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RESUMO 
 

A crescente profissionalização do desporto e a procura de um maior rendimento desportivo exigem que se procure intervir ao 

pormenor nas várias áreas que englobam o Futebol. Assim, a  função de treinador exige uma intervenção em vários domínios inerentes 

à modalidade. Para dar  resposta a esta necessidade torna-se fundamental que o treinador tenha um amplo conhecimento da  

modalidade e que tenha, também, competências ao nível da liderança e da gestão, não esquecendo também a experiência como atleta 

e como treinador. 

Este relatório de estágio profissionalizante foi realizado na equipa de Sub.19 do Rio Ave  Futebol Clube. Este relatório tem 

como objetivo descrever as minhas experiências neste  contexto profissional, refletir criticamente sobre conhecimentos adquiridos 

durante a época desportiva (atípica) e de que forma estes moldaram a minha identidade enquanto treinador. 

Neste relatório descreve-se as funções desempenhadas como treinador-estagiário, elaborando as reflexões da respetiva 

intervenção. Para tal, foram abordados temas no âmbito da intervenção  no Futebol, como a liderança do treinador e gestão do plantel, 

o modelo de jogo, o processo de treino (em particular nos guarda-redes) e a  análise de jogo. A liderança torna-se fundamental na 

construção de uma equipa, nomeadamente na união    e gestão de grupo e na criação de um ambiente favorável para treino e para 

jogo, tendo sido um dos  principais aspetos que possibilitou o sucesso desta equipa. A definição clara de um modelo de  jogo 

desempenha um papel essencial na criação de uma linguagem própria dentro da equipa,   permitindo que os jogadores se identifiquem 

com o mesmo. Este modelo foi construído de acordo com a conceção de jogo do treinador, com a identidade do clube e com as 

características dos  jogadores. O processo de treino deve ser conduzido em conformidade com as ideias promovidas   no modelo de jogo, 

procurando potenciar comportamentos específicos em treino e em jogo. Este  processo deve ser constantemente adaptado, consoante 

as debilidades observadas durante os   momentos competitivos e as dificuldades que os adversários nos causaram. A análise de jogo  

permitiu não só identificar as debilidades do adversário, facilitando a criação de uma estratégia em conformidade com as características 

do mesmo, mas também controlou o processo de treino, permitindo identificar debilidades quer em treino, quer em jogo. 

Por último, e devido às minhas experiências técnicas e desportivas enquanto treinador de guarda-redes e ex-guarda-redes, 

respetivamente, apresenta-se uma proposta orientadora da metodologia do treino nos guarda-redes, possibilitando a toda a 

comunidade técnica um “novo olhar” na modelação do treino nos guarda-redes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE; FUTEBOL; MÉTODOS E MEIOS DE TREINO; 

GUARDA-REDES.
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ABSTRACT 
 

The growing professionalization of sport and the search for greater sporting performance demand that we seek 

to intervene in detail in the various areas that encompass Football. Thus, the role of coach requires intervention in several 

domains inherent to the sport. To respond to this need, it is essential that the coach has a broad knowledge of the sport 

and that he also has leadership and management skills, not forgetting his experience as an athlete and as a coach. 

This professional internship report was carried out in the Sub.19 team of Rio Ave Futebol Clube. This aims to 

describe my experiences in this professional context, to critically reflect on knowledge acquired during the atypical 

sporting season and how these shaped my identity as a coach. 

This report described the functions as a trainee-trainer and elaborated on the reflections about the intervention, 

respectively. To this end, topics were addressed within the scope of intervention in Football, such as the coach's leadership 

and management, the game model, the training process (particularly in goalkeeper’s training) and game analysis. 

Leadership is been fundamental in building a team, namely in the group union and management, and in creating a 

favorable environment for training and for the game, having been one of the main aspects that made the success of this 

team possible. The clear definition of a game model plays an essential role in creating a unique language within the team, 

allowing players to identify with it. This model was built according to the coach's game concept, the club's identity and 

the players' characteristics. The training process must be conducted in accordance with the ideas promoted in the game 

model, seeking to enhance specific behaviors in training and in game. This process must be constantly adapted, depending 

on the weaknesses observed during competitive moments and the difficulties that opponents caused to us. The game 

analysis allowed not only to identify the opponent's weaknesses, facilitating the creation of a strategy in accordance with 

his characteristics, but also to control the training process, allowing to identify weaknesses both in training and in game. 

Finally, and due to my technical and sporting experiences as a goalkeeper’s coach and ex-goalkeeper, 

respectively, a proposal is presented to guide the methodology of training in goalkeepers, enabling the entire technical 

community to take a “new look” at modeling of training in goalkeepers. 

 

KEYWORDS: INTERNSHIP; FOOTBALL; TRAINING METHODS AND MEANS; GOALKEPPER.
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1. Introdução 

O presente relatório tem como finalidade a conclusão do estágio profissionalizante,  inerente 

ao processo de grau de Mestre em Futebol atribuído pela Faculdade de Educação Física e Desporto 

(FEFD) da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT). 

O estágio profissionalizante na modalidade de Futebol, para além do grau académico     que 

permite obter com a conclusão do Ciclo de Estudos, possibilita, simultaneamente, a obtenção da parte 

geral do Grau III do Curso de treinador de Futebol (UEFA-A) por via da formação académica,  sendo 

a homologação realizada em conformidade com o regulamento de reconhecimento    prévio da formação 

académica (IDP, 2010). Assim como a obtenção do Título Profissional de Treinador de Desporto 

(TPTD) nível III, formação geral, na respetiva modalidade desportiva. 

De acordo com o IPDJ, o treinador de Grau III, formação geral, deve possuir competências 

diversas, nomeadamente: condução do treino e da atividade competitiva nas diferentes etapas do 

processo de formação, coordenação e supervisão de uma equipa de treinadores, conceção, 

planeamento, condução e avaliação do processo de treino e da participação competitiva e, por último, 

coadjuvação de titulares de grau superior. 

No que diz respeito aos cursos de treinadores, eles estão organizados em três componentes de 

formação: a Formação Geral, a Formação Específica e a Formação Prática (IPDJ, 2010). A Formação 

Geral compreende o desenvolvimento de competências de âmbito multidisciplinar, da área das 

Ciências do Desporto, as quais são transversais a todos os cursos de treinadores de desporto. A 

Formação Específica tem como objetivo a associação dos conhecimentos obtidos, na Formação Geral, 

à modalidade específica, dotando os treinadores de competências para a potenciação da sua 

intervenção prática. Por último, a Formação Prática, ou estágio, visa a intervenção em contexto 

prático, de forma supervisionada, com o objetivo de aplicar o conhecimento teórico a um contexto 

real de intervenção. 

Também, importa reforçar que durante o período de estágio, na época desportiva 2020/2021, 

cumpriu-se com o disposto na quinta cláusula do Contrato de Estágio Curricular da ULHT, em que 

as funções de treinador-estagiário foram desempenhadas com zelo e diligência; respeitando os 

horários definidos, com assiduidade, assim como outras regras internas do clube; guardando sigilo de 

toda e qualquer informação que fosse facultada; elaborando e submetendo para avaliação um relatório 

de estágio, de acordo com as normas da Faculdade de Educação Física e Desporto da ULHT e tratando 
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com respeito e urbanidade o meu orientador, o tutor e os demais colaboradores do clube. 

O presente estágio, integrado no plano curricular do Mestrado de Futebol- da Formação à Alta 

Competição, foi realizado no Rio Ave Futebol Clube (RAFC),  na equipa do escalão de Juniores 

(Sub.19), que disputou o Campeonato Nacional de Juniores. O período de estágio, decorreu entre 01 

de julho de 2020 e 10 de Junho de 2021, e compreendeu um horário de trabalho semanal de terreno 

de 14 horas, incluindo os jogos. Para além do trabalho de terreno, exigiu também o desenvolvimento 

de um conjunto de tarefas relacionadas com o processo, tais como: planificação e  operacionalização 

de treinos, principalmente no treino de Guarda-Redes (GR), observação da equipa e dos adversários 

e tratamento dos vídeos dos jogos que se realizaram.

A realização de um qualquer estágio profissional pressupõe a disponibilização de um conjunto 

de conhecimentos teóricos e de pressupostos teóricos e práticos, inerentes  à atividade que se pretende 

desenvolver. Nesse sentido, surge a necessidade de conceber uma estrutura concetual prática 

identitária. Para isso, requereu-se realizar um estudo acerca do estado de conhecimento da área do 

treino específico do GR e de recorrer ao enquadramento das várias vertentes que se relacionavam 

com a intervenção prática. 

O Futebol é o Jogo Desportivo Coletivo (JDC)    mais praticado e mais visto no mundo (Reilly & 

Williams, 2003). Nesse sentido, associado à elevada popularidade da modalidade, existe uma elevada 

expectativa de bons desempenhos por parte das equipas. Assim, a intervenção dos profissionais tem 

vindo a  ser cada vez mais minuciosa, procurando intervir até ao mais pequeno detalhe, com vista    a um 

melhor rendimento desportivo. Assim sendo, a necessidade da especialização dos profissionais que 

compõe as equipas técnicas tem sido cada vez maior, na tentativa de potenciar as diferentes áreas que 

englobam o Futebol. 

O Futebol pode ser integrado num quadro concetual designado de JDC, isto porque as ações 

de jogo nos JDC são configuradas a partir de um confronto de sistemas complexos e caóticos 

que decorrem, não só do número dos  intervenientes, mas também da imprevisibilidade da resolução 

de problemas por parte de  cada jogador (Konzag, 1991). Os JDC correspondem, então, a um contexto 

complexo que decorre das  interações de oposição e cooperação, uma vez que os jogadores e as 

equipas tentam, a  todo o momento, resolver um número muito elevado de problemas que o jogo 

acarreta,  tornando o jogo um contexto de elevada imprevisibilidade (Metzler, 1987). 

Tratando-se o Futebol de um JDC de contexto tão imprevisível e complexo, torna-se 

fundamental encontrar estratégias para procurar alguma estabilidade e previsibilidade no  seio dessa 

imprevisibilidade inerente. Nesse sentido, a tática pode ser entendida como    uma transmissão de 
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informação e conhecimento, no que respeita a regras de ação que guiam os comportamentos dos 

jogadores em treino e em jogo (Garganta, 2013). Assim, Carvalhal et al. (2014) justificam que a 

tática é uma dimensão que coordena todo o processo, englobando todas as outras dimensões, 

manifestando-se através de uma forma de jogar específica, a qual decorre de exercícios que potenciam 

um determinado modelo de jogo, criando uma identidade enquanto equipa. 

No que se refere ao modelo de jogo, apesar de todas as equipas praticarem a mesma 

modalidade, existem diferenças óbvias entre a forma de jogar de cada equipa, diferenças essas que 

são justificadas pelos modelos de jogo de cada uma dessas equipas.   Desta forma, o modelo de jogo 

visa a criação de uma forma de jogar específica, orientada pelos princípios de jogo que estão presentes 

nos quatro momentos de jogo: organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva e 

transição defensiva (Guilherme, 2004). 

Na procura de desenvolver o modelo de jogo de uma equipa, torna-se fundamental    conduzir o 

processo de treino de forma coerente com as ideias estipuladas para uma forma de jogar específica. 

Nesse sentido, a gestão dos cenários de treino deve ser estruturada com vista ao desenvolvimento de 

uma cultura de jogo que guie os jogadores    através de princípios e regras de ação (Garganta, 2007). 

Nessa perspetiva, o processo de ensino e de treino é de importância essencial, com vista à construção 

de uma cultura coletiva que tem influência positiva nas diferentes dimensões e escalas, evidenciando 

uma forma de jogar específica (Garganta et al., 2013). 

Dada a importância do processo de treino e do seu impacto no rendimento final em  jogo, surge, 

naturalmente, a necessidade de controlar ambos os contextos. A análise de jogo, fornece informações 

valiosas que auxiliam no planeamento do processo de treino e  no reajustamento do modelo de jogo da 

equipa, procurando colmatar lacunas e potenciar  pontos fortes que sejam observados. Por esse motivo, 

a análise de jogo é considerada uma das áreas que mais influencia a aprendizagem e a performance 

desportiva (Grehaigne     et al., 1997). 

Desde muito cedo, estive ligado ao desporto através da prática desportiva de diferentes 

modalidades, nomeadamente a Ginástica, o Hóquei em Patins e o Futebol, sendo  esta última aquela que 

mais me cativou e na qual tive mais anos de prática. Apesar de ter                         estado ligado a várias modalidades 

desportivas, foi o Futebol que mais tempo me ocupou  e que mais me entusiasmou, tendo iniciado a 

minha prática no Futebol nos iniciados do Mem Martins Sport Clube. Mais tarde, viria a 

jogar nos campeonatos nacionais em diversos clubes. Tive a oportunidade de poder trabalhar com 

treinadores que me marcaram bastante e contribuíram de inúmeras formas, para a minha grande 

vontade de estar ligado ao Futebol.    
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O Futebol tem vindo a ser o alvo principal das minhas pesquisas e das minhas reflexões, 

tendo como objetivo o desenvolvimento do meu conhecimento sobre o jogo,   complementado pelo 

contexto da prática que tive a possibilidade de integrar, numa    primeira fase como atividade 

profissional e, numa segunda fase, como atividade académica. Uma vez integrado no contexto 

competitivo, a minha vontade de obter mais conhecimento que sustentasse a minha prática tornou-se 

ainda maior e promoveu, também, o incremento do gosto pela intervenção em contexto prático. 

A realização do estágio profissionalizante no RAFC surge não só da vontade de dar 

continuidade ao trabalho que tenho vindo a realizar nos últimos 20 anos, mas também pelo facto de 

querer cada vez mais estudar especificamente a posição de GR tanto no jogo como no treino. 

O facto de o contexto competitivo ser bastante exigente proporcionou-me a oportunidade de 

trabalhar num nível competitivo que nunca tinha vivenciado  anteriormente, uma vez que durante a 

minha formação futebolística como treinador, sempre estive integrado em Clubes de grande 

dimensão. Apesar do clube, o RAFC ser um clube de I Liga, verificou-se muitas dificuldades em 

muitos outros aspetos. 

Tendo em conta o percurso que me trouxe até este estágio, as minhas expectativas  eram, 

obviamente, bastante elevadas, tendo sempre o objetivo de evoluir e desenvolver competências, que 

não se limitassem a um mero aspeto da intervenção multidisciplinar do treinador de Futebol, mas que 

me permitissem intervir nas várias tarefas inerentes a um treinador em formação (por exemplo: 

planeamento de treinos, controlo de treino, preparação física dos jogadores, análise dos 

comportamentos em treino e em jogo e análise dos adversários). Apesar de tudo, neste clube 

verificou-se muitas lacunas neste domínio (treino dos GRs) e com poucas condições de treino para 

os GRs.

A oportunidade de desempenhar as funções de treinador-estagiário com um treinador com o 

qual partilho bastantes ideias acerca do jogo, e muito competente, levou a que as expectativas fossem 

altas e incrementassem a motivação e a vontade de adquirir conhecimentos, que sustentassem  a nossa 

intervenção. Isto permitiu, não só, ter uma intervenção mais fundamentada e consciente, mas também 

conquistar, gradualmente, o espaço necessário para intervir dentro da   equipa técnica. 

Nesse sentido, encarei o estágio como uma experiência de aprendizagem e evolução científica, 

num contexto prático, para o qual necessitava de acumular mais conhecimento teórico, 

complementando o meu processo de formação como treinador. 

De referir, ainda, que para além dos objetivos da conclusão do Ciclo de Estudos e da obtenção 
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da formação geral do Grau III da TPTD e, por conseguinte, poder obter a licença UEFA-A, foi 

também um objetivo pessoal, demonstrar o meu valor, no que diz respeito à intervenção em contexto 

prático especificamente no treino dos GRs, por forma a aspirar continuar a pertencer a algum corpo 

técnico e, consequentemente, poder subir patamares tanto na formação como profissionalmente, 

permitindo continuar a intervir num contexto cada vez mais próximo do alto rendimento, que foi um 

patamar onde já estive e que tudo farei para voltar, pois é um nível competitivo que me sinto 

confortável. 

O desenvolvimento de conhecimentos e competências acerca da condução do processo de 

treino, bem como da análise e observação do jogo foram fulcrais para uma melhor compreensão do 

jogo, aspeto que foram fundamentais na decisão da realização do relatório de estágio. A nível 

profissional, os objetivos passaram pelo cumprimento das  tarefas propostas em academias de treino e 

das tarefas inerentes ao desempenho da função   de treinador-estagiário, no seio de uma equipa técnica. 

Outro aspeto fundamental, tendo em  vista o desenvolvimento profissional como treinador, passou pela 

reflexão sobre a intervenção em contexto de treino e de jogo, quer dos métodos e estratégias 

utilizadas, quer do desempenho e funcionalidade da equipa técnica. 

Os fatores que se evidenciaram como fundamentais no desempenho da função de  treinador-

estagiário foram a capacidade de relacionamento simples e direto com os jogadores e a promoção de 

ideias positivas e motivadoras. 

Nesse sentido, a nível pessoal, os objetivos estabelecidos passaram pelo desenvolvimento da 

capacidade de comunicação, por exemplo através da qualidade dos feedbacks, pela obtenção de 

conhecimentos e de competências ao nível comunicacional e relacional, pelo aumento da capacidade 

de potenciar os jogadores, de forma individual e coletiva através da melhoria da intervenção em  

contexto prático, pelo estímulo de criação de ideias enquanto treinador individual e pelo aumento  da 

capacidade de compreensão acerca da transferência existente entre o processo de treino e o contexto 

competitivo. 

Desta forma, o relatório de estágio encontra-se estruturado em: primeiro capítulo, o Projeto 

Individual de Estágio, situa-se o contexto da instituição de acolhimento, no que respeita à  sua história, à 

sua estrutura, aos seus recursos materiais e humanos e à forma como é abordado o ensino do Futebol 

nos diferentes escalões de formação. Também, neste capítulo, apresenta-se um macro contexto de 

natureza concetual, através de uma revisão de literatura nas diferentes áreas inerentes ao Futebol, 

procurando desenvolver cada uma delas, criando uma base de conhecimentos essenciais para o 
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desempenho das  atividades propostas em contexto de intervenção; no segundo capítulo, descreve-se 

a caracterização da equipa, do treino e da competição, as tarefas e as funções desempenhadas ao longo 

do ano de estágio, onde se começa por apresentar o modelo de jogo da equipa, o perfil dos atletas 

sub.19 do RAFC, as principais ideias propostas para a forma de jogar da equipa, um morfociclo 

padrão, e, por último, estruturação diária da semana de treinos, bem como a preparação para o jogo. 

Além  disto, apresenta-se uma reflexão acerca das metodologias utilizadas na operacionalização das 

sessões de treino e dos momentos competitivos; no terceiro capítulo, Reflexões do Estágio, apresenta-

se algumas reflexões acerca do desenvolvimento profissional do treinador-estagiário durante a época 

2020/21, em particular aborda-se as valências, aprendizagens e vivências experimentadas, podendo 

ter sido, ou não, importantes para o enriquecimento pessoal e profissional; no quarto capítulo, a 

Formação Técnico-Desportiva dos Guarda-Redes: Modelo de Intervenção, pretendendo-se 

estabelecer um conjunto de princípios metodológicos orientadores para o treino dos Guarda-redes; no 

quinto capítulo, considerações finais, elabora-se um conjunto de disposições reflexivas e finais acerca 

do estágio profissionalizante. 

Por fim, apresenta-se as referências bibliográficas que se encontram no relatório  de estágio.
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CAPÍTULO I 

 

PROJETO INDIVIDUAL DE ESTÁGIO- 

Rio Ave Futebol Clube 
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1. Projeto Individual de Estágio- Rio Ave Futebol Clube 

 

1.1. História 
 

O RAFC foi criado no ano de 1939 por um grupo de Vila-Condenses: João Pereira dos Santos, 

Albino Moreira, João Dias, Ernesto Braga e José Amaro, sendo que a vontade   destes cinco sonhadores 

iria levar mais longe o nome de Vila do Conde. Além da designação atual do clube, foram também a 

votos os nomes “Vila-Condense Futebol Clube” e “Vila do Conde Sport Club”. A primeira direção 

teve o desafio de dar vida ao clube, reunindo jogadores, equipamentos e um estádio. 

O RAFC acabou por se estrear no dia 6 de maio de 1939, em Beiriz, freguesia do concelho da 

Póvoa de Varzim, regressando com um resultado desfavorável de duas bolas   a uma. Apenas alguns 

meses mais tarde, foi inaugurada a sede do clube: a casa de João Raposo, situada na rua de São Bento. 

No dia 29 de janeiro de 1940, surgia então o primeiro   estádio do RAFC, designado de “Estádio da 

Avenida”, por se situar na Avenida Baltazar Couto, tendo o campo sido alugado a Antonino Reis (ver 

Figura 1). 
 

 

Figura 1. Último jogo no Estádio da Avenida, no dia 13 de Maio de 1984 (imagem retirada do website 

www.rioavistas.blogspot.com) 

 

A primeira direção do RAFC foi constituída pelos seguintes elementos: João  Resende dos 

Santos no cargo de Presidente, Albino Cunha no cargo de Vice-presidente,  João Saraiva Dias como 

1º Secretário, Ernesto Espírito Santo Braga como 2º Secretário e  José Amaro como Tesoureiro. O 

Jornal “Renovação” viria a perpetuar a data 18 de janeiro  de 1941, dia em que o RAFC conhece a sua 

primeira Assembleia Geral, acontecimento que ficou marcado pela presença de um grande número 

de associados. Os estatutos do clube foram publicados em Diário de Governo a 23 de setembro de 
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1941, após aprovação  da Direção Geral de Educação Física, Desportos e Saúde Escolar.

Os quarenta anos decorridos entre a construção do Estádio da Avenida e a sua demolição 

foram repletos de triunfos inesquecíveis. Os primeiros títulos que viriam a ficar  para a história do clube 

foram o de Campeão Promocional da Associação de Futebol do Porto (A.F.P.) na época 1941/1942, 

o de Campeão Regional da III Divisão da A.F.P na época 1942/1943 e o ingresso do clube na I Divisão 

Nacional na época de 1979/1980 (ver Figura 2).    De igual relevo foi a conquista da qualificação para 

a final da Taça de Portugal na época 1983/1984. A chegada à divisão máxima do futebol nacional 

exigiu a procura de um recinto desportivo que correspondesse às necessidades sentidas e à legislação 

vigente na época. Nesse sentido, a 13 de outubro de 1984, foi inaugurado o novo estádio do RAFC, 

situado junto aos arcos do aqueduto setecentista, na atual Rua D. Sancho I. 

 

 
Figura 2. Equipa do RAFC na época de 1979/80, no pelado do Estádio da Avenida 

(imagem retirada do website www.rioavefc.pt). 

 

Trinta anos após o ano de estreia do RAFC no Jamor e a inauguração do novo estádio, o RAFC 

cumpriu uma época de glórias excecionais. No dia 7 de maio de 2014, jogava no Estádio Municipal 

de Leiria a final da Taça da Liga. Passados onze dias da final  disputada no Estádio Municipal de 

Leiria, o Estádio Nacional recebia o clube de Vila do Conde para disputar a final da prova rainha (ver 

Figura 3). O infortúnio pela não conquista de ambos os troféus foi rapidamente ultrapassado pela 

conquista de mais um grande feito. Na época desportiva de 2013/2014, o RAFC conseguiu mais um 

feito histórico, encarando  de forma corajosa o desafio de competir na Liga Europa e conseguindo a 

vitória frente a  duas equipas suecas na fase de qualificação, garantindo desta forma a presença na fase 

de grupos da 2ª prova de clubes mais importante do mundo. Assim, a presença contínua  no principal 

escalão do Futebol nacional, bem como a conquista da possibilidade de participar nas provas 

europeias, colocam o nome do RAFC, e da sua cidade, na história do Futebol. Na presente época, e 

infelizmente, o RAFC poderá descer à II Liga. 
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Figura 3. Equipa do RAFC na final da taça de Portugal na época 2013/2014 

(imagem retirada do website www.rioavefc.pt).

 

O Futebol de formação no RAFC está em constante desenvolvimento e é uma das prioridades, 

a longo prazo, da direção do clube. Assim, a direção continua a investir na criação e melhoria de 

infraestruturas, o que permite o crescimento e o desenvolvimento do departamento de formação. Para 

além disto, verifica-se uma aposta  no recrutamento de recursos humanos qualificados e competentes, 

essenciais para que exista um processo formativo de qualidade e constante evolução. Esta qualidade 

no processo formativo é evidenciada, entre outras coisas, pelo crescente número de  jogadores 

inseridos no Departamento de Formação do RAFC. 

Atualmente, o clube conta com trezentos e vinte e nove jogadores inseridos em contextos 

competitivos, distribuídos  por dezanove equipas, integradas em sete escalões de formação. Além 

disso, existem ainda duzentos e trinta e seis jogadores integrados nas escolas de formação do RAFC, 

que não participam em competições oficiais da A.F.P. e da F.P.F. 

 

1.2. Órgãos Diretivos 

Uma vez que o RAFC se trata de um clube que compete ao mais alto nível no panorama 

nacional, é fundamental que este tenha uma estrutura capaz de dar resposta às exigências que são 

impostas a um clube desta dimensão. Nesse sentido, torna-se importante  esclarecer de que forma está 

organizada a estrutura do clube (ver Figura 4). 
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Figura 4. Organograma dos órgãos diretivos do RAFC. 

 

1.3. Departamento de Formação 

Como referido anteriormente, também o departamento de formação compete ao mais alto 

nível no panorama nacional. Esta exigência competitiva requer, também, uma grande exigência ao 

nível da estrutura e organização do departamento de formação. Neste sentido, importa apresentar a 

estrutura do departamento de formação, bem como as competições em que cada equipa participa (ver 

Figura 5). 
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Figura 5. Equipas inseridas no Departamento de Formação do RAFC. 

 

1.4. Instalações 

Ao longo dos anos, e devido ao crescimento que tem tido, o RAFC tem vindo a criar melhores 

condições, nomeadamente ao nível das infraestruturas, permitindo assim tornar  mais dinâmico e 

produtivo o local em que se realiza a prática desportiva (ver Figura 6). Desta  forma, o RAFC tornou-

se um clube que consegue constantemente permanecer na metade  superior da tabela classificativa da I 

Liga. Excetuando-se na presente época que poderá não conseguir a permanência na I Liga. No Play-

off de permanência, a equipa sénior do RAFC foi desastrosa, isto porque perdeu ambos os jogos com 

o seu opositor o Arouca (Arouca x RAFC 2-0; RAFC x Arouca 0-3). Ainda poderá haver uma ténue 

hipótese do RAFC permanecer na I Liga, ou seja, caso o Boavista F.C. não consiga liquidar as dividas 

às diversas entidades credoras, o clube irá ser despromovido (de igual forma ao que aconteceu ao 

Vitória de Setúbal) e assim, o RAFC ficará na I Liga.  

O departamento de formação do RAFC funciona na parte traseira do Estádio dos Arcos, sendo 
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o estádio, propriamente dito, destinado à equipa principal. O departamento    de formação possui três 

campos de Futebol de 11 (dois de relva sintética e um de relva natural) e um campo de Futebol de 7 

que tem, também, uma grande-área delimitada para o treino específico de GR. O que para o treino 

específico de GR é manifestamente pouco. O RAFC possui também um ginásio, sendo 

maioritariamente utilizado pela equipa sénior. As instalações dispõem ainda de oito balneários, sendo 

que dois pertencem ao futebol profissional e não estão disponíveis para  os escalões de formação, 

infelizmente. Os restantes balneários encontram-se na parte traseira do Estádio dos Arcos e são 

distribuídos pelas equipas da formação, não havendo alterações  ao longo do ano. 

 

Figura 6. Vista aérea do estádio do RAFC e instalações do Departamento de Formação (imagem retirada do 

website www.googleearth.com). 

 

Para além disto, podemos ainda encontrar nas instalações do RAFC dois gabinetes  médicos e 

de primeiros socorros, um gabinete para treinadores, três salas de reuniões, uma sala de imprensa, 

um museu, um bar e uma loja de produtos do clube. Existe ainda um parque de estacionamento  para 

os treinadores da formação, bem como o parque de estacionamento geral do estádio. 

Relativamente ao material de treino, a cada treinador são disponibilizados, no início    da 

temporada, um número considerável de sinalizadores, bem como de coletes (de várias cores e 

tamanhos) e bolas (T3, T4, T5), consoante o número de jogadores. O restante material, como cones, 

balizas (de diferentes dimensões), escadas, arcos e elásticos estão disponíveis numa zona específica 

para esse efeito, localizada numa arrecadação entre os campos 1 e 2 da formação. 

O clube possui ainda três câmaras com tripé, que podem ser utilizadas para filmar os jogos 
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das próprias equipas ou das equipas adversárias. 

O RAFC possui também uma residência, que serve o propósito de receber jogadores 

estrangeiros ou de outras zonas do país. Por último, em termos de transporte, o RAFC conta com dois 

autocarros, duas carrinhas e três carros, que são utilizados como transporte para jogos e para a 

observação de equipas adversárias ou de jogadores. 

Atualmente, encontram-se em construção as novas instalações do Departamento de   Formação 

do RAFC, que contarão com balneários e ginásio para uso exclusivo dos jogadores da formação. 

Espera-se que com a construção de novas infraestruturas não se esqueça de contemplar um melhor 

espaço para treino específico dos guarda-redes. 

 

1.5. Missão, Visão e Valores 

 

1.5.1. Missão 

Promover o Crescimento Desportivo e Social da Comunidade 

Através da prática profissional e amadora do Futebol, pretende-se promover o crescimento e 

o desenvolvimento desportivo e social da comunidade, especialmente dos mais jovens, com uma 

organização profissional para uma  prestação de serviços de qualidade. 

 

Formar o Jovem Futebolista 

A formação do jovem futebolista é um trabalho que requer bastante conhecimento, não só ao 

nível da metodologia de treino e das tendências evolutivas,   mas também de técnicas que possibilitem 

a motivação dos atletas. É também necessário ter a presença de espírito para ser capaz de compreender 

as dificuldades    e entraves que o atleta possa enfrentar ao longo da sua formação. Dito isto, a formação 

não se resume apenas ao treino em si, mas engloba muitas mais vertentes, tais como a educação e o 

acompanhamento do crescimento e maturação  dos atletas, a sensibilidade para os seus problemas, e a 

participação e acompanhamento em assuntos da sua vida pessoal, sejam eles a escola, o namoro  ou a 

discoteca, entre outras situações. 

 

Formar Atletas para a Equipa Sénior 

A formação do jogador tem como objetivo atingir o alto rendimento e, paralelamente, integrar 

o mesmo na equipa sénior. Para isso, é necessário que, ao  longo de todo o processo formativo, exista 
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uma racionalização e uma concetualização que estabeleça referências relativas à forma de jogar da 

equipa sénior. Desta forma, o processo passará pela formação de um jogador específico para uma 

forma de jogar específica. A formação deverá ser perspetivada e orientada para a construção de um 

jogador inteligente, capaz de interpretar as particularidades  do modelo de jogo adotado pelo clube e 

que tenha capacidades que lhe permitam transformar em ação as suas ideias.

No processo de formação de futuros atletas deve perseguir-se o desenvolvimento do jogador, 

quer ao nível de conhecimentos a adquirir, quer ao nível da eficácia das ações tático-técnicas 

individuais e coletivas. Este desenvolvimento será alcançado através do conteúdo dos exercícios 

aplicados em contexto de treino. 

 

1.5.2. Visão 

No RAFC, acredita-se que o espetáculo desportivo, proporcionado pela modalidade de 

Futebol, nos faculta um conjunto de valências e mais-valias que visam a promoção do desporto como 

instrumento essencial para o bem-estar físico e psicológico de toda a sociedade. 

Os profissionais do RAFC acreditam que, através do acolhimento, da aposta nos mais jovens 

e da criação de   condições dignas e necessárias à boa prática desportiva, se consegue dotar o clube de  

meios sustentados e de ferramentas de crescimento e desenvolvimento. 

Os profissionais do RAFC acreditam, também, que apenas com uma organização profissional 

na execução das  tarefas e funções, se pode orientar para um aumento quantitativo e qualitativo dos  

objetivos com garantia de sucesso. E, também, acreditam na reciprocidade e proporcionalidade do 

crescimento e progresso    do binómio clube-cidade e todos os fatores a ele inerentes. 

Uma filosofia de clube definida pelo estabelecimento de um conjunto de referências 

específicas que procurem direcionar a trajetória da organização do mesmo, não pode de  maneira 

nenhuma esquecer ou relegar para um plano secundário a sua formação. O ponto referencial de 

qualquer clube, no que respeita à formação, deve ser alicerçado numa filosofia que contemple a 

existência de um modelo de jogo. 

Através desta visão de um clube que se assume como entidade formadora de  jogadores, 

considera-se fundamental apresentar os seguintes objetivos: 

• Formar atletas jovens para os integrar na equipa sénior do clube; 

• Criar condições sustentadas para o engrandecimento do clube; 

• Potenciar o crescimento dos objetivos desportivos do clube; 

• Promover a prática desportiva junto dos mais jovens; 
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• Promover o crescimento e desenvolvimento recíproco do binómio clube-cidade. 

 

1.5.3. Valores 

Profissionalismo 

Apenas com profissionalismo na execução das tarefas é possível estar orientado  para o 

sucesso. 

 

Trabalho em equipa 

Embora a individualidade seja de extrema importância para o coletivo, esta apenas é 

potenciada quando promovida pelas ações e comportamentos de toda a equipa. 

 

Ambição e triunfo 

Uma mentalidade forte e ganhadora é o caminho para se atingir os  objetivos estabelecidos. 

 

Comunicação 

A disponibilidade para ouvir e dar resposta aos diferentes agentes desportivos e económicos 

é essencial para uma organização bem-sucedida. 

 

Inovação e Formação 

Uma estrutura competente na obtenção e processamento da informação é essencial    para planear, 

gerir e objetivar os sucessos futuros. 

 

1.6. Escola de Lazer 

No que respeita à formação, o RAFC possui uma escola de lazer destinada a jovens  do sexo 

masculino e feminino, com idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos. O principal objetivo deste 

tipo de formação é a formação integral do jovem atleta, que passa    pela promoção de hábitos de vida 

saudáveis (eg., alimentação saudável, prática regular de exercício físico, hábitos de higiene) e de 

vivências sócio afetivas promotoras  de uma cidadania consciente, responsável e participativa. Para 

além disso, é de extrema  importância a promoção do desenvolvimento de competências cognitivas, 

psicológicas, táticas, técnicas, condicionais e coordenativas, especificamente em relação à modalidade 

do Futebol, para que os atletas possam, mais tarde, vir a integrar os escalões superiores  do RAFC. 
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A escola de lazer possibilita ainda, a alguns atletas, a participação no seu primeiro contexto 

competitivo, permitindo-lhes vivenciar novas experiências que irão contribuir para a sua formação 

enquanto atleta e individuo. O RAFC possui, no contexto da escola de lazer, cinco equipas de 

competição que competem na Liga Carlos Alberto. Assim sendo, todos os atletas da escola de lazer 

têm a possibilidade de realizar dois treinos semanais (terças e quintas-feiras) e, os atletas que integram 

as equipas de competição, têm ainda a possibilidade de competir a cada fim de semana. Excetuando-

se na presente época devido à pandemia Covid-19, todas as competições não profissionais foram 

suspensas. 

Assim, só se manteve em competição a equipa A, a equipa B e a equipa de sub.23. Equipa 

essa que já integrava alguns jogadores dos sub.19, para que os mesmos se mantenham em competição. 

Por outro lado, o RAFC, optou por fazer o que normalmente se chama “queimar etapas na formação”, 

ou seja, colocou na equipa de sub.23 alguns sub.19, nos sub.19 alguns sub.17 e, assim, 

sucessivamente. No entanto, estas promoções de alguns jogadores também têm como objetivo que na 

próxima época se possa criar uma equipa competitiva de sub.21. 

 

1.7. O Futebol de Formação no RAFC 

O método de ensino do Futebol no RAFC é transversal a toda a  estrutura da formação, desde 

a escola de lazer, destinada a atletas entre os 4 e os 14 anos (masculinos e femininos) até aos escalões 

de competição, que vão desde o escalão   sub.10 ao escalão Sub.19. 

O RAFC conta com cinco equipas a competir na Liga Carlos Alberto, duas no Futebol  5 (Sub.7 

e Sub.8) e três no Futebol 7 (Sub.9, Sub.11, Sub.11b). Adicionalmente, o clube  conta ainda com dez 

equipas a competir a nível distrital em provas da A.F.P., três no Futebol 7 (Sub.10, Sub.10/11, 

Sub.11), uma no Futebol 9  (Sub.12) e seis no Futebol 11 (Sub.13b, Sub.13, Sub.14, Sub.15 B, Sub.16, 

Sub.18). Para além destas, há ainda três equipas que disputam os campeonatos nacionais de juniores 

C (Sub.15), de juniores B (Sub.17) e de juniores A (Sub.19). 

Numa fase inicial, de primeiro contacto com o Futebol, será fundamental que todos os  atletas 

possam ter sucesso nas tarefas que realizam, de forma que desenvolvam o gosto pela modalidade. 

Assim, deve-se privilegiar a potenciação de todos os atletas, independentemente das suas capacidades 

físicas ou técnicas. 

De notar que nos escalões    mais baixos há uma tendência para privilegiar o atleta forte e rápido, 

em detrimento do atleta com outro tipo de qualidades, por exemplo, a técnica. Nesse sentido, parece 

ser fundamental  a utilização de “formas condicionadas de jogo”, isto é, jogos menos complexos, num 

espaço mais reduzido e com um menor número de jogadores (1x1, 2x2, 3x3, 5x5). Isto permitirá que 
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os jogadores resolvam os vários problemas que lhes vão sendo apresentados, utilizando as diferentes 

valências que possuem. A utilização de “formas condicionadas de jogo” visa construir 

progressivamente a complexidade do jogo formal. Inicia-se através de jogos simples 1x1, seguindo-

se do 2x2, onde se abordam conteúdos   que não são possíveis no 1x1, como é o caso do princípio 

específico da cobertura defensiva e da cobertura ofensiva. O processo continua de forma sucessiva 

passando pelo 3x3, 5x5, 7x7, 9x9 e chegando, finalmente, ao 11x11. 

Esta estratégia tem como objetivo a obtenção de diferentes competências em cada uma das 

progressões, promovendo a resolução de diferentes obstáculos, em cada uma delas e proporcionando 

uma maior repetição do problema. Como consequência, irá ser desenvolvida a capacidade de resolver 

diferentes tipos de problemas, independentemente da complexidade do jogo. 

No que concerne ao Futebol de formação, o RAFC define duas missões primordiais   que vão 

para além da abordagem de âmbito desportivo: (i) formação integral do jovem atleta, isto é, a 

transmissão de valores que permitam que este se torne um indivíduo bem formado com capacidade 

para atingir os seus objetivos; (ii) formação de atletas que possam atingir e reforçar a equipa sénior. 

Nesse sentido, a formação do jovem atleta é levada a cabo tendo em conta a mentalidade inerente do 

clube e as ideias de jogo que estão presentes na equipa principal, permitindo que estes possuam 

conhecimento tático  e capacidades técnicas, físicas e psicológicas para conseguirem dar resposta ao 

nível da exigência necessária para atingir esse nível competitivo. 

Uma vez que o RAFC é um clube que compete ao mais alto nível no panorama nacional, toda 

a estrutura necessita de dar resposta ao nível de exigência imposta pela grandeza e ambições do clube. 

Assim sendo, são incutidos e exigidos valores fundamentais para que seja possível alcançar o sucesso 

desportivo, tais como profissionalismo, trabalho em equipa, ambição, comunicação, inovação e 

formação. 

 

1.8. Contexto Funcional 

1.8.1. Contexto Competitivo 

A equipa de Sub.19 do RAFC estava inserida num contexto competitivo com bastante 

exigência, visto tratar-se do campeonato nacional de Juniores A. Neste campeonato, todas as equipas 

adversárias têm treinadores e jogadores bastante competentes,  requerendo assim a máxima dedicação 

de cada um dos membros da equipa  técnica e do plantel para corresponder a essa exigência. 

Infelizmente, este campeonato não decorreu pela anormalidade existente e pela conjuntura sanitária 

atual. 
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De acordo com o regulamento da prova (F.FP.F., 2020),  a Federação Portuguesa de Futebol 

(FPF) esclareceu: 

- O Campeonato Nacional de Juniores A (Sub.19) é composto por 72 clubes, qualificados  nos 

termos do regulamento; 

- O Campeonato Nacional de Sub.19 é constituído por 3 fases, de acordo com o 

estabelecido nos números seguintes; 

- A Primeira Fase é composta por 72 clubes, os quais estão divididos em 6 séries (A, B, C, D, 

E e F) de 12 clubes. Em cada série, os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, na qualidade de 

visitante ou visitado; 

- O agrupamento das séries é elaborado de acordo com a localização geográfica dos  Clubes, 

em conformidade com o critério publicitado por Comunicado Oficial da F.P.F.; 

- Através de sorteio, são definidos os clubes que jogam 6 vezes na qualidade de visitado  e 5 

na qualidade de visitante; 

- Após terem sido realizadas as 11 jornadas da Primeira Fase, os 4 melhores classificados  de 

cada série, qualificam-se para a Segunda Fase - Apuramento de Campeão, enquanto os restantes 

disputam a Manutenção no Campeonato Nacional; 

- Na Segunda Fase (Apuramento de Campeão), os 24 clubes são divididos em 3 séries    (Série 

Norte, Série Centro, Série Sul), sendo cada série composta por 8 clubes que jogam duas vezes entre 

si, duas vezes e por pontos, uma vez na condição de visitante e  uma na condição de visitado, sendo o 

agrupamento das séries novamente elaborado de  acordo com a localização geográfica dos Clubes, em 

conformidade com o critério publicitado por Comunicado Oficial da F.P.F.; 

- O clube melhor classificado de cada série, mais os 2 clubes melhor Classificados em 2º lugar 

entre as séries da Segunda Fase – Apuramento de Campeão, são apurados para a Terceira Fase;

- O Representante da Região Autónoma dos Açores e o representante da Região Autónoma 

da Madeira, em conjunto com o terceiro clube classificado em 2º lugar na Segunda Fase – 

Apuramento Campeão e o Clube melhor classificado em 3º lugar no conjunto das séries da mesma 

fase, jogam entre si, uma vez e por pontos, no sistema de play-off em fase concentrada, para apurar 

o melhor clube para a 3ª Fase – Apuramento de Campeão; 

- Os 6 clubes apurados para a Terceira Fase – Apuramento de Campeão, jogam entre si duas 

vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outro na qualidade de visitado, para apurar o 

vencedor do Campeonato Nacional de Sub.19; 

- Os restantes 48 clubes, que não foram apurados para a Segunda Fase – Apuramento de 
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Campeão, disputam a Segunda Fase – Manutenção e Descida, divididos em 6 séries de 8 clubes cada, 

que jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante  e outra na qualidade de 

visitado, de acordo com o sorteio; 

- Na Segunda Fase (Manutenção e Descida), os clubes transitam com o mesmo número    de 

pontos obtidos da primeira fase da prova e mantêm-se nas mesmas séries; 

- Descem 18 clubes aos campeonatos distritais, correspondendo aos 3 clubes últimos 

classificados de cada série individualmente considerada, da Segunda Fase – Manutenção e Descida. 

 

1.9. Macro Contexto Concetual 

1.9.1. Treinador 

Atualmente, no contexto do Futebol, o treinador surge como figura central no processo de 

formação da equipa, tendo a função de o conduzir através da realização de um conjunto de 

competências específicas (Rosado & Mesquita, 2009). Dito isto, é indiscutível que o treinador deva, 

não só, ter conhecimentos específicos acerca da modalidade, mas também ter conhecimentos 

relacionados com outras áreas de intervenção desportiva não exclusivas ao Futebol (Abraham et al., 

2006). Com a crescente  profissionalização do desporto em geral, e do Futebol em particular, é 

imprescindível que  o treinador tenha conhecimentos que abranjam vários domínios, aumentando 

assim a abrangência e complexidade da sua atividade. 

Assim sendo, parece ser importante compreender quais as competências fundamentais no 

desempenho das funções de treinador, sendo igualmente importante o desenvolvimento destas 

competências no âmbito desta área de   intervenção específica. Neste sentido, o treinador  deve ter 

conhecimentos que abranjam diferentes áreas do conhecimento cientifico, tais como: a compreensão 

do funcionamento e comportamento humanos, os procedimentos pedagógicos, as estratégias de 

desenvolvimento social e psicológico, entre outros (Rosado & Mesquita, 2007). Assim, torna-se 

fundamental refletir acerca de algumas das competências mencionadas anteriormente e compreender 

de que forma estas influenciam a intervenção de um treinador de Futebol. 

Como referido, o treinador é o principal responsável pela condução da equipa nas diversas 

vertentes que envolvem o processo desportivo. Sendo assim, existem duas competências essenciais 

para que o treinador desempenhe com sucesso a    sua função – capacidade de liderança e capacidade 

de gestão. Estas valências conferem ao treinador a capacidade de monitorizar e controlar quer o plantel 

quer a equipa técnica,  de forma a aumentar o rendimento da equipa (Pinheiro et al., 2018). Para 

Barrow (1977) a liderança é um processo comportamental que visa influenciar indivíduos e grupos 
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na busca de um objetivo comum previamente estabelecido. Assim, é indiscutível que um bom 

treinador deva ser também um bom líder, no sentido em que este é responsável pela condução e gestão 

do processo desportivo, bem como pela definição de objetivos concretos que mobilizem todo o 

grupo (Rosado & Mesquita, 2009). 

Mais ainda, o treinador deve desenvolver constantemente as suas capacidades de liderança e 

de gestão, uma vez que é através destas que consegue mobilizar um grupo com um objetivo específico 

e comum (Santos et al., 2010). Aliás, a liderança de um treinador não está apenas relacionada com a 

modalidade em si, indo para além da condução do treino e da competição (Garganta, 2004). Esta 

competência está relacionada com as relações que este estabelece com os jogadores, com a sua equipa 

técnica, com a direção e com os adeptos. 

Assim sendo, o treinador deve ser capaz de estabelecer boas relações com os jogadores  e com 

os membros da equipa técnica, sendo isto fundamental para a obtenção de um bom rendimento 

desportivo (Serpa, 1990). Na mesma linha de raciocínio, Rosado (2000) sustenta que se torna 

fundamental que o treinador tenha competências ao nível da gestão de recursos humanos.  Duffy (2004) 

sustenta, também, a necessidade de o treinador desenvolver constantemente e continuamente 

competências relacionadas com a gestão, uma vez que lhe compete a coordenação de uma equipa 

técnica alargada, com indivíduos especializados em várias áreas de conhecimento. 

Estabelecida a importância da liderança e da gestão na construção de uma equipa   e no 

alcançar do sucesso desportivo, torna-se essencial compreender que fatores influenciam estas 

competências. Uma vez que o treinador é, em última instância, o responsável pelo    plantel e pela 

equipa técnica, parece fundamental que este tenha a capacidade de transmitir as suas ideias de uma 

forma clara, facilitando assim a colaboração entre todos  e, consequentemente, estando mais próximo 

de alcançar o sucesso (Shanahan &     Schefter, 1999). 

Para Launder e Piltz (1999) um dos fatores fundamentais e que mais impacto tem na eficiência 

de uma equipa durante a competição é a capacidade de comunicação, podendo esta influenciar de 

forma positiva ou negativa o rendimento, quer a nível individual quer coletivamente. Mais ainda, a 

comunicação permite estabelecer relações de proximidade com o grupo, influenciando a motivação 

dos jogadores na busca dos objetivos estabelecidos (Rosa, 2003). No que diz respeito à eficácia da 

comunicação verbal dos treinadores, verifica-se que existem dificuldades ao nível da receção da 

informação por parte dos jogadores (Arroyo et al., 2005) e a quantidade e natureza da informação que 

o treinador  transmite aos jogadores vai influenciar a capacidade que estes têm de reter e compreender 

a mesma (Mesquita, 2017). 
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Mais ainda, durante momentos competitivos, a capacidade dos jogadores de processar 

informação pode ser afetada pelos níveis emocionais e pela ansiedade sentida. Neste sentido, 

Mesquita (2017) sustenta que a capacidade de comunicação de um treinador deve ser constantemente 

desenvolvida, de forma que exista uma colaboração voluntária e ativa por parte dos jogadores. Esta 

colaboração deve verificar-se não só em momentos competitivos, mas ao   longo de todo o processo, 

permitindo um bom relacionamento com os diferentes    elementos constituintes do processo. 

No sentido de formar uma equipa coesa e capaz de atingir objetivos estabelecidos, à priori, é 

fundamental que sejam estabelecidas boas relações no seio do grupo. Montiel  (1997) defende que, 

sendo o treinador um gestor de pessoas, é essencial que este desenvolva e valorize a sua relação com 

os jogadores, bem como as relações entre os próprios jogadores. Isto promove um ambiente propício 

à criação de relações afetivas entre os diferentes constituintes do grupo, levando a que o sucesso 

desportivo se deve, em grande parte, à conjugação de esforços entre os treinadores e os atletas e que 

o rendimento dos jogadores vai  ser influenciado pelo efeito que o treinador consegue exercer sobre os 

mesmos, seja este  a nível afetivo, cognitivo ou comportamental (Alves et al., 1996). 

Assim sendo, e para ser possível criar este  ambiente favorável à promoção de bons 

relacionamentos, o treinador deve ter a capacidade de compreender os seus jogadores e de ajustar o 

seu comportamento às necessidades dos mesmos, motivando-os para adotar comportamentos que vão 

ao encontro do pretendido pelo treinador. Este ambiente favorável irá, em última instância, criar um 

contexto que permite alcançar o sucesso desportivo (Cushiona et al., 2006). 

No entanto, no contexto do Futebol de formação, existem outros fatores que são importantes 

no desempenho das funções de treinador. Atualmente, um dos maiores desafios da formação de 

treinadores é formar treinadores com “mente de qualidade” (Mesquita, 2017). Isto significa que o 

treinador deve  desenvolver capacidades como a correta aplicação dos conceitos teóricos ao contexto 

prático, a resolução de problemas, a reflexão acerca de todo o processo e a partilha e debate de ideias, 

promovendo assim um espírito crítico, que é fundamental no exercício das    funções de treinador. A 

reflexão é particularmente importante em ambientes onde os procedimentos são altamente flexíveis 

e com possibilidade de respostas muito variadas, como é o caso do Futebol de formação (Schön, 

1987). 

Devido à importância que é atribuída ao ensino do Futebol, o jogo deve ser compreendido e 

não sistematizado. Esta compreensão resulta do raciocínio que a  aprendizagem do jogador será tanto 

mais eficaz quanto mais autónomo este se torne ao longo do processo de aprendizagem. Neste sentido, 

Mesquita (2017) refere que é essencial que, nos programas de formação, sejam priorizadas estratégias 
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pedagógicas que permitam aos jogadores realizar uma associação entre entendimentos teóricos e 

problemas práticos. 

Com vista a um ensino do Futebol sustentado e que forme um jovem jogador autónomo e 

capaz de resolver diferentes problemas, é essencial que o jogador tenha também a liberdade de errar. 

Assim, para Garganta (2006) torna-se fundamental que o treinador não puna os erros, mas sim que os 

identifique, utilizando-os para fazer progredir   os jogadores. Na mesma linha de raciocínio, a falta de 

identificação dos erros inibe a evolução, uma vez que os erros são o perfeito contraste relativamente 

aos comportamentos alvo, sendo fundamentais para ajudar e corrigir o processo, impondo- se como 

momentos pedagógicos (Garganta, 2004). 

No entanto, e importa referir, todos os treinadores da formação ou mesmo do Futebol 

profissional pouco se importam com o treino específico de GR e com a sua evolução. Ainda não está 

incutido na mentalidade dos treinadores principais, que os GR são parte integrante e importante no 

jogo. 

 

1.9.2. Jogo Desportivo Coletivo 

As modalidades desportivas podem ser classificadas de acordo com as suas caraterísticas e, 

nesse sentido, o Futebol pode ser enquadrado num quadro concetual que se designa por JDC 

(Gréhaigne & Guillon, 1992). Os JDCs são caracterizados por relações complexas de cooperação e 

oposição, realizadas pelos jogadores que compõem cada uma das equipas. Assim sendo, face a esta 

complexidade  e às relações que se vão estabelecendo durante o jogo, este assume um caráter 

imprevisível e aleatório (Metzler, 1987). 

Tal como defende Guilherme (2004), o jogo de Futebol trata-se de um confronto de dois 

sistemas complexos, que são as equipas, e de vários subsistemas, que são os jogadores, que interagem 

entre si com um objetivo em comum. Uma vez que o Futebol se trata, então, do confronto entre 

dois sistemas complexos, torna-se fundamental compreender estes sistemas e quais as implicações 

dos confrontos entre estes. Segundo  Couture e Valcartier (2007), um sistema trata-se de um conjunto 

de interações e relações estabelecidas entre as partes que o compõem, bem como de todos os fatores 

que o envolvem, criando uma dinâmica de funcionamento no tempo e no espaço. 

Assim sendo,   o confronto entre dois sistemas no contexto do jogo de Futebol, pode ser 

interpretado como o confronto de duas dinâmicas de funcionamento e de resolução de problemas 

distintas, com um objetivo concorrente. Devido ao facto de as duas equipas competirem  para um 

mesmo objetivo, temos então um jogo de oposição de sistemas, justificando assim que o jogo é um 
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fenómeno imprevisível e aleatório (Metzler, 1987). 

No sentido de classificar os JDCs, Gréhaigne e Guillon (1992) referem que estes podem ser 

caracterizados por três grandes categorias de problemas, sendo estas do plano  espacial e temporal, do 

plano informacional e do plano organizacional. No que concerne ao plano espacial e temporal, os 

problemas prendem-se, na fase ofensiva, com a utilização   da bola a nível individual e coletivo, na 

tentativa de ultrapassar os adversários. Em relação  à fase defensiva, os problemas do plano espacial e 

temporal passam pela produção de obstáculos que visem dificultar ou impedir o movimento da bola 

e dos jogadores adversários, com o objetivo de recuperar a posse da bola. 

Relativamente ao plano informacional, os problemas estão relacionados com a criação de 

incerteza nos adversários e criação de previsibilidade e confiança nos colegas.   Por último, no que toca 

ao plano organizacional, os problemas relacionam-se com a integração da ideia coletiva na ação 

individual, e vice-versa. 

Tendo em conta todos os aspetos acima mencionados, pode-se afirmar que o Futebol se trata 

de um sistema complexo. Esta complexidade decorre não só de todas as  categorias de problemas 

referidas, mas também do facto de o jogo não obedecer a uma  sequência previsível de acontecimentos, 

o que o torna muito imprevisível. Finalmente, a complexidade deve-se também à presença de sistemas 

com componentes numerosas e   variadas que a todo o momento são sujeitos a alterações (Scott & 

Bruce, 1995). 

Com o objetivo de criar alguma estabilidade e previsibilidade dentro deste contexto  complexo, 

aleatório e imprevisível, surge a necessidade de encontrar estratégias que transmitam aos jogadores 

regras e comportamentos a adotar, que irão resultar numa menor aleatoriedade do jogo. Nesse 

sentido, torna-se importante criar um conjunto de referências, baseadas em princípios de jogo que 

orientem a equipa durante as fases ofensiva e defensiva (Castelo, 1994). Estes princípios visam 

conferir organização  aos diferentes momentos do jogo, sendo fundamentais na criação de um modelo 

de jogo. 

 

1.9.3. Modelo de Jogo 

A construção de uma equipa de Futebol pressupõe o desenvolvimento de uma identidade 

coletiva e de uma linguagem que todos os jogadores compreendam, que permite o estabelecimento de 

comportamentos comuns. Através destes comportamentos   é possível estabelecer algumas regras que 

orientem as ações dos jogadores nas fases ofensiva e defensiva (Ramos, 2009). 
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Para a construção de uma identidade enquanto equipa, que permita a identificação   dos 

jogadores com a mesma, é indispensável que o treinador tenha definida a forma como   a equipa deve 

jogar, ou seja, como os jogadores se organizam em campo e como interagem entre si. Desta forma, é 

possível ao treinador criar um modelo de jogo sustentado e baseado na sua conceção de jogo (Salgado, 

2009). Esta conceção de jogo consiste na visão do treinador e na forma como este organiza as suas 

ideias na procura do estabelecimento de princípios e regras de ação para os jogadores (Casanova & 

Pacheco, 2020; Guilherme, 2004).  Mais ainda, a construção de uma identidade coletiva parte 

inicialmente da conceção de jogo do treinador, isto é, da forma como este idealiza a organização da 

sua equipa e da forma como pretende que os jogadores resolvam os problemas que surgem no curso 

do jogo (Azevedo, 2011). 

Apesar da importância da conceção de jogo do treinador, a construção de um modelo de jogo 

não está apenas dependente da sua ideia de jogo. Aliás, modelo de jogo    é um conceito muito utilizado 

no contexto futebolístico, sendo que várias vezes de uma forma menos correta, e não tendo em conta 

a verdadeira complexidade que este suscita  (Carvalhal et al., 2014). O modelo de jogo é muitas vezes 

entendido como o sistema tático  utilizado por determinada equipa, no entanto, é muito mais do que a 

disposição inicial dos jogadores no terreno de jogo. Na procura da definição deste conceito, é 

fundamental compreender quais as ideias que o englobam e de que forma o modelo de jogo influencia  

a forma de jogar de uma equipa. 

Para Tamarit (2013) a construção de um modelo de jogo assenta, fundamentalmente, em 6 

pilares, sendo eles: a ideia de jogo do treinador, a história do clube, os aspetos culturais, os objetivos 

e estrutura do clube, o sistema tático adotado e,   por fim, as caraterísticas dos jogadores que compõem 

o plantel. Também, para Tamarit (2013), o modelo de jogo é entendido como um processo em 

constante evolução e que depende dos jogadores, não só através da operacionalização das ideias, mas 

também através do constante diálogo destes com o treinador, na busca da resolução dos problemas com 

que  são confrontados e na respetiva evolução que essas interações permitem. 

Nesse sentido, a construção e implementação deste modelo de jogo, decorre não só das ideias 

do treinador e da transmissão de ideias deste para os jogadores, mas também da interpretação que os 

mesmos atribuem a essas ideias, que devem ser compreendidas e interiorizadas pelos jogadores 

individual e coletivamente (Gouveia, 2019). 

De acordo com Azevedo (2011) o modelo de jogo é a representação da forma como os 

jogadores se relacionam, expressando uma identidade coletiva, que se manifesta através de inúmeros 

princípios, subprincípios e sub dos subprincípios. Para além desta identidade coletiva, o modelo de 
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jogo consiste, também, na identidade individual de cada jogador (Azevedo, 2011). A expressão   destas 

identidades individuais dentro da organização coletiva evidencia, em diferentes momentos do jogo, 

comportamentos padrões coletivos que podem ser observados várias  vezes ao longo de um jogo. 

De acordo com Pinto e Garganta (1989), o modelo de jogo consiste no estabelecimento de 

referências que guiem o comportamento dos jogadores na fase ofensiva e defensiva baseando-se, 

também, em princípios e subprincípios. 

Tendo em conta o que foi referido anteriormente, torna-se claro que a construção de uma 

equipa pressupõe, indiscutivelmente, a criação de uma linguagem própria e de uma identidade 

específica com a qual os jogadores se identifiquem individualmente. Isto irá permitir uma união de 

ideias e comportamentos dirigidos com objetivos comuns. Estes objetivos só podem ser alcançados 

através da construção de um conjunto de referências de ação nas quais estará sustentado o modelo de 

jogo. Este conjunto de referências permite orientar os jogadores nos diferentes momentos de jogo e 

confere alguma previsibilidade ao jogo, tornando um contexto complexo, que é o jogo, num contexto 

ligeiramente menos complexo de diferentes fases e momentos de jogo. 

 

1.9.4. Processo e Exercício de Treino 

Na procura de atingir o sucesso desportivo enquanto treinador, e enquanto equipa, é   

fundamental organizar a época desportiva. A construção de uma equipa não pode ser um  processo 

aleatório, devendo ser planificada tendo em conta vários parâmetros. Estes parâmetros vão, 

indiscutivelmente, influenciar o processo de aprendizagem dos jogadores  e, consequentemente, a 

forma de jogar da equipa e a sua performance. De acordo com Guilherme (2004), a ideia de jogo do 

treinador é um aspeto fundamental na organização de uma equipa. Se o treinador tiver esta ideia 

claramente definida, bem como os comportamentos que pretende que a equipa adote, será muito mais 

fácil estruturar, organizar e controlar o processo de treino e jogo. 

Para além disto, outro dos fatores que influencia a planificação do processo de treino é, 

segundo Garganta (1993), a forma como se periodiza a época desportiva, ou seja, a maneira como 

esta é dividida em diferentes períodos temporais. Cada um destes períodos de tempo terá objetivos 

distintos, mas com uma finalidade comum, aumentar os níveis de rendimento e de sucesso de uma 

equipa. A forma como é organizada esta divisão irá, evidentemente, influenciar a planificação e a 

estruturação dos conteúdos a abordar. 

Um dos fatores mais relevantes, e que mais influencia a performance de uma equipa, é o treino. 

Nesse sentido, é indispensável compreender como conduzir este processo (Queiroz, 1986), 



37  

ressalvando-se, ainda, que o meio mais importante de preparação de uma equipa é o exercício, e que 

cabe ao treinador selecionar os exercícios  mais eficazes e que permitam o aumento do rendimento da 

equipa. 

Para Garganta (2004), treinar comporta uma ação que permite modelar jogadores   e equipas, 

ou seja, trata-se de provocar adaptações individuais e coletivas. Já para Casanova e Pacheco (2020), 

o treino é um processo pedagógico que tem como objetivo desenvolver as capacidades técnicas, 

táticas, físicas e psicológicas dos jogadores  e das equipas. Este desenvolvimento é conseguido através 

da planificação e sistematização dos exercícios, orientados por regras e constrangimentos coerentes 

com o os objetivos dos mesmos. Garganta (1997) ressalva, ainda, que o modelo de performance que 

se tenta atingir é desenvolvido pelo estabelecimento de relações coerentes entre o modelo de jogo 

adotado, a lógica do jogador e a lógica do processo de treino. Assim, afirma-se que a ideia de jogo 

tem um papel fundamental na planificação e desenvolvimento do processo de treino, uma vez que a 

performance dos jogadores e da  equipa decorre da forma como se treina e da coerência entre a forma 

de treinar e a forma   de jogar (Castelo, 2002). 

Segundo Garganta (1997), os comportamentos adotados pelos jogadores durante o jogo não 

são aleatórios, mas sim o resultado de aprendizagens e adaptações induzidas  pelo processo de treino. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o processo de treino torna-se fundamental para potenciar a 

performance competitiva, uma vez que é através deste que   os jogadores se vão identificar com as 

ideias do treinador. E que a modelação do jogo e do treino permitem estabelecer os objetivos de 

performance, de aprendizagem e de treino. A modelação do jogo e do treino permitem, também, 

elaborar  e selecionar exercícios que façam emergir problemas que vão de encontro ao perspetivado 

pelo treinador, de forma a promover determinado tipo de comportamentos (Castelo, 1996). Deste 

modo, o treino e, consequentemente, os exercícios selecionados pelo treinador, irão relacionar-se de 

uma forma positiva ou negativa com o rendimento desportivo, assumindo um papel fundamental no 

processo de construção de uma equipa   (Ramos, 2009). 

Definida a importância do desenvolvimento de um processo de treino coerente e sustentado 

pelo modelo de jogo, urge agora compreender que fatores influenciam o exercício de treino. É 

fundamental, ainda, perceber de que forma podem ser manipulados    estes exercícios, sendo que o 

objetivo é torná-los eficazes na promoção de determinados comportamentos. 

Segundo Teodorescu (1984), o exercício trata-se de um ato motor repetido sistematicamente 

que se baseia na realização de diferentes movimentos, sendo estes executados e coordenados com um 

determinado objetivo. De acordo com Castelo (2002), o exercício compreende a unidade lógica de 
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planificação e estruturação de um treino, tratando-se de uma ferramenta pedagógica cujo objetivo é a 

melhoria da performance desportiva, dotando o jogador de capacidades para dar resposta às diferentes 

situações competitivas para um objetivo específico. 

No sentido de compreender como organizar, estruturar e operacionalizar exercícios    ao longo 

do processo de treino, Castelo (1996) prevê que existem duas características fundamentais do 

exercício, sendo elas a identidade e a especificidade. O autor defende, ainda, que na procura de uma 

melhoria de performance desportiva, o treino deverá sempre ser conduzido tendo em conta estas 

características. Neste sentido, a especificidade de um exercício de treino é determinada pela 

estruturação de conteúdos de uma forma sustentada e coerente com a ideia de jogo do treinador. Esta 

especificidade deve resultar   numa adaptação funcional por parte dos jogadores e, em última instância, 

manifestar-se numa melhoria do rendimento da equipa (Castelo, 1996). Ainda de acordo com 

Carvalhal  et al. (2014) um exercício pretende ser específico à ideia de jogo, isto é, a organização e 

estruturação dos exercícios devem ter em conta a forma como o treinador pretende que os problemas 

sejam resolvidos. 

Estando então compreendida a importância da especificidade dos exercícios, é também 

essencial compreender quais as diferenças entre os vários exercícios e compreender que é possível 

classificá-los consoante as suas características e objetivos. Assim, a organização e a estruturação do 

treino devem realizar-se de forma consciente, utilizando diferentes tipos de exercícios, de forma a 

alcançar-se os objetivos  que estes promovem. 

Tendo em conta as características dos  vários exercícios, eles agregam-se em três grandes 

categorias, sendo estas de preparação geral, específicos de preparação geral e específicos de 

preparação (Castelo, 2009). Os exercícios de preparação geral são os que se focam na condição física 

dos jogadores. Esta categoria de exercícios não leva em consideração os diferentes contextos de jogo, 

o   modelo de jogo implementado pela equipa, nem as condicionantes específicas do jogo de Futebol. 

Os exercícios específicos de preparação geral dizem respeito a exercícios cuja interação do jogador 

com a bola é promovida, mas descontextualizada do objetivo principal do jogo e das ideias 

pretendidas. Por último, os exercícios específicos de preparação são exercícios que visam 

aproximar-se o mais possível do contexto específico de jogo, envolvendo as diferentes 

componentes que estão presentes neste contexto competitivo,    como as técnicas, táticas e físicas, 

psicológicas. 

Por outro lado, Guilherme (2011) defende outra classificação dos exercícios de treino. O autor 

refere que, tendo em conta as diferentes características dos exercícios, estes podem ser classificados 
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em três grupos, nomeadamente os exercícios gerais, os exercícios especiais e os exercícios de 

competição. Relativamente aos exercícios gerais,   estes podem ser dirigidos, visando melhorias das 

capacidades motoras  que influenciam a capacidade técnica e tática, e não dirigidos, visando a 

recuperação e o              desenvolvimento do jogador de uma forma global. Os exercícios especiais podem ser 

de instrução, exercícios com um grau de complexidade diminuída e que dirigem a atenção para a 

aprendizagem técnica e tática, e condicionantes, exercícios que dirigem a atenção  para o alcançar do 

objetivo, procurando o desenvolvimento de capacidades motoras relacionadas com a técnica e a 

consolidação das mesmas. Por último, os exercícios de competição têm o objetivo de desenvolver e 

estabilizar o rendimento através do desenvolvimento de capacidades motoras específicas com 

exigências semelhantes às da  competição. 

Posto isto, torna-se fundamental compreender como são realizados os exercícios e    quais os 

fatores que vão influenciar a sua eficácia. Nesse sentido, alguns autores referem que  uma  manipulação 

apropriada dos constrangimentos de um exercício pode conduzir a atenção  dos jogadores para 

determinadas fontes de informação que sejam fundamentais para a execução do mesmo (Araújo et 

al., 2005). Assim sendo, uma das funções mais importantes do treinador, em     contexto de treino, é 

identificar e compreender os constrangimentos que mais influenciam o exercício e que promovem 

determinadas dinâmicas e comportamentos pretendidos pelo  mesmo (Grehaigne et al., 1997). 

Desta forma, o treino de Futebol procura o desenvolvimento de ações motoras que 

influenciem, de forma positiva, a capacidade de os jogadores  resolverem problemas. Importa, então, 

compreender em que consistem estas capacidades e de que forma é possível desenvolver as mesmas. 

No contexto do Futebol,  existem quatro dimensões preponderantes que influenciam o rendimento 

desportivo, sendo elas a técnica, a tática, a física e a psicológica (Casanova & Pacheco, 2020; 

Guilherme, 2004). 

No que respeita à técnica, esta é apresentada por Garganta e Pinto (1998) como a capacidade 

de, perante a oposição, responder aos problemas impostos pelo jogo,  adotando comportamentos e 

ações com o objetivo de recuperar, conservar e progredir com a bola. Noutro sentido, Garganta (1997) 

refere que a técnica diz respeito a ações motoras específicas que permitem resolver tarefas de jogo. 

Para Mutti (2003), a técnica consiste na execução individual dos fundamentos básicos do Futebol, 

como é o caso do passe, do remate, da receção, do drible, entre outros. 

Tendo em conta o referido anteriormente, as habilidades técnicas deverão então ser 

equacionadas em interação com a dimensão tática (Garganta, 2004). Tani (2002) reporta que, caso o 

processo de treino não seja conduzido de forma a integrar diferentes contextos que contemplem 
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habilidades motoras, os jogadores não terão a capacidade de  resolver problemas que surjam em 

contextos específicos de jogo. Mais ainda, Bunker e Thorpe (1982) referem que a técnica abordada 

de forma descontextualizada dos requisitos táticos revela um transfere muito diminuto para o jogo. 

Neste sentido, torna- se fundamental aliar as dimensões técnica e tática, de forma a conseguir que a 

técnica seja sempre desenvolvida de forma integrada, com contextos que representem os problemas 

a resolver em jogo. 

Dito isto, urge compreender em que consiste a tática, e como aliar esta dimensão à dimensão 

técnica. De um ponto de vista  organizacional, Garganta e Oliveira (1996) consideram que a tática diz 

respeito à capacidade de gestão do espaço, no que concerne aos posicionamentos e deslocamentos,  com 

o intuito de resolver os problemas do jogo, quer de forma individual, quer de forma  coletiva. A mesma 

posição é defendida por Teoldo et al. (2015), que referem,  no entanto, que a dimensão tática, vista 

apenas deste ponto de vista organizacional, se trata de uma visão demasiado simplista deste conceito. 

Nesse sentido, os autores defendem que a dimensão tática deve assumir um papel emergente que 

conduza e dê sentido a todas as outras dimensões. 

Assim, entende-se o conceito de tática como uma dimensão que coordena todo o processo, 

influenciando todas as outras dimensões, sendo estas também igualmente relevantes (Carvalhal et al., 

2014), tendo um papel essencial na condução de todo o processo de jogo e de treino, tanto que na 

maioria das vezes os principais problemas com que as equipas se deparam são de ordem tática 

(Queiroz, 1986). Posto isto, cabe ao treinador planear e estruturar o processo de treino, de forma que 

todas as dimensões possam ser trabalhadas de uma forma integrada, e não de forma isolada 

(Lourenço, 2003). 

Uma vez abordadas as dimensões técnica e tática, é agora essencial abordar a dimensão física, 

uma vez que esta tem uma grande influência nestas duas dimensões e, consequentemente, no 

rendimento final. No sentido de descrever o tipo de esforço realizado por um jogador de Futebol, 

Soares (2005) sustenta que, consoante a função específica do jogador, este pode percorrer entre oito e 

doze quilómetros por jogo. Soares e Rebelo    (2013) reportaram que da distância total percorrida pelo 

jogador durante o jogo, 70% consiste  em deslocamentos de baixa intensidade. Os autores referem, 

ainda, que a distância percorrida e o tempo despendido em deslocamentos realizados à velocidade 

máxima são muito variáveis, sendo o valor médio de cada deslocamento de quinze metros e com uma 

duração de três segundos. 

Neste sentido, para Soares (2005) um jogo de Futebol pode ser caracterizado como um esforço 

de intensidade muito elevada, marcado por esforços intermitentes com sequências aleatórias de 
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esforço e repouso. Assim sendo, e tendo em conta o tipo de esforço a que os jogadores são sujeitos, 

pode entender-se que na vertente fisiológica, o Futebol apresenta um perfil bioenergético misto com 

uma grande  participação do metabolismo aeróbio. A avaliação da participação deste metabolismo no 

jogo pode ser calculada, de forma indireta, a partir do estudo contínuo da frequência cardíaca 

(FC). Existem vários estudos neste âmbito que apresentam dados relativamente concordantes, 

referindo valores médios da FC de 160 a 170 batimentos por minuto durante o jogo. No entanto, 

também, se verifica que frequentemente se atinge a FC máxima, intercalando estes esforços com 

períodos de recuperação quase completa (Soares, 2005). 

Desta forma, é fundamental que os jogadores desenvolvam diferentes capacidades para dar uma 

resposta mais eficiente em jogo. Os efeitos do treino podem-se manifestar através de variadas 

adaptações. Estas podem ocorrer em vários sistemas, aparelhos, órgãos, tecidos e células, visando um 

aumento da capacidade de obtenção de  energia e a sua utilização de forma eficiente. Assim, na procura 

de um maior rendimento  individual dos jogadores, é essencial desenvolver a eficiência do sistema 

aeróbio.  Segundo Soares e Rebelo (2013), o treino aeróbio irá produzir uma melhoria da performance 

global do atleta, sendo esta conseguida devido a quatro fatores: aumento da  distância total percorrida, 

aumento da intensidade do trabalho realizado, aumento do número de sprints por jogo e aumento das 

fases de envolvimento com bola. 

Apesar da preponderância do metabolismo aeróbio, também o metabolismo anaeróbio 

contribui fortemente para a performance global do jogador. De forma a melhor compreender a 

participação do metabolismo anaeróbio em jogo, Soares (2005) sustenta que é frequente utilizar a 

concentração de lactato como indicador da solicitação deste tipo de metabolismo.  Durante um jogo de 

Futebol, tem sido constatado que existe grandes variações na concentração de lactato, sendo que os 

valores máximos se compreendem entre os 10 e os 15 mmol/l nas fases mais intensas, e que os valores 

médios se encontram entre os 4  e os 8 mmol/l (Soares, 2005). Isto evidencia que no Futebol existe uma 

ampla participação   do metabolismo glicolítico e que esta modalidade é de extrema exigência física. 

Apesar da relevância desta informação, é importante destacar a diminuição das concentrações 

de  lactato da primeira para a segunda parte do jogo (ver Figura 7), sendo este um fator que evidencia 

a importância do contributo do sistema anaeróbio para a performance do jogador. 
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Figura 7. Concentração de lactato ao longo de um jogo de Futebol (adaptado de Soares, 2005). 

 

A diminuição das concentrações de lactato na segunda parte do jogo é acompanhada de uma 

menor produção de amónia (Soares, 2005). Na fase inicial do jogo verifica-se um  aumento na 

concentração deste composto, seguida de uma diminuição do mesmo. Isto indica uma ampla 

mobilização dos fosfagénios de alta energia (adenosina trifosfato – ATP e fosfocreatina – CP) e a 

consequente degradação ao longo do jogo. A diminuição das concentrações de lactato está 

relacionada com a diminuição da concentração de glicogénio muscular no final dos jogos (ver Figura 

8), uma vez que este é fundamental para   a produção de lactato. 

 

Figura 8. Concentrações de glicogénio muscular antes, no intervalo e depois de um jogo de Futebol (adaptado 

de Soares, 2005). 

 

No que respeita à avaliação da glicemia ao longo do jogo, verifica-se uma diminuição  

importante nas concentrações de glicose no sangue nas fases iniciais da segunda parte,   sendo que esta 
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concentração volta a aumentar nas fases finais do jogo. Estas afirmações são também sustentadas pela 

confirmação do aumento da concentração de glicerol, indicador indireto da metabolização de gorduras, 

revelando assim uma menor participação do metabolismo glicolítico e uma maior participação do 

metabolismo oxidativo (ver Figura 9). 

 

Figura 9. Concentração de ácidos gordos livres ao longo de um jogo de Futebol (adaptado de Soares, 2005). 

 

Dito isto, é possível concluir a importância do treino anaeróbio lático, bem como das 

estratégias que visam aumentar as concentrações de glicogénio antes do jogo e a conservação das 

mesmas ao longo do tempo (Soares, 2005). 

Compreendida a importância destes dois sistemas energéticos e o tipo de esforço realizado 

pelos jogadores durante o jogo, parece também evidente concluir a importância  do treino da força no 

âmbito do Futebol. De acordo com Soares (2005), o treino da força,   no contexto do Futebol, tem 

como objetivos o aumento da qualidade do gesto técnico, conseguido pelo aumento da funcionalidade 

muscular; o aumento da resistência à fadiga;    a diminuição dos fatores de risco de lesão associados à 

fadiga e a prevenção de lesões, conseguida através de uma melhor estabilidade articular. 

Segundo Soares (2005), uma das mais importantes adaptações ao treino de resistência é o 

aumento da rede vascular dos músculos, isto é, o aumento do número de capilares sanguíneos. Este 

aumento permite aos músculos ter um maior aporte de oxigénio e nutrientes, bem como uma maior 

remoção de metabolitos e calor. Outra importante adaptação, decorrente do treino de resistência, é o 

aumento da funcionalidade das mitocôndrias, quer através do aumento da sua dimensão, quer através 

do aumento do número total de mitocôndrias. 

Através desta adaptação, verifica-se um aumento da capacidade de metabolizar substratos 
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energéticos de forma oxidativa. Também, devido a uma maior funcionalidade das mitocôndrias, o 

jogador aumenta também a sua capacidade de recuperar, uma vez que terá uma maior capacidade de 

oxidar o lactato produzido (Alonso, 2001). Nesse sentido, o treino da resistência resulta num conjunto 

de adaptações que permitem que o jogador prolongue  o esforço de uma forma mais intensa e duradora 

e que recupere desse esforço de forma  mais eficientemente. 

Tendo em mente o referido, o treinador deve refletir acerca da organização e estruturação do 

treino em termos da carga administrada, nomeadamente em relação à intensidade dos exercícios e 

respetivos tempos de recuperação, de forma a potenciar as adaptações conseguidas através deste 

processo. 

Esclarecida a importância do treino da resistência muscular no contexto do Futebol,  importa 

agora compreender que as manifestações de força têm influência sobre a condição física dos 

jogadores e sobre o rendimento dos mesmos. Nesta linha de raciocínio, Soares (2005) refere que, 

tendo a conta a modalidade em causa, a manifestação de força implica uma grande velocidade na 

execução de alguns movimentos, sugerindo a importância do desenvolvimento do treino de força 

explosiva. O autor refere, ainda, que é essencial que os atletas tenham a capacidade de produzir 

elevados níveis de força em espaços de tempo muito curtos. Com vista a um aumento dos índices de 

força  explosiva dos jogadores, existem pressupostos que devem ser cumpridos. 

Segundo Alonso (2001), um desses pressupostos que antecede a implementação do treino da 

força explosiva, os jogadores devem aumentar a coordenação intramuscular através do treino da força 

máxima. Neste sentido, o autor refere ainda que, após a existência de uma contração muscular 

devidamente sincronizada, as fibras musculares serão mais eficientes na realização do trabalho de 

força explosiva. Para além    disto, o autor também refere que, na segunda metade do período 

preparatório, haja um aumento  significativo do treino força máxima dos jogadores. Assim sendo, a 

força máxima deve ser desenvolvida durante o período preparatório, permitindo que o treino de força 

explosiva possa ser introduzido no início do período competitivo. 

Concluindo, é indiscutível que a melhoria da condição física dos jogadores seja um dos 

pressupostos para uma melhoria do rendimento desportivo. Um jogador que esteja bem preparado 

fisicamente conseguirá dar resposta à exigência física que é imposta pelo jogo, e terá a capacidade de 

focar a sua atenção nas restantes dimensões que compõem  a modalidade, estando assim mais perto de 

atingir um bom rendimento desportivo. 
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1.9.5. Análise de Jogo 

Atualmente, o sucesso desportivo no contexto do Futebol está cada vez mais relacionado com 

conhecimentos de diferentes áreas de intervenção (Carvalhal et al., 2014). Neste sentido, Pinheiro et 

al. (2018) referem que os treinadores procuram cada vez mais controlar todas as variáveis relacionadas 

com a performance da equipa. No  âmbito da análise da performance da própria equipa e de equipas 

adversárias, são utilizadas várias denominações, como observação de jogo, análise de jogo e 

interpretação  de jogo (Garganta, 2001). Porém, Garganta (1997) esclarece que a expressão mais 

utilizada na literatura é a análise de jogo, considerando que esta designação engloba todas  as fases do 

processo que dizem respeito à observação, à notação dos dados e à sua interpretação. A informação 

obtida através desta análise é considerada uma das variáveis que mais influencia o rendimento 

desportivo (Hughes & Franks, 2005). Neste sentido, Ventura (2013) defende que a observação, 

análise e interpretação da performance das equipas torna-se fundamental para o planeamento e 

intervenção do treinador no que respeita o processo de treino. 

No que concerne à análise   da própria equipa, os comportamentos apresentados  em jogo são 

decorrentes das adaptações alcançadas durante o processo de treino (Ventura, 2013). Deste modo, e 

tendo em conta a influência do treino na performance da equipa em jogo, é crucial que o processo de 

treino seja ajustado constantemente, procurando dar resposta às debilidades que possam ter sido 

observadas durante o  momento competitivo. Nesta linha de raciocínio, Ventura (2013) refere que a 

análise de jogo permite conduzir o processo de treino de uma forma sustentada. 

Para Carneiro (2018), caso a análise de jogo da própria equipa não seja realizada ao pormenor 

e com atenção ao detalhe, o treinador corre o risco de não conseguir obter toda a informação relevante 

na busca de uma melhoria de rendimento. Mais ainda, Garganta (2001) refere que a análise da 

performance possibilita o entendimento da atividade de jogadores e equipas, a identificação da 

presença ou ausência de comportamentos relacionados com a eficácia de processos, o 

desenvolvimento de métodos de treino que garantam uma maior especificidade e, por último, a 

identificação de tendências evolutivas do jogo. 

Esclarecida a importância da análise de jogo para a potenciação do rendimento individual e 

coletivo da equipa, é também importante compreender qual a importância da   análise das equipas 

adversárias. Para Castelo (1996), a observação da equipa adversária é essencial para uma melhor 

preparação do jogo, uma vez que esta fornece ao  treinador informações específicas que facilitam a 

elaboração de uma estratégia de jogo. Nesta linha de raciocínio, Garganta (2001) acrescenta que, ao 

nível da preparação das equipas  para a competição, o Scouting é uma ferramenta de extrema 

importância, utilizada atualmente por grande parte dos treinadores. Segundo Gomelski (1990), o 
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Scouting diz respeito à observação, registo e compreensão das características coletivas e individuais 

do                                     adversário, no que concerne às diferentes dimensões que compõem a modalidade. Para Wooden 

(1999) o Scouting permite não só obter informação acerca do adversário, mas também analisar de 

que forma o conteúdo dessa informação irá influenciar a própria equipa. Nesta linha de raciocínio, 

Martins (2000) propôs quatro objetivos específicos do Scouting, sendo eles: a caracterização do jogo 

do adversário, o apoio ao treino, a avaliação do trabalho desenvolvido e a avaliação do desempenho 

da equipa. 

No sentido de esclarecer a importância do desenvolvimento do Scouting, Garganta   (2000) 

refere que este permite a identificação dos principais problemas da equipa; a interpretação da 

organização das equipas e a identificação das ações que influenciam a qualidade do jogo; a 

planificação e organização do treino de forma a aumentar a especificidade dos conteúdos abordados; 

o estabelecimento de planos táticos em conformidade com o adversário; o controlo de treino; e a 

avaliação da eficácia da intervenção. 

Concluindo, a utilização de todas estas ferramentas confere ao treinador uma visão  abrangente 

e detalhada acerca da própria equipa e das equipas adversárias. Desta forma, o treinador terá acesso a 

informações essenciais para uma melhor planificação e  adaptação do processo de treino. Posto isto, 

parece evidente que a análise de jogo constitui uma área intervenção indispensável para alcançar o 

sucesso desportivo. 
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2. Caracterização da equipa, do treino e da competição

 

O presente capítulo tem como propósito descrever a operacionalização do processo de estágio  

de forma refletida e crítica, e justificar as opções tomadas em relação às estratégias e metodologias 

implementadas na equipa   de Sub.19 A do RAFC, na época desportiva de 2020/2021. 

Este capítulo irá apresentar uma descrição e reflexão acerca da atividade do treinador no seio 

de um contexto prático desde a caracterização da equipa, condução, avaliação e controlo do processo 

de treino, até à competição, e tarefas e estratégias aplicadas nesse contexto. Será ainda apresentada 

uma descrição e reflexão sobre as dificuldades que foram surgindo ao longo do processo, e quais as 

estratégias adotadas para as ultrapassar. 

Inicialmente, serão descritos os objetivos definidos, individuais e coletivos, uma vez  que são 

esses que guiam a intervenção técnica. De seguida, será descrito o modelo de jogo idealizado no início 

da época desportiva e as estratégias utilizadas para a sua criação. Será, ainda, apresentado um 

morfociclo padrão, e descritas detalhadamente as atividades implementadas. Serão, também, 

apresentados os resultados obtidos, não só no que toca  à classificação alcançada nas diferentes fases 

da competição, mas também no que respeita ao desenvolvimento individual dos jogadores, e os 

progressos evidenciados ao longo do processo. 

 

2.1.  Objetivos Definidos pela Instituição de Acolhimento 

Tendo em conta o contexto competitivo do Campeonato Nacional de Sub.19, é essencial 

definir objetivos e estabelecer compromissos que conduzam a equipa a atingir esses mesmos 

objetivos. Isto é possível através da implementação de metas atingíveis a curto, médio e longo prazo 

que motivam os jogadores para esse cumprimento deste propósito.  

Assim, para Castelo (1996) o sucesso de uma equipa de Futebol depende, indiscutivelmente, 

de uma definição clara de objetivos e metas a alcançar, que por si só guiam a construção do processo 

de desenvolvimento de uma equipa. Definir objetivos individuais e coletivos torna-se fundamental 

para motivar o jogador a cumprir as suas obrigações  enquanto membro do grupo, mas também para o 

motivar a ir para além das suas obrigações. 

Nesse sentido, cabe ao treinador definir objetivos desafiantes e concretizáveis, para que os 

jogadores se empenhem no seu atingimento, tornando-se jogadores conscientes, dedicados e 
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autónomos na resolução de problemas. Assim sendo, foram definidos desde o início, objetivos de 

formação, de preparação e de competição. 

 

2.1.1. Objetivos de Formação 

No que diz respeito aos objetivos de formação, estes foram definidos pela equipa técnica, com 

base na sua importância para o desenvolvimento dos jogadores enquanto indivíduos. Nesse sentido, 

foram definidos grupos de objetivos a serem cumpridos, como   o espírito de união, a ideia de que a 

equipa é mais importante que o jogador e a obrigação   do jogador defender a ideia do clube. Todos 

estes objetivos podem ser atingidos através   da criação de equipas com cultura e linguagem próprias. 

Foram, também, definidos objetivos no que diz respeito aos valores que consideramos fundamentais 

para o  desenvolvimento integral do individuo. Estes assentam na promoção de valores cívicos, 

sociais, culturais e desportivos, na promoção de autonomia e responsabilidade, no desenvolvimento 

da capacidade de trabalho e do espírito de sacrifício, na promoção do espírito competitivo e de uma 

mentalidade vencedora e, por último, na aceitação das vitórias e derrotas com boas condutas. Estes 

objetivos têm como propósito final a promoção da paixão pelo Futebol. 

Todos estes objetivos têm como finalidade o desenvolvimento de jogadores de Futebol 

criativos, com habilidades técnicas, com competências para uma boa leitura e compreensão do jogo 

e com uma mentalidade que lhes permita alcançar a primeira equipa do RAFC. 

 

2.1.2. Objetivos de Preparação 

Relativamente aos objetivos de preparação, estes foram definidos ao nível da condição física, 

da condição psíquica e da condição tático-técnica. 

Ao nível da condição física, a atenção foi focada no desenvolvimento das capacidades  

consideradas essenciais para a potenciação dos jogadores e da equipa. Procurou-se desenvolver a 

força dinâmica dos jogadores, quer em situações de impulsão, quer em  situações de contacto físico, 

uma vez que são ações muito comuns em jogo. Estimulou-se, também, o desenvolvimento da 

coordenação motora geral e específica, procurando potenciar a eficiência de movimentos. Foi 

promovida uma melhoria na velocidade máxima   dos atletas, bem como na sua capacidade de reação 

a estímulos visuais e auditivos. Por último, procurou-se maximizar a eficiência do sistema 

cardiorrespiratório dos jogadores,    através do desenvolvimento da resistência aeróbia e anaeróbia, por 

se considerar que são capacidades fundamentais para o desempenho dos jogadores em treino e em 

jogo. 

Ao nível da condição psíquica, foi, acima de tudo, estimulada a motivação e o gosto  pelo treino 
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e pelo jogo, procurando que todos os jogadores se identificassem com o processo, sentindo-se parte 

dele. Foram promovidas a união, a coesão e a amizade no seio do grupo, através da promoção de 

ações de cooperação num contexto competitivo.   Por último, foram promovidos valores essenciais 

para o sucesso desportivo, como a autoconfiança, a superação individual, o autocontrolo emocional 

e a mentalidade de vencedor. 

Ao nível da condição tático-técnica, procurou-se, antes de mais, uma potenciação dos 

jogadores a nível individual, uma vez que isto irá consequentemente resultar numa maior potenciação 

da equipa. A equipa técnica focou a sua atenção no desenvolvimento da relação dos jogadores com 

bola, através do aperfeiçoamento de gestos técnicos específicos, procurando replicá-los em situações 

idênticas às verificadas em contexto de  jogo. Foi, ainda, promovida uma melhoria da capacidade 

cognitiva, percetiva e decisional dos jogadores, promovendo uma melhor leitura e compreensão do 

jogo por parte dos mesmos. 

 

2.1.3. Objetivos de Competição 

No que concerne aos objetivos de competição, e uma vez que na época passada    a equipa de 

Sub.19 não reuniu os requisitos que permitiam a qualificação para a 2ª fase do Campeonato Nacional 

de Sub.19, este foi, à partida, o objetivo principal da nossa equipa. Para isso, era necessária a obtenção 

de uma classificação entre as quatro melhores equipas da série. 

Infelizmente, o que tínhamos planeado não foi possível concretizar em virtude de não ter 

havido competição da F.P.F. e apenas torneios organizados pela A.F.P., devido à situação pandémica 

(COVID-19) vivida durante a presente época desportiva. 

 

2.2. Conceção de Jogo – O Nosso Modelo de Jogo 

2.2.1. Perfil dos Juniores A (Sub.19)- Caracterização da equipa e do plantel 

O plantel da equipa de Sub.19 do RAFC (Quadro 1) foi composto maioritariamente por 

jogadores que, na época anterior, competiram na 1ª divisão do campeonato distrital de sub.18 da A.F.P. 

Isto levou a que estes jogadores tivessem uma experiência mais exigente do ponto de vista 

competitivo, uma vez que jogavam contra adversários mais velhos, permitindo-lhes uma melhor 

preparação para as dificuldades que iriam enfrentar no seu primeiro campeonato nacional. Este plantel 

contou também com alguns reforços, que chegaram por via de transferência. 
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Quadro 1. Lista de jogadores do plantel da equipa Juniores A (Sub.19 A) do RAFC e respetivas  posições e clubes 

anteriores. 

Plantel Juniores A – Sub.19 A  

2020/2021 

Nome Posição Escalão Clube Anterior 

Jogador 1 Guarda-Redes Sub.19 Rio Ave F.C. 

Jogador 2 Guarda-Redes Sub.19 C.D. Trofense 

Jogador 3 Guarda-Redes Sub.19 A.D. Limianos 

Jogador 4 Lateral Esquerdo Sub.19 F.C. Porto 

Jogador 5 Lateral Esquerdo Sub.19 Rio Ave F.C. 

Jogador 6 Lateral Direito Sub.19 Rio Ave F.C. 

Jogador 7 Lateral Direito Sub.19 Rio Ave F. C. 

Jogador 8 Defesa Central Sub.19 Operário F.C. 

Jogador 9 Defesa Central Sub.19 F.C. Maia Lidador 

Jogador 10 Defesa Central Sub.19 Rio Ave F. C. 

Jogador 11 Médio Defensivo Sub.19 Rio Ave F. C. 

Jogador 12 Médio Defensivo Sub.19 Col Ermesinde 

Jogador 13 Médio Interior Sub.19 Rio Ave F.C. 

Jogador 14 Médio Interior Sub.19 Rio Ave F.C. 

Jogador 15 Médio Interior Sub.19 C.D. Aves 

Jogador 16 Médio Ofensivo Sub.19 F.C. Porto 

Jogador 17 Médio Ofensivo Sub.19 Rio Ave F.C. 

Jogador 18 Ala Direito Sub.19 Rio Ave F. C. 

Jogador 19 Ala Direito Sub.19 Rio Ave F.C. 

Jogador 20 Ala Esquerdo Sub.19 Rio Ave F. C. 

Jogador 21 Ala Esquerdo Sub.19 Boavista F.C. 

Jogador 22 Avançado Sub.19 G.D. Cavalões 

Jogador 23 Avançado Sub.19 Rio Ave F.C. 

 

2.2.2. Juniores A – Sub-19: Caracterização da equipa técnica 

A equipa técnica da equipa de Sub.19 do RAFC foi constituída por cinco elementos: um 

treinador principal, três treinadores-adjuntos e um treinador de GR. No grupo dos treinadores-

adjuntos, foram incluídos os dois treinadores-estagiários. Apesar da especificidade de funções que 

cada elemento da equipa técnica teve  ao longo do ano, a forma de trabalhar baseou-se muito numa 

colaboração mútua entre treinadores, permitindo que todos estivessem dentro do processo de treino 

(com todas as nuances que isso implica). Adicionalmente, esta colaboração permitiu que todos os 
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treinadores estivessem ligados à competição propriamente dita, através quer da análise de jogos, quer 

da participação ativa em dia de competição. 

De uma maneira geral, todos os técnicos trabalharam nos vários aspetos  inerentes ao processo, 

não se restringindo apenas a uma área específica. Nesse sentido, o treinador principal e os treinadores-

adjuntos, tinham  como funções a idealização de uma forma de jogar tendo em conta as caraterísticas   do 

plantel, o planeamento das semanas de treino e das sessões de treino, o controlo  de treino, a preparação 

física, e a análise e interpretação de comportamentos da equipa bem como das equipas adversárias. 

Por sua vez, o treinador de GR trabalhou de forma separada com os GR na fase inicial do treino, 

realizando exercícios específicos de GR, acompanhando os GR  e a restante equipa técnica durante a 

parte fundamental do treino, e observando detalhes durante o treino, que posteriormente ia retificando. 

Tendo em conta a grandeza da instituição de acohimento durante este ano de estágio, 

existiram, desde o início, objetivos e expectativas algo elevadas relativamente à prestação da equipa, 

uma vez que por dois anos consecutivos os Juniores A do RAFC não conseguiram a classificação 

necessária para assegurar o apuramento para a 2ª fase da competição. Assim sendo, foi definido à 

partida um objetivo claro – o apuramento para a 2ª fase do campeonato nacional. 

Isto significa  que, durante a 1ª fase, a equipa teria que se conseguir classificar entre os quatro 

melhores clubes na série B. No entanto, sendo o RAFC uma entidade formadora de jogadores, um dos 

objetivos principais da estrutura é a potenciação de jogadores para que estes consigam, no futuro, 

integrar as equipas do campeonato nacional em escalões superiores. 

Nesse sentido, todo o trabalho seria realizando tendo como objetivo prioritário o 

desenvolvimento das capacidades individuais dos jogadores, para que estes possam efetivamente ter 

sucesso em patamares de exigência mais  elevados. Desta forma, todo o processo foi conduzido com 

extremo rigor e exigência por parte da equipa técnica. Inicialmente, foi conduzida a elaboração e 

planificação das semanas de treino, bem como das respetivas sessões de treino (cinco por semana), 

cujos objetivos gerais e específicos foram definidos pelo treinador principal. No entanto, à restante 

equipa técnica foi solicitada que participasse ativamente na elaboração de exercícios da parte 

fundamental da sessão de treino, e na condução dos mesmos. Adicionalmente, a equipa de treinadores-

adjuntos desenvolveu vários exercícios que foram conduzidos paralelamente ao exercício conduzido 

pelo treinador principal. Apesar da sessão de treino ter sido elaborada pelo treinador principal, toda 

a equipa técnica conheceu e participou na elaboração dos exercícios a abordar durante a sessão, e 

quais os objetivos a alcançar com esses mesmos exercícios. Isto seguramente potenciou a nossa  

capacidade de intervir, privilegiar e corrigir comportamentos.
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Além das tarefas já mencionadas, na qualidade de treinador-estagiário, também, durante as 

sessões de treino, ativei os GR. Isto permitiu-me, gradualmente, ganhar a confiança do treinador 

principal e elaborar diferentes tipos de trabalho no início das sessões, como trabalho de força, 

equilíbrio, velocidade, entre outros. Ainda no contexto de treino, foi-me encarregue de preparar 

estações de força específica, procurando desenvolver algumas capacidades físicas dos jogadores, algo 

que, mais uma vez, me permitiu ganhar a confiança do treinador principal e, consequentemente, ter 

mais liberdade para intervir em contexto de treino. 

Por decisão de toda a equipa técnica, estavam preparados vídeos semanais que seriam 

apresentados aos jogadores às sextas-feiras, com o objetivo de potenciar o jogo e o rendimento da 

equipa.  

Os vídeos eram principalmente focados na análise da própria equipa, estudando-se os 

comportamentos positivos e negativos do jogo anterior e os comportamentos a retificar rapidamente. 

No entanto, foram também analisados vídeos das equipas adversárias, para que fosse possível estudar 

o comportamento da equipa que iriamos defrontar na jornada seguinte, procurando evidenciar os seus 

pontos fortes e fracos, e procurando construir uma estratégia em conformidade. Para a realização 

destes vídeos, foi necessária a filmagem de todos os nossos jogos, função também assumida por mim. 

Foram também construídas, utilizando o  programa de análise de jogo LongoMatch, compilações de 

trechos com cortes de diferentes filmagens. Esta análise foi realizada em duas fases – a observação e 

a análise do jogo –, através da divisão do jogo nos seus vários momentos. Posteriormente, foram 

selecionados os momentos que melhor representavam os comportamentos da equipa – quer 

comportamentos evidenciados pela positiva, que                          devem ser reconhecidos e melhorados, quer erros 

cometidos que devam ser destacados para que possam ser corrigidos. 

No que diz respeito às minhas tarefas em contexto de jogo, fui responsável pelo aquecimento 

e sua planificação, com colaboração de outro treinador-adjunto e validação por parte do treinador 

principal. Para além disso, tive também a função de comunicar, através de chamada telefónica, com 

o treinador-adjunto que estava no banco de suplentes, procurando passar informação precisa e sucinta 

acerca das   debilidades durante o jogo e dos pontos fortes e fracos do adversário. Isto permitiu com  

que o treinador principal tivesse mais informações acerca do jogo e, dessa forma, pudesse intervir de 

maneira mais assertiva e precisa. 

De modo que um treinador possa ser bem-sucedido na sua função, torna-se fundamental  que 

este tenha definida a sua conceção de jogo, isto é, a forma como quer que a sua equipa jogue. Esta 

conceção diz respeito à forma como a equipa se organiza em campo e                  que interações são estabelecidas 

pelos jogadores.  
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No RAFC, o modelo de jogo adotado na formação apresenta macro princípios e princípios de 

jogo transversais a todos os escalões, procurando assim criar uma identidade coletiva no clube. Esta 

identidade irá não só facilitar a integração dos jogadores noutras equipas do mesmo escalão, mas 

também permitir a integração dos jogadores nos diferentes escalões. A criação de princípios 

transversais é mais relevante nos estádios finais da formação, como são os estádios de 

aperfeiçoamento e de rendimento, visto que  é nestes estádios que se verifica uma maior importância 

do rigor tático dos jogadores. 

Considerando a cultura do clube e da cidade, os coordenadores da formação, juntamente com 

as equipas técnicas, procuraram definir macro princípios e princípios de  jogo. Em fase ofensiva, as 

equipas devem ter a capacidade de controlar o jogo através da circulação e manutenção da posse de 

bola, procurando desequilibrar a estrutura defensiva  adversária, permitindo a criação de uma grande 

quantidade de situações de finalização. As equipas devem, ainda, ter a capacidade de atacar 

rapidamente a baliza adversária, através de um jogo mais direto e vertical. Em relação à fase defensiva, 

as equipas devem  ser capazes de condicionar a progressão da equipa adversária no terreno de jogo, 

limitando desta forma as suas possibilidades de criar situações de finalização. As equipas  devem ainda 

ter a capacidade de reagir de forma rápida e agressiva aos momentos de perda da posse de bola, 

recuperando-a rapidamente. 

Com base nas ideias mencionadas anteriormente, a equipa técnica dos Sub.19 do RAFC 

estabeleceu um modelo de jogo que permitisse potenciar as qualidades dos jogadores, quer individual, 

quer coletivamente. 

 

2.2.3. Caraterização Geral – Sistema Tático 

Apesar da existência de princípios e ideias de jogo transversais a toda a formação,  que guiam 

a construção do modelo de jogo de cada equipa, existe a liberdade para que cada equipa técnica possa 

definir um sistema tático adaptado às suas ideias e à realidade  da sua equipa. Esta liberdade tem 

vantagens não só ao nível da potenciação individual dos  jogadores, mas também no que diz respeito à 

prestação da própria equipa técnica, que verá implementado um sistema que julga ser o ideal para o 

seu plantel. 

Na procura de uma equipa que ocupasse racionalmente o espaço e que se mantivesse 

organizada durante os diferentes momentos de jogo, definimos como sistema  tático principal o 1-4-2-

3-1 (Figura 10) e como sistema tático alternativo o 1-3-4-3 (Figura     11). Este sistema tático principal 

foi selecionado por permitir uma ocupação racional do  terreno de jogo de forma equilibrada. Além 
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disso, uma vez que este era o sistema tático utilizado pela equipa na época desportiva anterior, 

possibilitava uma mais rápida identificação  das ideias pretendidas. Mais ainda, este sistema tático permitia, 

no nosso entender, potenciar  as qualidades dos jogadores de forma individual e coletiva. Quanto ao 

sistema tático alternativo, este foi implementado tendo em mente dois aspetos fundamentais: i) a 

capacidade de colocar um maior número de jogadores em zonas de finalização, com a possibilidade 

de explorar o jogo interior dos extremos e libertar o corredor para os médios— alas; ii) a possibilidade de 

defender de forma mais compacta e equilibrada contra equipas  que explorem a profundidade com 

muitos jogadores, através da criação de uma linha defensiva de cinco jogadores e de uma linha 

intermédia de quatro. 
 

Figura 10. Sistema tático principal (1-4-2-3-1). 

 
Figura 11. Sistema tático alternativo (1-3-4-3). 
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2.2.4. Momentos de Jogo 

 

Organização Ofensiva 

No que concerne ao momento de jogo da organização ofensiva, Azevedo (2011) refere que 

este diz respeito aos comportamentos da equipa quando esta se encontra com   a posse da bola, com a 

finalidade de fazer golo. De forma a facilitar a compreensão dos comportamentos que os jogadores 

devem adotar nas diferentes zonas do campo, torna-se essencial estabelecer três fases distintas neste 

momento de jogo, sendo elas a construção (Figura 12), a criação de situações de finalização (Figura 

13) e a finalização (Figura 14). 

No âmbito da equipa de Sub.19 A do RAFC, o momento de organização ofensiva tinha os 

seguintes objetivos: 

• Dominar o jogo através de uma posse de bola segura e eficaz; 

• Manter a equipa equilibrada posicionalmente em caso de perda; 

• Desgastar a equipa adversária através circulação em passe; 

• Desequilibrar a estrutura defensiva da equipa adversária; 

• Criar várias situações de finalização; 

 • Concretizar o maior número de oportunidades de golo. 
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Macro Princípio da Organização Ofensiva 

Posse e circulação de bola, permitindo a criação de situações de finalização. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Diz respeito à manutenção da posse de bola em zonas recuadas do campo, permitindo a progressão e, assim, a aproximação 

das zonas de finalização. Esta fase termina quando a equipa entra no bloco defensivo adversário, ou quando a  equipa alcança 

determinada zona do campo. 

Princípios 

• Proteção da bola; � Formação de triângulos e losangos na zona da bola; 

• Criação constante de linhas de passe; � Ocupação racional do espaço. 

Subprincípios 

• Defesas centrais posicionados à largura; � Construção realizada preferencialmente através de 

• Defesas laterais posicionados à largura máxima saídas curtas pelos defesas centrais; 

e bem projetados (profundidade); � Privilegiar a progressão em passe ao invés da 

• Médios interiores posicionados profundos com progressão em condução; 

movimentos de aproximação e afastamento � Superioridade numérica na zona da bola; alternado;

 � Atrair o adversário a pressionar em zonas altas; 

• Médio ofensivo posicionado entre as linhas � Retirar a bola das zonas de pressão;                                         

intermédia e defensiva da estrutura adversária; � Quebrar a primeira linha de pressão; 

• Extremos posicionados em espaços interiores; � Procurar linhas de passe entre linhas; 

• Ponta de lança profundo para libertar espaços � Atrair jogo exterior para abrir espaço interior; 

em zonas mais recuadas. � Alternar entre a procura de jogo interior e a circulação por 

zonas exteriores. 

 

 

Figura 12. Descrição da fase de construção do momento da organização ofensiva. 
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Macro Princípio da Organização Ofensiva 

Posse e circulação de bola, permitindo a criação de situações de finalização. 

FASE DE CRIAÇÃO 

A criação de situações de finalização diz respeito aos comportamentos e ações que visam desequilibrar a estrutura defensiva da 

equipa adversária, cirando espaços em zonas vitais do campo que, posteriormente, possibilitem ações de finalização. O autor 

refere ainda que estas ações acontecem, fundamentalmente, perto do último terço do campo, com a possibilidade de realizar 

cruzamentos ou passes de rutura que permitam a finalização. 

Princípios 

• Velocidade na circulação da bola; � Variação entre circulação exterior e procura de 

• Variação do centro de jogo na procura de espaços interiores. desequilíbrios na estrutura adversária; 

Subprincípios 

• Defesas centrais acompanham a subida da equipa � Alternar entre a procura de jogo interior e a circulação por 

procurando manter o bloco coeso;  zonas exteriores; 

• Defesas laterais bem projetados procurando ser � Em “Ataque Organizado”, privilegiar a largura, variando 

opção por zonas exteriores;  constantemente o flanco de jogo e procurando 

• Médios interiores posicionados em linhas diagonais desequilibrar a estrutura defensiva adversária; 

(um procura ruturas, o outro equilibra a equipa); � Em “Ataque Rápido”, privilegiar a profundidade, 

• Médio ofensivo procura espaços vazios entre linhas; procurando movimentos contrários dos jogadores mais 

• Extremos posicionados por dentro quando os laterais avançados e promovendo dinâmicas entre eles; 

se posicionam por fora, e vice-versa; � Em zonas de criação, promover a mobilidade;  

• Variações de ritmo de jogo e de circulação.                   � Promover uma constante alternância entre as formas de jogar. 

 

 

 

Figura 13. Descrição da fase de criação do momento da organização ofensiva. 
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Macro Princípio da Organização Ofensiva 

Posse e circulação de bola, permitindo a criação de situações de finalização. 

FASE DE FINALIZAÇÃO 

A fase de finalização da organização ofensiva ocorre dentro da grande área,   ou em zonas próximas da grande área, uma 

vez que existe uma maior possibilidade de ter sucesso e concretizar o objetivo do ataque – marcar golo. 

Princípios 

• Tomada de decisão; 
� Finalização.

 

• Velocidade de decisão; 

Subprincípios 

• Ocupação de zonas de finalização, procurando 

• Linha intermédia procura chegar perto da grande ocupar racionalmente o espaço dentro da grande área para ganhar 

segundas bolas e ser opção para área; 

• Linha ofensiva procura ocupar bem as zonas de finalização; 

• Linha defensiva procura dar equilíbrio à equipa finalização (1º poste, 2º poste, zona de penalti e  através da subida das 

linhas e compactação na entrada da área). 

 

 

Figura 14. Descrição da fase de finalização do momento da organização ofensiva. 

 

Organização Defensiva 

 

Relativamente à organização defensiva, esta engloba  as ações desempenhadas quando o 
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adversário tem a posse de bola, tratando-se de uma  tarefa coletiva (Verheijen, 2014). Este momento 

de jogo é realizado, sobretudo, com recurso a uma defesa  à zona e em zona pressionante, dependendo 

do posicionamento do bloco defensivo da equipa. Gouveia (2019) refere que, no método de defesa 

zonal, a principal referência para   o posicionamento da equipa é posição da bola, sendo que a equipa 

se irá posicionar de forma a interpor coberturas sucessivas entre a bola e a própria baliza. Existem, 

ainda, outras referências de posicionamento, como o posicionamento dos colegas e o posicionamento 

dos adversários. 

Para facilitar a compreensão deste momento de jogo, a organização defensiva foi dividida em 

três fases distintas – condicionar a construção adversária (Figura 15), evitar a criação de situações de 

finalização (Figura 16) e impedir a   finalização (Figura 17). 

Assim, a equipa técnica procurou definir alguns objetivos fundamentais que devem ser 

cumpridos durante este momento de jogo: 

• Manter a equipa equilibrada posicionalmente; 

• Condicionar a construção da equipa adversária; 

• Retardar a progressão da equipa adversária, evitando que os adversários cheguem a zonas de 

criação; 

• Impedir a finalização da equipa adversária; 

• Recuperar a posse de bola. 
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Macro Princípio da Organização Defensiva 

Defesa pressionante em bloco médio-alto. 

CONDICIONAR A FASE DE CONSTRUÇÃO DO ADVERSÁRIO 

Princípios 

• Bloco alto e coeso (sem espaços entre setores); 
� Agressividade na pressão ao portador da bola.

 

• Bloco posicionado na zona central (limitar 

espaços interiores). 

Subprincípios 

• Ponta de lança (PL) pressiona o defesa central;  

• Realizar a pressão coletivamente; 

• Linha defensiva sobe no terreno para condicionar a linha de passe para o médio defensivo (MD); 

• Bloco compacto; 

• Médio centro (MC) pressiona o MC adversário. 
 

 

 

Figura 15. Descrição da fase "condicionar a construção" do momento da organização defensiva. 
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Macro Princípio da Organização Defensiva 

Defesa pressionante em bloco médio-alto. 

EVITAR A CRIAÇÃO DE SITUAÇÕES DE FINALIZAÇÃO DO ADVERSÁRIO 

Princípios 

• Bloco alto e coeso (sem espaços entre setores); � Agressividade na pressão ao portador da bola; 

• Bloco posicionado na zona central (limitar � Coberturas defensivas próximas do jogador que espaços 

interiores);  pressiona o portador da bola. 

Subprincípios 

• Agressividade na disputa da bola; 

• Identificar os indicadores de subida ou não subida do bloco defensivo; 

• Pressão realizada de dentro para fora condicionando o adversário a jogar pelos corredores; 

• Ocupar racionalmente o espaço; 

• Limitar a capacidade de os adversários de  progredirem com bola na zona central; 

• Dar equilíbrio defensivo à equipa; 

• Limitar o espaço entre linhas;  

• Basculações defensivas realizadas em bloco; 

• Identificar os indicadores de pressão. 

 

 

Figura 16. Descrição da fase "evitar a criação" do momento da organização defensiva. 
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Macro Princípio da Organização Defensiva 

Defesa pressionante em bloco médio-alto. 

IMPEDIR A FINALIZAÇÃO DO ADVERSÁRIO 

Princípios 

• Bloco alto e coeso (sem espaços entre setores); � Agressividade na pressão ao portador da bola; 

• Bloco posicionado na zona central (limitar � Coberturas defensivas próximas do jogador que espaços 

interiores);  pressiona o portador da bola. 

Subprincípios 

• Agressividade na disputa da bola;
 

• 
Pressão realizada de dentro para fora condicionando o adversário a jogar pelos corredores;

 
 

• 
Identificar os indicadores de pressão;  

• 
Limitar a capacidade de o adversário jogar de frente para a nossa baliza;

  

• MC mais recuado posiciona-se intra-linha.
 

 

 

Figura 17. Descrição da fase "impedir a finalização" do momento da organização defensiva. 
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Transição Ofensiva 

 

Para Hughes e Franks (2005) uma transição ofensiva eficaz está, sobretudo, relacionada com 

a capacidade de executá-la com grande velocidade, isto é, o tempo decorrido desde a recuperação da 

posse da bola até que a equipa alcance zonas de finalização deve ser o menor possível. Segundo 

Castelo (1996), os constrangimentos verificados no momento que precede à recuperação da bola, 

podem levar a duas formas distintas de levar a cabo a transição ofensiva (Figura 18). Caso a equipa 

adversária se encontre organizada, deve ter-se em conta a necessidade de manter a posse de bola, 

evitando a sua perda imediata. 

Assim, é importante retirar a bola das zonas de pressão através de passes laterais ou recuados. 

Caso a equipa adversária se encontre desorganizada, importa explorar essa debilidade, realizando 

passes verticais que resultarão numa maior probabilidade de criar perigo para a baliza adversária. 

Neste sentido, a equipa técnica definiu dois objetivos principais para este momento de jogo: 

 

• Manter a posse de bola, procurando organizar a equipa ofensivamente; 

• Explorar o desequilíbrio defensivo da equipa adversária, criando situações de finalização e 

concretizando essas situações. 
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Macro Princípio da Transição Ofensiva 

Manutenção da posse de bola e exploração do desequilíbrio da estrutura defensiva adversária,    através da procura 

rápida da finalização. 

Princípios 

• Mudança rápida de atitude após recuperação; � Retirar a bola das zonas de recuperação. 

Subprincípios 

Equipa Adversária Organizada 

• Evitar a perda da bola após recuperação; � Após recuperação, explorar a largura e a amplitude do 

• Retirar a bola da zona de pressão; terreno de jogo; 

• Explorar o lado contrário;                                                   � Mudança rápida de atitude defensiva para ofensiva. 

• Procurar referências ofensivas para a manter a posse.                                                                                       

 
Equipa Adversária Desorganizada 

• Evitar a perda da bola após recuperação; � Explorar espaços vazios entre linhas ou nas costas da defesa; 

• Saída rápida em passe; � Explorar a largura do terreno de jogo para criar espaços em 

• Privilegiar saídas rápidas com poucos toques por zonas interiores; 

jogador e poucos passes; � Chegar a zonas de finalização; 

• Procurar referências ofensivas; � Finalizar. 

 

Figura 18. Descrição dos possíveis cenários durante o momento da transição ofensiva
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Transição Defensiva 

No que diz respeito à transição defensiva, Gouveia (2019) refere que existem aspetos   

fundamentais na definição de comportamentos a adotar. Estes aspetos dependem das circunstâncias 

da perda da posse de bola, no que respeita à zona do campo (Figura 19), ao número de defesas atrás 

da linha da bola, à possibilidade de um jogador próximo do portador condicionar a progressão e à 

presença de equilíbrio defensivo. Os objetivos definidos pela equipa técnica para este momento de 

jogo foram: 

 

• Recuperar rapidamente a posse da bola; 

• Organizar defensivamente a equipa, após perda da bola. 
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Macro Princípio da Transição Defensiva 

Recuperação imediata da posse de bola e impedimento da progressão da equipa adversária,  reorganizando a equipa 

defensivamente. 

Princípios 

• Mudança rápida de atitude após perda; � Pressionar de forma agressiva o portador e espaços 

• Reação rápida à perda da posse; próximos ao portador. 

Subprincípios 

Perda em Zonas Intermédias ou Altas 

• Limitar o tempo e o espaço para o adversário executar; 
� Realizar contenção, impedindo que o adversário jogue de 

• Pressão rápida e agressiva sobre o portador da bola, 
frente para a nossa baliza;

 

com coberturas defensivas próximas; 

Caso necessário, parar a jogada com recurso à falta.
 

� Reorganizar a equipa defensivamente. 
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Perda em Zonas Baixas 

• Limitar o tempo e o espaço para o adversário executar; 
� Impedir progressões com bola, principalmente na zona 

• 
Pressão rápida e agressiva sobre o portador da bola, central; 

com coberturas defensivas próximas; 
� Jogadores muito próximos, fechando linhas de passe ao portador; 

• 
Impedir que o adversário jogue de frente para a nossa  

baliza, permitindo que a equipa se reorganize 
� Caso necessário, parar a jogada com recurso à falta. 

defensivamente. 

 

Figura 19. Descrição dos possíveis cenários durante o momento da transição defensiva. 

 

Indicadores referenciais 

Os indicadores, sejam eles de pressão ou de subida ou não subida do bloco, dizem respeito a 

referências que devem ser observadas e compreendidas pelos jogadores. Estes indicadores guiam o 

comportamento dos jogadores em fase defensiva, permitindo que estes ajam em conformidade com 

os mesmos. A enumeração destes indicadores  encontra-se na Figura 20. 
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INDICADORES 

Indicadores de Pressão 

• Adversário portador encontra-se de costas para o jogo; 

• Adversário faz progressão por zonas interiores; 

• Adversário não encontra linhas de passes 

• Adversário realiza um passe aéreo (explorar a dificuldade na receção); 

• Adversário executa mal o passe.
 

Indicadores de Subida ou Não Subida do Bloco 

Subida Não Subida 

• Bola coberta; 

• Adversário portador da bola encontra-se de costas para o jogo; 

• Adversário joga para trás; 

• Adversário joga para o lado; 

• Adversário recebe bola no ar. 

• Adversário portador da bola encontra-se de frente para 

o jogo; 

• Adversário portador tem espaço para executar um passe 

longo para as costas da linha defensiva; 

• Adversário encontra-se com espaço para progredir   com 

bola. 

Figura 20. Descrição dos indicadores de pressão e de subida ou não subida do bloco. 

 

Esquemas Táticos 

Segundo Faria (2010) os esquemas táticos (Figura 21), são um dos aspetos mais  importantes 

do Futebol moderno. Este tipo de ações  tem uma grande influência no decorrer do jogo, sendo que 

vários autores têm referido que cerca de 25% a 35% dos golos resultam, de alguma forma, deste tipo 

de lances (Faria, 2010). Os esquemas táticos podem, também, ser designados por ações estratégicas 

(Garcia, 2013)                                ou, mais frequentemente no meio futebolístico, por bolas paradas (Castelo, 1994). 

Garganta (1997) refere que estas englobam lances como pontapés de canto, pontapés livres, pontapés 

de grande penalidade, lançamentos de linha lateral, pontapés de saída e   pontapés de baliza.
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ESQUEMAS TÁTICOS 

Ofensivos Defensivos 

Princípios 

• Agressividade na disputa dos lances; 

• Finalização. 

Subprincípios 

• PL disponível para realizar cantos curtos; 

• EE, ED, DCD e DCE atacam as zonas de  finalização; 

• MC e MCD colocados à entrada da área para ganhar as 

segundas bolas; 

• LE e LD dão equilíbrio defensivo à equipa. 

Princípios 

• Agressividade na disputa dos lances; 

• Defesa à zona. 

Subprincípios 

• LE, PL, DCE, ED, DCD e LD realizam zona 

defensiva na pequena área; 

• MCE e MCD, colocados na zona de penálti,   limitam 

a ação dos adversários; 

• MO e EE, colocados à entrada da área, procuram 

ganhar as segundas bolas, evitando nova 

finalização. 

Canto Ofensivo Canto Defensivo 

 

 

 

 

Livre Lateral Ofensivo Livre Lateral Defensivo 

 

 

 

 

Figura 21. Descrição dos esquemas táticos ofensivos e defensivos. 
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2.3. Processo de Treino  

2.3.1. Morfociclo Padrão 

Nesta subsecção apresenta-se um exemplo de um morfociclo específico (Figura 22), 

operacionalizado durante uma época desportiva. Pois não se pode mostrar algo idêntico para esta 

época desportiva devido ao estado de pandemia que estamos a atravessar e que por imposição superior 

não nos foi possível realizá-los. 

No Futebol, a unidade fundamental de periodização de treino é a semana ou morfociclo. 

Segundo Carvalhal et al. (2014) o morfociclo compreende o espaço temporal entre dois jogos, durante 

o qual a equipa técnica procura desenvolver dinâmicas, a nível individual e coletivo, de forma a 

preparar a equipa para o jogo seguinte. Para Gouveia (2019) torna-se essencial que esta preparação 

se ajuste às  necessidades da equipa e aos contextos competitivos que esta irá enfrentar. 

Desta forma,  antes do início da época desportiva, a equipa técnica, juntamente com os 

coordenadores    do departamento de formação, procurou definir o planeamento mais favorável para a 

potenciação da equipa e para o rendimento individual dos jogadores, de forma a atingir o  sucesso 

desportivo. Este planeamento teve em conta fatores como a logística do clube, recursos materiais, 

recursos humanos, bem como a situação que tivemos que atravessar mais dura, que foi o cancelamento 

de treinos por diversas vezes e por períodos muito largos. 

Assim, entre treinos on-line a poucos treinos presenciais, tudo foi atípico.  Esta época iniciou-

se em 01 de julho de 2020, tendo terminado a 10 de Junho de 2021. Os treinos presenciais  tiveram 

início em 12 de Outubro de 2020 até 25 de Outubro de 2020. 

Entretanto, e devido à pandemia, ocorreu mais um intervalo de tempo nos treinos presenciais. 

Retomou-se a atividade em 14 de dezembro de 2020 até 17 de Janeiro de 2021. Mais uma interrupção 

por ordem da Direção Geral de Saúde (DGS). Nova retoma de treinos presenciais em 05 de Abril de 

2021. Em todas estas interrupções os treinos foram efetuados on-line. No entanto, salienta-se que todos 

os atletas foram prejudicados, mas principalmente os GR, lugar específico que necessita de trabalhar 

diariamente todos os aspetos inerentes à posição específica que ocupam no jogo. Houve atletas que 

foram chamados para a equipa de sub.23 e assim deixaram de estar nesta situação atípica e assim 

tiveram oportunidade de competir. 

Em 10 de Janeiro de 2021, iniciou-se o Torneio organizado pela A.F.P. para colmatar a falta 

de competição da F.P.F. Assim, este torneio tinha como adversários as equipas que constam no quadro 

abaixo. 
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Rio Ave Futebol Clube 
Época 2020/2021 

 Dom 2ª F 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sáb Dom 

Local    C1 C1 C1 C1 C1 Torneio AFP  

Data 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 
Hora  18h30 18h30 18h30 18h30 18h30       11h00  

JOGO RECUPERAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO AQUISITVA RECUPERAÇÃO JOGO 
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Figura 22. Descrição do morfociclo operacionalizado de 26/01/2020 a 02/02/2020. 

 

Como apresentado na Figura 22, a equipa de Sub.19 do RAFC treinava às segundas, terças, 

quartas, quintas e sextas-feiras, no horário das 18h30 às 20h00, sendo os dias de descanso ao domingo 

e/ou sábado (quando não havia jogos). Este planeamento semanal variava apenas consoante dois 

fatores – a logística relacionada com a equipa profissional e o dia que se realizava           o nosso jogo. Tendo 

em conta os princípios apresentados pela equipa técnica, a  distribuição da carga, ao longo da semana, 

era realizada da seguinte forma: 

• Segunda-feira: recuperação; 

• Terça-feira: sub-dinâmica tensão; 
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• Quarta-feira: sub-dinâmica duração; 

• Quinta-feira: Treino de conjunto; 

• Sexta-feira: sub-dinâmica velocidade; 

• Sábado: jogo 

• Domingo: folga.

 

No entendimento da equipa técnica, esta distribuição, com descanso após o dia de jogo,   

permite uma maior recuperação dos jogadores, quer a nível muscular, quer a nível emocional, 

permitindo, assim, uma maior eficiência individual e coletiva em cada sessão    de treino. 

 

2.3.1.1. Operacionalização do Morfociclo – Tarefas em Contexto de Treino 

Neste subcapítulo será descrita a forma como a equipa técnica operacionalizava o morfociclo 

e, mais especificamente, como eram conduzidas as diferentes sessões de treino. Também, será 

apresentada uma descrição e reflexão acerca dos exercícios elaborados. É importante referir que a 

semana de treinos pode ser dividida em três categorias, sendo elas: recuperação, operacionalização 

aquisitiva e jogo. 

Relativamente à recuperação, estas sessões de treino são operacionalizadas entre as vinte e 

quatro e as quarenta e oito horas após a conclusão do jogo e têm como principal objetivo a recuperação 

física dos jogadores, preparando-os para o resto do morfociclo. Em relação  às sessões de treino de 

operacionalização aquisitiva, nestas são trabalhadas as ideias fundamentais da nossa forma de jogar. 

Como tal, estas representam a maioria das sessões realizadas ao longo da época e permitem a 

operacionalização do modelo de jogo.  Por último, o jogo constitui o momento mais importante do 

morfociclo, tratando-se não só do momento que define todo o trabalho realizado nessa semana, mas 

também de um  momento de avaliação e controlo de todo o processo e da forma como este é conduzido. 

 

Sábado 

Habitualmente, uma vez concluído o momento competitivo, existia um diálogo entre os 

membros da equipa técnica e os coordenadores do departamento de formação. Inicialmente, eram 

discutidos aspetos relacionados com o comportamento da equipa, numa vertente coletiva. A avaliação 

do comportamento coletivo da equipa tinha como objetivo a identificação dos principais pontos fortes 
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demonstrados durante o jogo e, também, a identificação das debilidades. Posteriormente, era feita uma 

reflexão, de forma   a compreender quais as razões para que a equipa apresentasse estes pontos fortes 

e debilidades. De seguida, era analisado, de forma mais pormenorizada, o rendimento individual dos 

jogadores que se evidenciaram no momento competitivo, quer pela positiva, quer pela negativa. Tal 

como defendem Carvalhal et al. (2014), o jogo e a sua  análise constituem elementos fundamentais no 

planeamento da semana de trabalho seguinte. Além disso, esta abordagem estratégica ao próximo 

adversário   irá, também, constituir um precioso auxílio no planeamento de todo o morfociclo. 

Assim,   o debate de ideias por parte da equipa técnica, após o jogo, era encarado como 

fundamental para o estabelecimento dos conteúdos a abordar na semana seguinte. 

 

Domingo 

Como referido anteriormente, na fase de preparação da época desportiva, foi estabelecido pela 

equipa técnica, em conformidade com os coordenadores, que o domingo seria o dia de folga dos 

jogadores. A escolha deste dia para a folga baseava- se no facto de os jogos serem, na sua maioria, 

realizados ao sábado. Mais ainda, a equipa técnica considerou que esta folga permitiria aos jogadores 

uma recuperação mais  proveitosa, podendo estes fazer uma pausa no processo e dando-lhes tempo 

para um descanso emocional, o que potencialmente aumentaria os índices de concentração e o foco 

para a semana de trabalho seguinte. 

Uma vez que este era um dia em que não se realizava sessão de treino, a equipa técnica podia 

observar e analisar gravações dos jogos da jornada anterior, quer da própria equipa, quer da equipa 

que viria a defrontar no próximo momento competitivo. O facto de esta análise ser realizada, numa 

primeira fase, de forma individual, conferiu-me uma visão  e interpretação próprias relativamente ao 

desempenho das equipas. Isto permitiu-nos construir uma ideia específica do que considerava mais 

importante ser trabalhado ao longo do próximo morfociclo, tendo sido crucial no desenvolvimento 

de processos autónomos como treinador. Apesar desta reflexão individual ter sido muito importante, 

o     que consideramos ser fundamental para o atingimento do sucesso enquanto equipa, foi a exposição 

das ideias de cada elemento da equipa técnica, e posterior reflexão e debate destas ideias. Após esta 

troca de ideias, o treinador principal, em conformidade com a restante equipa técnica, definia o 

percurso a seguir. 

Relativamente à análise da própria equipa, procuramos identificar as maiores debilidades 

reveladas durante o jogo e idealizar estratégias que permitissem colmatá-las de forma eficaz. 

Dedicando-me mais em pormenor com os GR. Para tal, recorri à elaboração de exercícios que 
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potenciassem o aparecimento e repetição das situações em que estas debilidades foram observadas 

para que, posteriormente, pudesse corrigi-las. 

No que concerne à análise do jogo da equipa adversária, inicialmente procurei dividir   o jogo nos 

vários momentos e, posteriormente, identificar padrões de comportamento em cada um deles. Isto 

permitiu com que a equipa técnica tivesse uma maior capacidade de antecipar que tipo de problemas 

teriam de ser enfrentados no momento competitivo. Além  disso, procurei identificar os pontos mais 

débeis do adversário e perceber de que forma  estes poderiam ser explorados pela nossa equipa. Mais 

ainda, procurei compreender quais os pontos fortes do adversário, quando eles existiam, e quais as 

estratégias que poderiam ser adotadas pela nossa equipa para limitar a sua capacidade de explorar 

estes pontos fortes. Estas estratégias passavam pela alteração do sistema tático ou pela alteração de 

determinados comportamentos individuais ou setoriais que estabelecessem uma maior solidez 

defensiva à nossa equipa. 

Estas análises muniram a equipa técnica de informações relevantes que eram aplicadas ao 

longo de todo morfociclo, sendo que, na última sessão de treino antes do jogo, era feita uma 

apresentação ao plantel com trechos destes vídeos, para que os jogadores estivessem totalmente 

familiarizados com as potenciais dificuldades que o adversário poderia causar. 

No que diz respeito ao morfociclo apresentado acima, este foi elaborado tendo em conta as 

debilidades apresentadas no jogo anterior. Foram identificados pela equipa técnica dois pontos a 

retificar rapidamente para o próximo jogo.  Estas debilidades estavam relacionadas com a capacidade 

de realizar pressão em zonas altas do campo, recuperando a bola mais próxima da baliza adversária e 

criando, assim, mais perigo para a baliza adversária. Além disso, identificaram-se debilidades no que 

respeita à criação de situações de finalização e posterior finalização, uma vez que, no jogo                 referido, a 

densidade de ações ofensivas por parte da equipa ficou aquém do perspetivado pela equipa técnica 

durante a semana de trabalho. 

 

Segunda-feira 

Antes do início desta sessão de treino (Figura 23), em conjunto com os jogadores,   era feita 

uma análise geral ao jogo anterior. Através desta análise eram identificadas as debilidades 

demonstradas durante o jogo, procurando estabelecer as razões dessas debilidades e estabelecer 

comportamentos que permitissem a correção das mesmas. Por   outro lado, eram identificados os 

aspetos em que a equipa teve mais sucesso, no que diz  respeito quer à eficácia de determinadas ações, 

quer às ideias postas em prática durante o jogo. Esta análise constitui, na minha opinião, um fator de 
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motivação para os jogadores. 

Sendo este o primeiro dia de treino após o jogo, definimos como função essencial a 

recuperação dos jogadores mais utilizados no jogo e, simultaneamente, a gestão de carga para os 

jogadores menos utilizados, uma vez que diferentes jogadores tinham diferentes níveis de fadiga 

muscular associada. Esta divisão e gestão de carga promovia a manutenção da forma física dos 

jogadores. Existia, também, na nossa perspetiva, uma  necessidade de acompanhar de perto o grupo 

menos utilizado ajustando a carga aplicada  à carga de jogo. Mais especificamente, o grupo dos 

jogadores mais utilizados no jogo anterior realizava exercícios pouco complexos em termos 

cognitivos e com um baixo impacto fisiológico. No entanto, estes exercícios eram  de duração elevada 

e promoviam uma elevada densidade de ações motoras específicas da modalidade. Estas ações 

motoras específicas foram passíveis de serem trabalhadas em exercícios como o futvolei, recurso 

frequentemente utilizado por nós, com enfâse no elevado carácter lúdico e competitivo.  Por outro 

lado, o grupo menos utilizado realizava um  treino com mais impacto fisiológico, aproximando-o da 

exigência física solicitada pelo jogo. 
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 Rio Ave Futebol Clube 

Época 2020/2021 

Plano de Treino 

Data Sessão Dia Tempo Local C1 Equipa Sub-19 Atletas 23 

11/01/2021 22 Segunda-

feira 

1h15 Material Mecos, Cones, Coletes, Bolas 

 

 

Objetivos/Conteúdos 
Tático-

Técnicos 
Consolidar organização ofensiva: 2ª e 3ª fases 

Físicos Recuperação 

 

Ativação Geral 

Espaço Ativação e 

Mobilização Geral 

 

• Ativação e

 mobilização dos 

diferentes grupos 

musculares; 

• Aumentar a 

predisposição dos 

jogadores para o treino. 

Aspetos Fundamentais 

 

• Baixa intensidade. 

   

 

Número 

20 

Tempo Recuperação 

15’  

 1º Exercício Fundamental 

Espaço Torneio Futvoley     

2 X 2 

• 1º campo: “Liga dos 

Campeões”; 

• 2º campo: “Liga 

Europa”; 

• Vencedores passam ao 

1º campo, ou mantém-

se, se já estiverem no 

1º; 

• Derrotados passam ao 

2º campo ou saem do 

campo, sendo 

substituídos pela equipa 

suplente; 

• Equipa suplente realiza 

sustentação de bola. 

Aspetos Fundamentais 

 

• Densidade de ações motoras 

específicas; 

• Vertente lúdica; 

• Vertente competitiva. 

   

1/3 

Número 

10 

Tempo Recuperação 

6 X 4’30’’ 30’’ 
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 2º Exercício Fundamental 

Espaço Dinâmicas Ofensivas    

6 X 4 + GR 

 

• Equipa em fase 

ofensiva procura 

desequilibrar a linha 

defensiva e finalizar; 

• Equipa em fase 

defensiva procura 

evitar a finalização e, 

em caso de 

recuperação, colocar a 

bola nos corredores. 

Aspetos Fundamentais 

 

• Penetrações; 

• Movimentos de rutura; 

• Velocidade de circulação; 

• Finalização; 

• Contenção; 

• Coberturas defensivas. 

   

1/3 

Número 

11 

Tempo Recuperação 

3 X 8’ 1’30’’ 

 3º Exercício Fundamental 

Espaço Torneio de Três Equipas 

(7 X 7) + 7 

 

• Jogo de sete contra 

sete, com sete apoios; 

• Vencedores mantêm-se 

em jogo; 

• Derrotados passam a 

apoio; 

• Em caso de empate, a 

equipa em jogo há mais 

tempo passa a apoio. 

Aspetos Fundamentais 

 

 

• Densidade de ações específicas; 

• Finalizações constantes; 

• Promoção de cruzamentos; 

• Vertente lúdica; 

• Vertente competitiva. 

   

1/3 

Número 

22 

Tempo Recuperação 

30’ (10 X 
3’) 

3’ 

 

Observações Relevantes da Sessão 

O 1º e 2º exercícios fundamentais são realizados em simultâneo. 

Figura 23. Descrição da sessão de treino operacionalizada de 11 de janeiro de 2021. 

 

Carvalhal et al. (2014) referem que a melhor forma de uniformizar as cargas dos diferentes 

grupos é solicitar as mesmas estruturas solicitadas em jogo. Neste sentido, o grupo menos utilizado 

realizava exercícios com intensidade elevada, mas com muitos tempos de descanso, promovendo uma 

descontinuidade na sessão de treino e salvaguardando que o grupo estivesse fisicamente bem preparado 

para o treino de terça-feira. Estes exercícios eram elaborados de forma a exercitar subprincípios 

relacionados com a nossa forma de jogar, consolidando aspetos identificados como debilidades no 
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jogo. O exercício elaborado nesta sessão de treino dizia respeito às dinâmicas ofensivas,   

nomeadamente no que concerne à fase de criação de situações de finalização da organização ofensiva, 

e posterior finalização através de situações de 6 x 4 + GR (Figura 24). Desta forma, procurámos 

promover dinâmicas específicas no último terço do campo. 

Relativamente aos jogadores da linha defensiva, que não tinham sido utilizados durante o jogo, 

estes tinham a função de procurar ocupar de forma racional o espaço dentro da grande área e impedir 

a finalização da equipa contrária. Além disso, promovia-se, também, uma saída para o ataque através 

da recuperação de bola e posterior colocação da mesma    nos corredores laterais. 
 

Figura 24. Esquematização do primeiro exercício fundamental (6 X 4 + GR),   operacionalizado na sessão 

de treino de 11 de janeiro de 2021. 

 

Como refere Gouveia (2019), esta distinção feita durante o treino de recuperação pode ser mal 

interpretada pelos jogadores, pelo que é fundamental que todos estejam juntos no campo. Assim, um 

dos pontos que procurávamos colmatar relacionava-se com   a promoção de um ambiente mais 

competitivo para os jogadores menos utilizados, motivando-os para o treino e, consequentemente, 

preparando-os para serem opção no próximo jogo. Neste sentido, o treino de segunda-feira era, 

habitualmente, finalizado com um torneio de três equipas (7 + GR x 7 + GR) + 7 (Figura 25) 

classificado com um sistema  de pontos. Estas equipas eram formadas ou pelos elementos da equipa 

técnica, ou através  da eleição de três jogadores, que assumiam a função de capitão de cada equipa, e 

que escolhiam a composição da mesma. 
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Figura 25. Esquematização do torneio de três equipas (6 X 4 + GR), operacionalizado na sessão de treino 

de 11 de janeiro de 2021. 

 

Este exercício era caracterizado por uma grande vertente lúdica, uma vez que os jogadores 

tinham liberdade para realizar ações diferentes das habituais. Os jogos tinham a duração de três 

minutos, exceto se alguma equipa conseguisse fazer dois golos,  situação que daria essa equipa como 

vencedora. A duração total deste exercício era de trinta minutos, permitindo a realização de cerca de 

dez jogos. Para além da vertente lúdica,  este exercício promovia uma elevada densidade de ações 

específicas, como passes, dribles, remates e cruzamentos, bem como uma execução rápida e intensa. 

No entanto, era, também, promovida uma grande descontinuidade no treino, uma vez que o formato 

do torneio permitia a cada equipa um tempo de recuperação ativa de três minutos entre jogos. 

Concluídos todos os jogos, a equipa que apresentasse o maior número de pontos  era a 

vencedora, sendo fotografada de forma a capturar o momento, ao passo que as restantes equipas 

ficavam responsáveis pela arrumação do material de treino. Através deste sistema de incentivo e 

penalização, foi possível promover uma grande vertente competitiva. Importa referir que aquando da 

realização deste torneio, os jogadores já se encontravam bem fisicamente, permitindo-lhes disputá-lo 

de forma competitiva, uma vez que já tinham passado mais de quarenta e oito horas desde o jogo 

anterior. 

 

Terça-feira 

A sessão de treino de terça-feira (Figura 26) foi a primeira, após o jogo, em que se procurava 

uma aquisição significativa de novos conteúdos e/ou consolidação dos mesmos. Assim, neste treino, 

a equipa técnica procurava promover princípios e subprincípios relacionados com os momentos de 
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transição, trabalhados a nível individual,   grupal, setorial e intersetorial. Tratando-se este de um treino 

que acontece três dias após  a competição, os jogadores já estão recuperados fisicamente. No entanto, 

em termos de  índices de concentração, estes podem não estar completamente recuperados, pelo que 

não devemos sobrecarregá-los ao nível cognitivo. Neste sentido, Carvalhal et al. (2014) defendem 

que esta sessão de treino deve ser conduzida com foco                      nos objetivos a alcançar, mas de forma que 

estes sejam atingidos, mesmo que subconscientemente, com mais enfâse em ações motoras, de forma 

a não sobrecarregar                   o sistema nervoso central. 
 

 

Microciclo 5 
Rio Ave Futebol Clube 

Época 2020/2021 

Plano de Treino 

Data Sessão Dia Tempo Local C1 Equip

a 

Sub-19 Atletas 22 

12/01/2021 23 Terça-feira 1h30 Material Mecos, Cones, Coletes, Bolas 

 
Objetivos/Conteúdos 

Tático-Técnicos Consolidar as transições ofensivas e defensivas: pressing coletivo, reação à perda, 

verticalidade 

Físicos Recuperação 

Ativação Geral 

Espaço Ativação e Mobilização 

Geral 

 

• Ativação e mobilização

 dos diferentes grupos 

musculares; 

• Aumentar a predisposição 

dos jogadores para o treino. 

Aspetos Fundamentais 

 

• Estimulação de movimentos 

específicos de preparação 

para o treino: saltos, 

mudanças de direção, 

mudanças de velocidade. 

   

 

Número 

20 

Tempo Recupera

ção 

15’  

 1º Exercício Fundamental 

Espaço Estação de 

Força/Transições 

 

 

• 1ª estação: Circuito de força; 

• 2ª estação: 1 X 1; 

• 3ª estação: (2 X 2) + 2 com 

finalização; 

Aspetos Fundamentais 

• 1ª estação: movimentos 

explosivos de alta 

intensidade; 2ª estação: 

reação à perda de bola; 

promoção da capacidade de 

1 X 1 ofensivo e defensivo. 

3ª estação: penetrações, 

ruturas, finalização, 

contenção, cobertura 

defensiva, reação à perda. 

   

1/3 

Número 

22 

Tempo Recupera

ção 

5 X 25’’ 1’ 

2 X 3’ 1’ 

2 X 7’ 1’ 
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 2º Exercício Fundamental 

Espaço Transições Ofensiva e 

Defensiva 

 

• Jogo de três equipas: 

situações de 7 X 7 cada equipa 

procura fazer o maior número 

de golos: caso as equipas em 

fase ofensiva percam a posse, 

devem reagir de forma 

coletiva, recuperando-a 

rapidamente para voltarem à 

fase ofensiva 

Aspetos Fundamentais 

 

 

• Pressão coletiva após perda; 

• Verticalidade após 

recuperação; 

• 1ª fase da organização 

ofensiva e a capacidade de 

condicionar a fase de 

construção adversária. 

   

1/3 

Número 

11 

Tempo Recupera

ção 

3 X 7’ 1’ 

 3º Exercício Fundamental 

Espaço Jogo 11x11 

 

• O exercício consiste na 

realização de um jogo 11 X 11 

com espaço reduzido no que 

respeita à profundidade do 

terreno de jogo; 

• São focados os momentos de 

transição, através da 

colocação de bolas em 

diferentes zonas do terreno 

após perda, e posterior 

reação; 

Aspetos Fundamentais 

 

• Aspetos relacionados com a 

reação coletiva à perda: 

agressividade sobre o 

portador e condicionamento 

das linhas de passe em zonas 

perto da bola; 

•  Momento de transição 

ofensiva através de ataques 

rápidos e contra-ataques 

com finalização. 

   

1/3 

Número 

22 

Tempo Recupera

ção 

20’ (2 X 

10’) 

1’ 

 

Observações Relevantes da Sessão 

Figura 26. Descrição da sessão de treino operacionalizada de 12 de Janeiro de 2021.

 

Esta foi uma sessão de treino que teve como  objetivo reproduzir as ações mais intensas do 

jogo, tais como travagens, acelerações, mudanças de direção, saltos e rotações. Assim, a sessão de 

treino de terça-feira era caracterizada pela utilização de jogos reduzidos, que promoviam o tipo de 

ações motoras descritas anteriormente. Existia, ainda, uma maior densidade de ações específicas, 

pretendidas pelo treinador, tais como passes, receções, dribles, entre outros. 

Resumindo,  o nosso objetivo para esta sessão de treino passava, fundamentalmente, pela 

realização de exercícios intensos, em espaços reduzidos, com uma duração curta e grande 

descontinuidade. Estes exercícios promoviam uma tensão de contração muito elevada, com uma 



83  

grande quantidade de interações concêntricas e excêntricas. No que respeita aos conteúdos tático-

técnicos, esta sessão de treino teve como objetivos principais a consolidação de comportamentos 

setoriais relacionados com a organização dos diferentes  setores nos momentos de organização e o 

aprimoramento de comportamentos a adotar em momentos de transição, nomeadamente o pressing 

coletivo, a reação à perda, a verticalidade após recuperação, entre outros. 

O treino era iniciado com uma ativação geral dos jogadores, procurando mobilizar os 

diferentes grupos musculares, com o objetivo de aumentar a temperatura muscular e                  a predisposição 

dos jogadores para o treino. Concluído o aquecimento, a equipa era dividida em quatro grupos de 

cinco jogadores, que se distribuíam por três estações (Figura 27). Cada grupo passava por cada 

estação uma vez, sendo que a transição entre  estações acontecia a cada sete minutos. 

O primeiro grupo iniciava com um trabalho de força realizado com ou sem bola. Na estação 

A, eram promovidas repetições de ações como saltos, acelerações e travagens, mudanças de direção 

e de velocidade. O objetivo desta estação era estimular a potência anaeróbia lática, bem como o 

desenvolvimento da  potência muscular, através de exercícios com uma duração mínima de vinte 

segundos e máxima de trinta segundos. Nestes exercícios eram promovidas ações explosivas e de alta 

intensidade, embora com tempos de recuperação elevados, que permitissem uma recuperação quase 

completa. Idealmente, o tipo de treino realizado nesta estação requer tempos de recuperação 

completos, de forma que os jogadores mantenham a intensidade do exercício ao longo das repetições. 

No entanto, através da minha experiência prática, constatei que este fator constituiu um problema, 

uma vez que os tempos têm de ser coordenados com os restantes exercícios, para que haja uma boa 

transição entre os mesmos. 

O segundo grupo realizava um jogo reduzido, cujo objetivo incidia em comportamentos 

individuais relacionados com os momentos de transição. Na estação B,  eram promovidas ações de 1 

x 1 ofensivas e defensivas. Cada jogador partia de uma baliza e tinha como objetivo finalizar na baliza 

contrária, promovendo não só a capacidade de   tirar o adversário da frente e finalizar, em espaços 

reduzidos, mas também a                   capacidade do defensor realizar contenção e desarmar o colega, evitando a 

finalização. O jogador que conseguia concretizar o golo mantinha-se em jogo, em fase defensiva, sendo  

que um novo jogador saía em fase ofensiva da baliza adversária, e assim sucessivamente. O objetivo 

desta estação era promover uma mudança rápida de comportamentos ofensivos para defensivos e 

promover uma reação rápida à perda. Esta reação era estabelecida devido ao facto de, após a 

finalização, um novo jogador entrar imediatamente  com bola, procurando fazer rapidamente o golo. 

Caso não houvesse golos durante dez segundos, o atacante saía do terreno, prosseguindo o exercício 
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com outro jogador a sair  com bola. 

O terceiro e quarto grupos iniciavam pelo exercício da estação C, competindo entre  si. Este 

exercício estava relacionado com princípios e subprincípios das transições ofensiva e defensiva, 

realizado à escala grupal. O exercício operacionalizado neste  morfociclo consistia num jogo reduzido 

de 2 + GR x 2 + GR (+ 2), sendo os últimos apoios  externos, posicionados nos limites do espaço do 

exercício. Esta estação tinha como propósito a realização de uma situação de 4 x 2 em espaço 

reduzido, com o objetivo de finalizar na baliza adversária. Este exercício promovia, em fase ofensiva, 

a realização de penetrações com bola e movimentos de rutura, criando espaço para a finalização ou 

para  os colegas receberem bola. Em fase defensiva, o exercício potenciava a realização de contenções 

e coberturas defensivas, com posterior transição ofensiva. Na minha opinião, este exercício promovia 

um contexto muito competitivo, potenciando comportamentos grupais dos momentos de transição, no 

qual a equipa em posse deveria estar focada em,  após recuperação, realizar uma finalização rápida. 

Por outro lado, a equipa em momento  defensivo deveria reagir de forma rápida e agressiva em caso 

de perda, fechando a zona  central e impedindo a finalização. Além dos aspetos referidos, o 

exercício promovia, também, devido aos seus constrangimentos, uma grande densidade de ações 

motoras  específicas e de momentos de perda e de recuperação de bola. 

 

 

Figura 27. Esquematização das estações constituintes do primeiro exercício fundamental, operacionalizado na 

sessão de treino de 12 de janeiro 2021.  

 

Posteriormente, era realizado um exercício que, mais uma vez, promovia o desenvolvimento 

e a consolidação de princípios e subprincípios relacionados com os momentos de transição, bem como 
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alguns aspetos das organizações ofensiva e defensiva.  Neste caso, os exercícios eram realizados à escala 

setorial, intersetorial e/ou coletiva. Na  sessão de treino correspondente a este morfociclo, o exercício 

posto em prática consistia                                num jogo de transições entre três equipas (7 x 7 x 7) + 2 GR (Figura 28). Este 

era iniciado                   com uma equipa no centro do terreno (Equipa A), e as duas restantes defendendo as suas                    

respetivas balizas (Equipas B e C). A equipa A iniciava com posse de bola e definia uma baliza para 

atacar. Posto isto, podiam verificar-se três cenários distintos: 

1. Finalização com sucesso: a Equipa A recebia novamente a posse e atacava a baliza 

contrária; 

2. Perda de bola: a Equipa A devia reagir rapidamente à perda, ou procurando 

recuperar a bola e retomando o ataque, ou evitando que a Equipa B colocasse a bola 

na Equipa C; 

3. Finalização sem sucesso: a bola era reposta pelo GR, sendo que seria a Equipa B  a 

procurar ultrapassar a Equipa A, de forma a fazer chegar a bola à Equipa C, através 

de passes rasteiros. Se a Equipa B fosse bem-sucedida nesta tarefa, a Equipa C 

que recebeu a bola devolvia-a à Equipa B, que tentava, então, concretizar situações de golo. 

 

Figura 28. Esquematização do segundo exercício fundamental, operacionalizado na sessão de  treino de X. As 

equipas A, B e C correspondem, na figura, aos jogadores com os equipamentos amarelos, azuis e verdes, 

respetivamente. 

 

Este exercício era cíclico, sendo que todas as equipas poderiam ter a oportunidade de realizar 
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vários ataques. Na minha opinião, este exercício era extremamente rico, uma vez que, além de 

proporcionar situações constantes de transição, promovia também a consolidação de aspetos 

relacionados com a construção e pressão à construção adversária. Estes aspetos, mais relacionados 

com as fases de organização ofensiva e defensiva, eram trabalhados nos momentos em que os GR 

repunham a bola na equipa previamente em fase defensiva. Esta equipa realizava saídas de bola – fase 

de construção –, enquanto a equipa adversária procurava pressionar esta fase de construção. Além 

disso, quando a equipa em fase defensiva conseguia fazer chegar a bola ao lado contrário, voltando a 

receber a posse, enfrentava uma equipa organizada defensivamente, o que estimulava a sua 

capacidade de desorganizar a estrutura adversária e finalizar. 

Por último, e para finalizar a sessão de treino, era realizado um jogo de 11 x 11 em  espaço 

reduzido no que respeita à profundidade do terreno de jogo (Figura 29). Este exercício tinha como 

objetivos principais a consolidação de aspetos relacionados com transições e a promoção de 

dinâmicas e comportamentos a adotar nos momentos de organização ofensiva e defensiva. 

Em relação aos princípios e subprincípios dos momentos de transição, estes eram abordados 

através do desenrolar do exercício e da colocação de bolas em determinadas zonas do terreno, após a 

bola ter saído do mesmo.   A título de exemplo, se a equipa em fase ofensiva tentasse finalizar e a bola 

fosse perdida   pela linha final, era imediatamente colocada uma bola na zona do meio-campo. Este 

constrangimento promovia uma transição ofensiva rápida por parte da equipa adversária e 

comportamentos de transição defensiva por parte da equipa que perdeu a posse. Relativamente aos 

princípios e subprincípios dos momentos de organização ofensiva e defensiva, era promovida a 

repetição de situações de construção e, simultaneamente, a realização de pressão alta pela equipa 

contrária, no sentido de condicionar a construção adversária. 

 

Figura 29. Esquematização do terceiro exercício fundamental,  operacionalizado na sessão de treino de 12 de 

janeiro 2021. 
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Quarta-feira 

Esta sessão de treino deve ser caracterizada por exercícios  realizados em grandes espaços, com 

uma maior duração e, também, com um maior número de jogadores. Sendo, também, caracterizada 

por uma maior duração das contrações musculares, através da realização de exercícios de longa duração 

que resultam  em poucos tempos de descanso, promovendo uma menor descontinuidade na sessão 

(Carvalhal et al., 2014). 

Além disso, estes exercícios devem promover menor tensão de contração, quando 

comparados com os da sessão anterior. Mais ainda, esta sessão de treino deve privilegiar  a promoção 

da nossa ideia de jogo, através do desenvolvimento de princípios e subprincípios dos diferentes 

momentos de jogo, trabalhados, fundamentalmente, nas escalas intersetorial e coletiva.

Tendo em mente os aspetos mencionados, esta sessão de treino era iniciada com um 

aquecimento realizado com bola, onde se procurava melhorar a relação  com bola dos jogadores. Este 

aquecimento era realizado através de exercícios de passe,   receção e condução de bola sendo que, por 

vezes, era dada aos jogadores a liberdade de    se agruparem e realizarem diferentes ações específicas. 

No entanto, neste morfociclo, foi    realizado um exercício que promovia ações de receção de 

bola, passes curtos e longos, condução de bola e, ainda, aspetos de coordenação. Este exercício foi 

realizado num total de quinze minutos, sendo constituído por duas variantes de sete minutos, com um 

minuto de descanso entre as mesmas. 

Após o período de ativação geral foi realizado um exercício no qual eram definidas,   no terreno 

de jogo, três zonas distintas – construção, criação e finalização (Figura 30). Este exercício tinha como 

objetivo a promoção de dinâmicas às escalas setorial, intersetorial e coletiva. Mais ainda, procurava 

a consolidação de princípios e subprincípios relacionados com as diferentes fases dos momentos de 

organização. O exercício era composto por vinte e dois jogadores, dispostos por setores. O objetivo 

estipulado para a equipa em posse, era promover a capacidade de executar a fase de construção de 

forma eficaz, quebrando linhas, através da circulação em passe. Além disso, a equipa em posse tinha, 

também, o objetivo de criar situações de superioridade numérica na zona da bola, procurando 

progredir em direção à baliza adversária e finalizar.   A equipa em fase defensiva tinha como objetivo 

inicial a realização de pressão à primeira  fase de construção da equipa adversária, procurando 

recuperar a posse em zonas altas, ou condicionar o adversário a jogar pelos corredores laterais. Mais 

ainda, a equipa em fase defensiva, tinha o objetivo de limitar o espaço interior e o espaço entre setores, 

aspeto que constituía uma parte fundamental dos nossos princípios e subprincípios de jogo e da 

estratégia para abordar no próximo momento competitivo. 
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Estes aspetos foram  considerados visto que o próximo adversário tinha bastante facilidade em 

jogar nestes espaços, sendo que era menos perigoso quando obrigado a jogar pelos corredores laterais. 
 

 

Microciclo 5 
Rio Ave Futebol Clube 

Época 2020/2021 

Plano de Treino 

Data Sessão Dia Tempo Local C1 Equipa Sub-19 Atletas 22 

13/01/2021 24 Quarta-

feira 

1h30 Material Mecos, Cones, Coletes, Bolas 

 
Objetivos/Conteúdos 

Tático-Técnicos Consolidar os momentos da organização ofensiva e defensiva: explorar zonas 

exteriores, potenciação de cruzamentos; solidez e coesão defensiva, limitar espaços 

interiores e entrelinhas 

Físicos Duração 

Ativação Geral 

Espaço Ativação e Mobilização 

Geral 

 

• Ativação e mobilização

 dos diferentes grupos 

musculares; 

• Aumentar a predisposição 

dos jogadores para o treino. 

Aspetos Fundamentais 

 

• Estimulação de movimentos 

específicos de preparação 

para o treino: saltos, 

mudanças de direção, 

mudanças de velocidade. 

   

 

Número 

20 

Tempo Recupera

ção 

10’ 1’ 

 1º Exercício Fundamental 

Espaço Exercício técnico 

 

 

• Trata-se de um exercício que 

consiste em realizar 

diferentes ações técnicas: 

passe, receção orientada, 

condução; 

Aspetos Fundamentais 

 

• Aprimorar aspetos técnicos 

dos jogadores; 

• Promover o desenvolvimento 

da técnica individual dos 

jogadores. 

   

1/3 

Número 

20 

Tempo Recupera

ção 

20’ (2 X 10’) 1’ 

 2º Exercício Fundamental 

Espaço Dinâmicas Ofensivas                

6 X 4 + GR 

 

• O exercício consiste na 

definição de zonas que 

limitam a zona de ação dos 

Aspetos Fundamentais 

• Consolidar a fase de 

construção da organização 

ofensiva VS a capacidade de 

condicionar a construção 

adversária; 

   

½ 

Número 

22 

Tempo Recupera

ção 
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30’ (2 X 

15’) 

1’ diferentes setores, 

promovendo a repetição de 

ações específicas de cada 

setor. 

• Aprimorar a capacidade de 

ligar jogo através de passes 

entrelinhas e por zonas 

interiores VS limitar o 

adversário no jogo interior; 

• Consolidar a fase de 

finalização VS impedir 

situações de finalização. 

 3º Exercício Fundamental 

Espaço Torneio de Três Equipas            

(7 X 7) + 7 

 

 

• O exercício consiste na 

realização de um jogo 11 X 11 

com espaço reduzido no que 

respeita à profundidade do 

terreno de jogo; 

Aspetos Fundamentais 

 

• Consolidar o momento da 

Organização ofensiva: 

penetrações, ruturas,

 desmarcações, cruzamentos, 

remates; 

• Consolidar o momento da 

organização defensiva: 

solidez defensiva, 

basculações em bloco, fechar 

espaços interiores e 

entrelinhas. 

   

½ 

Número 

22 

Tempo Recupera

ção 

30’ (10 X 3’) 3’ 

 

Observações Relevantes da Sessão 

Figura 30. Descrição da sessão de treino operacionalizada de 13 de janeiro de 2021. 

 

Este primeiro exercício fundamental promovia, para a equipa em posse, uma consolidação das 

diferentes fases da organização ofensiva. O exercício fomentava a superioridade numérica da equipa 

em fase ofensiva, uma vez que possibilitava que um jogador por setor pudesse subir uma zona. Assim 

sendo, o exercício promovia, sobretudo,  comportamentos relacionados com as fases de criação e 

finalização, colmatando as debilidades identificadas e tornando o exercício mais motivador. Na fase 

defensiva, foi desenvolvida a capacidade de realizar pressão em zonas altas, aspeto também 

identificado  como debilidade no jogo anterior, com o objetivo de condicionar a fase de construção da 

equipa adversária, aspeto observado como debilidade do nosso próximo adversário. 
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Figura 31. Esquematização do primeiro exercício fundamental, operacionalizado na sessão de treino de 13 de janeiro 

de 2021. 

 

Por último, o treino terminava com um jogo 11 x 11, com espaço ligeiramente reduzido no 

que respeita ao espaço de jogo formal (Figura 31), permitindo uma maior densidade de ações com e 

sem bola, por parte de cada jogador. Este exercício tinha com o objetivo principal a consolidação dos 

vários princípios e subprincípios relacionados com os diferentes momentos de jogo, aplicados nas 

diferentes escalas. Por vezes, consoante o desenrolar do exercício e identificação de aspetos a ser 

desenvolvidos, eram introduzidos constrangimentos, nomeadamente o número de toques por jogador, 

a obrigação de explorar ambos os corredores antes de finalizar ou, ainda, a necessidade de  haver um 

passe realizado entrelinhas antes de atacar a baliza adversária. 
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Figura 32. Esquematização do segundo exercício fundamental,   operacionalizado na sessão de treino de 

13 de janeiro de 2021. 

 

Concluindo, este treino constituía o treino mais semelhante ao jogo no que concerne    ao 

cumprimento dos princípios e subprincípios dos diferentes momentos de jogo e no que respeita ao 

espaço do jogo formal. 

 

Quinta-feira 

No que respeita este dia da semana, sessão de treino, o mesmo não passava única e 

exclusivamente, como sessão para preparar o próximo jogo. Normalmente as equipas eram escaladas 

de forma intercaladas, ou seja, GR possivelmente titular com a defesa e médio defensivo titular contra 

meio-campo ofensivo e avançados possivelmente titulares em jogo de GR+11xGR+11. Após um 

aquecimento similar ao aquecimento no dia da competição e depois todo o treino era focado em jogo 

e a correção de posições com feedbacks positivos.

 

Sexta-feira 

No que respeita a esta sessão de treino em particular, deverá ser conduzida tendo em conta 

um regime de contração, caracterizado por elevada velocidade de contração, elevada tensão e duração 
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reduzida (Carvalhal et al., 2014). Existe, ainda, a preocupação constante de não desgastar muito os 

jogadores a nível físico   e psicológico, uma vez que é fundamental que estes estejam nas melhores 

condições para disputar o jogo. Na sessão anterior de treino, os atletas já foram sujeitos a algum 

esforço porque realizaram um jogo de 11x11 mas com tempo reduzido mas com maior intensidade. 

Relativamente aos aspetos tático-técnicos, nesta sessão de treino verificou-se uma grande incidência 

no lado estratégico, incidindo em  situações individuais, grupais e setoriais. 

Como referido anteriormente, o trabalho de observação e análise da equipa e do adversário era 

realizado  pela equipa técnica no início do morfociclo. No entanto, as informações, relativas à forma  

de jogar do adversário, eram transmitidas ao plantel nesta sessão de treino, sendo que era realizada 

uma curta apresentação prévia à sessão. Esta apresentação iniciava com referências visuais relativas 

às debilidades sentidas pela nossa equipa no jogo anterior, procurando explicá-las e solucioná-las. No 

entanto, nesta sessão, era dada maior relevância às informações relativas à forma de jogar do 

adversário. Neste sentido, foram apresentados cortes de vídeos do jogo anterior do adversário, 

realizados com o programa  LongoMatch, mas, também, cortes relativos a jogos anteriores entre a nossa 

equipa   e este adversário. Através destes cortes, procurávamos identificar padrões dos diferentes 

momentos de jogo do adversário, bem como os seus pontos fortes e as suas debilidades.                    

Posteriormente, era explicado ao plantel, de forma simples e tendo em conta estas análises, a 

melhor forma de abordar este momento competitivo. De seguida, eram apresentadas representações 

esquemáticas da estratégia idealizada pela equipa técnica para este jogo, com recurso ao PowerPoint. 

Isto tinha o objetivo demonstrar, de forma simples, quais os espaços que o adversário concedia, e 

quais os espaços que este explorava. 

Nesse sentido, será apresentado um resumo das informações recolhidas acerca do adversário 

que, neste morfociclo era considerado anonimamente e representado pelo X. Serão apresentadas  

informações relativas à sua forma de jogar, nomeadamente as características gerais coletivas, bem 

como algumas referências individuais (Figura 33), as informações relativas aos      momentos de jogo 

ofensivos (Figura 34) e as informações relativas aos momentos de jogo defensivos (Figura 35). 
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X 

SISTEMA TÁTICO PRINCIPAL 

1-4-3-3 

Coletivamente 

Fase Ofensiva Fase Defensiva 

 

A equipa procura, preferencialmente, sair a jogar 

através dos DC, projetando bastante os DL. Na fase 

ofensiva, o padrão consiste na procura de espaços 

interiores e posterior procura de espaços  exteriores para 

acelerar o jogo através dos extremos ou DL. 

A equipa posiciona-se, preferencialmente, em bloco médio-alto, 

condicionando a saída adversária para os corredores. No entanto, 

não demonstra grande agressividade em zonas altas. Os jogadores 

posicionam-se em zonas interiores, libertando os espaços 

exteriores. Os DL estão muito expostos a situações de igualdade ou 

inferioridade numérica, uma vez que procuram segurança defensiva 

em zonas interiores. 

Individualmente 

A equipa apresenta jogadores com qualidade individual, com especial destaque para o MD e EE. O MD é um jogador muito 

inteligente com bola e com muita facilidade a sair da zona de pressão e procurar o passe entrelinhas. O EE é um jogador 

muito rápido, com bastante qualidade técnica, e forte em situações de 1 X 1. Este explora com facilidade a profundidade pelo 

corredor e tem, também, a capacidade de jogar de fora para dentro, procurando movimentos de rutura do PL e do ED. 

Figura 33. Descrição do sistema tático e das principais referências, coletivas e individuais do jogo. 
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X 

MOMENTOS DE JOGO OFENSIVOS 

Organização Ofensiva 

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 

Construção Curta  

Realizam, preferencialmente, saídas através dos DC, 

sendo o MD a principal referência da fase    de 

construção. Caso o adversário  pressione a 

construção, o MD baixa para a linha defensiva, 

realizando construção a três. 

Construção Longa 

Caso a equipa não consiga ligar com o MD, procura 

colocar a bola nas costas da defesa, explorando a 

velocidade dos extremos, ou procura o PL como 

referência ofensiva. 

 

A equipa procura jogar em zonas 

interiores. Caso a bola chegue a 

espaços entre linhas através do PL 

ou do MO, aceleram por zonas 

exteriores com movimentos de 

rutura dos extremos. 

Caso contrário, os MC procuram 

o movimento do   PL nas costas da 

defesa. 

 

 

 

A equipa dificilmente finaliza a 

partir da zona central. Existe um 

claro padrão de aceleração por 

zonas exteriores e procura de 

cruzamentos  para a entrada do PL 

ao primeiro poste e do extremo 

contrário ao segundo poste. 

Transição Ofensiva 

Equipa forte nos momentos de transição ofensiva, explorando a velocidade dos extremos que procuram,  rapidamente, a 

profundidade. O PL é referência ofensiva, tentando receber a bola na zona central e dar seguimento rápido para os extremos. 

Extremos e PL fortes no jogo aéreo, procurando transitar pelos corredores e explorar situações de cruzamento quando a linha 

defensiva adversária se encontra desorganizada. 

Esquemas Táticos Ofensivos 

Equipa com jogadores altos e fortes no jogo aéreo, especialmente os extremos, PL e DC. Não se  identificam padrões 

específicos de jogo para jogo. 

Figura 34. Descrição das principais referências dos momentos de jogo ofensivos do jogo. 
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X 

MOMENTOS DE JOGO DEFENSIVOS 

Organização Defensiva 

Bloco Alto Bloco Médio Bloco Baixo 

PL condiciona a construção do adversário, através do condicionamento das linhas de passe para os MC. 
Equipa pouco agressiva nas zonas exteriores.  
Equipa posiciona-se na zona central, procurando evitar os corredores laterais. 
Bloco muito compacto. 
Muito agressiva de dentro para fora. 
Equipa pouco agressiva, raramente recupera a posse em zonas altas. 

Transição Defensiva 

Equipa apresenta alguma velocidade de reação à perda. No entanto, apresenta alguma dificuldade de agressividade na disputa dos 

duelos. Raramente realiza pressão de forma coletiva ao portador da bola, impedindo a sua rápida recuperação. Capacidade 

moderada de realizar contenção, obrigando o adversário  a jogar para trás e evitando situações de contra-ataque. 

Esquemas Táticos Defensivos 

Equipa alta e forte fisicamente, forte nos duelos aéreos. No entanto, apresenta algumas debilidades no  que toca à agressividade 

na disputa de bola. Realiza marcação zonal e não coloca nenhum jogador em  marcação individual. 

Figura 35. Descrição das principais referências dos momentos de jogo defensivos do jogo. 

 

A sessão de treino de sexta-feira (Figura 36) era iniciada com um aquecimento e mobilização 

geral, com uma incidência em movimentos explosivos na fase final. Isto preparava os jogadores para 

o tipo de incidência de ações neste treino específico. Posteriormente, o grupo era dividido em duas 

equipas, sendo que uma seria constituída pelo onze inicial do jogo seguinte e, a outra, constituída 

pelos restantes jogadores. 
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Microciclo 5 
Rio Ave Futebol Clube 

Época 2020/2021 

Plano de Treino 

Data Sessão Dia Tempo Local C1 Equip

a 

Sub-19 Atletas 22 

15/01/2021 26 Sexta-feira 1h30 Material Mecos, Cones, Coletes, Bolas 

 
Objetivos/Conteúdos 

Tático-

Técnicos 

Consolidar organização ofensiva e organização defensiva e dinâmicas relacionadas com a 

estratégia de abordagem ao próximo adversário. 

Físicos Velocidade 

 

Ativação Geral 

Espaço Ativação e Mobilização 

Geral 

 

• Ativação e

 mobilização dos 

diferentes grupos 

musculares; 

• Aumentar a predisposição 

dos jogadores para o treino. 

Aspetos Fundamentais 

 

• Movimentos explosivos na 

fase final da ativação. 

   

 

Número 

20 

Tempo Recuperaç

ão 

10’  

 1º Exercício Fundamental 

Espaço Dinâmicas Ofensivas    

11 X 0 

 

• O exercício consiste na 

realização de situações de 

11 X 0 com a estimulação 

de dinâmicas específicas 

pretendidas para o jogo 

com posterior finalização 

Aspetos 

Fundamentais 

• Consolidar dinâmicas da 

fase criação e finalização; 

• Penetrações, ruturas, 

dinâmicas de trocas 

posicionais; 

• Promover cruzamentos 

com ocupação das zonas de 

finalização e posterior 

finalização. 

   

½ 

Número 

22 

Tempo Recuperaç

ão 

20’  

 2º Exercício Fundamental 

Espaço Dinâmicas 11 X 11 

• O exercício procura 

retratar o jogo seguinte, 

através da colocação de 

uma equipa em fase 

defensiva, que procura 

Aspetos 

Fundamentais 

• Consolidar dinâmicas 

ofensivas específicas 

relacionadas com a 

estratégia para jogo; 

   

½ 

Número 

22 

Tempo Recuperaç

ão 
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30’ (2 X 
15’) 

1’30’’ 
replicar o comportamento 

do adversário; 

• Equipa em fase ofensiva, 

procura consolidar 

dinâmicas específicas 

pretendidas para o jogo. 

• Aprimorar a organização 

defensiva: bloco coeso na 

procura de limitar a 

capacidade do adversário 

na procura de jogo interior; 

• Aprimorar a organização 

defensiva: colocação dos 

apoios e gestão da 

profundidade; 

 3º Exercício Fundamental 

Espaço Esquemas táticos 

 

 

• Nesta fase da sessão de 

treino são executados 

diferentes esquemas 

táticos tais como os cantos 

ofensivos e defensivos, 

livres laterais, livres 

frontais e penaltis; 

Aspetos 

Fundamentais 

 

 

• Densidade de ações 

específicas; 

• Finalizações constantes; 

• Promoção de cruzamentos; 

• Vertente lúdica; 

• Vertente competitiva. 

   

½ 

Número 

22 

Tempo Recuperaç

ão 

30’  

 

Observações Relevantes da Sessão 

O 1º exercício fundamental é realizado com duas equipas de 11 jogadores realizando o exercício alternadamente, promovendo 

alguma descontinuidade. 

Figura 36. Descrição da sessão de treino operacionalizada de 15 de janeiro de 2021. 

 

O primeiro exercício da parte fundamental do treino consistia em consolidar  dinâmicas 

pretendidas pela equipa técnica durante a organização ofensiva. Nesse sentido,  a equipa principal 

iniciava o exercício num 11 x 0 (Figura 37), em que o objetivo era consolidar dinâmicas e 

comportamentos específicos, abordados na apresentação realizada antes do treino. Após a 

concretização, ou não, da situação de finalização, era colocada uma bola em cada corredor, 

alternadamente. Era, então, solicitado aos DL e/ou extremos que realizassem um cruzamento, 

obrigando os jogadores da linha ofensiva a ocupar novamente as zonas de finalização e concretizar a 

situação de finalização. Com o objetivo de promover uma identificação coletiva com estas estratégias, 

dinâmicas e comportamentos a adotar em jogo, também a equipa não titular realizava o mesmo 

exercício. Este exercício tinha, normalmente, uma duração de vinte minutos. 
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Figura 37.  Esquematização do segundo exercício fundamental,  operacionalizado na sessão de treino de 15 

de janeiro de 2021. 

 

Posteriormente, era realizado um exercício de 11x11 (Figura 38), permitindo que os jogadores 

consolidassem estas dinâmicas com oposição. Assim, a equipa não titular procurava posicionar-se em 

organização defensiva e representar, da forma mais aproximada possível, o posicionamento e os 

comportamentos adotados pela equipa X. Desta forma, a equipa principal iniciava sempre com a 

posse de bola, mesmo               após perda. O objetivo desta abordagem era que houvesse uma grande 

densidade e repetição desse momento de jogo, enraizando as ideias pretendidas para o jogo. 

Após consolidadas estas dinâmicas, as equipas invertiam tarefas, passando a equipa titular à 

fase defensiva e a equipa não titular à fase ofensiva. Nesta fase do exercício era pedido à  equipa não 

titular que, mais uma vez, procurasse representar a forma de jogar do adversário, através de feedbacks 

constantes da equipa técnica. Esta abordagem permitia  que a equipa titular estivesse perfeitamente 

identificada com a forma de jogar do adversário. Mais ainda, permitia uma melhor preparação para 

as dificuldades que o próprio jogo iria impor. 



99  

 

Figura 38. Esquematização do segundo exercício fundamental,    operacionalizado na sessão de treino de 15 de 

janeiro de 2021. 

 

Terminado este exercício, eram exercitados os diferentes esquemas táticos, iniciando- se pelos 

cantos ofensivos e defensivos e, de seguida, pela cobrança de livres em diferentes zonas do terreno. 

Por último, a sessão de treino terminava com execução de pontapés de grande penalidade. 

 

Sábado 

Tratando-se este do dia de jogo, representava o culminar de todo o trabalho desenvolvido 

durante o morfociclo. Assim sendo, constituía, também, uma forma fundamental de avaliação do 

processo desenvolvido, quer através do resultado, quer através dos comportamentos estabelecidos 

pelos jogadores de forma individual e pela equipa coletivamente. 

Relativamente às observações e análises das equipas adversárias, realizadas pela equipa 

técnica ao longo da época, estas tinham como objetivo principal a identificação de  comportamentos 

considerados essenciais para a elaboração de uma estratégia específica, tais como: i) padrões 

específicos da fase de construção; ii) zonas preferenciais para a criação  de situações de finalização; 

iii) referências ofensivas; iv) espaços libertados em organização defensiva; v) debilidades de 

determinado setor ou determinado jogador. 

A identificação destes comportamentos permitia à equipa técnica formular ideias muito 

concretas acerca da melhor forma de pressionar o adversário, de dificultar a criação de situações de 
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finalização, de anular os jogadores de referência, de explorar determinados espaços em momentos de 

organização e transição  ofensivas e, por último, de explorar determinadas lacunas no decorrer de um 

jogo. 

Durante o decorrer deste jogo, a equipa técnica teve a possibilidade de identificar aspetos 

trabalhados durante a semana como, por exemplo, a eficácia na pressão à construção adversária, 

aspeto que causou muitas dificuldades ao adversário e permitiu que a equipa estivesse, quase sempre, 

por cima do jogo. 

A dificuldade que causámos ao adversário, impedindo que este jogasse nos seus espaços 

preferenciais, nomeadamente  espaços entrelinhas e zonas interiores, anulou grande parte das 

situações de perigo adversárias. Além disto, fomos capazes de criar situações de superioridade 

numérica, explorando a debilidade do adversário na realização de coberturas defensivas próximas dos 

defesas laterais e extremos. 

Em jeito de conclusão, e relativamente ao morfociclo apresentado, importa referir que toda a 

semana foi conduzida tendo em conta dois importantes fatores – a forma de jogar do adversário e a 

forma como a nossa equipa teria de se adaptar, tendo em conta essa forma de jogar. No entanto, todas 

as sessões de treino foram conduzidas tendo, como ideia fundamental, a nossa forma de jogar e a 

consolidação de comportamentos identificados   como debilidades no jogo anterior. Isto significa que, 

apesar de haver uma preocupação com a adaptação à forma de jogar do adversário, nunca foi descurada 

pela equipa técnica  a importância de se manter fiel à nossa ideia de jogo, mantendo a nossa identidade 

enquanto clube e equipa. 

No que respeita ao momento competitivo deste morfociclo, não só vencemos o jogo  por 3-4, 

como conseguimos, ainda, identificar aspetos trabalhados e estimulados durante  a semana de treino, o 

que constituiu uma grande satisfação para toda a equipa técnica e  para o plantel. 

 

Domingo 

Os jogadores tinham este o dia de folga permitindo  que recuperassem de alguma fadiga 

muscular acumulada durante a semana de trabalho e jogo.  Este descanso permitia, também, que estes 

se preparassem mentalmente para a próxima semana e competição, estando nas melhores condições 

para que a equipa apresentasse o melhor rendimento possível durante o momento competitivo. 

 

2.4. Resultados obtidos 

Este subcapítulo tem como propósito fazer um balanço da época desportiva. Nesse sentido, 
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procura esclarecer se os objetivos que tinham sido delineados pela equipa técnica foram atingidos. 

Para além disso, pretende-se também compreender se as expectativas iniciais foram de encontro ao 

que era esperado ou se, por outro lado, ficaram  aquém ou foram superadas. 

Assim, o balanço da época desportiva será avaliado de acordo com os resultados obtidos ao longo 

das diferentes fases que compuseram os Torneios existentes porque os campeonatos nacionais não se 

realizaram. 

 

1. ª Fase 

O objetivo estabelecido pelo clube era, inicialmente, a qualificação para a segunda fase da 

prova (torneio da A.F.P.), meta conseguida. 

De forma a alcançar este objetivo concreto, era requisito obrigatório que a equipa estivesse 

entre os quatro primeiros classificados. No Quadro 2 está representada a classificação final, no que 

diz respeito ao torneio. 

Quadro 2. Classificação da 1.ª Fase do Torneio da A.F.P. 

 

Através da tabela classificativa e da tabela que ilustra os jogos realizados na primeira  fase e os 

respetivos resultados (Quadro 3), pode verificar-se que os objetivos definidos no início da época foram 

alcançados, tendo a equipa ficado classificada em segundo lugar. Para além do objetivo que respeita à 

classificação ter sido cumprido, é também de salientar que, num total de onze jogos, a equipa somou 

um total de oito vitórias, dois empates e uma derrota, perfazendo um total de vinte e seis pontos. De 

destacar, também, que a equipa conseguiu atingir o estatuto de equipa com o segundo melhor ataque 

da prova, com trinta e quatro golos marcados, e a segunda melhor defesa, com oito golos sofridos. 

Posição Clube JGS V E D GM GS DG PTS 

1 FC Porto 11 11 0 0 58 2 +56 33 

2 Rio Ave FC 11 8 2 1 34 8 +26 26 

3 Boavista FC 11 7 0 4 34 14 +20 21 

4 FC Paços Ferreira 11 6 1 4 23 17 +6 19 

5 CD Feirense 11 6 1 4 29 10 +19 19 

6 SC Salgueiros 11 5 3 3 21 12 +9 18 

7 SC Espinho 11 5 0 6 21 25 -4 15 

8 Dragon Force FC 11 4 3 4 20 18 +2 15 

9 Moreirense FC 11 4 1 6 15 17 -2 13 

10 Varzim SC 11 3 0 8 10 31 -21 9 

11 SC Freamunde 11 1 1 9               5 34 -29 4 

12 FC Penafiel 11 0 0 11 3 85 -82 0 
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Quadro 3. Resultados do RAFC na 1ª fase do torneio da A.F.P. 

Resultado Data Hora Local Clube Resultado Jogo 

V 2021/01/16 11:00 Casa SC Freamunde 4 - 0 J11 

V 2021/04/10 11:00 For a Boavista FC 3 - 4 J10 

V 2021/04/12 11:00 Casa Moreirense FC 4 - 0 J9 

E 2021/04/17 11:00 Casa SC Salgueiros 1 - 1 J8 

V 2021/04/20 15:00 For a Dragon Force FC 0 - 5 J7 

V 2021/04/23 11:00 Casa CD Feirense 2 - 0 J6 

V 2021/04/26 11:00 For a FC Penafiel 3 - 4 J5 

V 2021/04/29 11:00 Casa SC Espinho 5 - 0 J4 

D 2021/05/02 11:00 For a FC Porto 3 - 0 J3 

V 2021/05/05 11:00 Casa Varzim SC 3 - 0 J2 

E 2021/05/08 11:00 For a FC Paços Ferreira 1 - 1 J1 

 

Refletindo acerca do que possibilitou o cumprimento destes objetivos, torna-se evidente que, 

em primeiro lugar, este cumprimento passou pela qualidade e pela  dedicação dos jogadores, bem 

como pela aceitação e compreensão das ideias estabelecidas pela equipa técnica durante todo o 

processo. Em segundo lugar, diria que estes objetivos foram alcançados, também, devido à 

competência e dedicação demonstrada pela equipa técnica durante o decorrer de todo o processo e, 

em especial, devido à competência do treinador principal, que estimulou o crescimento de todos os 

membros da sua equipa técnica. Por último, diria que tudo isto foi possível pelas condições que o 

clube nos proporcionou, bem como pelo apoio de toda a estrutura de formação que sempre acreditou 

no potencial da equipa. 

Assim, a primeira fase foi concluída com sucesso, tendo sido um propulsor fundamental dos 

índices de motivação dos jogadores e da equipa técnica, algo que seguramente contribuiu para 

a promoção de um bom espírito de grupo e um bom  ambiente de trabalho. 

 

2. ª Fase 

Uma vez alcançado o principal objetivo estabelecido pela equipa técnica, foi   necessário 

estabelecer novas metas a alcançar. Assim sendo, a equipa técnica, em conformidade com a 

coordenação, definiu que o novo objetivo seria a qualificação para o playoff de acesso à fase de 

apuramento de campeão.  

No Quadro 4 está representada a classificação referente à 2.ª fase do Torneio da A.F.P. Sub.19. 
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Quadro 4. Classificação da 2.ª Fase do Torneio da A.F.P. de Sub.19. 

Posição Clube JGS V E D GM GS DG PTS 

1 FC Porto, Sad 14 12 2 0 47 7 +40 38 

2 SC Braga, Sad 14 12 1 1 46 13 +33 37 

3 Rio Ave FC, Sduq 14 9 2 3 29 22 +7 29 

4 Boavista DC, Sad 14 5 1 8 26 30 -4 16 

5 FC Famalicão 14 3 4 7 13 29 -16 13 

6 Gil Vicente FC 14 4 0 10 14 34 -20 12 

7 Vitória SC, Sad 14 3 1 10 26 41 -15 10 

8 FC Paços Ferreira 14 2 1 11 16 41 -25 7 

 

 

Através da tabela classificativa e da tabela que ilustra os jogos realizados na segunda fase e os 

respetivos resultados (Quadro 5), verifica-se que, mais uma vez, os objetivos definidos para a equipa 

foram alcançados. 
 

Quadro 5. Resultados do RAFC na 2.ª Fase do Torneio da A.F.P. Sub-19 da F.P.F. 

Resultado Data Hora Local Clube Resultado Jogo 

V 2021/05/09 11:00 For a FC Paços Ferreira 1 – 2 J14 

V 2021/05/11 11:00 Casa Gil Vicente FC 5 – 0 J13 

D 2021/05/13 11:00 For a SC Braga 2 – 0 J12 

V 2021/05/16 11:00 Casa Boavista FC 2 – 1 J11 

D 2021/05/19 11:00 For a FC Porto 6 – 0 J10 

V 2021/05/22 11:00 For a Vitória SC 3 – 4 J9 

V 2021/05/24 11:00 Casa FC Famalicão 1 – 0 J8 

V 2021/05/26 11:00 Casa FC Paços Ferreira 2 – 1 J7 

V 2021/05/28 11:00 For a Gil Vicente FC 1 – 2 J6 

D 2021/05/30 11:00 Casa SC Braga 0 – 2 J5 

V 2021/06/02 11:00 For a Boavista FC 0 – 4 J4 

E 2021/06/04 11:00 Casa FC Porto 2 – 2 J3 

V 2021/06/06 11:00 Casa Vitória SC 4 – 2 J2 

E 2021/06/09 11:00 For a FC Famalicão 1 – 1 J1 

 

 

A qualificação para o playoff foi alcançada, uma vez que a nossa equipa se classificou como 

melhor terceiro classificado, obtendo um maior número de pontos entre  os terceiros classificados, no 

conjunto das três séries que compunham esta fase, sendo   que cada série contava com oito equipas. 

Através da análise de ambos os quadros, pode-se verificar que a equipa realizou um total de catorze 

jogos, obtendo nove vitórias, dois empates e três derrotas. No total dos catorze jogos, a equipa somou 
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um total de vinte e nove pontos, com vinte e nove golos marcados e vinte e dois golos sofridos. 

No que concerne ao nosso desempenho na segunda fase da prova, o balanço foi extremamente 

positivo, não só pela qualidade apresentada pela equipa, semana após semana, mas também pelos 

feitos que conseguimos alcançar. Uma prova clara do sucesso da equipa de Sub.19 passa pela 

conquista de um feito inédito no âmbito da formação do RAFC, sendo a primeira equipa de Sub.19 a 

qualificar-se para a disputa deste  playoff. Assim o vencedor do torneio foi o FC Porto, 2º classificado 

o SC Braga e em terceiro o RAFC. 

 

Promoção de Jogadores 

No que respeita a uma das missões que se considera primordial no âmbito do Futebol  de 

formação, a promoção individual de jogadores foi, também, um objetivo claramente definido no 

início da época desportiva. Neste sentido, através das performances individuais e coletivas e dos 

resultados obtidos, foi possível promover vários jogadores no panorama nacional. Um exemplo claro 

desta evolução foi a promoção de um jogador que manteve, durante toda a época desportiva, um nível 

exibicional muito alto. Este jogador destacou-se pelo número de golos marcados em cada uma das 

fases (9 na primeira fase e 12 na segunda fase) e por, de forma recorrente, ter sido convocado  para os 

estágios de preparação da seleção nacional de Sub.19. 

2.5. Barreiras e Estratégias de Remediação 

As barreiras ou dificuldades que foram encontradas durante todo o  processo são essenciais e 

indispensáveis para o crescimento de qualquer profissional. Assim, quando os resultados são 

positivos, quando existem menos dificuldades e quando tudo acontece de acordo com o planeado, 

existe menos preocupação em ajustar  o processo. 

Desta forma, parece haver menos necessidade de reflexão acerca das estratégias adotadas por 

parte dos envolvidos. Dito isto, de facto as dificuldades estimulam, de   uma forma mais evidente, a 

reflexão acerca do processo e a procura de soluções e de diferentes alternativas para abordar o mesmo 

problema. Assim sendo, apresentar-se-á de seguida algumas das dificuldades que foram surgindo ao 

longo do estágio profissionalizante e de que forma se procurou colmatá-las de forma individual, ou 

com o apoio   da restante equipa técnica. 

A primeira barreira com que me deparei prendeu-se com a necessidade de me sentir  confiante 

em relação às minhas competências para abordar um contexto competitivo bastante diferente ao que já 

estava habituado até ao momento. Nas fases  iniciais do processo são muitas as dúvidas relativas às 

diferentes áreas de intervenção nas quais se irá desempenhar as funções. No entanto, como 
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mencionado anteriormente, estas dúvidas estimulam uma maior procura de conhecimento, 

permitindo, também, uma intervenção mais eficaz. Nesse sentido, esta barreira acabou por ser um 

estímulo e permitiu tornar-me mais competente em vários domínios. 

Também, na fase inicial da época surgiu uma barreira que se relacionava com o facto  de a 

equipa na qual fui inserido já trabalhar junta desde a época anterior. Assim sendo,  um dos principais 

desafios foi a dificuldade em compreender o modelo de jogo que já se  encontrava, de certa forma, 

implementando. Resumindo, a compreensão das ideias e comportamentos pretendidos pelo 

treinador principal é sem dúvida um desafio,  promovendo por vezes algumas dúvidas no que 

respeita à intervenção, nomeadamente   ao nível dos feedbacks. No entanto, com o decorrer do 

processo de treino e com o   aumento da familiarização entre os vários elementos da equipa 

técnica existiu uma  facilitação do conhecimento acerca dos aspetos mais relevantes e das ideias do 

treinador. 

Outra dificuldade da fase inicial da época desportiva, passou pela mesma familiarização 

entre os membros da equipa técnica. Como novo elemento, desconhecia a forma de trabalhar da 

equipa técnica e não tinha uma relação criada com os diferentes elementos. Isto causou grande 

dificuldade no debate de ideias e na compreensão mútua  da forma de trabalhar de cada um. Contudo, 

ao longo da época e com uma crescente criação de laços entre os membros, julgo que fomos capazes 

de nos tornar mais eficazes  na nossa intervenção, debatendo e expondo ideias opostas, tornando mais 

ricos os momentos de reflexão e, consequentemente, melhorando o processo de treino. O outro 

problema que encontrei foi o facto de o coordenador da formação ter sido substituído em Janeiro, 

deixando o Prof. Joaquim Jorge de ser o Coordenação da Formação e passou a ser o Sr. Victor Viana. 

Cerca de dois meses depois, o Sr. Victor Viana passou a adjunto da coordenação e ingressou no clube 

um outro coordenador, o Prof. Pedro Santos. Outro problema que causou alguns distúrbios em termos 

estruturais, foi o facto do treinador da equipa principal Mário Silva, ter sido dispensado e ascendeu 

ao seu lugar o treinador da equipa, o mister Pedro Cunha que apenas dirigiu a equipa por 4 jogos. 

No entanto, toda a estrutura da formação movimentou-se, pois para o lugar do Treinador da 

Equipa B foi o treinador da equipa de sub.23, para o lugar do treinador dos sub.23 foi o treinador dos 

sub.19 e, assim, sucessivamente. Não foi, nem é, estabilizador para nenhuma das equipas nem para a 

estrutura. 

Também, a estrutura não estava a conseguir crescer com sustentabilidade e dimensão que o 

clube merece. Na minha opinião a estrutura estava muito desorganizada em todos os escalões. 

Necessitava de um crescimento sustentado com pessoas nos lugares certos para fazerem crescer este 

clube de uma forma sustentada e harmoniosa de acordo com os pergaminhos do clube e da vontade 
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de todos os Riavistas. 

No que concerne ao trabalho de força realizado ao longo da época com os jogadores, existiu 

uma limitação que se prendeu com a dificuldade de acesso ao ginásio.   Esta limitação criou, 

naturalmente, um desafio ao desenvolvimento deste tipo de trabalho.   Na minha opinião, este aspeto 

foi evidenciado nos jogos de cariz mais físico. No entanto, foi possível colmatar esta limitação através 

da constante vontade da equipa técnica em desenvolver programas de força que utilizassem o peso 

corporal dos jogadores. Apesar deste tipo de trabalho não substituir a necessidade da utilização de 

alguns equipamentos,   foi notável o esforço e resultados conseguidos pela equipa técnica e jogadores. 

Relativamente ao espaço disponível para a nossa equipa para as várias sessões de treino  

constituiu, claramente, um obstáculo para a operacionalização de algumas sessões de treino 

planeadas. A falta de espaço causava a necessidade de adaptar os exercícios e  de, por vezes, alterar 

por completo o exercício que iria ser operacionalizado. No entanto,   esta necessidade de procura de 

alternativas para conjugar o exercício com as condições disponíveis, promoveu uma capacidade de 

adaptação que pode ser fundamental para um treinador, uma vez que, muitas vezes, este foi obrigado 

a lidar com situações adversas. Assim, quando o espaço disponível não era o ideal, rapidamente a 

equipa técnica procurava estabelecer outro exercício ou outra variação do mesmo exercício que 

promovesse o mesmo tipo de comportamentos ou adaptações. 

Outra barreira, constante ao longo da época desportiva, relacionava-se com aspetos  logísticos, 

nomeadamente com a obtenção de informações e vídeos acerca do próximo adversário, algo que 

estava condicionado pelos recursos do clube. Por vezes, existiam dificuldades logísticas na obtenção 

dos vídeos dos adversários, inerentes a qualquer clube de formação. Outras vezes, a filmagem dos 

nossos próprios jogos era condicionada pelo  nosso adversário quando o jogo era realizado nos seus 

terrenos. Esta circunstância dificultava não só a preparação do próximo jogo, no que concerne à 

identificação das nossas debilidades para a planificação da semana de treino, mas também a análise 

do adversário a defrontar. Nesse sentido, procurámos, várias vezes, solucionar este problema ou 

através da obtenção de vídeos menos atuais, ou através da partilha de vídeos   com outros clubes, que 

também tivessem interesse nesta partilha. 

Por último, deparei-me com uma barreira relacionada com o desempenho de diferentes 

funções no seio do clube, em que nunca me foi dada total autonomia no que respeita ao treino de GR 

na equipa de sub.19, por exemplo. Nesse sentido, procurei sempre adaptar a minha intervenção aos 

jogadores com quem estava a trabalhar, mantendo uma  maior dimensão lúdica com os jogadores do 

escalão inferior e uma maior dimensão profissional e competitiva com os jogadores do escalão 

superior. Isto porque o clube adotou na formação o sistema de “queimar etapas” devido à pandemia 
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que atravessamos nesta presente época. Assim, os jogadores dos sub.19 muitas vezes tinham 

competição com a equipa de Sub. 23. A equipa de Sub. 23 competia muitas vezes pela equipa B e, 

assim, sucessivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108  

 

CAPÍTULO III 

 

REFLEXÕES DO ESTÁGIO
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3. Reflexões de Estágio 

 

Ao longo da intervenção realizada no âmbito do estágio profissionalizante é  fundamental, a 

meu ver, que exista uma constante reflexão acerca da forma como é conduzido o processo e da forma 

como se atua no âmbito do mesmo. No meu entender,  esta reflexão torna-se numa ferramenta 

essencial de controlo do processo e do crescimento no âmbito profissional, uma vez que permite a 

identificação de erros e, simultaneamente, a procura pela correção dos mesmos. 

Neste sentido, concluído o período relativo ao estágio,   urge agora realizar um “apanhado” que 

englobe os diferentes problemas segundo os quais  se debruçaram essas reflexões. Posteriormente, irão 

também ser referidos os aspetos que considerei mais relevantes no decorrer desta época desportiva. 

Relativamente à importância que o estágio desempenhou no meu desenvolvimento enquanto 

individuo e, sobretudo, enquanto treinador, começo por sublinhar a enorme importância que este 

desempenha na ligação estabelecida entre conhecimentos e conceitos teóricos, com ligação a uma 

vertente prática e aplicável em contextos de intervenção. O conhecimento teórico relativo às 

diferentes áreas de conhecimento que englobam todo o processo de construção e desenvolvimento de 

uma equipa de Futebol é,  sem dúvida, fundamental. No entanto, considero que a capacidade de aplicar 

esses conhecimentos ao contexto prático real e, sobretudo, aplicá-los de uma forma que seja 

compreendida e aceite quer pela equipa técnica, quer pelos jogadores, é ainda mais importante. 

Assim sendo, de seguida, procurarei apresentar as dúvidas que mais me inquietavam no início 

desta época desportiva e de que forma o estágio profissionalizante  facilitou o esclarecimento de 

algumas delas. Apesar de, ao longo do estágio, algumas dúvidas não terem ficado completamente 

esclarecidas, fui refletindo acerca das mesmas,  o que me proporcionou, de igual modo, um grande 

crescimento nesses domínios. 

No que concerne a um dos primeiros temas abordados no meu relatório de estágio,  a liderança 

do treinador e todos os aspetos que a influenciam, constato que estes  têm, inevitavelmente, influência 

no grupo e no ambiente que conseguimos criar. Após o desempenho da função de treinador ao longo 

de vinte anos, e mais especificamente durante esta época desportiva nas funções de treinador-adjunto 

e com o término do estágio profissionalizante, concluo que a harmonia entre o grupo e o 

estabelecimento de  um ambiente de trabalho favorável têm, definitivamente, impacto positivo nos 

resultados  desportivos. O estilo de liderança a adotar e as vantagens e desvantagens desse estilo de 

liderança eram, inicialmente, as dúvidas que mais curiosidade me despertavam. 

Relativamente a este tema, era importante para mim compreender de que forma eram geridos 
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os diferentes momentos ao longo da época e as relações estabelecidas, devido à época atípica em 

curso, nomeadamente a forma como os treinadores geriam uma liderança forte e, por vezes, algo 

autoritária com a capacidade de ter uma ligação mais afetiva e emocional com os jogadores. 

Relativamente a esta vertente mais relacional, questionava-me de que forma era possível manter todos 

os jogadores do lado do treinador, inclusive os que tinham menos tempo de jogo ou que apresentavam 

menos convocatórias ao longo da época. Mais ainda, tinha particular interesse em compreender de 

que forma o treinador é capaz    de motivar e conquistar novamente a equipa após resultados menos 

positivos. Ao mesmo  tempo, questionava-me quais as estratégias para a manutenção dos níveis de 

concentração e foco dos jogadores após vários resultados positivos, impedindo que estes                      caíssem num 

contexto de facilitismos, quer no processo de treino, quer no jogo, especialmente quando se defrontam 

adversários que, em teoria, serão mais acessíveis. No decorrer desta época desportiva, tive a 

oportunidade de esclarecer muitas destas dúvidas quer através da observação dos comportamentos 

adotados pelo treinador  principal, quer pelos resultados que estes produziam. Além disso, a observação 

e a leitura  acerca de abordagens adotadas por treinadores de elite, as posteriores reflexões acerca das 

mesmas e o debate destas ideias com os elementos da equipa técnica possibilitaram  uma maior 

compreensão acerca de todos estes temas. 

No que diz respeito ao treinador principal da equipa dos Sub.19 do RAFC, reconheci-lhe uma 

grande capacidade de motivar e mobilizar os jogadores para o treino  e para o jogo. Esta capacidade 

decorria, em grande parte, da capacidade de interagir e relacionar-se com os jogadores, mas, também, 

da capacidade de emocionar e contagiar todos os intervenientes com a sua energia na transmissão de 

informações. Além disso, reconheci, também, a sua capacidade de se relacionar afetivamente com os 

jogadores e de, simultaneamente, ser um líder que estes respeitavam e em quem confiavam. Este 

equilíbrio entre um treinador que é respeitado e que, ao mesmo tempo, se relaciona de forma afetiva 

com os jogadores, transmitiu-me uma valiosa lição que irei, definitivamente,  guardar para o futuro e 

que irá influenciar o meu percurso enquanto treinador de Futebol. 

A possibilidade de lidar com jogadores com uma enorme vontade de evoluir e de atingir 

resultados de excelência e o contexto competitivo exigente em que estive inserido,  solicitou a minha 

capacidade de mobilizar todo o grupo através da utilização de formas de comunicação que se 

ajustassem a este contexto. Considero, também, ter sido fundamental a criação de relações de 

confiança entre mim e os jogadores, o que permitiu  não só criar um ambiente de treino favorável para 

o seu desenvolvimento, mas, também, estimular aspetos que, até então, não consideravam tão 

importantes, como por exemplo  o desenvolvimento muscular e hábitos nutricionais. Por último, 

considero  que a interação que estabeleci com os jogadores dos Sub.19, estimulou o desenvolvimento 
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de competências relacionadas com a capacidade de comunicação e de gestão de grupo.  

Relativamente ao modelo de jogo, ao longo desta época desportiva foi-me possível 

compreender melhor a importância que este desempenha na construção de uma equipa e, acima de 

tudo, na condução do processo ao longo do tempo. O modelo de jogo assume- se como a identidade da 

equipa, isto é, as linhas orientadoras que transmitem aos jogadores as “regras” de cada um dos 

momentos de jogo. Assim sendo, a operacionalização de um modelo de jogo pressupõe, por parte do 

treinador, uma ideia muito clara dos comportamentos que pretende que a sua equipa tenha. Isto 

permite com que  os jogadores recebam a informação de forma clara e compreendam o que é 

pretendido de cada um deles. 

É importante referir que um modelo de jogo não é construído apenas no início da temporada, 

mas vai sendo trabalhado, adaptado e ajustado ao longo de toda a época desportiva. Ao longo do 

tempo, com o desenrolar do processo de treino e dos momentos competitivos, vão sendo identificadas 

debilidades nesse mesmo modelo, sejam estas causadas por lacunas do próprio modelo ou por formas 

de jogar específicas  de alguns adversários. Nesse sentido, concluo que o modelo de jogo é tanto mais 

rico quanto mais abrangente for, no que respeita à capacidade de resolver diferentes problemas, 

independentemente da forma de jogar do adversário. A título de exemplo, se   o nosso modelo de jogo 

estiver direcionado apenas para um jogo de exploração da profundidade, e nos defrontarmos com uma 

equipa que joga com as linhas muito baixas,  a nossa equipa vai revelar dificuldades a explorar esses 

espaços. No entanto, se o modelo  de jogo for rico, a nossa equipa terá a capacidade de adaptar as 

soluções aos problemas colocados no momento, ainda que estas soluções possam não ser as ideais ao 

modelo de jogo da equipa. 

Relativamente ao processo de treino, numa fase inicial, tinha algumas dúvidas que  me 

causavam perspetivas em relação à minha intervenção num contexto competitivo exigente como é o 

do campeonato nacional de Sub.19. Isto porque, como já anteriormente comentei, sempre estive 

inserido em clubes que são de atualmente de elite e nunca me deparei com uma situação débil destas 

apesar do valor do clube. Mais uma vez, as  dúvidas que me inquietavam foram as mesmas que me 

fizeram refletir acerca do jogo em  si e da forma como o processo de treino poderia influenciar o 

mesmo. Relativamente às questões iniciais, estas relacionavam-se com a criação de um modelo de 

jogo e com a forma como este é aplicado e operacionalizado, consoante a equipa em que trabalhamos.    

Na sua maioria, estas dúvidas relacionavam-se com a seleção dos princípios e subprincípios que 

melhor representavam as nossas ideias, tendo em consideração as características do plantel 

disponível. 
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Assim, concluo que todo este processo foi realizado de                  forma mais natural do que inicialmente 

pensava, principiando sempre com a conceção de  jogo do treinador. De seguida, através de uma 

constante experimentação e posterior correção e aprimoramento de debilidades observadas e de 

pontos fortes identificados, são adaptados os conteúdos a aplicar, moldando a evolução do nosso 

modelo de jogo à forma como a equipa se adapta ao mesmo. Esta realização clarificou bastante a 

minha ideia inicial relativamente à conciliação das nossas ideias com as características do plantel. 

Nas fases iniciais do processo, foram surgindo outras dúvidas que se relacionavam com a 

periodização, estruturação e organização do padrão semanal, quer no que concerne  à elaboração de 

exercícios, que atingissem os objetivos programados e desenvolvessem   comportamentos em 

conformidade com o modelo de jogo, quer no que concerne à forma como eram organizados os 

exercícios ao longo de uma sessão de treino e ao longo de uma semana de treinos. 

Relativamente à elaboração de exercícios, os aspetos que mais insegurança me causavam 

estavam relacionados com: i) a compreensão acerca do espaço mais produtivo  para a realização de cada 

exercício; ii) as vantagens e desvantagens da utilização de jokers  e apoios em diferentes exercícios; iii) 

a capacidade de compreender se determinado exercício estava a produzir os comportamentos 

desejados; iv) a frequência com que os diferentes exercícios deviam ser realizados, em detrimento de 

uma constante alteração dos mesmos. 

Relativamente aos três primeiros aspetos, interessava-me compreender que 

constrangimentos poderiam facilitar o aparecimento de comportamentos e dinâmicas desejados pela 

equipa técnica. A minha experiência permitiu-me entender que a realização  de determinado exercício 

depende muito dos objetivos a alcançar e, sobretudo, da eficácia  que demonstra aquando da sua 

realização. Na minha opinião, uma das melhores formas para aferir o espaço a utilizar e a utilização 

ou não-utilização de jokers e apoios é realizar   o exercício com determinado espaço e com 

determinados constrangimentos e observar o seu desenvolvimento, refletindo acerca dos 

comportamentos dos jogadores e da forma  como o espaço potenciou ou limitou os mesmos. O último 

aspeto, e alicerçado nos nossos métodos de trabalho, pude concluir que um dos fatores mais 

importantes para a construção de uma ideia de jogo sólida e eficaz passa pela repetição de conteúdos. 

Isto não significa que o exercício deva ser sempre igual, mas sim que a realização do mesmo 

exercício, com diferentes constrangimentos, possibilita a repetição   constante de comportamentos 

pretendidos. Caso haja uma alteração constante dos exercícios operacionalizados, irá existir uma fraca 

estimulação e consolidação das dinâmicas pretendidas, bem como uma identificação limitada dos 

objetivos a alcançar por   parte dos jogadores. 
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No que respeita aos feedbacks, ao longo desta época desportiva pude concluir que estes 

desempenham um papel muito relevante na condução do processo de treino e no decorrer dos jogos. 

Focando mais a atenção no processo de treino e nos exercícios de treino, concluo que a forma como 

são transmitidos os feedbacks condiciona, indiscutivelmente, os objetivos do processo de treino e do 

exercício em si. Considerando   um exercício elaborado de acordo com uma ideia de jogar específica, 

e estruturado com   constrangimentos que promovam objetivos que se enquadrem nessa ideia de jogo, 

caso  os feedbacks não estejam em conformidade com o mesmo, este perderá eficácia na promoção 

de determinados comportamentos. 

No entanto, na minha opinião, o contrário também se verifica – caso um exercício não tenha 

sido elaborado da forma mais eficaz para promover determinados comportamentos, os feedbacks 

podem guiar o comportamento dos jogadores, tornando o exercício ligeiramente mais eficaz. Assim, 

é através da combinação da elaboração consciente de exercícios específicos para uma forma de jogar 

e da transmissão de feedbacks que estejam em conformidade com os objetivos a atingir, que pode ser 

conseguida a eficiência e eficácia máximas de um exercício. Dito isto, para que os feedbacks da 

equipa técnica estejam alinhados e promovam ideias e objetivos comuns, é fundamental que esta 

acredite no processo, que esteja completamente identificada com o exercício e compreenda quais os 

objetivos a atingir. 

No que respeita à organização dos exercícios ao longo das sessões de treino e dos    morfociclos 

e à forma como eram distribuídos os conteúdos ao longo das semanas de trabalho, as questões que 

mais dúvidas me suscitavam estavam relacionadas com a compreensão dos aspetos mais relevantes 

a abordar nas diferentes sessões de treino e quais os melhores dias para abordar determinados 

conteúdos tático-técnicos. Estas dúvidas foram esclarecidas através da procura de informações 

relativas a estes temas, seguida de várias discussões com os membros da equipa técnica e posterior 

reflexão acerca de diferentes opiniões. 

 Neste sentido, foi possível compreender que a estruturação  dos conteúdos ao longo tempo está 

muito dependente de três fatores – as debilidades observadas durante o último momento competitivo, 

as debilidades identificadas ao longo   da semana de trabalho e a necessidade de conjugar a aplicação 

de distintos conteúdos com diferentes estímulos físicos, a trabalhar nos diversos dias. 

Resumindo, esta época desportiva permitiu-me esclarecer várias dúvidas e clarificar   ideias que 

tinha em relação à estruturação e à organização dos diferentes conteúdos e exercícios, ao longo das 

várias semanas de treino. Além disso, pude concluir que este tipo de dúvidas e reflexões são 

constantes, dependendo do contexto em que estejamos inseridos. Caí numa realidade que nunca estive 
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inserido. Assim sendo, no que toca à condução do processo de treino, considero que terminei a época 

desportiva com uma maior capacidade de intervir a este nível e, acima de tudo, de ter uma reflexão 

crítica acerca da minha intervenção ao longo do processo. Mais ainda, considero que não existe uma 

única maneira correta de conduzir o processo  de treino, mas sim um contexto específico, em cada 

equipa e clube, que exige uma intervenção moldada às características desse contexto. Além disso, 

considero essencial o entendimento que todos os treinadores, independentemente do seu nível, têm 

de refletir e adaptar as suas escolhas, tendo sempre em mente que estes processos são passíveis de 

constantes oscilações. Tudo isto teve um impacto muito positivo na minha forma de pensar, tornando-

me um treinador mais confiante e com uma maior capacidade de tomar decisões conscientes e com 

outras realidades do nosso Futebol. 

No que toca aos momentos competitivos, ou seja, aos dias de jogo, esta época desportiva 

possibilitou-me uma enorme evolução na forma como era abordado cada jogo,   nomeadamente no que 

respeita à preparação dos aspetos fundamentais que o envolvem. 

O profissionalismo e a competência com que a equipa técnica abordava os momentos 

competitivos conferiu-me uma visão mais ampla e consciente relativamente às funções 

desempenhadas pelos treinadores em dia de jogo, em contextos de alto nível    competitivo. Enquanto 

treinador, estes momentos proporcionaram-me diferentes visões do jogo, no que toca à leitura e 

compreensão do próprio jogo em tempo real, aos aspetos   a focar na abordagem com os jogadores e à 

forma como a informação era transmitida ao  treinador principal e aos jogadores. 

Como já mencionado anteriormente, a forma como o  treinador principal interagia com os 

jogadores foi, desde o início, um dos aspetos que me  fez compreender melhor a importância desta 

interação no alcance do sucesso desportivo.   Em dias de jogo, a transmissão de informação aos 

jogadores era feita de forma muito sucinta e simples, o que permitia que estes estivessem muito 

focados nas tarefas que cada um deveria desempenhar. Por vezes, na tentativa de controlar todos os 

aspetos do  jogo, os treinadores acabam por sobrecarregar os jogadores com informações pouco 

relevantes ou pormenores com menos significância. Nesse sentido, penso que um dos aspetos que 

mais contribuiu para o sucesso da equipa foi a forma clara e sucinta como era transmitida a 

informação aos jogadores, antes do jogo, durante o decorrer do jogo e  nos intervalos. 

Nas épocas em que estive como treinador num contexto de alta competição, havia várias 

tarefas da competência dos diretores, coordenadores, técnicos de equipamentos e técnicos de saúde, 

neste caso, e porque na estrutura do RAFC não existe esta organização, o treinador principal, 

preocupou-se com todos estes pormenores inerentes à competição. 



115  

Estratégias como a utilização de analogias com outras áreas, a transmissão de energia através 

do discurso, a motivação de todo o balneário, incluindo equipa técnica e staff, foram, sem dúvida, 

marcantes para mim e são exemplos que irei guardar para o futuro e que me ajudaram a crescer 

enquanto treinador. Além destas estratégias, durante    o decorrer do jogo, o treinador principal tinha 

como funções a realização de pequenos ajustes posicionais e, acima de tudo, a tranquilização da 

equipa, independentemente das   circunstâncias em que a equipa se encontrasse. Na minha opinião, 

para que uma equipa  apresente um bom Futebol e, consequentemente, bons resultados desportivos, é 

fundamental que o treinador tenha capacidades de, quando necessário, motivar a equipa  a ser mais 

eficaz e rigorosa na realização de determinadas ações, e de criar um clima favorável para que os 

jogadores estejam descontraídos e desfrutem do jogo. 

Em relação às minhas funções, realizava o aquecimento, juntamente com outro treinador-

adjunto, preparando os jogadores para o jogo. Esta preparação era realizada não   só do ponto de vista 

físico, mas, também, do ponto de vista emocional, algo que, ao longo  da época, compreendi ter uma 

importância fundamental no rendimento dos jogadores e, consequentemente, da equipa. Além disto, 

durante o jogo, tinha a função de estar em contacto com o treinador-adjunto que se encontrava no 

banco de suplentes, transmitindo-lhe informações acerca do jogo e dos aspetos a explorar ou a corrigir, 

procurando colmatar algumas debilidades. No que toca ao desempenho desta função, foi para mim 

evidente a minha evolução, ao longo da época, no desenvolvimento de competências relacionadas 

com transmissão de informação, quer no que concerne à filtragem de aspetos menos relevantes, quer 

na distinção de aspetos emocionais mais relevantes para o treinador. 

Nesse sentido, ao longo da temporada, fui assumindo um papel cada vez mais importante, 

quer no decorrer do jogo, quer no intervalo, durante o qual partilhava as minhas ideias com o treinador 

principal, que considerava algumas como  válidas e relevantes, sendo que outras eram debatidas e, 

posteriormente, consideradas menos importantes para o momento em questão. 

Em retrospetiva, considero que a repetição deste tipo de tarefas foi fundamental para o 

esclarecimento de algumas dúvidas. Ao longo da época desportiva fui tendo cada vez mais a 

oportunidade de analisar os jogos da nossa equipa                       e da equipa adversária e, nesse sentido, desenvolvi 

várias competências nesse âmbito. Outro aspeto fundamental foi, mais uma vez, o debate de ideias 

constante que se verificava entre a equipa técnica. Mais ainda, a competência do treinador principal 

que, além de desempenhar estas tarefas no âmbito dos Sub.19, fazia parte do grupo de analistas da 

equipa profissional do RAFC, foi fundamental no desenvolvimento desta competência nos vários 

elementos da equipa técnica. Nesse sentido, as tarefas da equipa  técnica no âmbito da análise de jogo 
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eram constantemente auxiliadas e conduzidas pelo treinador principal, que permitia, 

esporadicamente, que a restante equipa técnica observasse o trabalho desenvolvido neste âmbito, pela 

equipa profissional. 

No decorrer da época, julgo ter-me tornado mais competente nesta vertente, desenvolvendo 

capacidades não só de analisar com maior rigor a nossa equipa e o adversário, mas, também, de 

transmitir informações mais relevantes e de forma mais sucinta, ao treinador principal, situações que 

o treinador principal dava algum interesse. Além dos aspetos mencionados, a discussão entre os 

diferentes membros da equipa técnica constituiu um grande fator de aprendizagem. Isto acontece 

porque através da troca de ideias é possível estimular a capacidade de observar  o jogo de outras 

perspetivas, bem como a capacidade de focar a atenção noutros pormenores, o que, a meu ver, 

beneficiava o processo de análise de toda a equipa técnica. No fundo estive a conhecer o treinador 

principal para poder lidar e construir uma relação de confiança para alguns aspetos que o mesmo dava 

relevância. Poderia aqui falar de treinadores com os quais trabalhei tinham uma postura diferente em 

que os adjuntos, neste caso, têm de se adaptar ao treinador principal. Foi este o meu caso. 

Concluindo, ao longo dos vinte anos em que desempenhei funções de treinador de Futebol, 

esta foi, sem dúvida, a época desportiva mais gratificante em termos profissionais e com mais 

problemas e com grandes constrangimentos. Este sentimento surge não só pela sensação de 

crescimento e de desenvolvimento pessoal e profissional, mas, também, pelo alcançar de resultados 

desportivos muito positivos no escalão de Sub.19 do RAFC. No que concerne ao desenvolvimento a 

nível pessoal e profissional, julgo que este se deveu  a dois fatores principais: i) a possibilidade de 

intervir num contexto competitivo bastante                elevado, mas ainda assim inferior ao que estava habituado 

e inserido até ao momento, alterando a minha visão relativamente à forma como eram desempenhadas 

determinadas tarefas e funções pelo treinador principal que em outros clubes onde trabalhei, não eram 

da sua competência; e ii) a competência da equipa técnica nas suas várias vertentes, permitindo uma 

interação conjunta nas diferentes áreas de intervenção,   colmatando as debilidades de cada elemento 

e potenciando, coletivamente, a nossa capacidade de intervir de forma consciente e competente. 
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CAPÍTULO IV 

 

A FORMAÇÃO TÉCNICO-DESPORTIVA DOS GUARDA-REDES: 

MODELO DE INTERVENÇÃO 
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4. A Formação Técnico-Desportiva dos Guarda-Redes: Modelo de Intervenção 
 

Em Portugal, o Futebol ocupa um lugar de eleição como modalidade desportiva. Atualmente, 

o Guarda-Redes (GR) não ocupa, exclusivamente, o espaço entre os postes, com o objetivo único de 

deter os remates da equipa adversária. As competências do GR, assim como a sua responsabilidade 

no jogo evoluíram, esperando-se que possa intervir na organização geral da equipa, quer no ataque, 

quer na defesa, pelo que é fundamental e de suma importância um treino direcionado e específico que 

lhe permita realizar as suas novas funções de forma eficaz. Isto para, continuamente, se privilegiar a 

formação desportiva de excelência. 

O Futebol é uma modalidade que exige ao(s) jogador(es) várias capacidades das quais se 

destacam, uma apurada competência tático-técnica e uma excelente aptidão física (Soares, 2005). 

Dentro do contexto do jogo existe um elemento que assume particularidades que o diferenciam dos 

demais, o GR. 

De acordo com Smith e Shay (2013), o GR pode ser visto como o elemento com a posição 

mais especializada no terreno de jogo, isto porque o GR beneficia de um estatuto diferente de todos 

os seus companheiros no que diz respeito às formas de contacto com a bola, em que poderá utilizar 

qualquer parte do corpo, e de proteção aos seus comportamentos tático-técnicos, quando se posiciona 

dentro da sua área de grande penalidade, sendo que, fora desta é considerado como um jogador de 

campo (Castelo, 2003). 

Concomitantemente, o jogo de Futebol apela a uma enorme variabilidade de ações do GR, 

onde fatores técnicos, físicos, mentais e emocionais cruzam-se e expõem-se taticamente. Neste 

âmbito, Tavares (1997) destaca um coletivo, uma equipa, uma figura, ou simplesmente um todo, que 

engloba mais que a simples soma das suas partes, dos seus jogadores, uma estrutura total, moldável, 

uma espécie de material dúctil orgânico e fluido, Super-Eu, ou equipa essa que não se constitui ainda 

como um eu absoluto e incomunicável reflexo “eu penso, logo existo” cartesiano, mas que somente 

se afirma como protagonista na presença do outro, neste caso, da equipa adversária. 

Nesta perspetiva, o GR não se limita a defender a sua baliza, pois a sua interação com os 

restantes elementos estende-se ao nível da organização defensiva e ofensiva e, também, aos 

momentos de transição ataque-defesa e/ou defesa-ataque, perante os quais, muitas vezes, evidencia 

um papel decisivo, nomeadamente quando, por exemplo, oferece cobertura aos seus defesas e 

neutraliza uma bola que é colocada entre linhas ou mesmo em profundidade ou, por outro lado, 

quando inicia um ataque rápido após uma sua intervenção. 
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O presente estudo tem como objetivo geral indagar na literatura da especialidade as funções e 

competências tático-técnicas e regulamentares do GR e os métodos e meios de treino utilizados no 

desenvolvimento do desempenho do GR. Para dar cumprimento ao objetivo geral, definiu-se como 

objetivos específicos do estudo: enquadrar o GR no jogo, expondo, para o efeito, os requisitos 

regulamentares que lhe conferem especificidade, concedendo-lhe determinados privilégios e 

limitações de atuação;  identificar os padrões próprios nas características do GR, que o distinguem 

dos restantes jogadores de campo, tanto em termos físicos como fisiológicos, neste caso, tendo em 

conta o regime de esforços normalmente realizados pelo GR na competição e  refletir sobre o tipo de 

métodos, meios e estratégias de treino mais adequadas a implementar no seu processo de crescimento. 

 

4.1. Características do Guarda-redes e seu contexto de atuação 

Como anteriormente referido, o Futebol é uma modalidade que exige ao(s) jogador(es) várias 

capacidades das quais se destacam, uma apurada competência técnica, uma excelente aptidão física, 

(Soares, 2005). Dentro do contexto do jogo há um elemento que assume particularidades que o 

diferenciam dos demais, o GR. 

O GR pode ser visto como o elemento com a posição mais especializada no terreno de jogo, 

pois, beneficia de um estatuto diferente de todos os seus companheiros no que diz respeito às formas 

de contacto com a bola (poderá utilizar qualquer parte do corpo) e de proteção aos seus 

comportamentos técnico-táticos, quando se posiciona dentro da sua área de grande penalidade, sendo 

que, fora desta é considerado como um jogador de campo. Como consequência deste facto, podemos 

constatar que um jogo de Futebol apela a uma enorme variabilidade de ações do GR, onde fatores 

técnicos, físicos, mentais e emocionais cruzam-se e expõem-se taticamente.  

Nesta perspetiva, o GR não se limita a defender a sua baliza, pois a sua interação com os 

restantes elementos estende-se ao nível da organização defensiva e ofensiva, bem como aos 

momentos de transição ataque-defesa e/ou defesa-ataque, perante os quais, muitas vezes evidencia 

um papel decisivo, nomeadamente quando por exemplo, oferece cobertura aos seus defesas e 

neutraliza uma bola que é colocada entre linhas ou mesmo em profundidade ou, por outro lado, 

quando inicia um ataque rápido após uma sua intervenção. 

Neste estudo pretende-se enquadrar o GR no jogo, expondo, para o efeito, os requisitos 

regulamentares que lhe conferem especificidade, concedendo-lhe determinados privilégios e 

limitações de atuação. Também, identifica-se padrões próprios nas características do GR, que o 



120  

distinguem dos restantes jogadores de campo, tanto em termos físicos como fisiológicos, neste caso 

tendo em conta o regime de esforços normalmente realizados pelo GR na competição. Assim, 

pretende-se diagnosticar o perfil do GR e o contexto onde atua, de modo a proporcionar uma reflexão 

sobre o tipo de estratégias mais adequadas a implementar no seu processo de crescimento em/no 

treino. 

 

4.1.1. O Guarda Redes perante as Leis de Jogo 

Para o GR poder atuar no contexto de jogo com a máxima proficiência, em primeira instância, 

deve conhecer as Leis do jogo de Futebol. É aqui que tudo começa e, é em função delas, que se 

apercebe dos condicionalismos e dos limites regulamentares a que está sujeito. Pois, e corroborando 

Tavares (1997), cada jogador encontra-se submetido a um conjunto de limitações ao modo de 

transformar a materialidade do seu corpo, pois as regras formalizam, de forma objetiva e prescritiva, 

o que se pode e o que não se pode fazer com o corpo na sua relação com os outros. 

Desta forma, apresenta-se uma súmula das Leis de Jogo de Futebol (FPF, 2020) que afetam 

diretamente o desempenho do GR. Também, sugere-se, tanto os GR como aos seus treinadores, para 

o facto de ser fundamental a leitura integral deste regulamento, uma vez que o GR, apesar de assumir 

um estatuto diferenciado, está sujeito a todas as Leis de Jogo que afetam o coletivo a qual pertence. 

É importante, também, salientar que as Leis do Jogo de Futebol sofreram alterações que 

afetaram diretamente o desempenho do GR. Desta forma, destaca-se algumas dessas mudanças ao 

Regulamento da FIFA, que ocorreram entre 1932 e 2006. A saber: 

          1982- O GR pode efetuar no máximo 4 passos com a bola na mão. 

          1986- O jogador que converte o pontapé de grande penalidade deve ser previamente 

identificado. 

          1988- Os postes da baliza devem ser de cor branca na totalidade. 

          1991- Um jogador que intencionalmente toque com a mão na bola dentro da área de grande 

penalidade com a exceção para o GR da equipa em fase defensiva, impedindo o adversário de 

concretizar uma oportunidade clara de golo, será expulso do terreno de jogo. 

          1992- O GR encontra-se impedido de jogar a bola com a mão dentro da área de grande 

penalidade quando esta é passada intencionalmente por um colega de equipa e um pontapé-livre 
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concedido à equipa na sua área de grande penalidade poderá ser realizado em qualquer local da mesma 

e por qualquer jogador da respetiva equipa. 

         1993- Possibilidade de um jogador passar a bola ao GR da sua equipa com a cabeça, peito, 

joelho e canela Não obstante, se um jogador utiliza deliberadamente, na opinião do arbitro, uma 

estratégia para adulterar esta regra, será culpado de conduta imprópria e um livre indireto será 

assinalado. 

         1997- Será assinalado um livre indireto quando o GR mantém a bola em sua posse (mãos) mais 

de 5 segundos; no pontapé de grande penalidade, o GR permanece na linha de baliza, entre os postes, 

em frente da marca de grande penalidade; elimina-se a expressão “sem mover os pés”; é permitido 

marcar golo a partir do pontapé de saída e a bola encontra-se em jogo quando é jogada para a Frente. 

        2000- Será assinalado um livre indireto quando os GR mantêm a bola em sua posse (mãos) 6 ou 

mais segundos. 

        2006- A “Lei da vantagem” não é aplicada à infração que origina o pontapé de grande 

penalidade.  

De facto, todas as modificações regulamentares preconizadas ao longo destes tempos, e 

quando ocorrem, surgem com o propósito de potenciar o espetáculo do Futebol, porém, na sua 

maioria, estas alterações revelam-se antagonistas ao principal propósito do GR que é o de evitar o 

golo. Nas mudanças acima mencionadas, em 1997, verifica-se uma que conferiu vantagem ao GR 

quando, no pontapé de grande penalidade, eliminou-se a expressão “sem mover os pés”. 

Apesar do incremento de adversidades e das readaptações ao jogo que as alterações 

regulamentares vêm proporcionando aos GR, pretende-se que tal facto contribua para um maior 

protagonismo e evolução dos seus desempenhos em jogo. Aliás, atualmente tem-se vindo a verificar 

desempenhos de excelência, como aqueles que ocorreram em inúmeros jogos do último Campeonato 

do Mundo de Futebol, onde os vários GR foram preponderantes no sucesso das suas seleções. 

 

4.1.2. Características físicas e fisiológicas do Guarda-redes de Futebol 

De acordo com as normas regulamentares expostas anteriormente, onde se infere que os GR 

evidenciam uma série de comportamentos especializados dentro do terreno de jogo, pode-se 

depreender que, em termos genéricos, o perfil do GR difere do perfil dos restantes jogadores. Importa, 
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assim, perceber quais são as características físicas e fisiológicas que os GR apresentam e os 

distinguem dos restantes intervenientes no jogo. 

Para o efeito, apresenta-se e descreve-se no Quadro 6 algumas caraterísticas morfológicas dos 

GR de Futebol.  
 

Quadro 6- Perfil antropométrico do Guarda-redes de Futebol (média ± desvio padrão; adaptado de Ziv & Lidor, 2011).  
 
Estudo            Participantes         nível de competição            altura             massa             massa             massa livre 

                                                                             (cm)               (kg)               gorda (%)        de gordura 
                  

Acare t al             n=9                     1ª liga Turquia e Chipre     186 ± 5.0         79,4±7,6           N/A                      N/A 
(2004)                  n=6                2ª e 3ª liga Turquia e Chipre 
 
Amason et al.      n=24            17 equipas da divisão de elite   185,2±4.7        81,4±7.7         12,3±5.3               71.4 
(2004)                                      e 1ª divisão da Islândia 
 
                           n=68            Premier League Inglesa             188±4             83,3±6.9 
Bloomfield et      n=50            Bundesliga Alemã                       189±4            82,2±6.2 
Al. (2005)           n=60            Serie A Italiana                            186±4            79,1±5.5               N/A                     N/A 
                           n=56           1ª divisão Espanhola                   185±4            81,1±4.3 
 
 
Davis et al. 
(1992)                n=13        8 equipas da 1ª e 2ª div. Inglesa      N/A                86,1±5.5               13,3±2.1           74.6 
 
 
Duraskovic et    n=88       Camp mundo da Correia e Japão    186,4±5.3     81,6±6.3                   N/A                 N/A 
Al. (2002) 
 
 
Guner et al. 
(2005)               n=20                   GR da 1ª Liga Turca           187,2±3.7     84,32±6.97               N/A                N/A 
 
 
Hencken & 
White (2006)     n=2           1 equipa da Premiership Inglesa     185±12         86,3±12.1                 N/A                N/A 
 
 
 
Matkovic et 
Al. (2003)         n=7                             1ª Liga Croata                182,1                  80,1                     20,2                63,9 
Sporis et al. 
(2009)              n=30           12 equipas da 1ª Liga Croata           186±3,1          81±2.3                 14,2±1.9            69.5 
 
 
 
Sutton et al. 
(2009)              n=8             Premier League Inglesa                    190±3            91,2±4.6                   N/A               N/A 
 
 
Taskin et al. 
(2008)             n=42            Diferentes Ligas da Turquia               186±3           77,62±3.26               N/A               N/A  
 
      

Segundo Reilly et al. (2000), as predisposições antropométricas estão correlacionadas com o 

papel do jogador dentro de campo, acrescentando que os mais altos tendem normalmente a obter 

vantagens em atuar em determinadas posições, nomeadamente os GR, defesas centrais e avançados-
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centro, e que a capacidade fisiológica de um futebolista está, também, diretamente relacionada com 

o seu estatuto posicional. Perante a análise dos estudos mencionados no Quadro 6, constata-se que os 

GR são mais altos e mais pesados quando comparados com os jogadores de campo. 

No que diz respeito ao perfil aeróbio, verifica-se que os GR apresentam níveis de resistência 

significativamente mais baixos do que os jogadores de campo (Reilly et al., 2000). No estudo 

desenvolvido por Ziv e Lidor (2011), verifica-se que os GR percorrem aproximadamente 5,5km 

durante um jogo, principalmente a caminhar ou em corrida de baixa intensidade. Talvez por este 

motivo, os GR são elementos das equipas que apresentam menor ou mais baixo V02máximo (Tonnessen, 

2013). 

Quando considerada a performance anaeróbia, nomeadamente no que diz respeito à agilidade 

e à velocidade, Ziv e Lidor (2011) verificaram resultados distintos em diferentes estudos, pois alguns 

evidenciam valores semelhantes entre os GR e os jogadores de campo e, noutros, os desempenhos 

dos GR ficaram ligeiramente aquém dos resultados dos restantes jogadores. Os mesmos autores 

destacam que num jogo é requerido que os GR apresentem uma elevada destreza, em particular nas 

mudanças de direção, pois muitas vezes têm que efetuar ações num pequeno espaço, junto da sua 

baliza. Por seu lado, Reilly et al. (2000) evocam inequivocamente que no Futebol de alto nível são 

desejáveis elevados níveis de potência anaeróbia e que os valores mais elevados desta capacidade 

fisiológica são refletidos nos GR, defesas centrais e avançados. 

Relativamente à capacidade de força e da potência muscular, constata-se que os GRs 

geralmente apresentam valores de salto vertical superiores quando comparados com os restantes 

jogadores de campo (Ziv & Lidor, 2011). A este propósito, destaca-se a importância do salto vertical 

do GR, nomeadamente para desviar ou intercetar bolas em resposta a remates aéreos ou a 

cruzamentos.  

Assim, na variabilidade de ações a que o GR está sujeito, em competição ou em treino, 

verifica-se que as mais preponderantes, em termos fisiológicos, são caracterizadas por serem 

explosivas, onde a velocidade de contração muscular é elevadíssima (Arts, 2004), isto porque um dos 

grandes objetivos dos GR passa por realizar as ações motoras com a maior rapidez possível, 

produzindo máxima potência, tendo, assim, a capacidade de mover o seu próprio peso corporal 

rapidamente. Este diagnóstico é corroborado por Mulqueen e Woitalla (2011), quando os referidos 

autores referem que uma das capacidades condicionais-chave nos GR é a força explosiva, 

especialmente nos remates á queima-roupa, pois os GR têm que estar preparados para sair como uma 

mola em direção à bola a partir de uma posição estática, sem a luxuria de um passo extra. Assim, 
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conclui-se que num GR o fator-chave na sua performance consiste na realização de movimentos em 

que se aplica a máxima energia por unidade de tempo. 

No entanto, deve-se refletir sobre que sentido tem um atleta apresentar uma impulsão vertical 

de 1,20m, se ele salta no momento errado (Tani, 2002). De facto, por mais que se disponha de uma 

excelente capacidade absoluta de salto vertical, se o tempo de salto não for adequado às características 

espaciais e temporais da bola, o movimento revela-se ineficaz. No caso de o GR responder 

adequadamente a um remate ou a um cruzamento, para além da importância da força explosiva que é 

requerida a esta ação, torna-se fundamental que, do ponto de vista decisional, a sua ação se efetue 

adequadamente permitindo que este intercete a bola no momento certo. Daí que, muitas vezes, a 

melhoria do timing antecipatório implica uma prática com maior ênfase na capacidade percetiva do 

que na resposta motora em si (Tani, 2002). 

 

4.1.3. Análise do Guarda-redes em jogo 

Para a obtenção de informações relativas ao desempenho do GR em jogo, pode-se efetuar uma 

caracterização funcional, posicional e de esforço através das análises do tempo e movimento, pois 

desta forma podemos obter informações úteis relativas aos movimentos do GR durante a competição. 

Por outro lado, através de uma análise notacional, pode-se, também, identificar comportamentos 

tático-técnicos realizados pelo GR. Assim, através destes dois tipos de análise pode-se obter 

referências do perfil que, certamente, orientarão os treinadores na preparação específica do GR 

durante o seu processo de treino. 

No estudo levado a cabo por Di Salvo et al. (2008), foram monitorizados 62 GR da Premier 

League Inglesa, durante 109 jogos, tendo-se verificado que, durante um jogo, os GR percorrem 5,611 

± 613m, sendo que: 4025± 440m a caminhar; 1223 ± 256m em deslocamentos de baixa intensidade, 

com pequenas porções de corrida lenta (221± 90m); 56 ± 34m em corrida de velocidade e 11± 12m 

em sprint. Também, se salienta que os movimentos de alta intensidade são separados por períodos 

que geralmente permitem a recuperação do GR. No entanto, de referir que neste estudo não foram 

consideradas as ações de alta intensidade, como por exemplo as estiradas ou os remates. 

Num outro estudo realizado por De Baranda et al. (2008), os investigadores analisaram as 

ações comportamentais de 34 GR em 54 jogos, do campeonato do Mundo de 2002, onde foram 

gravadas e registadas ações dos GR durante o processo defensivo. Os dados demonstraram que 44,4% 

das intervenções dos GR ocorreram na área de grande penalidade; 17,7% na área de baliza e 6,6% 

fora da área de grande penalidade. Neste campeonato do Mundo, em média, os GR realizaram 23,4 
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ações técnicas por jogo. Entre estas, as mais comuns foram: blocagem de bola, controlo de bola com 

os pés, passes para colegas de equipa e remates de bola para longe. Atendendo às ações físicas dos 

GR por jogo, assinala-se que em média: 6,2± 2.7 corresponderam a estiradas; 3,8± 2.3 a saltos e 18.7± 

6 a deslocamentos (para a frente, trás e laterias). Os deslocamentos foram as ações mais comuns 

demonstradas pelos GR antes de realizarem um determinado gesto técnico. 

Através deste tipo de investigações consegue-se obter informações relevantes sobre o 

desempenho do GR, sendo decisivas para a sua preparação. No entanto, a realização de investigações 

que permitam obter dados fisiológicos do GR durante a própria competição, certamente constituir-

se-á num avanço enorme no conhecimento científico na área do GR de Futebol. Tais investigações 

auxiliaria os treinadores a melhor compreender, de forma mais efetiva, os mecanismos bioenergéticos 

impostos aos GR, durante um jogo. No entanto, reconhecemos que esta não se afigura tarefa fácil, 

pois, os treinadores, provavelmente, não estão abertos ao facto de se colocarem dispositivos 

tecnológicos nos corpos dos seus GR, em jogos oficiais (Ziv & Lidor, 2011). 

Os indicadores regulamentares, tático-técnicos e fisiológicos com ele relacionados podem ser, 

ainda, complementados por uma avaliação e diagnóstico do contexto competitivo no qual o GR atua. 

Deste modo, a sua preparação será alicerçada num conjunto de dados que poderão fazer a diferença 

nos momentos de preparação para a competição. Assim, para se criar um modelo de treino que permita 

aos GR alcançarem elevados níveis de performance, primeiramente deve-se dispor do máximo de 

informações qualitativas e quantitativas que poderão influenciar positivamente o desempenho do GR 

em jogo.                          

 

4.2. Formação Integral do Guarda-redes e respetivas etapas 

A formação da categoria de GR preconiza alguns aspetos essenciais e de sumária importância 

no alcance de desempenhos de elevada qualidade desportiva. Deste modo, o modelo aqui exposto 

privilegia a concretização sequencial de etapas de aprendizagem as quais deverão encontrar-se em 

conformidade com as necessidades específicas do clube ou academia de Futebol. 

O enquadramento temporal dos objetivos a atingir deverá encontrar-se em perfeita sintonia 

com os procedimentos tático-técnicos inerentes a um desenvolvimento gradual e firme do desportista. 

A otimização da formação deverá contemplar alguns parâmetros, abaixo enumerados, que 

deverão ser alvo de estudo e reflexão, no sentido de implementar ao treino um ritmo e estratégias 

adequadas às características dos formandos. A saber: 
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- Congruência entre o prévio conhecimento técnico do GR e a aplicabilidade dos novos 

procedimentos de treino; 

- Progressão gradual da formação visando situações de detalhe culminando em etapas de superior 

complexidade e exigência; 

- Os procedimentos e técnicas devem obedecer a um equilíbrio gradual entre as várias etapas de 

aprendizagem; 

- Cada etapa deve constituir uma correlação lógica entre os objetivos gerais e específicos a atingir; 

- O custo benefício da antecipação no GR de Futebol. 

 

Atualmente, um dos processos do treino do GR de enorme relevo, prende-se com a 

organização temporal do movimento, nomeadamente nas suas ações que implicam antecipação na 

sua tomada de decisão. 

Na literatura desportiva, encontra-se exemplos de estudos que permitem descodificar a 

importância da antecipação no rendimento desportivo dos GR, nomeadamente na resposta a remates 

de curta distância. No caso do desporto Basebol, Bahili e Laritz (1984), analisaram o processo 

antecipatório do rebatedor, em que, e só por curiosidade, a bola, depois de arremessada, chega a 

atingir cerca de 100 milhas por hora. Esse facto que permite inferir que o tempo que esta demora a 

alcançar a zona do rebatedor, depois de ser lançada (aproximadamente 400 milissegundos), foi 

inferior ao tempo total que o rebatedor leva a executar, com possibilidade de êxito, a ação de rebatida, 

se o seu movimento apenas se iniciar após o lançamento da bola. 

Para o presente propósito de estudo, inicialmente, focam-se indicadores relacionados com a 

imprevisibilidade inerente às ações do GR de Futebol no contexto de jogo (competição), evidenciando 

as variáveis que condicionam e conferem especificidade ao seu desempenho. Posteriormente, 

abordar-se-á a antecipação do GR, onde é enfatizada a defesa da grande penalidade, situação em que, 

por vezes, se verifica o comportamento antecipatório do GR. 

Assim, apresenta-se reflexões que visam, por um lado, compreender melhor os mecanismos 

subjacentes aos movimentos habilidosos do GR de Futebol e, por outro, fornecer indicadores para a 

construção de práticas de treino que propiciem a excelência no desempenho do GR no contexto 

competitivo. 
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4.2.1. O contexto imprevisível de atuação do Guarda-Redes de Futebol      

      

O GR de Futebol é um distinto protagonista num jogo caracterizado por ser imprevisível, com 

momentos de ordem e de desordem, de ruido e de incerteza. Este jogador atua, portanto, num sistema 

dinâmico que lhe exige movimentos complexos e adaptados aos diversos estímulos com que se depara 

no contexto competitivo. 

O “problema” da imprevisibilidade das variações ambientais exige adaptações de padrões de 

movimento às circunstâncias particulares do jogo (Tani et al., 2006). Sendo assim, o GR deve 

apresentar padrões flexíveis de movimento na realização das suas tarefas, de modo a solucionar 

eficazmente os problemas motores com que se depara durante um jogo de Futebol. 

Segundo Tani et al. (2006), não existe uma única solução eficiente, mas sim um conjunto de 

soluções que podem ser apropriadas para resolver um mesmo problema motor. Esta capacidade de 

alcançar um mesmo objetivo ou realizar a mesma ação, via diferentes movimentos, denomina-se de 

equivalência motora. Um exemplo de uma ação do GR onde podemos observar equivalência motora 

consiste na estirada aérea com a utilização de apenas uma mão no contacto direto com a bola. De 

facto, pode-se distinguir duas abordagens distintas na defesa da bola quando esta é direcionada para 

zonas laterais e superiores da baliza, são elas; a técnica de defesa com a mão superior e a técnica de 

defesa com a mão inferior. 

Sobre este indicador, apesar dos autores Smith e Shay (2013) salientarem que a utilização da 

técnica com a mão inferior é mais consistente de acordo com os princípios de qualidade da estirada, 

os mesmos investigadores referem que a técnica de defesa com a mão superior não deve ser excluída 

em determinadas situações ou ações de jogo, nomeadamente quando: os GR se estiram demasiado 

cedo para a bola; quando são necessários ajustamentos e correções na estirada; ou quando se verifica 

uma alteração da trajetória da bola. 

Este exemplo de equivalência motora deve fazer-nos refletir sobre as estratégias a 

implementar em treinos, uma vez que “... a prática não pode resumir-se a tentativas de repetição de 

um único padrão de movimento...” (Tani et al. 2006; p. 232), uma vez que as circunstâncias dinâmicas 

do jogo solicitam ao GR habilidades motoras abertas, com constantes ajustes de movimentos e ações. 

Para Tani et al. (2006, p. 237) “... uma habilidade motora é considerada aberta quando o 

ambiente é instável, ou seja, o objeto manipulado ou o contexto se modificam durante a execução da 

tarefa, de modo a provocar diminuição na probabilidade de alcançar a meta ou executar um padrão 
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de movimento adequado (…) isso significa que um movimento executado por uma pessoa deve estar 

ajustado a essas características especificas do ambiente para que seja realizado com sucesso”. 

A mudança de paradigma que ocorreu na ciência, entre as décadas de 40 e 50, do século 

passado, onde emergiram conhecimentos que trouxeram novas implicações para a conceção e a 

compreensão do movimento humano, enfatizam as propriedades emergentes a espontaneidade e a 

auto-organização em sistemas abertos (Tani et al., 2006). Esta mudança paradigmática está implícita 

nas palavras de Tani et al. (2010, p. 28), quando referem que “... o enfoque no estudo do fenómeno 

desenvolvimento motor já mudou daquele pensamento alicerçado numa visão clássica de ciência 

adquirido ao longo de séculos e em que as áreas de conhecimento diferenciaram-se e especializaram-

se (valorizando a ordem e a causalidade), para um pensamento sistémico – iniciado há algumas 

décadas e baseando na ideia de multidisciplinaridade e complementaridade – que estuda processos 

complexos, mutáveis e emergentes resultantes de ordem, desordem e auto-organização” onde o “... 

processo de desenvolvimento motor se desenrola de maneira sistémica em que as mudanças emergem 

da interação de vários componentes – o ambiente, a tarefa e o organismo.”. 

Dentro do contexto desportivo atualmente confrontam-se duas perspetivas teóricas do 

comportamento humano que, segundo Tani et al. (2010), surgem no sentido de encontrar explicações 

de como são aprendidos e executados os movimentos humanos bem coordenados e organizados 

espacial e temporalmente, perante condições ambientais que se encontram em constante mutação, 

nomeadamente a teoria cognitivista e a teoria dos sistemas dinâmicos. 

Essencialmente, “... enquanto a primeira dá enfase ao sistema de nervoso central no controlo 

dos movimentos, utilizando alguma forma de representação memória – por exemplo, o programa 

motor – a fim de fornecer a base para a organização e execução de ações motoras; a segunda atribui 

mais importância às informações especificadas pelo ambiente, mediante interação dinâmica dessa 

informação com o próprio corpo.” (Tani et al., 2010; p. 4). De acordo com os mesmos autores, na 

teoria cognitivista, assume-se que o movimento é controlado de forma “bottom-up”, já que, ao 

contrário da teoria dos sistemas dinâmicos, dá mais importância às informações especificadas pelo 

ambiente, por meio da interação dinâmica dessa informação com o próprio. Assim, esta teoria tem 

como base os princípios de auto-organização que restringem ou impõe possibilidades e 

impossibilidades nas respostas de movimento, sem a necessidade do sistema nervoso central (Tani et 

al., 2010). 
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4.2.2. A antecipação no Guarda-Redes de Futebol 
“Timing significa criar as mais favoráveis 

condições temporais para a resposta.” 

(Tani, 2002; p. 149) 

  

Segundo Mann et al. (2007), saber quando e para onde se deve olhar torna-se fundamental 

para o sucesso na performance desportiva, no entanto, ainda assim, a observação é vasta e, por vezes, 

saturada com informação, quer relevante quer irrelevante, para a realização da tarefa motora. Como 

tal, para a realização de uma habilidade motora, executada com o timing adequado, torna-se crucial 

que o atleta apresente uma apurada capacidade percetivo-cognitiva que promova um comportamento 

motor preciso, tendo em conta o alvo da tarefa. 

Num jogo de Futebol, verifica-se que por vezes, o GR reage a um evento que ainda não 

aconteceu, verificando-se assim, uma estratégia antecipatória que pode representar “custo” ou 

“beneficio”. Geralmente este tipo de estratégias acontece como resposta a remates de curta distância, 

em situações onde o adversário surge isolado e nas situações de grande penalidade. 

Diaz et al. (2012) sugerem que os GR, na situação de grande penalidade, devem obter 

informações visuais provenientes do movimento do corpo do executante antes da bola ser rematada, 

de modo a iniciarem previamente o movimento da defesa. 

Para Kerwin e Bray (2006), a grande penalidade é um fator chave no Futebol e que muitas 

vezes, determina o resultado de um jogo. Estes autores verificaram que na situação de grande 

penalidade, a bola, depois de rematada, chega a atingir a baliza num tempo que oscila entre 500 e 700 

milissegundos. Este facto permite constatar que se o GR não antecipar o movimento do executante, 

quando o remate é bem colocado, não obtém grandes possibilidades de sucesso, uma vez que o tempo 

que a bola leva a alcançar a baliza é seguramente inferior ao tempo completo que o GR leva a realizar 

a ação de defesa, pois na resposta a um estímulo deve-se ter em conta os seguintes mecanismos: 

apresentação do estimulo; identificação do estimulo; seleção de resposta; programação da resposta e 

execução de resposta (Bastos & Casanova, 2016). 

No sentido inverso, é interessante perceber que relativamente aos executantes da marcação da 

grande penalidade, e segundo Van Der Kamp (2006), estes utilizam duas distintas estratégias: uma 

em que o executante é influenciado pelas ações do GR, sendo que a sua decisão final na escolha da 

direção do remate visa antecipar o lado para o qual prevê que o GR se vai lançar, tentando assim 

colocar a bola no lado oposto e uma outra em que o rematador executa o remate independentemente 
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da estratégia utilizada pelo GR, neste caso, selecionando previamente o local para onde irá rematar, 

ignorando as ações do GR, antes e durante a sua corrida para a bola. 

Numa investigação posterior, Van Der Kamp (2011), constatou que, aparentemente, um 

considerável número de jogadores profissionais utiliza a estratégia de “GR dependentes”, porém, 

segundo o seu estudo, paradoxalmente, acabou por verificar que os marcadores de grandes 

penalidades, quando utilizam a estratégia de dependência do comportamento do GR, encontram 

maiores riscos e desvantagens, uma vez que, nestes casos, os remates acabam por ser menos potentes 

e não tão bem direcionados, quando comparados com os remates dos executantes que utilizam a 

estratégia de “GR independentes”. Perante tais indicadores, pode-se considerar que a relação “custo-

benefício” na estratégia antecipatória não se revela tão positiva para o executante da grande 

penalidade. 

Diaz et al. (2012, pp. 848-49) referem que “... as pessoas muitas vezes, podem antecipar o 

resultado das ações da outra pessoa com base na informação visual disponível nos movimentos do 

corpo da outra pessoa.”. Estes autores levantam, ainda, uma pertinente questão: “Que informação 

existe no movimento do corpo da outra pessoa que nos leva a antecipar com precisão o resultado de 

uma ação?”. De facto, a capacidade de prever o resultado de uma ação de outra pessoa é 

impressionante, tendo em conta a complexidade da estrutura do corpo humano, as suas possíveis 

configurações e movimentos. 

Os desportistas de excelência caracterizam-se por realizar tarefas motoras com um maior nível 

de certeza e precisão, apresentando um tempo de resposta ótimo. Segundo Oliveira et al. (2011), o 

tempo de resposta consiste no tempo compreendido entre a apresentação do estímulo e o término da 

tarefa, ou seja, é o produto da soma do tempo de reação com o tempo de movimento. 

Para os investigadores da especialidade, a antecipação pode ser efetiva, recetora e percetiva 

(Bastos & Casanova, 2016; Williams & Ward, 2007). 

A antecipação efetiva envolve a previsão do tempo de duração da execução do seu próprio 

movimento, para que a resposta coincida com um evento externo, observando-se o mecanismo 

completo de resposta. 

Na antecipação recetora e o programa da resposta encontra-se integrado, ou seja, passa-se da 

identificação do estímulo para a execução da resposta. Este tipo de antecipação implica a presença do 

estímulo antes e durante a resposta, na qual o executante deve avaliar a duração do evento externo. 

No caso do GR, este poderá ganhar tempo, pois em função da trajetória inicial da bola o GR efetuará 

uma projeção da restante trajetória, preparando-se para chegar ao local apropriado. Um exemplo de 
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uma situação em que o GR pode utilizar e tirar partido deste tipo de antecipação é na saída a um 

cruzamento. 

No caso da antecipação percetiva, verifica-se a ausência de estímulos antes da resposta ser 

iniciada, ou seja, o GR tenta predizer a ocorrência de um evento através da observação ou com base 

na regularidade de informações prévias relativas ao rematador. Neste tipo de antecipação o “custo” 

pode ser enorme, pois corrigir a antecipação errada durante a fase de organização do movimento pode 

ser inevitável. Por outro lado, se este tipo de antecipação for executado habilmente, com a realização 

do movimento no momento oportuno e sem fornecer indicadores ao rematador, o benefício pode 

revelar-se com enorme margem. 

Assim no caso da antecipação percetiva, quando o GR inicia o seu movimento, previamente 

ao contacto do adversário com a bola, a sua ação será suportada por uma procura visual que 

essencialmente se centra no corpo do executante. Segundo os estudos realizados por Williams e Ward 

(2007) e Diaz et al. (2012), a informação proveniente da zona do quadril do executante é apontada 

como um indicador a ter em conta na predição da direção da bola. No entanto, analisando toda a 

dinâmica do corpo do rematador, o GR pode extrair outras informações visuais que vão desde a 

corrida de aproximação até ao momento de contacto com a bola. Indicadores como o padrão da 

corrida, a posição da cabeça, o olhar, a posição do pé de suporte e a colocação dos ombros tanto no 

momento de pré-contacto, como no de contacto com a bola podem revelar-se profícuos. 

Para além desta procura visual, o GR pode obter informações através de um mapeamento das 

características do adversário, que visam indicar regularidade em determinados padrões 

comportamentais. Este mapeamento pode conferir vantagens ao GR, no entanto, devemos ter em 

conta que o rematador pode, também, antecipar o processo antecipatório do GR. 

 

4.2.3. Estratégias para a otimização da performance do Guarda-Redes 
     “... o diferencial para o sucesso está na habilidade motora...” 

(Tani, 2002; p. 147) 

      

Segundo Arts (2004), um dos grandes objetivos motores do GR passa por realizar movimentos 

com a maior rapidez possível, produzindo máxima potência, tendo, deste modo, a capacidade de 

mover rapidamente o seu próprio peso. No entanto, e em conformidade com o postulado por Sorensen 

et al. (2008), para além dos parâmetros biomecânicos, outros fatores são fundamentais para a 

performance do GR de Futebol, nomeadamente a compreensão tática do jogo, o posicionamento, a 
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perceção e a antecipação. Tal facto deve fazer-nos refletir sobre a seguinte questão levantada pelo 

investigador Tani (2002, p. 147); “... que sentido tem um atleta ter uma impulsão vertical de 1,20m, 

se ele salta no momento errado?” Pois, segundo o mesmo autor, por mais que se disponha de uma 

excelente capacidade absoluta de salto vertical, se o tempo de salto não for adequado às características 

espaciais e temporais da bola, o movimento revela-se ineficaz. No caso do GR, responder 

adequadamente a um remate ou a um cruzamento, para além da importância da força explosiva que é 

requerida a esta ação, é fundamental que, do ponto de vista decisional, a ação comportamental se 

efetue no timing apropriado, permitindo que este intercepta a bola no momento exato e oportuno na 

ação. 

Sabendo, obviamente, que na maioria dos desportos coletivos, os objetivos motores 

apresentam-se sob a noção do “ótimo” em sobreposição à do “máximo”, pois, geralmente, um valor 

alvo está presente. Para alcançar o valor ótimo torna-se fundamental controlar o timing de movimento 

em relação a esse mesmo valor, de modo a “... criar as mais favoráveis condições temporais para a 

resposta.” (Tani, 2002; p. 149). 

 

4.2.4. A Importância dos Exercícios em Contexto de Jogo, no Processo de Treino dos 

Guarda-Redes de Futebol 
“o jogo é sempre isto; regras que se fixam e, dentro delas, liberdades que se oferece. 

As regras dizem; para além de mim não podes passar, e a liberdade diz; mas dentro do espaço limitado pelas regras 

podes fazer muitas coisas” 

(Tavares, 2013; p. 282). 

 

A infinidade de interações possíveis de ocorrer num jogo de Futebol faz com que esta 

modalidade apresente uma enorme complexidade, onde os seus protagonistas podem e devem fazer 

uso de toda a sua inteligência e criatividade de modo a responder aos problemas com que se deparam 

em competição. Porém, tal criatividade individual, para além de encontrar limites no regulamento do 

próprio jogo, encontra-se circunscrita por um projeto coletivo ao qual pertence, estando ainda, e, 

evidentemente condicionada pelas ações antagónicas de uma outra inteligência coletiva o seu 

adversário. 

Na procura de soluções, os jogadores para além do conhecimento que devem possuir sobre o 

jogo, “lançam mão” das prévias estratégias definidas pelo seu Treinador, as quais, visam traduzir-se 

num comportamento tático que, muitas vezes, aparenta ser desordenado, essencialmente devido às 

ações táticas impostas pelo seu oponente. Tal facto induz que o jogo seja “... fértil em sequências 
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intrincadas que por serem habitualmente cumpridas com elevadas velocidades de execução, 

aparentam decorrer de ações espontâneas e instantâneas.” (Garganta, 2006; p.316). 

São nestes momentos que os jogadores, através das suas decisões e/ou escolhas, colocam em 

prática todo o entendimento que possuem sobre o jogo, apresentando comportamentos inteligentes 

que, inúmeras vezes, emergem de forma súbita. Para Tavares (2013, p. 250), o “... homem é forte 

também devido á sua estupidez, às suas partes especializadas em nada pensarem, especializadas em 

apenas agir; essas partes orgânicas onde se alojam os instintos, essas inteligências sem inteligência, 

esses movimentos que já pensaram o que tinham a pensar durante milénios e milénios, já pesaram os 

prós e os contras, já mediram as consequências dos seus movimentos e, portanto, agora já não medem, 

já não preveem, já não hesitam; movem-se. Eis que a suprema inteligência se confunde com uma 

ausência manifesta de reflexão. Só se reflete quando ainda não se descobriu.”. 

Assim, afirma-se objetiva e coerentemente que o GR é um elemento-chave num jogo e nas 

ações decisivas, por diversas vezes, verificando-se espontaneamente, ou seja, a aparente não reflexão. 

Porém, tal como afirma Tavares (2013, p. 472) “... a intenção também se treina, também se 

aperfeiçoa” e tais habilidades motoras, certamente, são consequência de experiências passadas de 

treinos e jogos acumulados. 

Um outro fator de enorme preponderância e que, inevitavelmente afeta o desempenho do GR 

prende-se com a infinidade de ações que o seu adversário pode realizar, pois dele “... nunca 

poderemos ter uma prova acerca das jogadas interiores, só poderemos ter uma prova das suas 

manifestações daquilo que de dentro é empurrado para fora.” (Tavares, 2013; p. 292). Perante este 

estado de incerteza é fundamental que o GR se encontre constantemente no local certo e num estado 

de prontidão que lhe geralmente é precedido por deslocamentos efetuados a grande velocidade e 

destreza, mas com uma intenção tática implícita. Aqui é decisivo que o GR possua “inteligência de 

jogo”, a qual, segundo Garganta (2006, p. 320) “... decorre de um complexo de habilidades percetivas 

e cognitivas, tais como a antecipação e a tomada de decisão.”.  

Uma vez que tais habilidades individuais se inserem num sistema dinâmico onde se verificam 

permanentes interações entre todos os intervenientes, torna-se essencial que todos os jogadores 

tenham presente que “a eficácia decorre da cumplicidade operacional, sustentada nas inteligências 

individuais que devem servir uma inteligência coletiva” (Garganta, 2006; p. 332). Perante tal 

pressuposto, só resta constatar que os domínios físico-condicionais, técnico-coordenativos, 

psicológicos e dececionais de um jogador são fatores integrantes de um “supra-domínio” tático. 

Estas reflexões podem sugerir que o desempenho competitivo do GR, só poderá ser 

potenciado através dum processo de treino que lhe proporcione a participação em exercícios de 



134  

carácter aberto e que fomentem ações tático-técnicas decisionais. Desta forma, todos os domínios do 

GR deverão ser trabalhados de forma integrada e contextualizada, propiciando acima de tudo, que 

este jogador numa posição diferente, ganhe autonomia para responder com inteligência de jogo. 

Como operacionalizar? Como refere Garganta (2004, p. 229) “... treinar implica transformar 

comportamentos e sobretudo atitudes…”, logo “... o treino será sempre, por definição, a recusa do 

destino da sorte e do azar, não podendo, nunca, ser neutral. O treinador deve tomar partido elegendo 

a sua visão, o seu método, o seu caminho, tomando consciência de que os métodos são bons quando 

os seus utilizadores conhecem o respetivo alcance e limites; na sua omnipotência todos os métodos 

encerram prós e contras e, portanto, a opção por uns ou por outros devem obedecer a razoes pensadas 

ponderadas”. 

Como foi demonstrado anteriormente, as circunstâncias competitivas de um jogo de Futebol 

exigem do GR um profundo conhecimento tático para que este jogador, perante a presença 

perturbações, recorra a meios eficazes para a resolução dos problemas com que se depara. Nesta 

procura pela eficácia, o GR deve ter plena consciência que o objetivo se encontra no meio ambiente 

externo e, como tal, deve “lançar mão” de recursos flexíveis que lhe permitam responder às exigências 

do próprio jogo. Só assim o GR tem possibilidade de atuar “normalmente (e dentro do previsto) 

quando tal é necessário, mas que é capaz também de agir de modo imprevisto” expressando “diversas 

possibilidades e, no limite estar disponível para o imprevisível” (Tavares, 2013; p. 426). 

Portanto, no sentido de proporcionar aos GR estratégias de treino que promovam flexibilidade 

nos seus comportamentos, sugere-se que o treinador de GR seja uma voz ativa junto do treinador 

principal na planificação metodológica dos treinos, nomeadamente: incentivando, sempre que 

possível, a inclusão dos “seus” GR nos exercícios contextualizados a realizar com a restante equipa. 

Através da integração dos GR em certas jogadas, a multiplicidade e variabilidade de 

ocorrências a que os GR estarão sujeitos permitir-lhes-á colocar em prática um maior repertório de 

ações, apelando, deste modo, ao desenvolvimento das ações dececionais relevantes para o seu 

desempenho competitivo. Numa outra perspetiva, entende-se ser uma mais-valia para o treinador 

principal ter sempre os seus GR à sua disposição durante os treinos. 

Nesta linha de pensamento, Sorensen et al. (2008) sugerem que as habilidades físicas, 

específicas do GR devem ser treinadas em situações complexas e muito próximas da realidade do 

jogo, uma vez que os resultados evidenciados nas suas investigações, respeitantes a indicadores 

biomecânicos dos GR de Futebol, fomentando que o nível de habilidade de um GR é mais 

determinado por fatores relacionados com a compreensão tática do jogo, a perceção e a antecipação 

do que com parâmetros biomecânicos. 
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Neste sentido, o treinador de GR deve ser criterioso na implementação de meios e métodos de 

treino, pois a preparação deve ser adequada tendo em conta as tarefas defensivas e ofensivas do GR 

em jogo. Na sua maioria, tais tarefas requerem do GR uma grande precisão de enquadramento de 

movimentos, os quais apelam a qualidades como velocidade/capacidade de reação, equilíbrio, força 

explosiva, agilidade, coordenação, perceção e antecipação. 

Assim, com o intuito de elevar a performance do GR em competição, torna-se fundamental 

que o treinador de GR prescreva exercícios específicos que promovam e propiciem comportamentos 

que conjuguem tais habilidades com fatores tático-técnicos. Para tal, e, paralelamente a uma 

participação dos GR nos exercícios globais com o restante plantel, encontramos na fase de ativação 

geral e especifica um momento oportuno para potenciar as qualidades do GR. 

Porém, uma vez que este tempo pode não ser suficiente para tal desiderato e, por outro lado, 

porque entendemos que é fundamental que os GR participem no treino conjuntamente com o restante 

plantel, no entanto, poderá ser importante agendar sessões de treino complementares para o GR ou 

mesmo a hora do treino seja antecipada para os GR antes do restante plantel. Neste caso, cabe ao 

treinador de GR agendar e planificar, de forma criteriosa, os momentos de treino onde se 

implementem exercícios e situações de jogo que potenciem a performance dos GR, sendo crucial que 

tais exercícios propiciem a devida transferência para diversas situações de jogo e que neles o GR 

participe sem que tivesse como máquina ou robot. 

Sabe-se contudo, que a nível não profissional, tal possibilidade de agendamento de treinos “à 

parte”, pode encontrar-se comprometida pois, e concordando com Arts (2004), existe uma certa 

limitação do tempo disponível para treinar, sendo que tais ocasiões geralmente tem lugar antes ou 

após a sessão do treino da equipa, levantando-se aqui uma preocupação, pois caso o GR realize o seu 

treino específico antes do seu treino principal com o restante plantel, corre o risco de apresentar fadiga 

física e mental na sessão com a equipa, o que certamente influenciará negativamente a qualidade das 

suas tomadas de decisão. 

Por outro lado, se o treino específico do GR for realizado após o treino principal outro 

problema se levanta, pois, o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras tão relevantes no 

desempenho do GR pode encontrar-se comprometido, uma vez que estamos a falar de habilidades 

que apelam, essencialmente, a elevados índices de velocidade reativa, especifica e de força explosiva. 

Aqui cabe ao treinador de GR perceber a necessidade dos seus jogadores em cada momento, 

adaptando a sua planificação ao contexto onde está inserido e colocando nos pratos da balança todos 

os prós e contras, inerentes às suas decisões. 
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Um dado que parece fundamental para promover a inteligência de jogo nos GR, consiste em 

estimulá-los, desde muito cedo, a estudarem e compreenderem o jogo de Futebol, pois muitos GR 

apesar de apresentarem excelentes performances na defesa de remates, acabam por não atingir o alto 

nível devido à sua incapacidade em ler bem o jogo (Mulqueen & Woitalia, 2011). Também, se destaca 

que ler bem o jogo implica que, por um lado, os GR apresentem uma boa capacidade para organizar 

a sua defesa, nomeadamente através de uma comunicação eficiente e, por outro, possuam uma 

excelente capacidade de antecipar os ataques do adversário, apresentando constantemente ótimos 

posicionamentos no terreno de jogo. Uma boa estratégia passa por incentivar os jovens GR a 

observarem o comportamento dos GR de topo mundial em situação de jogo. 

 

 

4.2.5. Habilidades Específicas do Guarda-redes 

Desta forma, torna-se importa destacar, resumidamente, as diferentes habilidades específicas 

que caracterizam o GR, a saber: 

 
- Gestos técnicos específicos defensivos do Guarda-Redes
 
● Posição base 

 
● Bloqueio frontal e lateral da bola (relvado, ½ altura, alto) 

 
● Paragem frontal e lateral da bola (relvado, ½ altura, alto) 

 
● Desvios frontais, laterais e estiradas (relvado, ½ altura, alto) 

 
● Bloqueio, lateral e frontal da bola, com os punhos  

(relvado, ½ altura, alto) 

 

- Gestos técnicos específicos ofensivos do Guarda-Redes  

Iniciação ofensiva: sacar com as mãos 

● Lançamento raso 

● Lançamento a ½ altura
 
● Lançamento alto 

Iniciação ofensiva: sacar com os pés 
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Bola estática 

● Pontapé de baliza, faltas 

Bola em jogo 

● Lançamento de projeção frontal e lateral 

● Pontapé comprido 

● Lançamento raso com a bola em jogo 

 

- Gestos técnicos específicos ofensivos do Guarda-Redes com o pé 

● Controlo em paragem e controlo orientado 

● Drible (exterior e interior) 

● Passe (curto, médio e em profundidade) 

 

- Gestos táticos específicos defensivos do Guarda-Redes   

 
Posicionamento em diversas situações 

● Centros laterais (linha de fundo, laterais e atrasados)
 
● Jogo ofensivo do adversário (cobertura aos defesas)
 
● No contra-ataque do adversário (cobertura aos defesas)
 
● Situações estratégicas 

 
Saídas (1x1, 2x1) 

● 1x1, 2x1 (inferioridade, igualdade e superioridade numérica) 

● Saída de uma bola controlada pelo adversário 

● Saída de uma bola fracionada (rasa, 1/2altura, alto) 

  

 Impedir circunstâncias ofensivas do adversário 

● Posicionamento do Guarda-Redes
 
● Comunicação defensiva entre o Guarda-Redes e os defesas 
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Perceção e controlo do ritmo do jogo
 
● O resultado 

● A atuação da equipa de arbitragem 

● O tempo restante de jogo 

  

- Gestos técnicos específicos ofensivos do Guarda-Redes
 
Jogo ofensivo com os pés 

● Posição de apoio 

 

Utilizar diversos arranques ofensivos  

● Ataque (lançamento com as mãos) 

● Contra-ataque (lançamentos com as mãos e com os pés) 

 
Distinguir Ataque e Contra-Ataque (fatores internos) 

● A distância (curta, média, longa) 

● Percurso da bola (raso ou aéreo) 

● A situação de inferioridade, igualdade e superioridade numérica entre os colegas da equipa e os 
adversários. (1x1, 2x1, 2x2) 

 
Perceção e controlo do ritmo do jogo com base nos arranques ofensivos 

● O resultado 

● A atuação da equipa de arbitragem 

● O tempo restante de jogo. 

 

 
4.2.6. Enquadramento temporal das etapas 

A distribuição temporal de todos os conteúdos da formação, anteriormente enumerados, torna-

se parte integrante do planeamento a médio-longo prazo do GR. Todas as fases de aprendizagem 

deverão ser organizadas por módulos durante a formação do GR. 

Cada módulo corresponderá a um espaço de tempo de dez meses. Deste modo, cada nível de 

formação será constituído por dois módulos. 
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Quadro 7- Enquadramento Temporal das Etapas de Desenvolvimento Desportivo do Guarda-redes. 

INTERVALO ETÁRIO NÍVEL/ETAPA MÓDULOS 

10 a 11 Anos 1 / Aprendizagem 1 e 2 

12 a 13 Anos 2 / Desenvolvimento 3 e 4 

14 a 15 Anos 3 / Especialização 5 e 6 

16 a 17 anos 4 / Domínio 7 e 8 

18 Anos 5 / Rendimento A partir dos 9 

 

A aprendizagem do GR, ao longo da formação, traduz-se em cinco fases as quais perspetivam 

cinco objetivos específicos: 

1. Aquisição de conhecimentos gerais 

Apreender as regras que constituem o regulamento de um jogo de Futebol. Este conhecimento é de 

extrema relevância no início da formação, esperando-se que o formando vá assimilando as regras 

mais intimamente relacionadas com o desempenho de um GR. 

2. Estimulação da perceção 

O êxito evolutivo, no processo de aprendizagem, preconiza o profundo conhecimento dos principais 

padrões percetivos do jogo e a posição exclusiva do GR, do qual se esperam respostas rápidas no 

seguimento de uma célere e assertiva interpretação do jogo. 

3. Execução de habilidades motoras básicas 

As habilidades motoras praticadas pelos jogadores de Futebol são de elevada importância, mas no 

que se refere à posição de GR, este capítulo torna-se essencial. A frequência com que o GR é 

solicitado a tomar decisões, em função do comportamento do adversário, exige especial atenção ao 

longo de curso para que o mesmo atinja os objetivos esperados no sentido de se encontrar melhor 

preparado para decidir em situações completamente novas. 

4. Realização dos esquemas fundamentais de decisão 

O desenvolvimento do sentido tático assim como a capacidade de prever e antecipar situações é o 

ponto fulcral desta etapa. É fundamental que o controlo das capacidades motoras esteja cada vez mais 

centrado no desempenho sinestésico do jogador para que a capacidade visual se encontre totalmente 

disponível para interpretar e prever a atitude do adversário. 
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5. Realização dos esquemas táticos coletivos  

O trabalho em equipa em alternância com desempenhos estratégicos dentro do grupo de jogadores é 

o apogeu da formação desportiva. Esta etapa não pode ser desenvolvida sem que todos os 

conhecimentos anteriores tenham sido dominados. 

 
 

No final das etapas o GR deverá ser capaz de: 

● Conhecer, aceitar e respeitar as regras que constam do regulamento do jogo assim como os objetivos 

do mesmo; 

● Conhecer, familiarizar-se e apreender os padrões percetivos e de dinâmica que caracterizam a sua 

posição, os objetos, o espaço, os companheiros de equipa e restantes jogadores, de modo a aplicá-los 

de forma correta e eficaz no desempenho das competências do GR; 

● Conhecer e executar as técnicas e táticas individuais de forma fluida e ágil; 

● Desenvolver os esquemas fundamentais de decisão sendo detentor de um mínimo de capacidades 

de antecipação e sentido tático; 

● Conhecer, apreender e aplicar as “táticas” individual e coletiva básicas e características desta etapa, 

executando-as na posição específica do GR, otimizando os recursos disponíveis, no âmbito de 

resolução de situações peculiares ao longo do jogo, ofensiva ou defensivamente; 

● Valorizar os hábitos de higiene inerentes à prática desportiva respeitando os companheiros, 

adversários e todo o material desportivo utilizado. 

 

De seguida, apresenta-se os diferentes módulos para cada uma das etapas de formação do GR. 

A saber: 

- MÓDULOS 1 e 2 

NÍVEL 1: APRENDIZAGEM 

OBJETIVO: Pretende-se que o jovem GR se familiarize com a bola, assim como, com alguns 

elementos técnicos específicos deste nível. 
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METODOLOGIA: Os conhecimentos a adquirir, neste nível, serão apreendidos com recurso a um 

trabalho global de modo que os objetivos estabelecidos sejam alcançados com precisão e com o 

mínimo de trabalho complementar, de carácter analítico. 

ESQUEMA DIDÁTICO: A prática de exercícios corretivos e o jogo real são a base fundamental 

desta etapa formativa. O desenvolvimento do jogo que originará a ocorrência de acções técnicas 

específicas a trabalhar. 

CONTEÚDOS DA ETAPA: 

Gestos técnicos específicos do Guarda-Redes 

Defensivos 

● Posição base 

● Bloqueio frontal e lateral da bola (relvado, ½ altura, alto) 

● Paragem frontal e lateral da bola (relvado, ½ altura, alto) 

Ofensivos 

Iniciação ofensiva: sacar com as mãos 

● Lançamento raso 

● Lançamento a ½ altura 

Iniciação ofensiva: sacar com os pés 

Bola em jogo 

● Lançamento de projeção frontal 

● Pontapé comprido 

Aplicação de decisões táticas específicas do Guarda-Redes 

Defensivos 

Posicionamento em diversas situações 

● Centros laterais (linha de fundo, laterais e atrasados) 

● Situações estratégicas 



142  

Redução de ângulos frontais e laterais (bissetriz) 

Saídas (1x1) 

● 1x1 

● Saída de uma bola controlada pelo adversário 

● Saída de uma bola fracionada (rasa, 1/2altura, alto)  

Impedir circunstâncias ofensivas do adversário 

● Posicionamento do Guarda-Redes 

● Comunicação defensiva entre o Guarda-Redes e os defesas 

Ofensivos 

Utilizar diversos arranques ofensivos  

● Ataque (lançamento com as mãos) 

● Contra-ataque (lançamentos com as mãos e com os pés) 

Distinguir Ataque e Contra-Ataque (fatores internos) 

● A distância (curta, média, longa) 

● Percurso da bola (raso ou aéreo) 

● A situação de inferioridade, igualdade e superioridade numérica entre os colegas da equipa e os 

adversários. (1x1, 2x1, 2x2, …) 

 

- MÓDULOS 3 e 4 

NÍVEL 2- DESENVOLVIMENTO 

OBJETIVO: Alcance de um nível médio de ações genéricas, assim como a iniciação de determinadas 

ações técnicas específicas. 

METEDOLOGIA: Aplicação global dos conteúdos, no entanto com uma superior incidência num 

treino com maior componente analítica. 
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ESQUEMA DIDÁTICO: Prática do jogo real, enfatizando o trabalho analítico (exercícios e jogos 

corretivos), que nos permitirá exercitar com maior profundidade, as ações técnicas especificas. 

CONTEÚDOS DA ETAPA: 

Gestos técnicos específicos do Guarda-Redes 

Defensivos 

● Posição base 

● Bloqueio frontal e lateral da bola (relvado, ½ altura, alto) 

● Paragem frontal e lateral da bola (relvado, ½ altura, alto) 

Ofensivos 

Iniciação ofensiva: sacar com as mãos 

● Lançamento raso 

● Lançamento a ½ altura 

● Lançamento alto 

Iniciação ofensiva: sacar com os pés 

Bola estática 

● Pontapé de baliza, faltas. 

Bola em jogo 

● Lançamento de projeção frontal e lateral 

● Pontapé comprido 

 

Aplicação de decisões táticas específicas do Guarda-Redes 

Defensivos 

Posicionamento em diversas situações 

● Centros laterais (linha de fundo, laterais e atrasados) 
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● Jogo ofensivo do adversário (cobertura aos defesas) 

● No contra-ataque do adversário (cobertura aos defesas) 

● Situações estratégicas 

Redução de ângulos frontais e laterais (bissetriz) 

Saídas (1x1, 2x1, …) 

● 1x1, 2x1 (inferioridade, igualdade e superioridade numérica) 

● Saída de uma bola controlada pelo adversário 

● Saída de uma bola fracionada (rasa, 1/2altura, alto) 

Impedir circunstâncias ofensivas do adversário 

● Posicionamento do Guarda-Redes 

● Comunicação defensiva entre o Guarda-Redes e os defesas 

Perceção e controlo do ritmo do jogo 

● O resultado 

● A atuação da equipa de arbitragem 

● O tempo restante de jogo 

Ofensivos 

Utilizar diversos arranques ofensivos  

● Ataque (lançamento com as mãos) 

● Contra-ataque (lançamentos com as mãos e com os pés) 

Distinguir Ataque e Contra-Ataque (fatores internos) 

● A distância (curta, média, longa) 

● Percurso da bola (raso ou aéreo) 

● A situação de inferioridade, igualdade e superioridade numérica entre os colegas da equipa e os 

adversários. (1x1, 2x1, 2x2) 
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Perceção e controlo do ritmo do jogo com base nos arranques ofensivos 

● O resultado 

● A atuação da equipa de arbitragem 

● O tempo restante de jogo 

 

- MÓDULOS 5 e 6 

NÍVEL 3: ESPECIALIZAÇÃO 

OBJETIVO: Alcance de um nível superior de ações genéricas inerentes ao jogo real, assim como o 

aperfeiçoamento de determinadas ações técnicas específicas. 

METEDOLOGIA: Equilíbrio entre a aplicação global dos conteúdos e um treino de elevada 

componente analítica 

ESQUEMA DIDÁTICO: Exercícios e jogos corretivos de carácter analítico, combinados e mais 

representativos do jogo real. 

CONTEÚDOS DA ETAPA: 

Gestos técnicos específicos do Guarda-Redes 

Defensivos 

● Posição base 

● Bloqueio frontal e lateral da bola (relvado, ½ altura, alto) 

● Paragem frontal e lateral da bola (relvado, ½ altura, alto) 

● Desvios frontais, laterais e estiradas (relvado, ½ altura, alto) 

Ofensivos 

Iniciação ofensiva: sacar com as mãos 

● Lançamento raso 

● Lançamento a ½ altura 

● Lançamento alto 
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Iniciação ofensiva: sacar com os pés 

Bola estática 

● Pontapé de baliza, faltas 

Bola em jogo 

● Lançamento de projeção frontal e lateral 

● Pontapé comprido 

Jogo ofensivo do Guarda-Redes com o pé 

● Controlo em paragem e controlo orientado 

● Passe (curto, médio e em profundidade) 

  

Aplicação de decisões táticas específicas do Guarda-Redes 

Defensivos 

Posicionamento em diversas situações 

● Centros laterais (linha de fundo, laterais e atrasados) 

● Jogo ofensivo do adversário (cobertura aos defesas) 

● No contra-ataque do adversário (cobertura aos defesas) 

● Situações estratégicas 

Redução de ângulos frontais e laterais (bissetriz) 

Saídas (1x1, 2x1) 

● 1x1, 2x1 (inferioridade, igualdade e superioridade numérica) 

● Saída de uma bola controlada pelo adversário 

● Saída de uma bola fracionada (rasa, 1/2altura, alto) 

Impedir circunstâncias ofensivas do adversário 



147  

 

● Posicionamento do Guarda-Redes 

● Comunicação defensiva entre o Guarda-Redes e os defesas 

 

Ofensivos 

Jogo ofensivo com os pés 

● Posição de apoio 

Utilizar diversos arranques ofensivos  

● Ataque (lançamento com as mãos) 

● Contra-ataque (lançamentos com as mãos e com os pés) 

Distinguir Ataque e Contra-Ataque (fatores internos) 

● A distância (curta, média, longa) 

● Percurso da bola (raso ou aéreo) 

● A situação de inferioridade, igualdade e superioridade numérica entre os colegas da equipa e os 

adversários (1x1, 2x1, 2x2). 

 

- MÓDULOS 7 e 8 

NÍVEL 4: DOMÍNIO 

OBJETIVO: conclusão de um alto domínio das ações genéricas inerentes ao jogo real, assim como 

um alto domínio das ações técnicas específicas. 

METEDOLOGIA: Ocorrência de uma transformação substancial. Planeamento de esquemas 

analíticos com superior protagonismo. O desenvolvimento de ações globais ocupará o plano 

secundário. 

ESQUEMA DIDÁTICO: Predominância de exercícios orientados, com vista a uma melhoria 

exclusiva das ações técnicas específicas (exercícios e jogos corretivos).  
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CONTEÚDOS DA ETAPA: 

Gestos técnicos específicos do Guarda-Redes 

Defensivos 

● Posição base 

● Bloqueio frontal e lateral da bola (relvado, ½ altura, alto) 

● Paragem frontal e lateral da bola (relvado, ½ altura, alto) 

● Desvios frontais, laterais e estiradas (relvado, ½ altura, alto) 

● Bloqueio, lateral e frontal da bola, com os punhos  

(relvado, ½ altura, alto) 

 

Ofensivos 

Iniciação ofensiva: sacar com as mãos 

● Lançamento raso 

● Lançamento a ½ altura 

● Lançamento alto 

Iniciação ofensiva: sacar com os pés 

Bola estática 

● Pontapé de baliza, faltas 

Bola em jogo 

● Lançamento de projeção frontal e lateral 

● Pontapé comprido 

● Lançamento raso com a bola em jogo 
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Jogo ofensivo do Guarda-Redes com o pé 

● Controlo em paragem e controlo orientado 

● Drible (exterior e interior) 

● Passe (curto, médio e em profundidade) 

 

Aplicação de decisões táticas específicas do Guarda-Redes 

Defensivos 

Posicionamento em diversas situações 

● Centros laterais (linha de fundo, laterais e atrasados) 

● Jogo ofensivo do adversário (cobertura aos defesas) 

● No contra-ataque do adversário (cobertura aos defesas) 

● Situações estratégicas 

Redução de ângulos frontais e laterais (bissetriz) 

Saídas (1x1, 2x1) 

● 1x1, 2x1 (inferioridade, igualdade e superioridade numérica) 

● Saída de uma bola controlada pelo adversário 

● Saída de uma bola fracionada (rasa, 1/2altura, alto) 

Impedir circunstâncias ofensivas do adversário 

● Posicionamento do Guarda-Redes 

● Comunicação defensiva entre o Guarda-Redes e os defesas 

Perceção e controlo do ritmo do jogo 

● O resultado 

● A atuação da equipa de arbitragem 
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● O tempo restante de jogo 

 

Ofensivos 

Jogo ofensivo com os pés 

● Posição de apoio 

Utilizar diversos arranques ofensivos  

● Ataque (lançamento com as mãos) 

● Contra-ataque (lançamentos com as mãos e com os pés) 

Distinguir Ataque e Contra-Ataque (fatores internos) 

● A distância (curta, média, longa) 

● Percurso da bola (raso ou aéreo) 

● A situação de inferioridade, igualdade e superioridade numérica entre os colegas da equipa e os 

adversários. (1x1, 2x1, 2x2) 

Perceção e controlo do ritmo do jogo com base nos arranques ofensivos 

● O resultado 

● A atuação da equipa de arbitragem 

● O tempo restante de jogo 

 

- MÓDULOS 9 

NÍVEL 5: RENDIMENTO 

OBJETIVO: Nesta fase o Guarda-Redes deverá já ter reunidas as condições necessárias para a 

obtenção de um nível ótimo de rendimento, com um nível competitivo de máximo grau. 

METEDOLOGIA: Exercitação exclusivamente analítico. A aplicação de situações globais limita-

se à própria competição. 
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ESQUEMA DIDÁTICO: Predominância de ações técnicas específicas segundo exercícios e jogos 

de componente analítica. 

CONTEÚDOS DA ETAPA: 

Esta etapa de rendimento pressupõe o melhoramento dos aspetos que não foram aprimorados 

na etapa de domínio aperfeiçoando todos os componentes técnico-táticos. 

Nesta fase a aglomeração dos conteúdos mais indicados está condicionada pelo nível técnico-

tático alcançado pelo Guarda-Redes ao longo de toda a formação. 

Os objetivos a atingir nesta etapa são idênticos aos mencionados na fase anterior de 

aprendizagem, no entanto espera-se máximos níveis de rendimento, técnica e desempenho no âmbito 

da competição desportiva. 

 

4.3. FICHA DE TREINO- SESSÃO TIPO 

De seguida, descreve-se uma sessão de treino que poderá potenciar os comportamentos tático-

técnicos do GR, anteriormente assinalados.  

 

DURAÇÃO MÉDIA: 01H15m 

TÉCNICA UTILIZADA: Multi-especialidade 

Parte Inicial 

Apresentação à sessão de treino 

Ativação Geral  

Mobilização geral: 15’ 

Aquecimento dentro do espaço da grande área. 

Aquecimento executado de cima para baixo. 

Aquecimento com exercícios sem bola. 

Correr lateralmente em frente um do outro, enviando a bola com a mão a média altura. 

Correr lateralmente em frente um do outro, agachando-se e mandando a bola com a mão junto ao 
chão. 

Correr lateralmente enviando a bola com a mão a meia altura para exercitar o bloqueio. 

Correr lateralmente. 
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Parte Fundamental 

Treino específico de treino de GR: 45’ 

Podemos começar com exercícios de velocidade e reação e reflexos 

Situamos os GR na linha de baliza, colocam-se duas bolas a um metro da linha frontal da grande 

área, dentro dela em linha reta com os postes. À voz de direita ou esquerda, os dois GR saem rápido 

a escolher a bola correspondente à indicação do treinador, voando para ela junto ao chão. As saídas 

serão feitas em pé, sentados e deitados.  

Coloca-se uma bola no vértice da pequena área, o GR coloca-se junto do poste da baliza que está 

mais próximo da bola e à voz sai na bola fazendo a mancha e volta para defender uma bola no poste 

contrário, chutada pelo treinador (3x de cada lado, x 2 atletas). 

Coloca-se um quadrado com bolas com cerca de 5x5m e enumeramos as bolas com os números 

1,2,3,4. 

O GR coloca-se dentro desse quadrado e à voz do treinador com um número, o mesmo ataca a bola 

com estiramento (3x 5 números, x 2 atletas). 

Colocam-se 4 bolas na linha frontal da grande área, um GR na linha de baliza de costas para a bola, 

e à voz do treinador, volta-se e defende a bola chutada pelo treinador (4 Bolas, x 2 séries x 2 

atletas). 

Exercícios para potenciar os estiramentos e saltos: 

Coloca-se o GR agachado e lançam-se bolas a uma distância de 3 a 4 metros para um lado para 

outra frente e trás. 

Mais tarde os mesmos podem fazer um trabalho de finalização com o resto da equipa. 

Parte Final 

Alongamentos- 15’/20’ 

Abdominais frontais curtos x 10x2 

Abdominais frontais cruzados x10x2 

Abdominais oblíquos x10x2 

Cruza uma perna sob outra e faz o abdominal com o braço contrário e troca (x10, x2) 

O colega segura nos pés do colega que está deitado de costas no chão e o GR que está deitado toca 

com ambas as mãos na ponta dos pés (x10, x2). 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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5. Considerações Finais

 

Após concluído o estágio profissionalizante e respetivo relatório, posso concluir que  todo este 

processo formativo possibilitou o meu desenvolvimento enquanto treinador Futebol. Este 

desenvolvimento deveu-se, em grande parte, à minha evolução em relação à forma de pensar o jogo 

e refletir acerca do mesmo, num clube com grandes dificuldades, ao desenvolvimento da minha 

capacidade de refletir acerca de todo o processo e dos aspetos inerentes ao mesmo, como é o caso da 

liderança, da gestão de grupo, da operacionalização do processo de treino (em particular dos GR) e 

da análise da própria equipa e do adversário. 

Nesse sentido, uma das principais considerações que se infere a partir do relatório de estágio 

foi que o processo formativo do treinador de Futebol vai para além do ser treinador da modalidade 

em causa – é um líder e um gestor de pessoas e de motivações. Durante este ano, reconheceu-se a 

importância de manter o grupo unido do início ao fim da temporada independentemente dos 

constrangimentos que foram surgindo ao alongo da época. A capacidade de mobilizar o grupo, 

motivando-o para o treino e para o jogo, e a capacidade de fazer o grupo acreditar que feitos 

improváveis são                        possíveis de alcançar, foram os pontos-chave para o sucesso desta equipa. 

Neste sentido, uma ideia que resume bem este pensamento, e que demonstra a credibilidade 

deste argumento, referida por Ferguson e Moritz (2016, p. 40), é “...o meu trabalho foi fazer                       toda a 

gente perceber que o impossível era possível. Aqui está a diferença entre liderança  e gestão.”.  

Relativamente ao processo de treino, nesta época desportiva tão atípica foi possível 

compreender e melhorar a importância da dedicação e rigor profissional nestes momentos particulares. 

A capacidade de criar treinos                     que estimulem os jogadores, permitindo a sua total entrega, bem como 

a seriedade com                       que é encarado este processo foram, sem dúvida, uma das principais razões de 

sucesso da equipa. Neste sentido, destaca-se a competência do treinador principal, que conduzia e 

monitorizava o desempenho dos jogadores e da equipa técnica de forma                                       minuciosa, procurando 

colmatar qualquer debilidade e corrigir todos os detalhes, por mais  pequenos que fossem. É de 

destacar, ainda, a preocupação da equipa técnica com cada jogador e o com o seu desenvolvimento, 

de forma individual, no que respeita a diferentes  valências. 

Relativamente ao desenvolvimento técnico dos jogadores, foi dada extrema importância à 

promoção de diferentes contextos e à correção de pormenores técnicos. Em relação ao aprimoramento 

do conhecimento tático dos jogadores, no que respeita ao  cumprimento das tarefas fundamentais para 
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a equipa, foi dada extrema importância à estimulação da compreensão das razões que levavam a 

determinada ação ou comportamento. Foi, ainda, estimulada a capacidade de resiliência e de 

superação dos jogadores, levando-os a encarar obstáculos sem receios, a confiar nas suas capacidades,                               

sem nunca pôr de lado a importância de serem humildes relativamente às suas valias. Posto isto, 

destaco uma frase popular, que resume bem a forma como se deverá pensar em relação  à condução do 

processo de treino – “Uma equipa joga da mesma forma como treina.”. 

Em relação à análise da própria equipa e da equipa adversária, destaca-se a importância   que esta 

época desportiva desempenhou no meu crescimento e desenvolvimento. Nesse  sentido, reconhece-se 

o melhor desenvolvimento das capacidades importantes da função de treinador, nomeadamente as de 

resumir, de forma bastante completa, os aspetos-chave da forma de jogar dos adversários, de elaborar 

trechos de vídeos, compilando determinados comportamentos das equipas, de elaborar uma estratégia 

em conformidade com o adversário a defrontar, e de transmitir essas informações de forma clara e 

sucinta ao plantel e à equipa técnica. Assim, realça-se o trabalho da equipa técnica, no âmbito da 

análise de jogo, tendo sido uma das principais razões para o sucesso, dentro do possível, alcançado 

por esta equipa. 

No que respeita às minhas perspetivas para o futuro, desejo, acima de tudo, poder     continuar a 

desenvolver funções no Futebol, mais especificamente, em contextos de alto rendimento por onde já 

passei, que me permitam evoluir enquanto treinador e pessoa, fazendo o que mais gosto. Neste 

sentido, espero poder continuar inserido num contexto de   excelência. Este contexto permite-me o 

contacto com profissionais extremamente competentes, possibilitando a troca de ideias e a partilha 

de experiências, que são fundamentais para a minha evolução. 

Em relação às funções de treinador, desejo continuar a evoluir e desenvolver competências ao 

longo do  meu percurso na área do Futebol, aumentando progressivamente exigência dos desafios   a 

que me proponho, seja como treinador-adjunto, seja como treinador de GR. No que concerne às 

minhas expectativas a longo prazo, tenciono obter o Grau IV de treinador  de Futebol, o que me 

possibilitará trabalhar no contexto mais elevado. 

Posto isto,  pretendo um dia voltar a atingir o patamar do Futebol profissional, inicialmente 

como treinador de GR e desenvolvendo competências nesse âmbito, através da obtenção de 

conhecimentos que esse contexto competitivo permite. Por último, e num futuro próximo, ter a 

oportunidade de colocar em prática  as minhas ideias sobre o jogo e o treino e, ainda, sobre a forma 

como liderar e gerir um                      grupo de futebolistas. 

Em suma, o contexto em que estive inserido nesta época desportiva, no que respeita quer à 
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exigência da competição, quer à qualidade dos jogadores com quem tive           a felicidade de trabalhar dia 

após dia, estimulou a minha vontade de ser mais competente apesar dos constrangimentos no 

desempenho das minhas tarefas e de continuar a perseguir uma carreira no mundo do Futebol. Além 

disso, um dos aspetos fundamentais para o meu desenvolvimento, como                   treinador de Futebol e como 

indivíduo, prendeu-se, indiscutivelmente, com a competência da equipa técnica e com a grandeza do 

RAFC. 
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