organização Metodológica 
 

 
Meiinhos 8 vs 2 

 

20’ 

 

----- 

 

8m x 

8m 

Parte Fundamental / Final 

Objetivos Específicos 

Corrigir posicionamentos e movimentações em 
lances de bola parada. 

Descrição e Organização Metodológica 

 

Situação de jogo Gr + 10 vs 10 + Gr 

Alongamentos musculares. 

 
30’ 

 

22 
atletas 

 

Meio-
campo 

Objetivos Específicos 

Figura 34 – Plano de treino nº44 (futebol masculino) 
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Microciclo 8 

  
Data Hora Treino nº 

Regime de 
carga 

Duração 
total 

Espaços 
(Dimensões) 

Nº de jogadores por 
exercício 

Duração dos 
exercícios 

Momentos 
de jogo 

Princípios de 
jogo 

Tipo de 
exercícios 

3ª feira 24/02/2015 10:00 41 
Recuperação / 

Resistência 
90’ 

Dimensões 
intermédias, 

proporcionais ao 
nº de atletas 

Elevado nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de 
longa duração 

e poucas 
paragens 

Organização 
Ofensiva 

Pequenos 
princípios 

(relações grupais 
e setoriais) 

Especiais e 
Competição 

4ª feira 25/02/2015 10:00 42 
Recuperação / 

Resistência 
90’ 

Espaços com 
grandes dimensões 
(campos grandes) 

Elevado nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de 
curta duração, 

com muitas 
repetições 

Organização 
Ofensiva 

Pequenos e 
grandes princípios 
(relações setoriais 

e intersetoriais) 

Gerais, 
Especiais e 

Competição 

5ª feira 26/02/2015 10:00 43 
Resistência / 
Velocidade 

90’ 

Espaços com grandes 
dimensões (campos 

grandes), semelhante 
à realidade do jogo 

Elevado nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de 
longa duração 
com algumas 

paragens 

Organização 
Ofensiva 

Grandes princípios 
(relações 

intersetoriais e 
coletivas) 

Especiais e 
Competição 

6ª feira 27/02/2015 10:00 44 Velocidade 75’ 

Espaços com grandes 
dimensões (campos 

grandes), semelhante 
à realidade do jogo 

Elevado nº de 
jogadores por 

exercício 

Exercícios de 
longa duração 

com muitas 
paragens 

Bolas 
Paradas 

Grandes 
princípios 
(relações 
coletivas) 

Gerais, 
Especiais e 

Competição 

Sábado 23ª Jornada: Gil Vicente vs Boavista F.C. (Resultado: 1-1) 

Quadro 16 – Microciclo nº8 (futebol masculino) 
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Numa primeira análise ao microciclo nº8 da equipa sénior masculina, é 

notória a modificação da sua estrutura, devido ao facto de existir um espaço 

temporal de apenas 5 dias a separar os 2 momentos de competição (22ª e 23ª 

jornadas). Isto levou a que a equipa técnica optasse por não conceder nenhum 

dia de folga ao plantel e, mesmo assim, realizasse apenas 4 treinos, ao invés 

do que estava estipulado no microciclo padrão de 7 dias. Esta alteração da 

estrutura afetou, naturalmente, quase todos os parâmetros descritos. 

Começando pela distribuição das cargas, verificam-se alguns aspetos 

curiosos, como o facto de, nos 2 primeiros dias de treino, a equipa técnica ter 

dado maior importância à recuperação física e mental dos atletas que tinham 

sido sujeitos a um maior desgaste no último jogo, optando, assim, por dividir o 

plantel em 2 grupos bem definidos. Outra modificação inserida pelo treinador 

neste microciclo foi a não realização de nenhum treino orientado para um 

regime de trabalho da força, ao privilegiar o trabalho da resistência específica 

ao longo da semana. Utilizou, para isso, campos de maiores dimensões e 

exercícios com uma duração elevada e um número de atletas superior ao 

usual. Contudo, no que concerne ao tipo de exercícios utilizados e princípios 

trabalhados, as mudanças não foram muito acentuadas. 

Convém, ainda, realçar o facto de, nesta semana, a equipa técnica ter 

dado particular relevo ao trabalho do momento de organização ofensiva em 

praticamente todos os treinos, excetuando o último treino semanal, no qual o 

foco principal foram as bolas paradas ofensivas e defensivas. 

 

 Comparação entre géneros: 

De uma forma geral, a equipa feminina apresenta um microciclo com 

consideravelmente menos alterações do que o observado no microciclo da 

equipa masculina. Isto deve-se, fundamentalmente, à circunstância de o 

microciclo desta última ser composto por apenas 5 dias, o que levou a equipa 

técnica a ter de fazer as adaptações que considerou necessárias. 

A equipa técnica do plantel feminino optou apenas por inserir algumas 

mudanças no tipo de princípios de jogo abordados durante a semana, dando 

particular atenção aos pequenos princípios (relações grupais e setoriais). Por 
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outro lado, a equipa técnica do plantel masculino efetuou grandes alterações 

nos primeiros 2 treinos da semana, no que à distribuição das cargas e 

variantes dos exercícios diz respeito. 

Além disso, o facto de ambas as equipas estarem a preparar um jogo 

contra um adversário de nível inferior parece ter influenciado profundamente o 

planeamento da semana de treinos e dos exercícios escolhidos, relativamente 

ao momento de jogo a ser trabalhado nos mesmos. Na verdade, as 2 equipas 

técnicas optaram por dar mais atenção aos princípios da organização ofensiva, 

muito provavelmente, por ser previsível que as equipas estivessem grande 

parte do tempo útil de jogo com a posse de bola. 

 

 

“A dimensão estratégica para a competição, mais que efetuar alterações pontuais e 

temporárias à funcionalidade da organização dinâmica da equipa, o que poderá influenciar 

negativamente o rendimento desta, deve desenvolver conteúdos de treino, os quais recriem as 

condições da competição.” 

(Castelo, 2009) 

 

 

Podemos, então, verificar que ambos os treinadores e as equipas 

técnicas analisadas, independentemente do nível do adversário que iriam 

encontrar no próximo jogo, deram particular importância à componente 

estratégica, na elaboração da semana de preparação da equipa. No entanto, 

apesar desta similaridade, os treinadores optam por diferentes estratégias no 

momento de planear e elaborar o microciclo da equipa, sendo que, nestes 

casos, o nível do adversário influencia determinantemente o tipo de alterações 

que as equipas técnicas aplicam nos seus microciclos. 

Assim, concluímos que o nível competitivo dos adversários influencia de 

diferentes formas as estratégias e as alterações aplicadas ao microciclo de 

preparação, comparativamente com o microciclo padrão da respetiva equipa. 
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Capítulo V 
 

5. Análise crítica dos resultados competitivos e da evolução da 

performance 

 
 

 Plantel sénior feminino 

 

“O «valor» do treinador, perante a instituição e os condicionalismos intervenientes, 

normalmente não é determinado pela extensão e pela qualidade das atividades que este 

desenvolveu, ou pela ausência na realização dessas atividades. Mas sim, e tão só, pelos 

resultados desportivos obtidos no processo competitivo. Com efeito, o resultado de cada jogo 

(vitória, derrota ou empate) potencia de forma inexorável, uma valorização ou desvalorização 

profissional a um ritmo alucinante. É normal o treinador assumir toda a responsabilidade do 

resultado de cada jogo, sendo quase sempre o único “culpado” no momento da derrota. 

Todavia e, por paradoxal que possa parecer, faz parte de um grupo bem mais amplo e 

numeroso, em caso de vitória.” 

(Castelo, 2009) 

 

A análise dos resultados obtidos e da evolução do desempenho vai ser 

feita tendo em consideração apenas o período no qual estivemos ligados à 

equipa, ou seja, desde o início da época desportiva (28 de julho de 2014) até 

ao final da primeira volta da primeira fase - 9ª jornada (16 de novembro de 

2014). 

Começando pelo indicador mais relevante, quando se compete/treina a 

este nível (resultados obtidos e respetiva classificação), podemos observar, na 

tabela apresentada abaixo, que estes não foram, de todo, os melhores, nem 

estavam a corresponder aos objetivos e metas inicialmente delineadas e 

estabelecidas. 
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Equipas P J V E D GM GS DG 

1 Valadares Gaia 22 9 7 1 1 23 3 20 

2 Atlético Ouriense 20 9 6 2 1 24 8 16 

3 Futebol Benfica 20 9 6 2 1 17 5 12 

4 Clube de Albergaria 13 9 4 1 4 13 14 -1 

5 A-dos-francos 12 9 3 3 3 19 16 3 

6 Leixões S.C. 12 9 3 3 3 14 16 -2 

7 Fundação Laura Santos 11 9 3 2 4 15 18 -3 

8 Vilaverdense F.C. 10 9 3 1 5 10 15 -5 

9 Boavista F.C. 7 9 2 1 6 11 22 -11 

10 Cesarense 0 9 0 0 9 3 32 -29 
 

 

Se fizermos uma análise meramente quantitativa dos dados acima 

apresentados, podemos concluir que, em 9 jornadas disputadas, contávamos 

somente 7 pontos somados, resultado das 2 vitórias e 1 empate alcançados, o 

que nos colocava no penúltimo lugar da tabela classificativa. Apresentávamos 

apenas o 8º melhor ataque (11 golos marcados) e a 2ª pior defesa (22 golos 

sofridos). 

Na entrada para a segunda volta desta primeira fase, estávamos, então, a 

6 pontos do 4º lugar, que nos daria acesso à fase de apuramento de campeão. 

Se analisarmos com algum detalhe a tabela, podemos observar que, 

nesta altura da época, começava-se a definir 3 “tipos” de equipas. As primeiras 

3 classificadas (Valadares Gaia, Futebol Benfica e Atlético Ouriense) pareciam 

estar a realizar um campeonato a 3, no qual iam decidir entre elas quem seria o 

próximo campeão nacional. No final da primeira volta, a diferença para as 

restantes equipas era já considerável. Depois, podemos juntar, no mesmo 

grupo, as 6 equipas que se seguem na classificação, do 4º ao 9º lugar 

(Fundação Laura Santos, A-dos-francos, Clube Albergaria, Vilaverdense, 

Leixões S.C. e BFC), onde a luta pelo último lugar que dava acesso à fase de 

apuramento de campeão (4º lugar) ainda se mantinha acesa para qualquer 

uma delas. Por fim, a equipa do Cesarense dificilmente iria conseguir pontuar 

durante o resto do campeonato. 

Quadro 17 – Classificação final da 1ª volta (Campeonato Nacional feminino) 
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Apesar de o nosso objetivo, inicialmente definido, não passar por uma 

qualificação nos 4 primeiros lugares, apontava para uma classificação na 1ª 

fase, que desse a segurança e estabilidade necessárias à equipa para alcançar 

a manutenção o mais rápido possível. Assim, analisando a atual situação da 

equipa à 9ª jornada e comparando-a aos objetivos a que inicialmente nos 

propusemos, podemos concluir que, embora a classificação não seja, de todo, 

a desejada, estávamos, ainda, claramente dentro dos parâmetros aceitáveis 

para manter a total confiança de que iríamos atingir as metas definidas. 

 

 

 

Jornada Jogo Resultado 

1ª Boavista F.C. vs A-dos-francos 2 - 2 E 

2ª Cesarense vs Boavista F.C. 1 - 2 V 

3ª Fundação Laura Santos vs Boavista F.C. 2 - 0 D 

4ª Boavista F.C. vs Leixões S.C. 4 - 1 V 

5ª Boavista F.C. vs Atlético Ouriense 0 - 2 D 

6ª Boavista F.C. vs Valadares Gaia 0 - 5 D 

7ª Futebol Benfica vs Boavista F.C. 2 - 0 D 

8ª Boavista F.C. vs Clube Albergaria 2 - 3 D 

9ª Vilaverdense vs Boavista F.C. 1 - 0 D 
 

 

Ao analisarmos o quadro acima com os jogos oficiais realizados, 

podemos concluir que os resultados mais “desequilibrados” ocorreram perante 

daquelas equipas que estavam já muito destacadas no topo da tabela 

classificativa e que se apresentavam, nesta época, com melhores “argumentos” 

do que todos os outros clubes. No que concerne aos jogos realizados contra os 

nossos adversários diretos na luta pelo 4º lugar (Vilaverdense, Clube 

Albergaria, A-dos-francos, Leixões S.C. e Fundação L. Santos), observamos 

que, apesar de só somarmos 4 pontos (1 vitória e 1 empate) no total dos 5 

jogos realizados contra estas equipas, os resultados negativos que obtivemos 

(3 derrotas) não foram por números exagerados, o que aparenta algum do 

equilíbrio existente entre as formações. 

Quadro 18 – Jogos e resultados da 1ª volta (Campeonato Nacional feminino) 
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Além disso, o facto de termos jogado contra as 3 equipas mais fortes 

deste campeonato, de forma seguida, fez com que acumulássemos 3 derrotas 

consecutivas antes de 2 jogos muito importantes para os nossos objetivos, 

diante de Clube Albergaria e Vilaverdense. Apesar da boa réplica demonstrada 

pela nossa equipa nesses 2 jogos (os últimos da primeira volta), a realidade é 

que o fator psicológico e o momento negativo, do ponto de vista classificativo, 

que atravessávamos acabaram por ter alguma influência no desenrolar dos 

jogos e no seu resultado final. 

 

 

 

 

Embora seja relativamente habitual haver uma grande variância na tabela 

classificativa durante as primeiras jornadas, um pouco por todas as 

competições, sejam elas masculinas ou femininas, a realidade é que, após um 

início de campeonato algo interessante a nível de resultados, ao longo das 

jornadas, a classificação da equipa demonstrou claramente uma tendência 

negativa e descendente. 

Após esta sequência negativa de jogos, com 5 derrotas consecutivas, foi 

decidido pela equipa técnica abandonar o comando técnico do clube, dando a 

possibilidade à equipa de iniciar um novo ciclo, na tentativa de inverter o mau 

momento competitivo apresentado. 
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Figura 35 – Evolução da classificação (Campeonato Nacional feminino – 1ª volta) 
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Por outro lado, como treinadores, não podemos “olhar” apenas para os 

resultados e a classificação, fazer todas as análises e tirar conclusões, muitas 

das vezes, incorretas e enganadoras. Faz parte das capacidades de um bom 

treinador conseguir “ver” o que está por detrás de tudo isso, isto é, analisar o 

processo que levou a esses resultados (fatores internos), observando os 

aspetos positivos e negativos apresentados no desenrolar dos jogos da equipa, 

e tentar perceber quais os pontos que poderiam ter sido melhorados e aqueles 

em que o trabalho foi bem feito, no processo de preparação da equipa, em 

treino e em competição. Além disso, os fatores externos têm, por vezes, uma 

grande influência (positiva ou negativa) na performance das equipas, sejam 

profissionais ou amadoras e, neste caso em particular, acabaram por se revelar 

determinantes, como iremos ver a seguir. 

Relativamente à evolução da performance da equipa, ao contrário do que 

os resultados aparentam, esta estava a tornar-se mais estável e consistente. 

Nos primeiros jogos, notou-se declaradamente alguma desorganização coletiva 

e indefinição posicional de certas atletas em determinadas posições. Além 

disso, era notório que o cumprimento das “missões táticas” por parte das 

atletas não estava a ir de encontro às expectativas criadas para esta altura da 

época. Isto fez com que, principalmente no processo defensivo, fossem 

cometidos demasiados erros de posicionamento, coberturas e movimentações, 

os quais resultaram em golos sofridos e pontos importantes perdidos para 

adversários diretos (A-dos-francos e Fundação Laura Santos). 

Do ponto de vista do processo ofensivo, durante as primeiras 3 semanas 

de competição, foi possível observar as dificuldades que a equipa sentiu em 

manter o seu jogo ofensivo organizado e objetivo, muito devido à falta de 

relações intersetoriais apresentadas e à pouca dinâmica coletiva imposta pela 

equipa. De facto, as dificuldades impostas pela organização defensiva 

adversária eram, muitas das vezes, ultrapassadas com recurso a 

individualidades e através de bolas paradas ofensivas (“momento do jogo” que 

se revelou determinante para o sucesso da equipa, em grande parte dos 

pontos alcançados). 

Na fase mais difícil desta primeira volta do campeonato, altura em que 

defrontámos os 3 principais candidatos ao título, a equipa apresentou algumas 

oscilações na sua performance. Na verdade, não foi capaz de manter a mesma 
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capacidade de luta e entrega ao longo dos 3 jogos e apresentou algumas 

dificuldades em suportar o volume de jogo ofensivo demonstrado em jogos 

anteriores. Contudo, em 2 desses 3 jogos (Atlético Ouriense e Futebol Benfica), 

a equipa apresentou-se com um bom nível, fiel aos seus princípios e com uma 

postura corajosa, perante adversários teoricamente muito mais fortes e 

experientes. Nestes dois jogos, a concentração e organização defensiva 

apresentadas atingiram níveis bem superiores aos observados em grande 

parte dos jogos anteriores, acabando, apesar de tudo, por não ser suficiente 

para, no mínimo, evitar a derrota nesses mesmos encontros. 

Já nos últimos 2 jogos, perante adversários diretos, a equipa apresentou-

se ao seu melhor nível, no que à qualidade de jogo diz respeito. Conseguimos 

superiorizarmo-nos em ambos os jogos, aos respetivos adversários, e, embora 

os resultados não tenham sido favoráveis, demonstrámos uma capacidade de 

impor o nosso jogo, como nunca antes o tínhamos feito. 

Com o passar dos jogos e independentemente dos resultados, a equipa 

foi demonstrando uma postura diferente (para melhor), não só em jogo, mas 

também durante o processo de treino. 

Em relação à evolução do desempenho da equipa no processo de treino, 

esta vai de encontro à evolução da performance apresentada em competição. 

De facto, o grupo de trabalho demonstrou uma evolução positiva e constante 

com o decorrer do tempo e o passar dos jogos e unidades de treino. 

Ao fim de 16 semanas de treino, as jogadoras apresentavam-se mais 

“disponíveis” para o treino e mais focadas nos objetivos da equipa, deixando 

para segundo plano os objetivos individuais e as incompatibilidades de 

personalidade, que estiveram muito presentes numa fase inicial da época. De 

forma geral, a dinâmica, a dificuldade e a complexidade dos exercícios de 

treino escolhidos e criados para as sessões de treino foram aumentando 

gradual e acentuadamente nas últimas semanas. 

Apesar do pouco tempo que estivemos a liderar este grupo, sentiu-se que 

houve uma evolução considerável de grande parte das atletas, não só na sua 

performance em jogo, mas, principalmente, na predisposição demonstrada 

para o treino e na forma séria e adulta com que começaram a encarar o 

mesmo. 
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No entanto, os resultados menos positivos e o início de época atribulado 

obrigam a uma tentativa de compreensão de quais os pontos nos quais o 

trabalho desenvolvido poderia ter sido realizado de forma diferente e mais 

eficaz. Após a devida análise e ponderação dos diversos fatores intervenientes 

e influenciadores da performance coletiva, acredita-se que isto se deveu, 

sobretudo, a 4 aspetos: (1) dificuldade de implementação de uma mentalidade 

vencedora no seio da equipa; (2) equipa técnica incompleta – inexistência de 

treino específico para as guarda-redes; (3) juventude e imaturidade do plantel; 

(4) interferência de fatores externos. 

A inexistência de uma mentalidade vencedora no grupo de trabalho afetou 

consideravelmente a confiança com que a equipa encarava os jogos mais 

difíceis. Foi realizado um trabalho intensivo com as atletas, de forma coletiva e 

individual, na tentativa de inverter esta tendência. Contudo, os efeitos foram 

ténues e irregulares, mais acentuados numas atletas do que em outras, talvez 

devido ao curto espaço de tempo disponível para trabalhar a equipa. A questão 

da confiança coletiva foi, também, afetada pelo ponto abordado a seguir. 

De facto, o segundo aspeto referido foi, muito provavelmente, um dos 

principais problemas e dificuldades sentidas pela equipa técnica. A 

indisponibilidade demonstrada pelo clube para suportar os custos inerentes à 

contratação de um treinador de guarda-redes prejudicou gravemente o trabalho 

desenvolvido e, consequentemente, os resultados obtidos. A especificidade do 

treino de guarda-redes exige a qualquer equipa que queira ter sucesso a 

realização de um trabalho individualizado com estas atletas. Segundo Castelo 

(2009), no futebol atual, já não restam dúvidas de que o guarda-redes é um 

elemento crucial dentro da organização dinâmica da equipa. O autor 

acrescenta que só com o cumprimento eficaz das funções gerais e específicas 

inerentes ao guarda-redes é possível que a equipa, no seu conjunto, consiga 

atingir um elevado nível de rendimento. A falta deste tipo de trabalho influencia 

negativamente o rendimento dos guarda-redes, em treino e, principalmente, em 

jogo. Consequentemente, com o aparecimento e sucessão de erros graves, 

que, por norma, resultaram em golos sofridos e pontos e jogos perdidos, a 

confiança da equipa, tal como já foi referido, diminuiu drasticamente.  

Se no futebol em geral a posição de guarda-redes já tem um peso 

especial no rendimento das equipas, no futebol feminino, esta questão ganha 
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uma importância ainda maior. Uma equipa com uma boa guarda-redes, que 

transmita segurança à equipa em todos os momentos do jogo, é meio caminho 

para o alcance de bons resultados. 

Assim, quando o amadorismo e a falta de condições financeiras se juntam 

à necessidade de um trabalho individualizado com as atletas de uma posição 

tão fundamental, problemas sérios podem surgir e interferir, direta e 

indiretamente, no planeamento e sucesso de uma época desportiva. Esta é 

apenas mais uma das imensas áreas de intervenção e adversidades com as 

quais os treinadores de equipas amadoras têm que gerir e lidar da melhor 

forma possível. 

O terceiro parâmetro refere-se à juventude e falta de experiência do 

grupo. Tal como já foi referido, quando se fez uma análise coletiva do plantel, a 

média de idades rondava os 22 anos, sendo que a grande maioria das atletas 

não apresentava, ainda, o nível de experiência necessário para lidar com 

certas situações em determinados momentos da época desportiva. De facto, 

não concordamos com a ideia de que a experiência está diretamente 

relacionada com a idade, nem que as atletas mais velhas são as que 

apresentam maiores níveis de experiência. Como tal, se recorrermos ao 

dicionário da Língua Portuguesa, percebemos que “experiência” pode significar 

o “conhecimento de uma determinada realidade” ou o “conhecimento obtido 

pela prática de uma atividade ou pela vivência”. Isto leva-nos a acreditar que a 

experiência está relacionada com as vivências prévias e, acima de tudo, com a 

capacidade de aprendizagem demonstrada pelas atletas nos mais diversos 

contextos por onde foram passando. Assim, não querendo associar a falta de 

experiência do plantel com a sua juventude, chegamos à conclusão que muitas 

das atletas que constituem este grupo de trabalho não possuem um passado 

tão enriquecedor que lhes permitisse atingir, neste momento, um desejável 

nível de experiência. Foram poucas as atletas que, durante estes meses, 

demonstraram uma postura mais madura e um conhecimento do “jogo” que nos 

possibilitasse atuar de outra forma, em treino e em competição. 

Por fim, a questão da interferência dos fatores externos no rendimento e 

performance da equipa é um tema que, por questões de ética profissional, não 

será muito desenvolvido nem aprofundado. A principal ideia a passar 

relativamente a este aspeto resume-se ao facto de, cada vez mais, ser 
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fundamental e crucial o treinador e a respetiva equipa técnica estarem por 

dentro de todas as decisões e assuntos que estão diretamente relacionados 

com a equipa, no geral, e com cada atleta, em particular. Um treinador mais 

informado e interveniente nas diversas áreas de interesse do grupo de trabalho 

será sempre um melhor treinador e, além disso, estará mais prevenido para 

contrariedades, surpresas ou problemas que possam surgir. Não se trata de 

defender uma centralização nas tomadas de decisão, mas sim uma 

organização que, apesar da delegação das mais variadas funções nos seus 

colaboradores, mantenha o treinador devidamente informado, passando por 

ele, naturalmente, a necessidade de tomar decisões e assumindo, 

posteriormente, as responsabilidades inerentes às mesmas. De uma forma 

geral, a organização e estrutura do departamento de futebol feminino, nesta 

época, não foram as melhores e prejudicaram muito o trabalho desenvolvido 

por treinadores e atletas. 

 

 

 Plantel sénior masculino 

Os resultados obtidos e a evolução do desempenho vão ser analisados 

tendo em consideração apenas o período no qual estive ligado à equipa de 

futebol profissional (masculina) do BFC, ou seja, desde o dia 6 de janeiro de 

2015 até ao final do CN (23 de maio de 2015). Este período englobou um total 

de 22 jogos oficiais, distribuídos por 2 competições distintas – CN e TL. 

Começando pela principal competição (CN), a tabela classificativa final foi 

a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

Equipas P J V E D GM GS DG 

1 S.L. Benfica 85 34 27 4 3 86 16 70 

2 F.C. Porto 82 34 25 7 2 74 13 61 

3 Sporting C.P. 76 34 22 10 2 67 29 38 

4 S.C. Braga 58 34 17 7 10 55 28 27 

5 Vitória S.C. 55 34 15 10 9 50 35 15 

6 C.F. Belenenses 48 34 12 12 10 34 35 -1 

7 C.D. Nacional 47 34 13 8 13 45 46 -1 

8 F.C. Paços Ferreira 47 34 12 11 11 40 45 -5 

9 C.S. Marítimo 44 34 12 8 14 46 45 1 

10 Rio Ave F.C. 43 34 10 13 11 38 42 -4 

11 Moreirense F.C. 43 34 11 10 13 33 42 -9 

12 G.D. Estoril Praia 40 34 9 13 12 38 56 -18 

13 Boavista F.C. 34 34 9 7 18 27 50 -23 

14 Vitória F.C. 29 34 7 8 19 24 56 -32 

15 Académica 29 34 4 17 13 26 46 -20 

16 F.C. Arouca 28 34 7 7 20 26 50 -24 

17 Gil Vicente F.C. 23 34 4 11 19 25 60 -35 

18 F.C. Penafiel 22 34 5 7 22 29 69 -40 
 

 

Podemos, então, observar que, no que diz respeito a esta competição, os 

objetivos (manutenção/permanência na principal divisão nacional) foram 

amplamente alcançados. Os 34 pontos obtidos permitiram à equipa fazer uma 

parte final do campeonato relativamente tranquila. O objetivo dos 30 pontos 

inicialmente definido, meta idealizada que permitiria, teoricamente, atingir a 

manutenção, foi assegurado a 5 jornadas do final da prova. 

O 13º lugar, na classificação final, foi um resultado desportivo bastante 

satisfatório, não só para a equipa técnica, jogadores e direção, mas, 

principalmente, para a massa associativa boavisteira que, tal como foi referido 

na análise do contexto inicialmente realizada, é muito exigente e frenética no 

apoio ao clube. 

Apesar das 9 vitórias e 7 empates alcançados, a gestão das 18 derrotas 

consentidas, sendo que algumas delas ocorreram consecutivamente, não foi 

Quadro 19 – Classificação final (Campeonato Nacional masculino) 
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uma tarefa fácil para a equipa técnica, dadas as elevadas exigências 

constantemente impostas pela direção e adeptos. 

 

 

Jornada Jogo Resultado 
16ª C.D. Nacional vs Boavista F.C. 2 – 1 D 

17ª Boavista F.C. vs G.D. Estoril Praia 1 – 2 D 

18ª Boavista F.C. vs S.C. Braga 1 – 0 V 

19ª S.L. Benfica vs Boavista F.C. 3 – 0 D 

20ª Boavista F.C. vs Rio Ave F.C. 1 – 1 E 

21ª Académica vs Boavista F.C. 0 – 0 E 

22ª Boavista F.C. vs F.C. Porto 0 – 2 D 

23ª Gil Vicente F.C. vs Boavista F.C. 1 – 1 E 

24ª Boavista F.C. vs Vitória S.C. 3 – 1 V 

25ª F.C. Paços Ferreira vs Boavista F.C. 1 – 0 D 

26ª Boavista F.C. vs C.F. Belenenses 1 – 0 V 

27ª F.C. Penafiel vs Boavista F.C. 2 – 2 E 

28ª Boavista F.C. vs C.S. Marítimo 0 – 2 D 

29ª Sporting C.P. vs Boavista F.C. 2 – 1 D 

30ª Boavista F.C. vs Vitória F.C. 0 – 0 E 

31ª Boavista F.C. vs Moreirense F.C. 3 – 1 V 

32ª F.C. Arouca vs Boavista F.C. 0 – 0 E 

33ª Boavista F.C. vs C.D. Nacional 0 – 1 D 

34ª G.D. Estoril Praia vs Boavista F.C. 2 – 0 D 

 

 

Em 19 jornadas disputadas (16ª – 34ª), alcançou-se um total de 4 vitórias, 

6 empates e 9 derrotas, correspondendo a 15 golos marcados, 23 golos 

sofridos e 18 pontos conquistados. 

Analisando o quadro de resultados, acima apresentado, podemos 

perceber que a equipa manteve um registo de resultados algo semelhante, ou 

seja, a variação e a alternância de resultados foi uma constante ao longo 

destas 16 jornadas. Não encontrámos nenhuma sequência demasiado negativa 

ou positiva de resultados, isto é, a equipa não conseguiu, por nenhuma vez, 

somar 2 vitórias consecutivas e o máximo de derrotas seguidas foi de 2 jogos. 

O mesmo se verificou relativamente às partidas que acabaram empatadas, um 

máximo de 2 empates consecutivos. 

Quadro 20 – Jogos e resultados (Campeonato Nacional masculino) 
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Se olharmos com um pouco mais de atenção para os resultados obtidos 

nestas 16 jornadas e os compararmos com a tabela classificativa, podemos 

identificar alguns padrões. O primeiro refere-se ao facto de não termos 

conquistado nenhuma vitória, nem sofrido nenhuma derrota perante as 5 

equipas (Académica, Gil Vicente, Penafiel, Vitória F.C. e Arouca) que 

terminaram o campeonato abaixo de nós. Isto significa que somámos 5 

empates frente a essas equipas. 

Além disso, as 4 vitórias alcançadas, nesta segunda volta, foram todas 

conquistadas diante adversários melhor classificados do que nós, sendo que 3 

deles (Braga, Vitória S.C. e Belenenses) terminaram o campeonato em zona de 

qualificação para as competições europeias. É de salientar que todas as 

vitórias nestes últimos 16 jogos realizados foram conseguidas jogando em 

casa, no Estádio do Bessa. 

Esta breve análise permite definir um pouco melhor o comportamento, 

desempenho e forma de jogar da equipa. A inexistência de vitórias perante as 

equipas, teoricamente, mais acessíveis revela alguma dificuldade da nossa 

equipa em conseguir, eficazmente, assumir o jogo e dominar o adversário. No 

entanto, o facto de não termos sofrido nenhuma derrota nesses encontros 

transmite a existência de alguma cautela, equilíbrio e calculismo. 

Por outro lado, as vitórias conquistadas, em casa, às equipas de topo da 

tabela demonstram a forma “confortável” com que a nossa equipa encarava os 

jogos, teoricamente, mais complicados. De facto, sentia-se relativamente à 

vontade a “jogar sem bola”, ou seja, a encarar o jogo com uma clara 

concentração e preocupação com o momento de organização defensiva, 

aguardando de forma paciente e intencional os momentos ideais para explorar 

as saídas rápidas em transições ofensivas. Porém, do nosso ponto de vista, 

esta situação demonstra a enorme “vantagem” que o fator casa teve nas 

exibições e respetivos resultados ao longo da época. A diferença entre os 

pontos conquistados fora de casa (4) e os conquistados a jogar em casa (14) é 

reveladora disso mesmo. 

No gráfico seguinte, podemos observar o percurso da equipa na tabela 

classificativa, ao longo das últimas 19 jornadas. Foi, efetivamente, um 

desempenho equilibrado, tendo em conta que a equipa se manteve quase 

sempre no 13º lugar, à exceção de 2 pequenas e momentâneas subidas para a 
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12ª posição. Isto demonstra a relativa tranquilidade com que a segunda volta 

do campeonato foi encarada por jogadores, treinadores e direção, uma vez que 

a equipa nunca chegou a estar verdadeiramente em perigo, ou demasiado 

perto dos lugares de descida. 

 

 

 

 

Deixando os resultados e os números um pouco de lado e centrando-nos 

mais na evolução da equipa, no que diz respeito à performance em treino e à 

assimilação e execução dos princípios de jogo apresentados no modelo de 

jogo e transmitidos pela equipa técnica, ao longo das semanas de treino, 

podemos detetar uma tendência evolutiva positiva algo acentuada. 

Apesar das inevitáveis variações de performance, muito devido aos 

adversários que fomos encontrando, foi notória a subida de rendimento da 

equipa, no geral, e de alguns jogadores, em particular. A nível de treino, as 

diferenças sentidas não foram assim tão grandes. Contudo, no que concerne 

aos comportamentos apresentados em contexto de jogo, estes revelaram 

alguma evolução. 

Principalmente nos princípios associados à fase defensiva (organização e 

transição defensivas), observou-se uma melhoria significativa na forma como 

os jogadores (todo o plantel, mas em especial os elementos do setor defensivo) 
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passaram a interpretar este momento. Na disponibilidade física e mental para 

correr (bem) atrás da bola e na perceção e leitura de jogo, foram notórias essas 

melhorias. No entanto, esse aperfeiçoamento foi sentido, essencialmente, no 

posicionamento defensivo, movimentações e tomadas de decisão (desarme, 

antecipação, interceção, etc.). A equipa, ao longo dos jogos, foi apresentando 

uma postura mais concentrada e uma atitude (espírito de sacrifício, raça, 

ambição), cada vez mais, à imagem do clube. 

Relativamente à outra competição na qual estivemos inseridos (TL), a 

tabela classificativa final foi a seguinte: 

 

 

 

Equipas P J V E D GM GS DG 
1 Vitória F.C. 8 4 2 2 0 8 3 5 

2 Sporting C.P. 7 4 2 1 1 6 4 2 

3 C.F. Belenenses 5 4 1 2 1 5 6 -1 

4 Vitória S.C. 4 4 1 1 2 4 6 -2 

5 Boavista F.C. 2 4 0 2 2 2 6 -4 
 

 

Antes de analisar os resultados obtidos e a classificação alcançada, nesta 

competição, é necessário enquadrar os objetivos inicialmente definidos para 

esta prova. 

Convém relembrar que este foi um espaço competitivo destinado, 

fundamentalmente, aos atletas do plantel principal menos utilizados e a alguns 

atletas ainda juniores, que apresentavam capacidades e qualidades acima da 

média. Serviria, assim, como uma forma de observação destes, num contexto 

competitivo superior, tendo em vista o futuro. Esta competição foi sempre 

encarada como uma prova secundária, onde, apesar da ambição e vontade 

demonstradas em vencer todos os jogos, as expectativas nunca foram 

elevadas, muito pelo contrário. 

Desta forma, ao analisar a tabela classificativa acima apresentada, é 

facilmente percetível a má prestação da equipa na prova em questão. De facto, 

num total de 4 jogos, somou-se apenas 2 empates e 2 derrotas. Contudo, o 

desempenho e a performance da equipa, tendo em conta o facto de que esta 

Quadro 21 – Classificação final (Taça da Liga) 
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se apresentou em todos os jogos com muitas alterações, dando a possibilidade 

de atletas com menor ritmo competitivo se mostrarem e ganharem alguns 

minutos de jogo, não foram, de todo, maus. 

 

 

 

Jornada Jogo Resultado 

2ª Sporting C.P. vs Boavista F.C. 1 – 0  D 

4ª Boavista F.C. vs Vitória S.C. 2 – 2  E 

5ª Vitória F.C. vs Boavista F.C. 3 – 0   D 
 

 

 

Esta competição tem um quadro competitivo muito particular, sendo que a 

tabela classificativa e o quadro de resultados apresentados se referem apenas 

à terceira fase da prova. Posteriormente, seguiram-se mais 2 fases (meias-

finais e final). Para além dos 3 jogos indicados acima, os quais se inserem 

dentro do período do estágio definido, nesta fase de grupos, realizaram-se 

mais 2 jornadas (1ª jornada - BFC. vs C.F. Belenenses; 3ª jornada - Folga). 

Retomando a análise do desempenho da equipa, é de salientar o facto de 

quase todos os atletas escolhidos para participar nesta competição, fossem 

juniores ou seniores, terem correspondido de forma muito positiva às 

expectativas criadas. A competição foi igualmente importante para permitir à 

equipa técnica observar e analisar novas soluções (individualidades, esquemas 

táticos, dinâmicas e estratégias), numa realidade competitiva idêntica à 

observada no CN e muito mais específica e interessante que o contexto de 

treino. 

Para concluir, ponderando os resultados obtidos nas 2 competições e 

comparando-os com os objetivos inicialmente definidos, é possível afirmar que 

estes foram amplamente alcançados, muito devido à evolução do desempenho 

da equipa e ao crescimento e potenciação de certos atletas, que tiveram uma 

influência preponderante na performance coletiva, em determinados momentos 

da época. 

 

Quadro 22 – Jogos e resultados (Taça da Liga) 
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“A comparação entre o valor (objetivo) visado e o atingido, deve ser exequível, em qualquer 

momento da época desportiva, sendo assim possível co-responsabilizar de forma positiva ou 

negativa os elementos que constituem a equipa. Pode-se igualmente estabelecer correcções 

no plano da preparação necessárias para inverter, manter ou maximizar a capacidade dos 

jogadores, bem como, da dinâmica organizacional que os envolve.” 

(Castelo, 2009) 
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Capítulo VI 

6. Desenvolvimento profissional 

 

“Ser bom treinador é um conjunto de pequenas coisas e comportamentos que vão sendo 

aprendidas através da experiência e treinadas através de uma formação adequada, procurando 

por isso uma constante busca do saber, baseado no estudo e investigação e sustentado na 

experimentação” 

(Neto, 2015) 

 

Após ter concluído o estágio e realizado uma reflexão crítica acerca de 

todo o processo, a primeira conclusão retirada é que, neste momento, mais do 

que me sentir um melhor treinador, sinto-me um treinador mais bem preparado 

para lidar com as diversas adversidades com as quais um treinador de futebol 

de equipas seniores é confrontado. 

Não foi, de facto, um percurso fácil de se percorrer. Antes pelo contrário, 

foi um caminho atribulado, mas, acima de tudo, deveras rico em experiências e 

conhecimento. 

A época iniciou-se com a experiência no futebol feminino, realidade que já 

vinha sendo vivida nas últimas 2 épocas. Porém, analisando apenas a atual 

época desportiva, ficou clara a ideia, também defendida por Neto (2015), de 

que, quando os resultados desportivos não são consentâneos com os objetivos 

propostos, processa-se, então, a quebra de laços e da ligação de estreita 

confiança que deve existir entre a direção do clube e o treinador. Foi esta 

rutura de confiança, associada a uma mudança nos princípios éticos e 

organizativos pelo qual o departamento de futebol feminino se começou a 

orientar, que me levou a sair do comando técnico da equipa. 

Em grande parte das situações, o valor do treinador perante a instituição, 

adeptos e comunicação social, normalmente, não é determinado pela extensão 

e qualidade do trabalho realizado, mas sim, exclusivamente, pelos resultados 

desportivos alcançados. A este respeito, Castelo (2009) afirma que o resultado 

de cada jogo (vitória, empate ou derrota) potencia, de forma inexorável, uma 

valorização ou desvalorização profissional a um ritmo alucinante. O autor 

acrescenta, ainda, que é normal o treinador assumir a responsabilidade dos 
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resultados obtidos na competição, sendo, quase sempre, o único “culpado” no 

momento da derrota. Contudo, faz parte de um grupo bem mais amplo e 

numeroso em caso de vitória. 

Esta experiência no futebol feminino foi rica para o meu desenvolvimento 

profissional, fundamentalmente, no que concerne ao trabalho das componentes 

psicológicas das atletas e ao processo de gestão de grupos. A realidade do 

futebol feminino é, efetivamente, muito diferente da do futebol masculino, não 

só relativamente às componentes técnicas, táticas e físicas, mas, sobretudo, na 

vertente psicológica. A comunicação, relacionamento e estratégias de liderança 

não podem nem devem ser as mesmas. 

Resumidamente, este foi um processo atribulado e cheio de 

adversidades. No entanto, acredito ter conseguido rodear-me dos melhores, o 

que me ajudou a ultrapassar as dificuldades de forma nem sempre bem 

sucedida, mas sempre digna, correta e orientada por princípios éticos bem 

definidos e previamente estabelecidos junto do grupo de trabalho. De facto, a 

liderança é uma profissão solitária e, como tal, o treinador tem que ter sempre 

alguém ao seu lado em quem possa confiar totalmente, alguém que não tem 

como objetivo tirar-lhe o lugar e com quem pode trocar todo o tipo de ideias. 

É nesta perspetiva que assumo, sem qualquer receio, que os treinadores 

adjuntos que me acompanharam nesta difícil e árdua caminhada, embora 

tenham ocupado uma posição hierárquica, dentro do clube, inferior à minha, 

foram os melhores treinadores possíveis. Só com plena confiança nas pessoas 

com quem trabalhamos em estreita colaboração, podemos alcançar o sucesso. 

Com a saída da equipa sénior feminina no início de dezembro, a opção 

tomada passou por integrar a equipa técnica do plantel sénior masculino, 

também do BFC. Esta recetividade, demonstrada pelo treinador da formação 

sénior masculina, foi encarada como mais uma oportunidade de aprender e 

evoluir num contexto totalmente diferente do anterior e numa realidade nunca 

antes experienciada. Para além de trabalhar numa equipa profissional de 

futebol, tive o privilégio de observar de perto o trabalho e métodos de treino e 

de liderança de um homem que, apesar de estar, também, a iniciar o seu 

percurso como treinador, possui um passado invejável enquanto jogador de 

futebol profissional. 
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Esta experiência deixou-me, sem dúvida, mais bem preparado para 

encarar uma realidade tão complexa como a do futebol profissional. É um 

contexto bem mais complexo do que o presenciado no futebol feminino, com 

muitos interesses e dilemas éticos, no qual o treinador tem que calcular muito 

bem todos os passos que dá e prever, constantemente, as adversidades que 

possam vir a surgir. 

Ambas as experiências me possibilitaram moldar a minha identidade 

profissional, mas, acima de tudo, permitiram-me refletir mais 

aprofundadamente sobre as especificidades de gestão e orientação de uma 

equipa de futebol. O contexto da prática mais propriamente dita, ou seja, o 

trabalho de campo de planeamento e concretização do processo de treino, foi 

muito enriquecedor para a minha formação profissional. Contudo, felizmente, 

tive também a oportunidade de interagir com outras áreas do conhecimento e 

departamentos igualmente importantes para o sucesso de uma equipa de 

futebol, tais como os departamentos médico, de análise e observação do jogo 

(scouting) e de marketing e comunicação, entre outros. 

Por fim, acredito que, no futuro, tomarei decisões mais acertadas e 

desempenharei ainda melhor as minhas funções. Tenho consciência que dei o 

meu melhor em cada equipa, em cada jogo e em cada treino, mas que, por 

vezes, também poderei ter errado. Porém, o importante é estarmos dispostos a 

aprender com os erros e, tal como afirma Birkinshaw (2005), o fracasso é cada 

vez mais reconhecido como uma parte essencial do desenvolvimento pessoal e 

profissional, simplesmente porque permite a aprendizagem. 

 

“Se você desempenha o seu trabalho há mais de 20 anos sem nunca ter sentido que 

falhou, ou é um homem muito feliz ou é um pouco estúpido” 

(Sven-Goran Eriksson citado por Birkinshaw, 2005) 
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Capítulo VII 

7. Conclusões 

 

Este relatório de estágio resultou de uma série de constrangimentos e 

imprevistos que foram surgindo ao longo da época desportiva. 

A ideia inicial seria apresentar a realidade do futebol feminino e refletir 

sobre as suas especificidades, transmitindo a minha experiência pessoal 

enquanto treinador de uma modalidade desportiva coletiva praticada por 

mulheres. Contudo, após a sucessão dos acontecimentos, anteriormente 

apresentados e explicados, esta ideia teve que ser reformulada e adaptada à 

realidade. 

Assim, a saída do cargo de treinador principal e a entrada para a equipa 

técnica do plantel profissional masculino assumiram-se como os 2 aspetos-

chave orientadores do meu percurso como treinador e, consequentemente, da 

elaboração deste trabalho. 

Foi, portanto, um percurso inesperado, porém muito positivo e 

enriquecedor, no qual foi possível comparar realidades e estabelecer 

diferenças entre 2 equipas seniores do mesmo clube. Na verdade, o facto de 

serem de géneros diferentes fez com que essas realidades fossem tão distintas 

e opostas. 

No que diz respeito à análise estabelecida entre as alterações efetuadas 

no planeamento do treino e do microciclo semanal, consoante o nível do 

próximo adversário, foi possível concluir que este se apresenta como um fator 

influenciador na escolha das diferentes formas de atuar e gerir o processo de 

treino, bem como na definição das estratégias de preparação da equipa. Além 

das diferenças sentidas na própria equipa, foram também observadas claras 

discrepâncias no planeamento e na organização do treino entre as 2 equipas. 

Concluímos, então, que, num futuro próximo, o futebol feminino vai 

conquistar o seu espaço no panorama nacional e conseguir atrair o interesse 

de mais e melhores treinadores e investigadores. Embora, muito dificilmente, o 

futebol feminino venha a apresentar condições que se assemelhem às 

existentes no futebol masculino, a verdade é que é nesse sentido que devemos 
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trabalhar. O futebol feminino, apesar das dificuldades anteriormente referidas, 

vai apresentar-se, num futuro a médio prazo, como uma área profissional 

potencialmente interessante. Na verdade, acreditamos que venha a constituir 

uma saída muito enriquecedora e desafiante para jovens treinadores e não só.
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Anexo I - Calendário Competitivo | Equipa Sénior Feminina 

     

Jornada Data Hora Jogo Local 

1 21/09/2014 15:00 Boavista F.C. vs A-dos-francos Complexo Desp. Custóias (sintético) 

2 28/09/2014 15:00 F.C. Cesarense vs Boavista F.C. Campo de treinos Cesarense (sintético) 

3 05/10/2014 15:00 F. Laura Santos vs Boavista F.C. Estádio Municipal do Farvão (relva) 

4 12/10/2014 15:00 Boavista F.C. vs Leixões S.C. Complexo Desp. Campanhã (sintético) 

5 19/10/2014 15:00 Boavista F.C. vs C.A. Ouriense Complexo Desp. Custóias (sintético) 

6 26/10/2014 15:00 Boavista F.C. vs Valadares Gaia Complexo Desp. Custóias (sintético) 

7 02/11/2014 15:00 Fut. Benfica vs Boavista F.C. Estádio Francisco Lázaro (sintético) 

8 09/11/2014 15:00 Boavista F.C. vs C. Albergaria Complexo Desp. Campanhã (sintético) 

9 16/11/2014 15:00 Vilaverdense vs Boavista F.C. Estádio Municipal de Vila verde (relva) 

10 22/11/2014 15:00 A-dos-francos vs Boavista F.C. Campo Luís Duarte (sintético) 

11 30/11/2014 15:00 Boavista F.C. vs F.C. Cesarense Complexo Desp. Campanhã (sintético) 

12 07/12/2014 15:00 Boavista F.C. vs F. Laura Santos Complexo Desp. Campanhã (sintético) 

13 14/12/2014 15:00 Leixões S.C. vs Boavista F.C. Comp. Municipal da Bataria (sintético) 

14 21/12/2014 15:00 C.A. Ouriense vs Boavista F.C. Campo da Caridade (sintético) 

15 04/01/2015 15:00 Valadares Gaia vs Boavista F.C. Complexo Desp. Valadares (sintético) 

16 11/01/2015 15:00 Boavista F.C. vs Fut. Benfica Complexo Desp. Custóias (sintético) 

17 18/01/2015 15:00 C. Albergaria vs Boavista F.C. Estádio M. António Pereira (sintético) 

1/8 TP 25/01/2015 15:00 A definir A definir 

18 01/02/2015 15:00 Boavista F.C. vs Vilaverdense F.C. Complexo Desp. Custóias (sintético) 
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Anexo II - Calendário Competitivo | Equipa Sénior Masculina 

 

Jornada Data Hora Jogo Local 

1 17/08/2014 19:00 S.C. Braga vs Boavista F.C.  Estádio Municipal de Braga (relva) 

2 24/08/2014 19:30 Boavista F.C. vs S.L. Benfica Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

3 01/09/2014 20:00 Rio Ave F.C. vs Boavista F.C. Estádio dos Arcos (relva) 

4 14/09/2014 16:00 Boavista F.C. vs Académica Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

5 21/09/2014 21:00 F.C. Porto vs Boavista F.C. Estádio do Dragão (relva) 

Taça da Liga (2ª 

fase – 1ª mão) 
24/09/2014 16:00 Oriental vs Boavista F.C. Campo Eng.º Carlos Salema (relva) 

6 28/09/2014 16:00 Boavista F.C. vs Gil Vicente F.C. Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

7 03/10/2014 20:30 Vitória S.C. vs Boavista F.C. Estádio D. Afonso Henriques (relva) 

Taça de Portugal 

(3ª Eliminatória) 
18/10/2014 16:00 Desp. Aves vs Boavista F.C. Estádio Clube Desp. Aves (relva) 

8 25/10/2014 16:00 Boavista F.C. vs Paços de Ferreira Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

9 03/11/2014 20:00 C.F. Belenenses vs Boavista F.C. Estádio do Restelo (relva) 

10 09/11/2014 16:00 Boavista F.C. vs F.C. Penafiel  Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

Taça da Liga (2ª 

fase – 2ª mão) 
16/11/2014 16:00 Boavista F.C. vs Oriental Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

11 30/11/2014 16:00 C.S. Marítimo vs Boavista F.C. Estádio dos Barreiros (relva) 

12 05/12/2014 20:30 Boavista F.C. vs Sporting C.P. Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

13 12/12/2014 20:30 Vitória F.C. vs Boavista F.C. Estádio do Bonfim (relva) 

14 21/12/2014 16:00 Moreirense F.C. vs Boavista F.C. Estádio C. J. Almeida Freitas (relva) 

Taça da Liga (fase 

grupos – 1ªJ) 
28/12/2014 19:15 Boavista F.C. vs C.F. Belenenses Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

15 04/01/2015 16:00 Boavista F.C. vs F.C. Arouca Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

16 11/01/2015 18:00 C.D. Nacional vs Boavista F.C.  Estádio da Madeira (relva) 

Taça da Liga (fase 

grupos – 2ªJ) 
14/01/2015 19:15 Sporting C.P. vs Boavista F.C. Estádio José de Alvalade (relva) 

17 18/01/2015 16:00  Boavista F.C. vs G.D. Estoril Praia Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

18 25/01/2015 20:15  Boavista F.C. vs S.C. Braga Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

Taça da Liga (fase 

grupos – 3ªJ) 
28/01/2015 19:45 Boavista F.C. vs Vitória S.C. Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

19 31/01/2015 17:00 S.L. Benfica vs Boavista F.C.  Estádio da Luz (relva) 

Taça da Liga (fase 

grupos – 4ªJ) 
04/02/2015 20:15 Vitória F.C. vs Boavista F.C. Estádio do Bonfim (relva) 

20 09/02/2015 20:00  Boavista F.C. vs Rio Ave F.C. Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

21 15/02/2015 17:00 Académica vs Boavista F.C.  Estádio Cidade de Coimbra (relva) 

22 23/02/2015 20:00  Boavista F.C. vs F.C. Porto Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

23 28/02/2015 16:00 Gil Vicente F.C. vs Boavista F.C.  Estádio Cidade de Barcelos (relva) 

24 08/03/2015 19:15  Boavista F.C. vs Vitória S.C. Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

25 13/03/2015 20:30 F.C. Paços Ferreira Boavista F.C.  Estádio Capital do Móvel (relva) 

26 22/03/2015 16:00  Boavista F.C. vs C.F. Belenenses Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

27 04/04/2015 16:00 F.C. Penafiel vs Boavista F.C.  Estádio 25 de Abril (relva) 

28 11/04/2015 16:00  Boavista F.C. vs C.S. Marítimo Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

29 19/04/2015 18:00 Sporting C.P. vs Boavista F.C.  Estádio José de Alvalade (relva) 

30 26/04/2015 19:15  Boavista F.C. vs Vitória F.C. Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

31 03/05/2015 16:00  Boavista F.C. vs Moreirense F.C. Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

32 10/05/2015 16:00 F.C. Arouca vs Boavista F.C.  Estádio Municipal de Arouca (relva) 

33 17/05/2015 18:00 Boavista F.C. vs C.D. Nacional Estádio do Bessa Séc. XXI (sintético) 

34 23/05/2015 19:00 G.D. Estoril Praia vs Boavista F.C. Estádio A. Coimbra da Mota (relva) 
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Anexo III - Modelo de Jogo 

Boavista F.C. | Seniores femininas 

 

 Estrutura tática principal: 

 

1-4-3-3 (pivô defensivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrutura tática alternativa: 

 

1-4-4-2 (losango)  
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Princípios de Jogo | Grandes Princípios e Sub-Princípios: 

 

Organização Ofensiva 
 

1 – Com posse de bola, aproveitar a largura e profundidade do campo. 

Manter equipa afastada sempre que possível, para criação de espaços. 

1.1 – Saída em posse de bola, com equipa bem afastada e perfeita cobertura do 

terreno de jogo. 

1.2 – Numa primeira fase, procurar dar profundidade com a avançada para, 

posteriormente, aproveitar os espaços intersetoriais criados no adversário. 

1.3 – Dar largura com as laterais e as extremos para a criação de espaços 

interiores ou exteriores (conforme Organização Defensiva adversária). 

1.3.1 – Posicionamento e movimentações em diagonal por parte de 

laterais e extremos. 

1.4  - Iniciar construção de jogo pelas defesas centrais ou pelas médias centro. 

1.4.1 – Defesas centrais afastadas à largura da área assumem jogo 

para criar desequilíbrios no corredor central ou corredor lateral, 

conforme organização defensiva adversária. 

1.4.2 – Médias centro movimentam-se de forma a criar linhas de 

passe, para poderem “pegar” no jogo. Movimento rotacional 

entre as 3 jogadoras deste setor. 

 

 

2 – Criação constante de linhas de passe e procura do espaço livre. 

2.1 – Criação de triângulos em torno do portador da bola. 

2.2 – Manutenção de uma postura dinâmica e uma constante readaptação 

posicional/corporal consoante a bola. 

2.3 – Procura de movimentos de rutura para explorar espaço livre nas costas da 

linha defensiva adversária. 

2.3.1 – Variação dos movimentos de aproximação ao portador/zona da bola 

com movimentos em profundidade, para aproveitar o espaço livre. 

2.4 – Trocas posicionais para a criação de desequilíbrios defensivos. 

  2.4.1 – Trocas entre Laterais/Extremas, Médias Interiores/Extremas, 

Médias Interiores/Avançada e Extremas/Avançada. 
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2.5 – Provocação do adversário (com e sem bola) para criação de espaços e/ou 

linhas de passe. 

2.6 – “Dinâmica do 3º Homem”. 

 2.6.1 – Movimentações recuadas da Avançada Centro, de forma a criar 

espaço livre para outras jogadoras da equipa aproveitarem. 

2.6.2 – Médias Centro e Extremas devem realizar movimentos contrários ao da 

Avançada, de forma a explorar zonas mais ofensivas “desprotegidas” devido à atração 

do adversário aos movimentos da Avançada Centro. 

2.7 – Envolvimento das laterais no processo ofensivo, salvaguardando o 

equilíbrio da equipa. 

 2.7.1 – Subida à vez das Laterais, conforme o corredor da bola e sentido 

do jogo. 

2.7.2 – Em situações momentâneas de subida em simultâneo das Laterais, 

Média mais recuada no terreno de jogo (Pivô Defensiva) deve ocupar o espaço entre as 

Defesas Centrais. 

2.8 – Ocupação racional do setor intermédio e do corredor central, 

privilegiando os desequilíbrios pelos corredores laterais. 

 2.8.1 – Passes de risco e movimentações de algum desequilíbrio 

defensivo devem ser realizadas, preferencialmente, longe do setor defensivo e nos 

corredores laterais. 

 2.8.2 – Mesmo com a equipa em posse de bola, o corredor central deve 

ser uma preocupação para toda a equipa no que diz respeito à correta ocupação de 

espaços no mesmo. 

 2.8.3 – A subida em simultâneo das 3 Médias Centro, em condições 

normais, nunca deve acontecer. 

2.9 – Rápidas basculações do corredor de jogo para explorar o desequilíbrio 

defensivo. 

 2.9.1 – Variar o corredor de jogo, utilizando o número mínimo possível 

de passes. Condução de bola deve ser evitada para uma rápida variação de corredor. 

 2.9.2 – Preocupação em colocar sempre uma jogadora no corredor 

central (normalmente uma Média Centro) para fazer a ligação de jogo entre 

corredores. 
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3 – Variação do ritmo de jogo. 

 3.1 – Alternância no estilo de passe. 

 3.2 – Objetividade e pragmatismo na chegada ao último terço com bola 

controlada. 

 3.3 – Saber quando transportar e quando circular. 

 3.4 – Diferentes velocidades na circulação da bola. 

 

4 – Alternância na forma de criação de situações de finalização. 

 4.1 – Diversas soluções em zonas de finalização. 

  4.1.1 – Aparecer com várias atletas dentro da área ou nas zonas 

proximais, de forma a aumentar a probabilidade de sucesso. 

 4.2 – Procura de cruzamentos. 

  4.2.1 – Ocupação de zonas predefinidas de finalização. 

  4.2.2 – Particularmente Laterais e Extremos devem trabalhar no 

corredor lateral à procura de espaços para cruzar. 

  4.2.3 – Variar tipo de cruzamentos: linha final, linha da área ou ¾ de 

campo. 

 4.3 – Utilizar meia distância sempre que houver espaço. 

  4.3.1 – Médias Centro pelo corredor central, Extremas com diagonais 

interiores ou Avançada Centro com movimentos de rotação devem procurar, sempre 

que possível, os remates de meia distância. 

 4.4 – Procura de passes de rutura em zona central. 

  4.4.1 – Procura de movimentos de rutura/desmarcação por parte das 

jogadoras mais ofensivas. 

 

 

 

 

 

 

 



XXVII 
 

Transição Defensiva 
 

1 – Reação coletiva e imediata à perda da bola. 

1.1 – Pressão na portadora da bola e zona circundante. 

 

1.1.1 – Fechar de imediato a zona circundante, cortando as linhas de 

passe para as jogadoras colocadas na zona da portadora da bola, tentando obrigar a 

jogar longo ou para trás. 

1.1.2 – Limitar saídas rápidas e em profundidade da equipa adversária, 

não permitindo que o 1º passe saia em condições. Pressão forte e ativa na jogadora 

com bola. 

1.2 – Fechar espaço central. 

1.2.1 – Jogadoras devem preocupar-se em ocupar e preencher o 

corredor central, convidando o adversário a jogar para um dos corredores laterais. 

1.3 – Rápido reposicionamento defensivo para a preparação do momento de 

Organização Defensiva. 

 

2 – Manutenção de bloco alto (pressão forte) após perda. 

2.1 – Manutenção de bloco alto no caso de jogadora com bola estar 

pressionada. 

2.2 – Encurtamento de espaços entre setores para rápida recuperação da 

posse de bola. 

2.3 – Subida no terreno e encurtamento de espaços por parte da Guarda-

redes. 

 

3 – Diminuir espaços nas costas da defesa. 

3.1 – Baixar bloco defensivo rapidamente em caso de falha na pressão imediata 

à portadora da bola. 

 3.2 – Subida no terreno e encurtamento de espaços por parte da Guarda-redes. 
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Organização Defensiva 

 
 

1  – Bloco Médio/Alto. 

1.1 – Impedir adversária de explorar o tipo de jogo em que se sente 

confortável. Alternar entre o bloco alto e o bloco médio, conforme a 

qualidade de saída em construção do adversário. 

1.1.1 – Manter linhas defensivas (setores) relativamente próximas e 

evitar que a equipa esteja muito “alongada” no terreno de jogo. 

1.2 – Rápidas movimentações verticais do bloco defensivo. 

1.2.1 – Movimentações em bloco dos 3 setores (defensivo, intermédio 

e ofensivo) de forma relativamente rápida e organizada. 

 

2 – Equilíbrio Defensivo (equilíbrio e concentração). 

 2.1 – Superioridade numérica em zona central – Fecho na zona interior por 

parte de extremo do lado oposto (4 médias). 

 2.2 – Trocas contrárias (adversário) – mantendo a nossa posição base, 

ajustamos e ficamos com quem aparece na nossa zona de ação. 

2.3 – Basculações defensivas rápidas – mantendo a equipa “concentrada” na 

zona da bola e equilibrada em todos os setores 

 

 

3 – “Zona Pressionante”. 

 3.1 – Fecho de espaços e linhas em largura e profundidade (“Campo pequeno”). 

 3.2 – Coberturas perto e longe da zona da bola. 

 3.3 – Pressão coletiva sobre a bola (equipa solidária). 

 3.4 – Direcionar adversário para corredores laterais. 

  3.4.1 – Fecho de espaços centrais, libertando espaços nos corredores 

laterais, de forma a convidar o adversário a construir jogo por esses mesmos 

corredores. 

  3.4.2 – Manter equipa junta e em sintonia no momento de pressionar o 

adversário, após este entrar no corredor lateral. 
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 3.5 – Saber identificar e atuar nos diferentes momentos de pressão: 

  a) Portadora da bola de costas para o jogo;  d) Passe atrasado; 

  b) Má receção e/ou mau passe;   e) Bola no ar. 

  c) Entrada em zonas de pressão pré-definidas; 

 3.6 – Agressividade: provocar o erro, em vez de esperar que o erro aconteça. 

  3.6.1 – Manter postura ativa e não reativa na procura de perturbar as 

ações do adversário.  

 

Transição Ofensiva 
 

1 – Sair da zona de pressão em segurança (iniciar ataque organizado), no 

caso de não haver soluções mais ofensivas, ou da pressão da equipa 

adversária ser eficaz – 3ª opção 

1.3 – Jogadoras mais recuadas e que estejam atrás da linha da bola devem 

afastar-se (baixar e abrir) para darem linhas de passe seguras à portadora 

da bola. 

1.4 – Identificar as situações onde a equipa adversária está organizada, ou que 

está a bloquear as saídas rápidas em contra-ataque. 

1.5 – Rápida basculação do flanco de jogo, com poucos toques/passes e rápida 

circulação da bola. 

 

2 – Sair da zona de pressão em profundidade (Contra-ataque) – 1ª opção 

 2.1 – Explorar os espaços intersectoriais do adversário. 

  2.1.1 – Passe para apoios frontais – saída para jogadora que esteja à 

frente da zona de recuperação da bola (AC ou MC, para saída rápida em contra-

ataque). 

 2.2 – Explorar o espaço nas costas da defesa adversária. 

  2.2.1 – No caso de equipa adversária estar subida no terreno de jogo, 

procurar dar objetividade ao contra-ataque através das desmarcações em 

profundidade das avançadas (movimentos verticais). 
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3 – Sair da zona de pressão em largura (Ataque rápido/Ataque 

Organizado) – 2ª opção 

 3.1 – Afastamento das jogadoras para a criação de linhas de passe. 

Manutenção da posse de bola. Preocupação em não perder novamente a bola. 

 3.2 – Importância dos apoios laterais para podermos retirar a bola da zona de 

pressão e lateralizarmos o jogo mais facilmente. 

 3.3 – Movimento exterior das Extremas e das Defesas Laterais para serem as 

referências de passe. 

 

  



XXXI 
 

Anexo IV - Modelo de Jogo (linhas gerais) 

Boavista F.C. | Seniores Masculinos 

 

 Estrutura tática principal: 
 

1-4-3-3 (pivô defensivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrutura tática alternativa: 
 

1-4-2-3-1 
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Princípios gerais de jogo (Grandes princípios) 

 

Organização Ofensiva 

 

 1ª fase de construção (1ª opção): Jogo direto e longo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste momento do jogo, a equipa procura, frequentemente, o jogo direto 

e longo, de forma a tentar tirar partido da estatura do seu Avançado Centro e 

da velocidade dos seus Extremos. Com este tipo de construção, o treinador 

evita que a equipa se exponha em demasia em zonas recuadas do terreno. A 

equipa encurta os espaços intersetoriais e fecha-se sobre um dos corredores 

laterais e no corredor central. Um dos Médios Centro procura dar o apoio 

frontal ao avançado que vai disputar a bola, enquanto que os 2 Extremos 

procuram surpreender a defesa adversária com diagonais interiores, à espera 

do desvio do Avançado. 
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 1ª fase de construção (2ª opção): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma alternativa ao frequente jogo direto procurado pela equipa neste 

momento do jogo passa por tentar sair em construção curta pelos corredores 

laterais, obrigando, assim, os seus defesas laterais a colocarem-se em 

posições mais recuadas e mais abertos no terreno de jogo (de forma alternada 

e nunca em simultâneo) para receberem a bola e darem continuidade à 

construção de jogo. Nestas situações, após a bola entrar no corredor lateral, os 

jogadores procuram ser objetivos, recorrendo, por isso, a circulação mais 

vertical e menos horizontal, ou seja, procurando passes e movimentações no 

sentido da baliza adversária, recorrendo, então, muito pouco a circulações de 

bola muito prolongadas e a basculações do corredor de jogo. 

 

 2ª fase de construção (criação a partir dos médios centro): 

 

Quando a equipa tem a bola em sua posse em zonas mais intermédias do 

terreno de jogo, a construção e criação dos lances ofensivos ficam entregues 

aos Médios Centro, mais concretamente aos 2 Médios Interiores, uma vez que 

o médio defensivo, mais frequentemente utilizado, tem como principal função 

dar o equilíbrio defensivo à equipa em todos os momentos do jogo, permitindo, 

assim, que os outros 2 médios usufruam de uma maior liberdade de 
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movimentos. Nestas situações, as referências ofensivas passavam a ser os 2 

Extremos, através de movimentações interiores para perto do Avançado 

Centro, e o Lateral Esquerdo, através da profundidade dada ao longo do seu 

corredor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ª fase de construção (criação de situações de finalização): 

 

As situações de finalização são criadas quase sempre da mesma forma, 

recorrendo às segundas bolas ganhas em zonas ofensivas (através do jogo 

direto e longo para o avançado centro) que permitem criar algumas situações 

de desequilíbrio defensivo nas equipas adversárias, ou, então, quando o 

momento de organização ofensiva é mais pausado e com um tipo de 

construção mais curta e apoiada, através da exploração dos corredores laterais 

e do recurso a cruzamentos. A procura de espaços para cruzar a bola para a 

área é feita, essencialmente, por extremos e defesas laterais e tentam-no fazer, 

não só da linha de fundo, mas também de ¾ do campo. 

A entrada em zonas de finalização, em situações de cruzamento, é feita 

quase sempre pelo Avançado Centro, Extremo e Médio Centro do lado oposto. 

Nestas situações, a equipa recorre a 2 soluções com maior frequência, que são 

a entrada do Avançado Centro ao primeiro poste e do Extremo ao segundo, ou, 
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então, se o posicionamento de ambos o permitir, a entrada do Extremo ao 

primeiro poste e do Avançado ao segundo, privilegiando, no último caso, os 

cruzamentos ao segundo poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transição Defensiva 

 

 Reação à perda da posse de bola: 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVI 
 

No momento da perda de bola, o grande princípio pelo qual a equipa se 

procura orientar é o de recuar as linhas, baixando o bloco defensivo e 

mantendo as costas da linha defensiva protegidas. A reação à perda com uma 

pressão forte na zona da mesma, apenas é realizada pelos 2/3 jogadores mais 

pertos da bola, o que demonstra uma preocupação clara em reorganizar 

defensivamente e perto da própria baliza, em detrimento de manter as linhas 

subidas e tentar recuperar a bola em zonas mais ofensivas. 

Este tipo de situações (transições defensivas) não devem ocorrer em 

zonas defensivas (meio campo-defensivo), uma vez que os princípios de jogo 

ofensivos definem claramente que, nestas zonas do campo, o risco a correr 

deve ser nulo. 

 

Organização Defensiva 
 

 Bloco Médio/Baixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O posicionamento defensivo da equipa é semelhante ao apresentado na 

imagem acima. Os jogadores devem ocupar as suas posições de forma a que a 

equipa reduza os espaços intersetoriais, o máximo possível, e que esta esteja 
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concentrada, sobretudo, sobre o corredor central, ou sobre este e o corredor 

lateral onde está a bola. 

A linha de pressão, por norma, situa-se ligeiramente à frente da linha de 

meio-campo. Ou seja, apesar de estarmos perante um bloco médio/baixo, o 

facto de iniciarmos a pressão ainda no meio campo da equipa adversária e de 

querermos reduzir os espaços intersetoriais, faz com que a linha defensiva se 

mantenha ligeiramente afastada da nossa área. 

 

 Criar superioridade no setor intermédio: 

Neste momento de jogo, a grande preocupação é manter a equipa 

equilibrada no corredor central e o setor intermédio com superioridade em 

relação ao adversário. Para tal, o posicionamento dos extremos deve ser na 

continuação da linha dos Médios Interiores, criando, assim, 

momentaneamente, um conjunto de 5 Médios. 

 

 Posicionamento extremo / defesa lateral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em situações deste tipo, onde a bola está na posse do adversário e num 

dos corredores laterais, o objetivo é diminuir ao máximo as linhas de passe 
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ofensivas. O posicionamento do Extremo deve ser “por dentro”, fechando as 

linhas de passe interiores, enquanto o posicionamento do Defesa Lateral deve 

ser mais perto da linha lateral e do adversário (extremo/médio ala) sem bola, 

evitando, assim, que este receba com espaço para rodar e encarar a linha 

defensiva de frente. 

 

 Marcação à zona: 

Em praticamente todas as posições e zonas do campo, salvo exceções 

estratégicas, a marcação realizada no momento defensivo é uma marcação 

zonal, ou seja, cada jogador é responsável por uma determinada zona de ação, 

dentro da qual a marcação deve ser o mais pressionante e forte possível. 

Neste tipo de marcação, é importante a existência de zonas em comum, 

principalmente no que diz respeito às coberturas defensivas, o que faz com que 

a comunicação entre os elementos da equipa seja fundamental. 

 

Transição Ofensiva 

 

 Saídas de contra ataque e ataque rápido em profundidade: 
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No momento da recuperação da posse de bola, a referência ofensiva é o 

Avançado Centro e o passe longo deve ser realizado para um dos corredores 

laterais, tentando explorar a eventual subida dos Defesas Laterais adversários 

e a velocidade de desmarcação do nosso avançado. 

O facto de os extremos estarem demasiado recuados na fase defensiva, 

inviabiliza que estes sejam as referências de transição rápida no momento em 

que recuperamos a posse de bola. Contudo, não os impossibilita de serem uma 

peça fundamental neste mesmo momento. A velocidade é uma capacidade que 

está presente em praticamente todos os Extremos que fazem parte do plantel, 

o que se torna numa qualidade que deve ser aproveitada numa segunda fase 

das transições rápidas, com estes a procurarem movimentações verticais e a 

surgirem em zonas de finalização. 
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Anexo V - Escala de lesões | Plantel Sénior Masculino 

              
Atleta Descrição da Lesão 

Tipo de 
lesão 

Data da 
ocorrência da 

lesão 

Tempo de 
paragem 

Data de 
reintegração 

total no treino 

Tipo de paragem Local 
Observações 

  Completa T. C. Treino Jogo 

Agosto                       

Setembro                       

Outubro                       

Novembro                       

Dezembro                       

Janeiro 

Brito 
Micro-rotura do 

isquiotibial 
Overuse 11-01-2015 2 semanas 26-01-2015 X     X 

Nacional vs Boavista - 16ª jornada. Má ativação 
antes de entrar em campo. 

Lucas Rocha 
Fratura do 5º 

metatarso do pé 
esquerdo 

Traumática 23-01-2015 
3 meses e 

meio 
12-05-2015 X   X   

Lance dividido com um colega numa disputa de 
bola. 

Philipe 
Sampaio  

Micro-fratura do nariz Traumática 25-01-2015 2 dias 27-01-2015   X X   
Último treino da semana enquanto 

trabalhávamos bolas paradas. 

Fábio Ervões Micro-rotura do gémeo Overuse 31-01-2015 10 dias 12-02-2015 X     X 19ª jornada (SL Benfica vs Boavista FC) 

Fevereiro Marek Cech Mialgia de esforço Overuse 09-02-2015 5 dias 13-02-2015   X X   
Nota: Marek esteve 6 meses sem jogar nem 

treinar no seu anterior clube. 

Março 

Julian 
Montenegro 

Contusão no tornozelo 
direito 

Traumática 10-03-2015 5 dias 16-03-2015 X   X   
Lance dividido com um colega numa disputa de 

bola. 

Bryan Beckeles Entorse tibiotársica Traumática 25-03-2015 6 dias 31-03-2015   X   X Ao serviço da Seleção das Honduras. 

Abril 

Christian 
Pouga 

Rotura do tendão semi-
tendinoso 

Overuse 07-04-2015 ND ND X   X   Realização de um trabalho de velocidade. 

Tengarrinha 
Fratura do escafoide 

(mão direita) 
Traumática 11-04-2015 2 dias 14-04-2015   X   X Boavista F.C. vs C.S. Marítimo 

Maio Carlos Santos Mialgia de esforço Overuse 10-05-2015 10 dias 20-05-2015 X     X Arouca F.C. vs Boavista F.C. 
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Anexo VI - Escala de lesões | Plantel Sénior Feminino 

              
Atleta Descrição da Lesão 

Tipo de 
lesão 

Data da 
ocorrência da 

lesão 

Tempo de 
paragem 

Data de 
reintegração 

total no treino 

Tipo de paragem Local 
Observações 

  Completa T. C. Treino Jogo 

Agosto 

Catarina 
Barradas 

Entorse de 1º grau no 
pé direito 

Traumática 04-08-2014 3 semanas 25-08-2014 X   X   Lesão ao serviço da Seleção Nacional Sub-19 

Jéssica Guerra 
Luxação no dedo médio 

da mão direita 
Traumática 09-08-2014 4 semanas 08-09-2014   X   X 

Lesão traumática no aquecimento do jogo 
Boavista F.C. vs Victória F.C. 

Sara Monteiro Traumatismo craniano Traumática 24-08-2014 3 dias 27-08-2014 X     X 
Lesão traumática no torneio "I Wekend of 

Women´s Football" 

Marta 
Lourenço 

Distensão muscular no 
quadricípite 

Overuse 26-08-2014 2 semanas 08-09-2014 X   X   
Reaparecimento de uma lesão antiga (época 

passada) 

Setembro 

Orlanda Sousa 
Entorse 1º grau no pé 

direito 
Traumática 07-09-2014 3 semana 29-09-2014 X     X 

Entorce por choque com adversária em bola 
dividida 

Isabel Silva 
Entorse 1º grau no pé 

direito 
Traumática 28-09-2014 4 dias 03-10-2014 X     X 

Entorce causada por um mau apoio no solo 
após impulsão vertical 

Outubro 

Rita Machado Estiramento no adutor Overuse 01-10-2014 7 dias 08-10-2014 X   X   
Lesão causada por uma mudança de direção 

na parte inicial do treino 

Bárbara 
Azevedo 

Contusão do menisco 
do joelho esquerdo 

Traumática 12-10-2014 5 dias 17-10-2014 X     X 
Lesão traumática após um choque com 

adversária na 4ª Jornada 

Francisca 
Cardoso 

Entorse de 1º grau no 
pé direito 

Traumática 24-10-2014 5 dias 29-10-2014 X   X   
Lesão causada por um mau apoio no solo, 

aquando uma disputa de bola 

Joana Gil 
Fratura do perónio e 

deslocamento da tíbia 
da perna esquerda 

Traumática 26-10-2014 ….. ….. X     X 
Lance dividido com duas adversárias no jogo 

Boavista vs Valadares 

Novembro 
Adriana 
Gomes 

Contusão na face 
posterior do joelho 

direito 
Traumática 09-11-2014 5 dias 14-11-2014   X   X -----  
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1ª Avaliação - Agosto 2014 - 5º microciclo 

Nome 
Teste T de Agilidade (s) Teste de Velocidade - 30m (s) Yo-yo Intermitent Endurance Test 

1ª tentativa 2ª tentativa Melhor resultado 1ª tentativa 2ª tentativa Melhor resultado Nº de percursos 

Catarina Barradas 10,33 10,13 10,13 5,02 4,89 4,89 9 

Jéssica Guerra 10,42 10,63 10,42 5,26 5,24 5,24 7 

Isabel Silva 9,60 9,55 9,55 4,34 4,39 4,34 10 

Sofia Rios 9,86 10,05 9,86 5,02 4,89 4,89 9 

Marta Lourenço 9,35 9,53 9,35 4,59 4,58 4,58 10 

Bruna Rocha 10,25 10,67 10,25 4,98 5,07 4,98 9 

Rita Machado 10,09 9,77 9,77 5,02 5,03 5,02 9 

Landinha 10,21 10,20 10,20 5,11 5,07 5,07 12 

Dani 10,50 10,33 10,33 5,03 5,16 5,03 11 

Sara Monteiro 10,13 9,73 9,73 4,68 4,72 4,68 14 

Joana Gil 10,44 10,20 10,20 4,65 4,72 4,65 13 

Figo 10,69 10,47 10,47 5,00 5,19 5,00 7 

Adriana Gomes 10,17 9,86 9,86 4,68 4,68 4,68 12 

Bruna Pereira 10,33 9,93 9,93 4,86 4,77 4,77 15 

Diana Ribeiro 10,48 10,40 10,40 5,21 4,98 4,98 8 

Cláudia Calçada LESIONADA 

Rita Lage 9,99 9,85 9,85 4,81 4,80 4,80 9 

Alexandra Rodrigues 11,04 10,80 10,80 5,38 5,46 5,38 7 

Bárbara Azevedo 10,15 10,22 10,15 4,74 4,80 4,74 14 

Sara Sá 9,81 9,77 9,77 4,84 4,85 4,84 9 

Flávia Marinho LESIONADA 

Vanessa Silva 9,80 10,05 9,80 4,35 4,27 4,27 15 

Francisca Cardoso 9,31 9,26 9,26 4,50 4,38 4,38 14 

Média 10,10 4,85 10,62 

Anexo VII – Quadro de avaliações físicas (futebol feminino) 
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