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Resumo 

  

 O presente relatório, tem como objetivo evidenciar o trabalho desenvolvido por 

mim, na Unidade Curricular de Estágio em Treino Desportivo, na modalidade de Futebol, 

com a finalidade de obter o grau de licenciado em Desporto, pelo Instituto Politécnico da 

Guarda. 

O estágio curricular foi desenvolvido no Grupo Desportivo Estoril de Praia, 

secção de Futebol. Aqui pude atuar em duas áreas de intervenção (escalões sub14 e sub9) 

perfazendo um total de 621h de contacto. 

No escalão de sub14 desempenhei as funções de Treinador Adjunto e de 

Delegado. Realizei avaliações aos jogadores em termos técnicos, táticos, físicos e 

psicológicos, fiquei responsável pelo tempo de jogo, realizei fichas de avaliação dos 

mesmos, geri em coadjuvação com os treinadores todos os treinos e jogos tendo ainda 

sido um dos responsáveis pela parte da otimização desportiva sempre em comunicação 

com o seu gabinete, entre outras contribuições. 

No escalão sub9, atuei como Treinador Adjunto, tendo tido sempre a função de 

interagir com metade da equipa.  

Em síntese, o relatório de estágio compreende um conjunto de bases 

metodológicas e pedagógicas utilizadas na minha intervenção durante este ano letivo 

(época desportiva de 2018/2019). Desta forma, o estágio foi um momento de transferência 

de conhecimentos teóricos para a aplicação prática na área do Desporto. 
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Abstract 

 

 The purpose of this report is to highlight the work developed by myself in the 

Curricular Unit of Internship in Sports Training, in Football, with the purpose of obtaining 

a degree in Sports, by the Polytechnic Institute of Guarda. 

The curricular internship was developed at the Grupo Desportivo Estoril Praia - 

Football section. I was able to work in two different areas (sub14 and sub9) for a total of 

621 hours of contact 

 At the sub14, I worked as Assistant and Delegate Trainer. I made evaluations 

tests to the players in technical, tactical, physical and psychological terms, I was 

responsible for the time that players make in the game, I managed in coordination with 

the trainers all the training and games, I was responsible for the part of the sport 

optimization always in communication with his office, among other contributions. 

 At the sub9, I worked as an Assistant Coach, always having the function of 

interacting with half of the team. 

 In summary, the internship report comprises a set of methodological and 

pedagogical bases used in my intervention during this school year (sports season 

2018/2019). In this way, the internship was a moment of transfer of theoretical knowledge 

to the practical application in the area of Sport. 

 

 

 

 

 

 

 

Kay words: Sports Training, Football, Training Planning, Training Control.
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Introdução 

 

Este relatório de estágio, insere-se na unidade curricular denominada Estágio em 

Treino Desportivo, referente ao terceiro ano do curso de licenciatura em Desporto, da 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto -Instituto Politécnico da Guarda 

(ESECD – IPG), tendo a duração programada de um ano letivo. Devido ao menor 

escolhido no segundo ano, ou seja, a especialização escolhida, ter sido a de Treino 

Desportivo, este Estágio desenvolveu-se nessa mesma área. Esta foi sem dúvida alguma, 

para mim a altura mais importante da minha licenciatura, porque finalizada toda uma 

aprendizagem de âmbito mais teórico nestes meus últimos três anos, finalmente pude 

aplicá-la na parte prática, em contexto de estágio. 

Optei pela modalidade de Futebol, dado esta ser a minha grande paixão, desde 

muito novo, para além de que também já ter treinado um clube de futebol na Guarda 

(Guarda 2000) e de, ainda, possuir o curso de árbitro de futebol (já tendo arbitrado mais 

de setenta jogos desde os escalões de formação até aos seniores distritais). Paixão essa 

que me levou a ir estudar para uma cidade bem longe da minha terra natal, a Guarda, mais 

propriamente no Instituto Politécnico da Guarda (IPG), na Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto (ESECD). 

No início desta nova fase tive de escolher uma entidade acolhedora onde pudesse 

demonstrar todos os conhecimentos que fui adquirindo ao longo dos últimos anos e, ainda 

aprender muito mais, em contexto de prática, para me tornar um melhor profissional.  

Esse processo começou logo em Fevereiro de 2018 quando eu, sabendo que não 

queria estagiar na Guarda, desde o segundo ano, razão pela qual adiei para o quarto ano, 

o estágio curricular (quando este pode ser feito durante o 3º ano), comecei a contactar 

grandes clubes de futebol, entre os quais: Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e 

Benfica, Grupo Desportivo Estoril de Praia, Vitória Futebol Clube, entre outros. Depois 

de vários e-mails, o Grupo Desportivo Estoril Praia demonstrou interesse em contar 

comigo para a época desportiva de 2018/2019 e ficou marcada uma reunião para o mês 

de março de 2018. 

Após esse contacto desloquei-me ao Estádio António Coimbra da Mota, onde não 

tendo nenhum contacto pessoal no clube, dirigindo-me à secretaria para então falar com 

o coordenador da formação do Grupo Desportivo Estoril de Praia (GDEP). Findada essa 

reunião, o coordenador demonstrou interesse em mim e referiu que gostaria de contar 
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comigo para ser treinador adjunto da equipa de Iniciados “B/C1” (Sub14) e ainda queria 

o meu contributo para a escola de formação do clube, mais propriamente os sub9.  

Optei por este clube devido a uma promessa que fizera a mim mesmo de efetuar 

o meu estágio num clube de renome, pois desejava perceber de perto como era o treino, 

a metodologia, o ambiente, a forma de ser e de estar, as periodizações, nos clubes de topo, 

pois é onde eu quero chegar um dia.  

Todo o meu processo para oficializar o meu estágio foi feito entre o IPG e o Clube 

através da assinatura do protocolo (pois fui o primeiro aluno de Desporto do IPG a querer 

estagiar no GDESP), e a Convenção de Estágio (Anexo I). 

Ficou então decidido que o meu estágio seria concretizado no Escalão de 

Iniciados, como membro da equipa técnica (treinador estagiário) / treinador adjunto da 

equipa dos “Iniciados B/C1” (Sub14) que iria disputar o Campeonato Distrital C1, da 

Associação de Futebol de Lisboa (AFL) e ainda, numa equipa de escolinhas do GDEP 

O presente relatório encontra-se dividido em quatro partes: Caracterização 

Sumária da Entidade Acolhedora, Objetivos do estágio, Atividades Desenvolvidas e 

Reflexão Final. Na primeira parte pretende-se dar a conhecer como o clube está 

estruturado, seja em recursos humanos/espaciais no geral, e em particular do escalão no 

qual pude estagiar. Na segunda parte pretendeu-se identificar todos os objetivos a que me 

propus, sempre suportados pelo previsto no GFUC do Estágio em Treino Desportivo e, 

na terceira, expõem-se as principais atividades efetuadas durante o estágio. Na última 

parte, na Reflexão Final, faze-se algumas considerações acerca do que foi realizado 

durante o estágio, refletindo se sobre os aspetos positivos e os aspetos a melhorar para me 

tornar ainda melhor profissional.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I – Caracterização e Contextualização da Entidade de 

Acolhimento 
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1.1 Vila de Cascais 

 

A minha entidade acolhedora foi o Grupo Desportivo Estoril de Praia, pertencente 

ao distrito de Lisboa. Este distrito é constituído por 18 municípios (ver Fig 1), 

nomeadamente: Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Lisboa, 

Loures, Lourinhã, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres 

Vedras, Vila Franca de Xira e Cascais, sendo este último o município onde o clube se 

localiza. O Conselho de Cascais subdivide-se em 4 freguesias: Alcabideche, Carcavelos 

e Parede, Cascais e Estoril e São Domingos de Rana, que anteriormente à reforma 

administrativa de 2013 eram seis (tendo Cascais, Estoril, Parede e Carcavelos como 

entidades autónomas). 

 

 

Fig 1. Mapa do Distrito de Lisboa 

(Fonte: https://portugal-verdegaio.blogs.sapo.pt/1328.html). 

Segundo Encarnação (1976), Cascais e o seu município encontram-se no extremo 

sul-ocidental da Península de Lisboa, que limita a norte com Sintra, a leste com Oeiras, a 

sul e oeste com o Oceano Atlântico. Os pontos mais altos são no Cabo Raso, em Talaíde 

e na Peninha (este último é o ponto mais alto com uma elevação de 465 metros. 

A vila de Cascais situa-se a 27 km de Lisboa, junto à orla marítima, numa pequena 

baía. É a quinta vila mais populosa de Portugal (depois de Algueirão - Mem Martins, 

Corroios, Rio de Mouro e de Oeiras). Cascais tem-se recusado a ser elevada à categoria 

de cidade, por motivos turísticos.  
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Por sermos o clube com maior dimensão na zona de Cascais conseguimos cativar 

a grande maioria dos bons jogadores desta zona, porém, os 27 km de Lisboa é um entrave 

para o clube em termos de conseguir cativar jovens atletas que tenham sido dispensados 

de grande clubes como o Sport Lisboa e Benfica ou Sporting Clube de Portugal, perdendo 

a maioria desses para o rival Belenenses. 

Em termos climatéricos, Encarnação (1976, pag.7) demonstra que o município 

apresenta um clima temperado, sendo as temperaturas amenas tanto no Inverno como no 

Verão, não sendo nem muito frio, nem muito quente. É um clima mediterrânio, devido a 

proximidade do mar, o que leva muitos estrangeiros a quererem passar férias e até 

residirem na zona. É importante o clima no clube pois temos a oportunidade ao longo do 

ano de treinar nas melhores condições, mesmo durante o Inverno, sem necessitarmos de 

cancelar treinos por motivos climatéricos. 

Por fim e segundo Andrade e Ferreira (1964) e Encarnação, José (1976), em 

termos históricos, a presença da raça Humana em Cascais remonta à pré-história com a 

presença de alguns povos nómadas, tendo vários vestígios desse passado como as grutas 

de Alapraia. Ao longo dos séculos seguintes várias civilizações passaram por Cascais, os 

Romanos, os Visigodos, os árabes, e por último, na idade média, com a Reconquista 

Cristã, finalmente Cascais passa a ser território do Reino de Portugal. A 7 de junho de 

1364, pela mão do Rei D. Pedro, Cascais é elevada a Vila e permanece vila até aos dias 

de hoje, pois recusa constantemente a elevação a Cidade.  

 

1.1.  Caracterização da Entidade Acolhedora 

 

Em relação ao clube, este pertence à freguesia de Alcabideche, com sede na 

Amoreira. Foi fundado no dia 17 de maio de 1939 e começou por se designar Grupo 

Desportivo Estoril Plage. Este foi criado através da Sociedade Estoril-Plage, que tinha 

como principal dinamizador Fausto Cardoso de Figueiredo. A esta sociedade pertenciam 

os famosos e lucrativos caminhos de ferro Lisboa-Cascais, dos hotéis Inglaterra, Paris e 

Palácio, do edifício das termas e do Casino Estoril. Adaptou como seu símbolo e as suas 

cores as maiores riquezas que a região possui, o azul do mar e o amarelo do Sol. Esta 

escolha demonstra bem o quanto o clube está ligado à região envolvente, que nessa época 

era a melhor estância balnear do país. O equipamento é amarelo e azul, facto que levou a 

que a equipa ganhasse a alcunha de "Canarinhos", uma homenagem à seleção brasileira.  



6 
 

Apesar do facto de ter sido criado numa altura de grave crise no Mundo, estava-

se a poucos meses de se desencadear um dos conflitos armados mais mortíferos da história 

da Humanidade, a 2ª Guerra Mundial. Porém esse facto não prejudicou o então recente 

clube, que depressa atingiu os 2500 sócios. Os fundadores e primeiros dirigentes, foram 

entre muitos, o Dr. Joaquim Cardim, José Peña Solleiro, José Ereira, João Rebelo, 

Armando Vilar, Ernesto Tomás e Joaquim Nunes. Na época de 1944/1945, obteve a sua 

primeira participação na primeira divisão de futebol, tendo conseguido um resultado 

histórico de 8-1 ao Futebol Clube do Porto no jogo em casa. Contudo, apesar desse 

enorme feito não conseguiu a manutenção no escalão mais alto do futebol português, 

descendo de divisão no final da época. O momento mais alto da história do clube em 

termos de futebol (principal modalidade) foi o 4º lugar com o treinador Marco Silva no 

comando na época 2013/2014, facto que levou o clube pelo segundo e último ano às 

competições europeias, até à presente data. 

O clube é, atualmente, representado por 11 modalidades, tais como: Futebol 

(Masculino e Feminino), Futsal, Triatlo, Fotografia Subaquática, Basquetebol, Muay-

Thai, PaintBall, E-Sports, Pesca Submarina, Atletismo, Futebol de Praia, surf e bodysurf. 

A equipa sénior joga no Estádio António Coimbra da Mota, inaugurado no dia 1 

de janeiro de 1939 e com a capacidade para 8000 pessoas. 

Em termos de palmarés mais significativos do clube temos: 2 campeonatos da 

Liga de Honra nas épocas de 2003/2004 e 2011/2012, 5 campeonatos da 2ª divisão em 

1941/42, 1943/44, 1945/46, 1974/75, 2002/03, finalista da Taça de Portugal em 

1943/1944, Campeão Distrital de Lisboa na época de 1968/1969, Vice-Campeão da Taça 

de Honra de Lisboa em 2013 e vários títulos nas equipas da formação. 

De realçar que a equipa sénior do Estoril várias vezes participa em torneios de 

pré-época da Cidade da Guarda, como por exemplo, o Torneio “Cidade de Gouveia” em 

2008. 

Nas restantes modalidades, algumas já extintas, o Grupo Desportivo Estoril de 

Praia venceu o campeonato Nacional de Badminton em 1974, foi campeão Nacional de 

Seniores de Basquetebol em 1993/1994, foi vice-campeão em Voleibol da 2ª divisão em 

1940, foi vencedor do Torneio de Veteranos de Hóquei em Patins em 2007 e ainda é 

participante constante no Campeonato de Futebol de Praia. 

O clube tem várias distinções, como sejam: Instituição de Utilidade Pública; 

Medalha de Mérito Desportivo; Medalha de Mérito Municipal de Cascais; distinguido 

pela UEFA como clube da semana em maio de 2014, distinguido pelo Instituto de 
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Desporto de Portugal para melhor clube do Distrito de Lisboa na área da Formação do 

Basquetebol (2005) e ainda a Certificação de Entidade Formadora (2016). 

 

1.2.1 Recursos Físicos 

O Grupo Desportivo Estoril de Praia é uma entidade à parte do Estoril de Praia 

SAD, apesar de estarem sempre em coordenação uma com a outra, são duas instituições 

diferentes. O Grupo Desportivo Estoril de Praia tem à sua disposição variadíssimos 

campos, nomeadamente: o de futebol de 11 (1campo), futebol de 7 (1 campo) e ainda de 

futebol de 5 (4 campos). Estes espaços utilizados pelo Estoril são maioritariamente 

relvados do clube. Porém o Estoril ainda tem permissão, através de acordos com entidades 

locais, para a utilização de outros relvados, como é o caso do relvado do Colégio dos 

Salesianos do Estoril, o relvado do Carcavelos e ainda o relvado da Decathlon de Cascais. 

No entanto, porém, os treinos da nossa equipa foram sempre no relvado de 11 dentro do 

recinto do próprio clube (ver Fig. 2). O clube ainda detém como recursos físicos: 

• Ginásio; 

• Enfermaria 

• Gabinete de Otimização Desportiva 

• 9 Balneários (dois para Árbitros, 6 para os jogadores e 1 para os treinadores; 

• Secretaria do Clube; 

• Lavandaria; 

• 1 autocarro e 3 carrinhas; 

• Bar; 

• Restaurante; 

• Parque de Estacionamento.  
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Figura 2 - Espaços de Treino Estoril - Futebol de Formação 

(Fonte: o Clube). 

 

 

1.2.2. Recursos Humanos 

 

Os Recursos Humanos estão divididos entre o Clube e a SAD, sendo 

demonstrados através de dois diferentes organigramas, um da própria instituição, mais 

relacionado com o Estoril SAD e tudo o que lhe compete e um outro do futebol de 

formação do clube (onde eu estou inserido). No futebol de formação ainda é importante 

acrescentar o trabalho do coordenador do Futebol de Formação, o Dr. Pedro Alegria (o 

meu Tutor de estágio) e também o coordenador das “Escolinhas” do Estoril de Praia, o 

Dr. Luís Silva. Refira-se ainda que o clube tem uma fisioterapeuta que está sempre 

disponível durante os treinos para ajudar os atletas, de seu nome Patrícia. 

Na Figura 3, apresenta-se o organograma da Estoril SAD. A direção da mesma é 

composta por nove pessoas com diferentes responsabilidades e competências, o 

Presidente que tem um papel mais jurídico e representativo, dois vices presidentes, cada 

um com a sua função, um mais ligado à gestão financeira e Recursos humanos e o outro 

mais ligado ao Futebol de Formação. Depois deles e com diferentes papeis que vão desde 
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as áreas de património, a sócios e modalidades, estão associadas seis pessoas como 

“vogais”. Refere-se ainda que o Sr. Hugo Leal é a pessoa que mais intervém no futebol 

de formação. 

 

Figura 3 - Organograma Estoril SAD 

(Fonte: https://www.gdestorilpraia.pt/institucional/). 

 

Na Figura 4, exibe-se o organograma do Futebol Formação Grupo Desportivo 

Estoril de Praia, na qual eu sou identificado como elemento da equipa técnica dos 

Iniciados B/C1. Neste organigrama estão representadas todas as equipas técnicas de todos 

os escalões do clube, desde a equipa Sénior Masculina à equipa de Infantis (futebol de 9). 
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Figura 4 - Organograma Estoril Praia - Futebol de Formação  

(Fonte: Clube). 
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1.3. Recursos Materiais 

 

 Na Tabela 1 estão identificados os materiais usados nos treinos pela nossa equipa, 

a sua quantidade e o seu estado de conservação. O estado de conservação dos objetos 

diferencia-se em 5 níveis, desde o muito mau, mau, razoável bom e terminando no muito 

bom. Salienta-se que o número de cada material é relativo, pois a nossa equipa tem imenso 

material à disposição, contudo, apenas referenciei as quantidades daqueles que realmente 

nós utilizamos. 

 

Tabela 1 - Lista de Material Disponível Durante os Treinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolas de Futebol 10 Muito bom 

Marcas 30 Muito bom  

Coletes 20 Razoável 

Balizas Fut7 4 Bom 

Cones 20 Bom 

Escadas de Agilidade 2 Muito Bom 

Cantis de Água 4 Razoável 

Bases 8 Bom 

Sacos de Areia 4 Bom 

Varas 20 Muito Bom 

Mini Balizas 4 Bom 
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1.4. Plantel Iniciados B/C1 (Sub14). Caracterização da equipa. 

Na Tabela 2, abaixo apresentada, identificam-se os jogadores que constituíram a 

equipa na qual eu desempenhei as funções de treinador estagiário/adjunto. 

 

Tabela 2 – Lista do Plantel de Iniciados B/C1 (Sub14) do GDEP. 

 Nome Data de 
Nascimento 

Idade Nacionalidade Posição Outras 
Posições 

1 D.R. 24-05-2005 13 Portuguesa Guarda Redes  

2 R.A. 04-07-2005 13 Portuguesa Guarda Redes  

3 A.M. 05-04-2005 14 Portuguesa Guarda Redes  

4 D.S. 06-07-2005 13 Portuguesa Guarda Redes  

5 F.C. 31-03-2005 14 Portuguesa D. Central  

6 M.G. 17-11-2005 13 Portuguesa D. Central “6” 

7 J.A. 03-07-2005 13 Portuguesa D.Central  

8 P.L. 20-05-2005 13 Portuguesa D.Central “6” 

9 R.L. 17-06-2005 13 Portuguesa D.Central “6”, Interior 

10 T.A. 13-11-2005 13 Portuguesa D.Direito Ext.Direito 

11 R.C. 30-07-2005 13 Portuguesa D.Direito Ext.Direito 

12 G.S. 03-08-2005 13 Portuguesa D.Direito Ext. Direito 

13 F.L. 20-10-2005 13 Portuguesa D.Esq  

14 M.C. 19-05-2005 13 Irlandesa D. Esq D.Direito 

15 A.P. 29-10-2005 13 Portuguesa D.Esq Ext Esq 

16 D.P. 06-05-2005 13 Portuguesa D. Esq Ext Esq 

17 L.G. 03-03-2005 13 Portuguesa M. Defensivo D. Central 

18 M.M. 01-10-2005 13 Portuguesa Interior “6” 

19 D.R. 05-03-2005 13 Portuguesa Interior  

20 T.P. 13-03-2005 13 Portuguesa Interior  

21 G.R. 03-07-2005 13 Portuguesa Interior  

22 S.M. 26-08-2005 13 Portuguesa Interior  

23 R.F. 07-05-2005 14 Portuguesa Interior “6” 

24 J.A. 13-10-2005 13 Portuguesa “6” Interior 

25 B.N. 04-02-2005 13 Portuguesa Interior “10” 

26 R.G. 27-02-2005 13 Portuguesa Interior D.Direito 

27 H.O. 14-10-2005 13 Portuguesa Ext.Direito D.Direito 

28 G.L. 17-05-2005 13 Portuguesa Ext Esq Def. Esq 

29 J.S. 20-08-2005 13 Portuguesa Ext Direito Ext Esq, “9” 

30 M.G. 18-02-2005 13 Portuguesa Ext. Esq Interior 

31 S.E. 11-08-2005 13 Portuguesa Ext. Esq Ext.Direito 

32 M.S. 27-05-2006 13 Francesa “9”  

33 G.F. 27-01-2005 13 Portuguesa “9” Ext. Direito 

34 L.M. 07-06-2005 13 Portuguesa “9” Ext. Esq 

35 T.S. 12-03-2005 13 Portuguesa “9” Ext Direito 

 

Estes foram os atletas com os quais a equipa técnica iniciou o processo de treino 

em setembro de 2018. Contudo, como normalmente sucede, ao longo da época houve 

algumas alterações, seja devido ao abandono da prática do futebol, seja por terem sido 

promovidos à equipa A, ou ainda por se terem transferido para outros clubes.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II – Objetivos e Planeamento do Estágio 
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2.1. Objetivos do Estágio 

O Estágio em Treino Desportivo da Licenciatura do curso de Desporto da Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda 

(ESECD - IPG) está estruturado em diferentes formas e parâmetros. Os objetivos do 

estágio constantes no Plano Individual de Estágio (PIE), foram propostos por mim, em 

articulação com a minha Coordenadora de Estágio, o meu Tutor de Estágio no Grupo 

Desportivo Estoril de Praia e o Coordenador da formação Dr. Pedro Alegria. Desta forma 

e de acordo com o definido no Guia de Funcionamento da Unidade Curricular, foi 

entendido dar seguimento aos objetivos indicados no documento anteriormente 

identificado, nomeadamente: 

 

Objetivos Gerais: 

• Aperfeiçoar competências que respondam às exigências colocadas pela realidade 

de intervenção na dimensão moral, ética, legal e deontológica; 

• Aprofundar competências que habilitem uma intervenção profissional 

qualificada;  

• Atualizar o nível de conhecimento nos domínios da investigação, do 

conhecimento científico, técnico, pedagógico e no domínio da utilização das 

novas tecnológicas;  

• Intervir de forma qualificada em contexto profissionalizante; 

• Refletir criticamente sobre a intervenção profissional e reajustar procedimentos 

sempre que necessário;  

• Criar hábitos de reflexão crítica sobre situações de treino e competição vividas e 

sentidas com os atletas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Diagnosticar e caracterizar o clube/organização em termos da sua cultura, 

estrutura, recursos, tecnologias, funcionamento e canais de comunicação 

internos/externos; 

• Avaliar espaços e domínios potenciais de intervenção no treino e/ou competição;  

• Definir objetivos desportivos da equipa/organização;  
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• Estruturar um plano de intervenção considerando objetivos comportamentais bem 

como conteúdos, meios e métodos de treino em diferentes escalas temporais; 

• Avaliar a intervenção no treino e/ou competição e reajustar procedimentos, se 

necessário, objetivando uma maior qualificação da mesma; 

• Avaliar o desempenho da equipa/organização; 

• Organizar ou colaborar na organização de atividades promotoras da prática de 

modalidades desportivas e da captação de novos praticantes; 

• Manter o dossier de estágio atualizado (formato digital), compilando toda a 

documentação gerada no âmbito do estágio, bem como documentação de outra 

natureza que suporte a sua intervenção. 

• Nivelar o tempo de jogo a todos os jogadores (equiparar o número de jogos 

realizados pelos jogadores; cada jogador ao ser convocado tem de jogar no 

mínimo 15 minutos no decorrer do jogo) 

• Ser competitivo no nosso campeonato, mas respeitando os parâmetros de 

formação e sempre de acordo com as ideologias da instituição perante o papel do 

treinador, do treino e da competição nesta faixa etária. 

• Dar o melhor contributo na equipa das “escolinhas” e na equipa dos “Iniciados” 

com o intuito de receber um convite para trabalhar no GDEP no futuro. 

• Conseguir a Manutenção da 1 Divisão Distrital da AFL (Iniciados B) 

• Alcançar a Fase de Apuramento de Campeão do Campeonato Sub14 da AFL 

(Iniciados C1) 

 

 

2.2. Áreas e Fases de Intervenção 

Aquando da minha inscrição no 2º ano da Licenciatura do curso de Desporto da 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 

Guarda (ESECD – IPG) eu escolhi o menor de Treino Desportivo. Essa escolha já tinha 

sido tomada antes de entrar na licenciatura, pois a minha paixão foi sempre o treino 

desportivo, nomeadamente o treino de futebol.  

Feita essa escolha, nessa altura, tudo foi conduzido de forma a que a minha área 

de intervenção no estágio fosse essa, a de treino desportivo, mais precisamente na 

modalidade de futebol, que culminou com o estágio no escalão de Iniciados “C1” e numa 

equipa das “escolinhas” do GDEP. 
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Em relação às Áreas de intervenção, eu vou intervir em: 

• Planeamento e Periodização do Treino – Ajudar tanto no planeamento como 

na periodização do treino, em conjunto com o meu colega estagiário e os meus 

treinadores principais, seja nos microciclos em geral e em particular nas 

unidades de treino; 

• Treino – Dirigir partes da unidade de treino, realizar testes físicos, táticos, 

técnicos e psicológicos, assim como elaborar fichas de avaliação dos 

jogadores. Ainda contribuir com o meu colega estagiário, na parte do treino 

ligada ao Gabinete de Otimização Desportiva; 

• Jogo – Cronometrar todos os minutos dos jogadores, respeitando sempre os 

quinze minutos de utilização mínima de cada jogador. Dar feedbacks, quando 

foi pertinente, para algum jogador dentro de campo. Ajudar em diversas 

tarefas entendidas como necessárias junto do meu treinador principal, no 

processo de pré, durante e pós jogos;  

• Arbitragem – Arbitrar vários jogos treinos, de outros escalões, a pedido do 

Coordenador do GDEP. 

 

Quanto às Fases de Intervenção, o estágio estava dividido em três fases 

fundamentais: Fase de Integração e Planeamento, Fase de Intervenção e Fase de 

Conclusão/Avaliação, tendo em cada uma delas objetivos específicos. 

Fase de Integração e Planeamento (agosto e setembro de 2018): 

• Realizar Reuniões Preparatórias; 

• Diagnosticar e caracterizar a entidade (estrutura organizacional, recursos 

humanos, espaciais, materiais, logísticos e canais de comunicação); 

• Avaliar os domínios potenciais de intervenção; 

• Definir os objetivos do Estágio; 

• Elaborar o Planeamento anual das atividades a desenvolver; 

• Definir o Planeamento e periodização do treino (meios, métodos e 

conteúdos); 

• Elaborar e apresentar o Plano Individual de Estágio e posterior Defesa 

Pública através do Poster (Anexo 2). 
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Fase de Intervenção (agosto 2018 a junho 2019): 

• Desenvolver e implementar as atividades definidas no Plano Individual de 

Estágio; 

• Observar sessões de treino (mínimo 8), nos dois primeiros meses de estágio com 

elaboração do plano e do relatório; 

• Observar uma sessão de treino por mês (no mínimo) após o período atrás referido 

com elaboração de relatório; 

• Observar e analisar o desempenho em competição (no mínimo 1 jogo por mês), 

após o período atrás referido, com elaboração de relatório; 

• Avaliar os atletas em termos antropométricos e motor/técnico (mínimo de 2 

momentos temporais durante a época desportiva) e elaboração de relatório; 

• Planear e intervenção pedagógica (preferencialmente autónoma ou em 

coadjuvação) em sessões de treino (mínimo 4 exercícios) por mês, após o período 

atrás referido, com elaboração do plano de treino e relatório; 

• Realizar um projeto (no mínimo) de formação ou promoção desportiva 

envolvendo a entidade acolhedora, se possível, em interação com a comunidade; 

• Participar em ações de formação, congressos, seminários e afins, produzindo 

relatórios. 

 

Fase de Conclusão e Avaliação (junho 2019) 

• Avaliar a congruência entre objetivos definidos e os atingidos; 

• Avaliar e refletir sobre a pertinência e impacto das metodologias e recursos 

utlizados; 

• Elaborar o relatório final de estágio e finalizar o dossier. 

  

Segundo o que estava estipulado no GFUC e nas normas pedagógicas 

anteriormente traçadas, o treinador estagiário teria de passar por quatro fases de 

intervenção: Observação, Coorientação, Orientação Autónoma e Avaliação. 

As fases de intervenção não foram completamente seguidas de forma rígida, 

devido a que desde os primeiros treinos ambos os estagiários desta equipa técnica foram 

postos à prova logo no terreno, dando feedbacks, e coorientando as diversas estações, seja 

de ativação funcional, seja durante a parte fundamental seja no retorno à calma. Foi 
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rápido, mas foi gradual, devido a situações específicas do treino, ou dos recursos 

humanos, que passámos para a fase de Orientação Autónoma, desde os finais de outubro 

de 2018, até ao final do estágio. Assim, pode-se entender que desde muito cedo, ambos 

os estagiários assumiram as funções de treinador adjuntos de cada equipa, B/C1. Dado o 

conteúdo da unidade de treino, houve treinos em que, mesmo já na Fase de Orientação 

Autónoma, fomos coorientados, como também várias vezes, ainda na fase da 

Coorientação, tivemos de assumir as estações. Desta forma seguimos, dentro do possível, 

as diferentes fases de intervenção. 

 

2.3. Planeamento e Calendarização 

 No planeamento foi tido em consideração o tempo de contacto mencionado no 

GFUC e os treinos/jogos dos Iniciados Sub14.  

 

2.3.1. Calendarização Semanal 

Esta calendarização semanal (ver Tabela 3) corresponde a um microciclo com três 

unidades de treino e um jogo competitivo no fim de semana, relativamente à equipa de 

Iniciados C1, na qual eu desempenhei a função de treinador adjunto. Representa ainda a 

minha participação direta, seja nos três treinos semanais da equipa seja no jogo. Também 

ainda é demonstrada a minha participação na equipa das “escolinhas” do GDEP, 

totalizando aproximadamente dezassete horas de intervenção, por semana. Esta 

calendarização semanal foi a mais usual ao longo da época, mas em diversas ocasiões 

verificaram-se algumas alterações. 
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Tabela 3 - Calendarização Semanal. 

 Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

Hora        

10h00-11h00        

11h00-12h00        

12h00-13h00        

13h00-14h00        

14h00-15h00        

15h00-16h00        

16h00-17h00        

17h00-18h00        

18h00-19h00        

19h00-20h00        

20h00-21h00        

21h00-22h00        

 

Legenda: 

 
 Horário Livre 
 Reunião Preparatória 
 Treino equipa “Escolinhas” 
 Treino equipa “Iniciados C1” 
 Jogo competitivo “Iniciados C1” 

 

 

2.3.2 Calendarização Anual 

Esta Calendarização anual (Tabela 4) foi realiza em setembro, perspetivando a 

minha intervenção nos treinos e jogos ao longo da época. Apenas contem as horas de 

contacto programadas em Setembro de acordo com o Calendário Competitivo da equipa 

e os treinos agendados (3x por semana + 1 jogo competitivo), não contemplando todas as 

minhas outras horas de intervenção, seja em reuniões não programadas, treinos e jogos 

extras, jogos treino em que eu arbitrei a pedido do clube, nem os torneios extraordinários 

que a nossa equipa participou ao longo da época, entre outros.  
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Tabela 4 – Calendarização Anual. 

   

Legenda 

 

  

 

 

 

 

 Ago Set Out  Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1   4h00   3h30  4h00 4h00 4h00 4h00 3h30  

2     4h00   3h30 3h30     

3  5h00 4h00  3h30 4h00    4h00 4h00 4h00  

4        4h00 4h00  3h30   

5  5h00 4h00  4h00 4h00    4h00  4h00  

6   4h00     4h00 4h00 3h30 4h00   

7  5h00   4h00 4h00 4h00     4h00  

8  4h00 4h00   3h30  4h00 4h00 4h00 4h00 3h30  

9     4h00  4h00 3h30 3h30     

10  4h00 4h00  3h30 4h00    4h00 4h00 4h00  

11 F      4h00 4h00 4h00  3h30   

12 É 4h00 4h00  4h00 4h00 3h30   4h00  4h00  

13 R  4h00     4h00 4h00 3h30 4h00   

14 I 4h00   4h00 4h00 4h00     4h00  

15 A 4h00 4h00   3h30  4h00 4h00  4h00 3h30  

16 S    4h00  4h00 3h30 3h30     

17  4h00 4h00  3h30 4h00     4h00 4h00  

18       4h00 4h00 4h00  3h30   

19  4h00 4h00  4h00 4h00 3h30     4h00  

20   3h30     4h00 4h00  4h00   

21  4h00   4h00 4h00 4h00     4h00  

22  4h00 4h00   3h30  4h00 4h00 4h00 4h00   

23     4h00  4h00 3h30 3h30     

24  4h00 4h00  3h30     4h00 4h00   

25       4h00 4h00 4h00  3h30   

26  4h00 4h00  4h00  3h30   4h00    

27   3h30     4h00 4h00 3h30 4h00   

28  4h00   4h00  4h00       

29  4h00 4h00      4h00 4h00 4h00   

30     4h00  4h00  3h30     

31   4h00        4h00   

              

Horas 00h00 67h00 71h00  66h00 50h00 54h30 62h00 69h30 50h30 70h00 46h30 607h 

 Dia livre 
 Férias (Verão, Pascoa, Natal) 
 Observação de treino 
 Jogos Amigáveis 
 Treinos 
 Jogo Competitivo - Campeonato 
 Jogo Competitivo – Play offs 
 Jogo Competitivo - FINAL 
 Fase final da época – Planeamento Não definido 
 Dia Inexistente 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III – Atividades Desenvolvidas 
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O estágio no GDEP foi elaborado respeitando as fases e áreas de intervenção 

anteriormente estipuladas no PIE. Nestes próximos tópicos procurarei descrever todo o 

trabalho por mim realizado, principalmente com a equipa dos Iniciados B/C1, mas 

também, a pedido do Coordenador, com outras equipas e outras funções. 

O estágio iniciou no dia 27 de agosto de 2018, com a realização de uma reunião 

entre todos os treinadores e os coordenadores do Futebol de Formação e da Escola de 

Formação. No final dessa reunião ainda me reuni com a equipa técnica onde estava 

inserido para começarmos logo a discutir a próxima época (2018/2019). Nos primeiros 

treinos do mês de setembro foram feitas observações aos jogadores para os dividirmos 

entre a equipa B e a equipa C1. Preciso de realçar, que com as modificações internas do 

clube e do meu escalão, houve várias alterações na forma de gerir o treino e essa mesma 

divisão entre as equipas, entre outros aspetos. 

O objetivo desportivo para a equipa B era a manutenção enquanto que na Equipa 

C1 era meramente formativa, porém tínhamos a ambição de chegar ao Apuramento de 

Campeão 

3.1 – Descrição das Rotinas Diárias no Clube 

A minha participação diária no clube começa aquando a minha chegada às 

instalações (normalmente por volta das 16:30, 16:45) para me reunir com o treinador 

principal do escalão de Iniciados C1 e com o treinador das Escolinhas do Estoril. A 

reunião sobre os Iniciados resumia-se à elaboração do próximo plano de treino e 

análise/reflexão sobre o que melhorar para potenciar o rendimento dos atletas, entre 

outros assuntos. Já a reunião com o treinador das Escolinhas do Estoril resumia-se acertar 

o plano de treino que iríamos realizar de seguida. Nesse horário, por vezes, ainda 

tínhamos brevíssimos diálogos seja com o coordenador das Escolinhas do Estoril, seja 

com o meu Tutor, acerca de diversos assuntos internos ao clube. 

 De seguida dirigia-me ao balneário para me equipar e dirigia-me com cinco 

minutos de antecedência para o meu campo, recebendo os jovens atletas. Dirigia então o 

treino dos atletas das “escolinhas” (com a duração de uma hora). Usualmente ficava com 

um dos campos de futebol de 5(enquanto que o treinador das “escolinhas” ficava com o 

outro) e orientava os atletas na execução dos exercícios definidos e combinados na 

reunião anterior. Tive sempre a preocupação de ir dando feedbacks, exemplificando, 

motivando e, por vezes, quando era necessário, também repreendia os atletas (quando 
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demonstravam um comportamento menos digno e/ou desajustado de um jogador do 

Estoril Praia). No final do treino, recolhia e arrumava o material (que era trazido pelo 

treinador principal, visto que ter-se combinado que ele traria sempre o material e eu levá-

lo-ia, para haver igualdade entre os treinadores), enquanto que o treinador conduzia os 

jovens ao encontro dos seus familiares. 

 De seguida, dirigia-me novamente ao balneário, para mudar de equipamento, uma 

vez que por motivos de publicidade as “Escolinhas” do Estoril Praia tem um equipamento 

com um patrocínio e a equipa de Iniciados C1 tem um equipamento com outro patrocínio, 

sendo necessária essa troca de vestuário. Posteriormente dirigia-me novamente para o 

campo onde iria orientar o treino, no horário seguinte.  

 Aí, com esta equipa, normalmente orientava a ativação funcional e o retorno à 

calma.  Ao longo do treino ia dando feedbacks motivacionais e corretivos (sempre que 

seja necessário), ajudava o treinador a “montar os exercícios” e, na parte fundamental, 

que frequentemente estava organizada por duas estações de trabalho, a funcionarem  em 

simultâneo, eu ficava a gerir uma delas (sempre dando os feedbacks, orientando as 

variantes dos exercícios e a responder às perguntas dos jogadores).  

 Quando liderava alguma estação tinha a autonomia de poder alterar algumas 

vertentes do exercício, seja acrescentar variantes ou condicionantes para potenciar elas 

mesmo. Ainda no treino de Quarta Feira eu liderava com o meu colega estagiário, o 

Treino Físico proveniente do Gabinete de Otimização Desportiva, seja em termos de 

pliometria, força média superior, coordenação, etc. 

 Cumprir o regulamento interno sobre as convocatórias, isto é: 

• Jogador convocado joga obrigatoriamente 15 minutos; 

• Cada Guarda Redes convocado joga uma parte: 

• Jogador que falhe 2 dos 3 treinos não é convocado; 

• Jogador que falhe 1 treino é convocado, mas não é titular; 

• Jogador que chegue atrasado à convocatória é suplente. 

 Finalizado o treino, e no recolher ao balneário da equipa técnica, ainda se 

discutiam e analisavam as várias vertentes do treino, o que tinha estado bem, o que se 

teria de melhorar, o comportamento dos jogadores, entre outros assuntos que fossem 

entendidos como pertinentes. 
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3.2. Planeamento e Periodização do Treino  

 

 O planeamento é, sem dúvida, um importante aspeto do dia a dia no mundo do 

Futebol. É imprescindível, numa equipa na qual se procura não só potenciar os atletas, 

mas também que procura um bom processo que pode levar ao alcance de bons resultados, 

não haver um planeamento, seja macro, meso ou micro. 

 

3.2.1. Planeamento do Treino 

  

Segundo Castelo (2000) o planeamento é definido como um processo que analisa, 

define e sistematiza as distintas operações inerentes à construção e desenvolvimento dos 

praticantes ou das equipas. Organiza-as em função das finalidades, objetivos e previsões 

(a curto, médio e longo prazo), selecionando-se as decisões que validem o máximo de 

eficácia e funcionalidade da mesma. 

Para Pacheco (2001), a formação desportiva é um processo globalizante, que visa 

não só o desenvolvimento das capacidades especificas (físicas, tético –técnicas e 

psíquicas), como também a criação de hábitos desportivos, a melhoria da saúde, bem 

como a aquisição de um conjunto de valores, como a responsabilidade, a solidariedade e 

a cooperação, que contribuam para uma formação integral dos jovens. 

Este escalão entrou na adolescência este ano, uma altura fundamental no seu 

processo evolutivo seja como pessoa, seja como jogador. Uma fase em que lidam com 

muita coisa que acontece ao seu redor e até as alterações do seu próprio corpo, sendo uma 

fase em que se toma decisões prejudiciais.  Por isso, o nosso foco, nunca passou por 

aconselhá-los, mas sim através da descoberta guiada, eles perceberem o que podem ou 

não fazer. Sempre através da descoberta guiada tentamos-lhes transmitir os valores, não 

só desportivos, mas como os humanos para potenciarmos sempre os jogadores, até porque 

a parte Humana é sem dúvida a mais importante, pois poucos jogadores irão conseguir 

fazer do futebol, a sua vida mas serão sempre Homens que irão entrar na nossa sociedade, 

por isso foi sempre mais importante para nós, potenciarmos essa parte, mas nunca 

esquecendo a performance enquanto atletas. 

Desta forma, o planeamento do treino seguiu a Tabela LTAD - " Long Term 

Athlete Development " (Bayli, Cardinal, Higgs, Norris e Way, 2005), apresentada na Fig 

5, porque estamos na etapa de Treinar para Treinar (desenvolvimento da condição física 
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e consolidação das habilidades desportivas específicas). Como disse anteriormente, 

quisemos potenciar ao máximo a grande qualidade dos nossos atletas, mas embora 

desejemos sempre alcançar bons resultados, não foi esta a nossa prioridade, mas sim 

contribuir para a evolução destes jovens, não só em termos futebolísticos, mas também 

como pessoas, sempre dando primazia a como deve ser tratada a formação. 

 

 

Figura 5 - Long Term Athlete Devolopment (Stafford, 2005) 

(Fonte: Almeida, 2011). 

3.2.2. Periodização do Treino 

 A periodização do treino é extremamente importante, pois é a relação entre as 

cargas de treino para potenciar a performance/rendimento dos atletas na competição. Tem 

de ser programada ao pormenor, respeitando os tempos de recuperação para não só evitar 

lesões como também os jogadores chegarem ao jogo no máximo das suas capacidades. 

 A nossa equipa seguia, em base, o modelo proposto por Tschiene (1985) 

apresentado na Fig. 6, ou seja, damos maior enfase à intensidade e menor ao volume. 

Através de exercícios baseados naquilo que os jogadores se deparam na competição, 

defendemos sempre a manutenção de um nível alto de intensidade, com o objetivo de 

aumento da intensidade específica. Ao usarmos este modelo conseguimos atingir 

excelentes resultados, seja na equipa B seja na equipa C1. 
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Figura 6 - Modelo de Tschiene (1985) (Carga de treino) 

(Fonte: Farto, 2002). 

 

 

3.2.3. Microciclo 

O microciclo no futebol no geral e na nossa equipa em particular, corresponde a 

uma semana de trabalho, dividido entre os treinos (três) e o jogo competitivo. O 

planeamento do nosso microciclo foi feito tendo em conta alguns aspetos, como por 

exemplo, as nossas lacunas que temos de melhorar, o próximo adversário e ainda com as 

cargas de treino.  

O nosso microciclo vai sempre ao encontro do nosso modelo de jogo.  A Tabela 

5 demonstra um microciclo específico em que viemos de uma semana em que perdemos 

com o nosso eterno rival no Campeonato dos C1 e que nos comprometeu a passagem à 

Fase de Apuramento de Campeão, e perdemos também o jogo contra um adversário direto 

na luta pela manutenção na 1 Divisão de Iniciados da AFL, na equipa B. 
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Tabela 5 - Microciclo 

 

 

Como podemos observar pelo exposto na Tabela 5, trabalhamos muito 

afincadamente sobre as diferentes cargas e os diferentes períodos de recuperação. No 

treino de segunda-feira, em que os jogadores tiveram o desafio mais intenso e mais 

cansativo em termos psicológicos e físicos, que é o jogo, trabalhamos mais numa 

recuperação ativa, onde existe muito jogo. Na quarta-feira, era o dia em que dividíamos 

os grupos, um dos grupos realizava exercícios específicos do jogo de futebol, e o outro ia 

para o outro campo realizar exercícios de componente de força e depois trocavam. Era 

aqui que entrava o gabinete de Otimização Desportiva (eu e o meu colega estagiário 

ficávamos encarregues desta parte específica do treino, de acordo com toda a informação 

que recebíamos, proveniente do gabinete). Isto deve-se também ao período de 

recuperação da força que é de 48:00h. Já no treino de sexta-feira, treinamos a velocidade, 

Dia 2 Feira 3 Feira 4 Feira 5 Feira 6 Feira Sábado 

Hora 19:30 18:15 19:15 18:15 19:15 15:30 

 Palestra: 

Reflexão dos 

jogos do Fim 

de Semana 

 Ativação 

Funcional – 

Exercícios 

Técnico-

táticos 

 Ativação 

Funcional – 

Exercícios 

Técnico-

Táticos 

 

 

 

 

 

Conteúdos 

do Treino 

 

Recuperação 

Ativa 

 

 

 

Organização 

Ofensiva vs 

Organização 

Defensiva 

 

 

 

Ginásio (15 

jogadores) 

Restantes – 

Recuperação 

Passiva 

 

 

Transição 

Ofensiva e 

Transição 

Defensiva 

 

Força e 

Agilidade 

 

 

 

Ginásio (15 

jogadores) 

Restantes – 

Recuperação 

Passiva 

Transições, 

Princípios de 

Jogo 

Específicos, 

 

Velocidade e 

Coordenação 

 

Palestra 

Preparar os 

jogos 

seguintes 

 

Lourel vs 

GDEP 

(Jornada 10) 

 Regime 

Energético 

Aeróbio 

Intensidade 

Média 

 Regime 

Energético 

Aeróbio 

Intensidade 

Elevada 

 Regime 

Energético – 

Anaeróbio 

Lático e 

Aeróbio 

Intensidade 

– Média 

 

 

Microciclo nº16 Nº de Treinos 3 Objetivo Semanal 

Organizações e Transições 

Período 

Competitivo 

Ciclo Semanal: 17 

a 22 de dezembro 
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dentro dos próprios exercícios, com bola, já que a recuperação de velocidade é de 24:00h, 

o que nos deixa na máxima capacidade para o próximo jogo.  

Esta forma de planificar as cargas semanalmente, entre a carga de treino e a 

própria recuperação do atleta depois do treino, assenta no quadro das diferentes cargas de 

treino, de acordo com Raposo (2000), conforme se apresenta na Tabela 6 abaixo 

apresentada. 

 

Tabela 6 – Efeitos da Carga de Treino no Organismo e Tempos de Recuperação 

 

Capacidades 

Motoras 

 

Ação 

Principal 

 

Tempo de 

Recuperação 

(Horas) 

 

Estimulação 

 

Sistema 

 

Carga 

Geral 

 

   Vegetativo Neuromuscular   
Velocidade Aparelho 

Neuro 

Muscular 

24 Média Grande Média  

Força 

Explosiva 

Aparelho 

Neuro 

Muscular 

24-48 Média Grande Grande  

Força Geral 48 Grande Grande Grande  

Velocidade 

– 

Resistência 

Complexo 48-72 Limite Grande Limite  

Força 

Resistência 

Sistema 

Vegetativo 

48 Grande Média Grande  

Resistência 

Geral 

Sistema 

Vegetativo 

48-72 Limite Média Grande  

 

 

 Podemos ainda ver, no Anexo 3, os três treinos que correspondem a este 

Microciclo e tudo o que foi trabalho nessa semana. 

 

3.2.4. Unidade de Treino 

A unidade de treino é onde podemos potenciar mais os atletas com vista a não só 

manterem as suas habilidades técnicas já existentes, como potenciar, não só essas 

habilidades como também as capacidades técnico/táticas, físicas e psicológicas. Alves 

(2005, citado por Borges, 2016), menciona que o treino é: 
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um processo pedagógico, complexo, porque aquilo que o 

treinador tem de fazer essencialmente é, de modo 

apropriado e bem adaptado às capacidades e fraquezas de 

cada um, ensinar novas destrezas e formas de obter sucesso 

na competição, desenvolvendo simultaneamente a 

capacidade de trabalho e de entrega do praticante, bem 

como o espírito da equipa e a aptidão de cooperação, 

associados à vontade de superação (pag.4). 

 

 Podemos verificar, no Anexo 3, uma unidade de treino da minha equipa. Na parte 

inicial começávamos por fazer uma ativação funcional, sempre com bola e com teor 

técnico-tático, fazendo-se sempre o transfere para o próprio exercício, da parte 

fundamental. Os feedbacks dados ao longo do treino e para cada exercício eram 

estipulados anteriormente, em reunião com a equipa técnica. Cada treinador, na sua 

estação, podia mudar um pormenor ou outro, um feedback diferente, de acordo com o 

grau de qualidade dos jogadores, para potenciar sempre o mesmo exercício, pois havendo 

vários níveis de qualidade entre os jogadores, alguns exercícios funcionam bem num 

grupo e noutro já não, o que nos levou a que cada treinador pudesse condicionar esse 

mesmo exercício. 

 Houve sempre o cuidado de todos os treinadores de não limitar a decisão dos 

jogadores, pois uma das maiores virtudes de um jogador de futebol é a sua tomada de 

decisão, por isso, feedbacks como “chuta”, “cruza”, “passa a bola”, foi raramente dito por 

qualquer dos treinadores. O nosso feedback também vai muito, de novo, através da 

descoberta guiada, evitando dar as respostas aos jogadores, mas sim serem eles a 

chegarem aos estímulos que nós queremos. 

 

 

3.2.5. Modelo de Jogo 

Normalmente, o modelo de jogo é pessoal. É onde cada treinador idealiza a forma 

de jogar da sua equipa, como se pretende jogar nos diferentes momentos de jogo. Por 

sermos dois treinadores principais, mais dois treinadores estagiários tentámos ao máximo 

adaptar o modelo de jogo e a forma de jogo desejada dos quatro treinadores, tentando-se 

reduzir todas estas ideias e vontades a apenas um modelo de jogo.  
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  Silva (2008) expôs que a principal função do processo de treino é a edificação de 

uma forma de jogar que é construída através da organização comportamental dos 

jogadores nos diversos momentos de jogo, definido pelos princípios de jogo que o 

treinador concebe.  

De seguida será descrito de forma minuciosa e com o acompanhamento de figuras, 

os cinco momentos de jogo que o nosso modelo de jogo contemplava (Organização 

Ofensiva, Organização Defensiva, Transição Defensiva, Transição Ofensiva e Esquemas 

Táticos). A ideia de jogo está em conformidade com o seguinte sistema tático: 1x4x3x3. 

 

3.2.5.1.  Organização Defensiva 

 Costa (2008, p.2) defende que “o processo defensivo/organização defensiva é um 

dos quatro momentos principais do futebol, pois uma equipa luta para recuperar a posse 

da bola, com o principal objetivo de realizar as ações ofensivas, sem cometer infrações e 

sem permitir que a equipa adversária obtenha golo.” 

 

1º Fase (1 linha de pressão) 

Figura 7 – 1 Fase (1 Linha de Pressão - A). 

 

 

A. "Convidar" o adversário a sair curto pelos centrais:  

• Pressão imediata do Ext do lado em que está a bola ao central com bola, não 

permitindo a linha de passe para o lateral; 
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• Avançada marca o “6”;  

• Lateral do lado da bola cai no lateral adversário; 

• “Interiores” marcam “Interiores”; 

• Defesa central do lado da bola realiza o equilíbrio, aproximando-se do extremo 

adversário;  

• Ext do lado contrário à bola, DL do lado oposto à bola e central do lado contrário 

à bola, fazem a concentração. 

 

 

 

Figura 8 – 1 Fase (1 Linha de Pressão – B). 

 

 

B. Central adversário muda corredor da bola:   

• Pressão imediata do Ext do lado da bola ao central que vai receber a bola, não 

permitindo a linha de passe para o lateral; 

• Avançado continua a marcar o “6”;  

• Lateral do lado da bola cai no lateral adversário;  

• “Interiores” marcam “Interiores” adversários; 

• Defesa central do lado da bola realiza o equilíbrio aproximando-se do extremo 

adversário;   

• Ext do lado contrário à bola, DL do lado oposto à bola, “6” e central do lado 

contrário à bola, fazem a basculação. 
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2 Fase 

 

Figura 9 – 2 Fase – A. 

 

A. Bola encontra-se no corredor central:  

• Pressão imediata sobre o portador da bola;   

• Concentração elevada de jogadores à volta do portador da bola;  

• "Obrigar" o adversário a jogar para trás e voltamos à 1ª fase;  

• Se não conseguirmos "obrigar" a jogar para trás, encaminhar o adversário para o 

corredor lateral; 

• Equilíbrio defensivo. 
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Figura 10 – 2 Fase – B 

 

B. A bola encontra-se no corredor lateral:  

• Pressão imediata no portador da bola por parte do lateral ou do extremo; 

• Coberturas defensivas dada pelo central;  

• Equilíbrio defensivo dado pelo “6” e pelo central do lado contrário à bola; 

•  Ext, DL e “Interior” do lado contrário à bola fecham no corredor central; 

• “Interior” do lado da bola tenta cortar as linhas de passe;  

• Equipa apenas em dois corredores (corredor do lado da bola e corredor central);  

• Interior, lateral e extremo tentam abafar.  

• Agressividade máxima para recuperar a posse de bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3 Fase 

 

Figura 11 – 3 Fase 

 

 

• Pressão/Contenção no portador da bola por parte do central que tenta estorvar que 

o avançado se vire;  

• Coberturas defensivas dadas pelo lateral do lado do central que está a fazer a 

contenção e pelo outro central;  

• Lateral do lado contrário dá o equilíbrio, juntamente com o extremo do lado do 

lateral que está a dar a cobertura defensiva;  

• Os três médios tentam abafar;   

• Tentativa de recuperar a posse de bola, caso não seja possível, conduzir o 

adversário para o corredor da bola; 

• Preocupação máxima em defender a baliza.  

   

 

3.2.5.2.  Organização Ofensiva 

 Esta é o momento de jogo de eleição para a nossa equipa, pois é o momento que 

nós controlamos o ritmo e a intenção de jogo. Termos a posse de bola em nosso favor faz 

com que estejamos mais próximos de marcar golo do que de sofrer. 
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Pontapé de Baliza 

 

Figura 12 – Pontapé de Baliza A. 

 

A. Saída a jogar em construção curta:   

• Guarda-Redes a servir de apoio caso se mude o sentido do jogo; 

• Colocação da bola num dos defesas centrais (geralmente no mais próximo da bola) 

com o outro a garantir cobertura no corredor central, ou sair a jogar com o “6” 

• Jogadores próximos da zona da bola.  

Figura 13 – Pontapé de Baliza B. 
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B. Saída a jogar em construção média:  

• “Campo Grande” para distanciar adversários da zona onde a bola é colocada; 

• Sob forte pressão, procurar encontrar os laterais que estão bem subidos e abertos;  

• Procurar encontrar os “Interiores”, se houver espaço e segurança (se estes 

estiverem sem marcação).    

 

 
Figura 14 – Pontapé de Baliza C. 

 

C. Saída a jogar em construção longa:   

• Guarda-Redes deve procurar aproveitar situações em que os avançados estão em 

posição privilegiada para se isolarem;  

• Guarda-Redes manda fechar a equipa e procura o avançado com melhores 

possibilidades de vencer o duelo individual. 
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1ª Fase – Fase de Construção 

 

 

Figura 15 – 1 Fase – Fase de Construção. 

 

• Procuramos sempre jogar curto, apoios muito próximos da bola para o portador 

da bola ter várias linhas de passe;  

• Guarda-Redes a servir de apoio;  

• Paciência na circulação da bola, à procura do momento ideal para avançar.   

• Bola a rolar rápido de corredor em corredor, à procura do espaço no corredor 

contrário. 

• A circulação da bola tem de ser rápida pois estamos à procura do momento ideal 

para:  

o A) Procurar os “Interiores” ou os avançados em apoio curto para entramos 

na fase de construção;  

o  B) Explorar a profundidade das costas da linha defensiva adversária e para 

isso têm de estar atentos às movimentações dos nossos avançados. 

Ingressamos assim diretamente na fase de finalização 
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Figura 16 – Procura dos MI ou dos Avançados em passe Curto. 

 

A) Procurar os “Interiores" ou avançados em apoio curto para entrarmos na fase de 

construção. 

 

Figura 17 – Explorar a Profundidade nas Costas da Defesa. 
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B) Explorar a profundidade das costas da linha defensiva adversária e, para isso, têm 

de estar atentos às movimentações dos nossos avançados. Ingressamos assim 

diretamente na fase de finalização. 

 

2 Fase - Fase de Criação 

 

Figura 18 – 2 Fase – Fase de Criação. 

 

• Atrair em condução para soltar em “homem-livre”;  

• Colocar a bola entrelinhas no corredor central;   

• EXT do lado contrário garante sempre largura;  

• Mobilidade sem bola;   

• Circular a bola de um corredor ao outro e entrar por dentro;  

• Manutenção da máxima profundidade;   

• Flanquear a equipa adversária;  

• Avançados a servirem de apoio frontal;   

• “6” garante coberturas aos “Interiores”  

• Equilíbrio defensivo.   

• Procura do momento ideal para entrar na fase de finalização, e para isso:  

o (A) Avançados a movimentarem-se para receberem a bola no pé;   
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(B) Avançados a fazer movimentos de rutura.

 

Figura 19– Movimentação dos Avançados para receberem a bola no pé. 

 

Figura 20 – Movimentação em rutura dos Avançados. 
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3ª Fase – Fase de Finalização 

 

Figura 21 – 3ºFase – Fase de Finalização. 

 

• Liberdade máxima para os jogadores; 

• Preparação do remate exterior no corredor central 

• Recuar a bola para um colega “de frente” e entrada de avançados em 

profundidade;  

• “9” a atuar como pivot ofensivo à entrada da área adversária;   

• Triângulo ofensivo no corredor esquerdo;   

•  Sobreposições dos laterais (interiores ou exteriores) junto aos corredores laterais 

para se conseguir levar a bola para zonas de cruzamento;   

• Extremos a assumirem o 1x1;   

• Procurar encontrar um colega em situação privilegiada (1 contra 0). 
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3.2.5.3. Transição Ofensiva 

 Queiroz (1983) defende que o objetivo fundamental deste momento do jogo é, se 

houver possibilidade, aproveitar a desorganização posicional da equipa adversária com o 

intuito de progredir (um princípio do Ataque) em direção à baliza adversária, tentando 

evitar as máximas interrupções, para criar, no menor tempo possível, situações de golo.  

Recuperação de bola no nosso sector defensivo. 

 

Figura 22 – Recuperação de Bola no Sector Defensivo (Corredor Lateral). 

 

1. Corredor Lateral:  

• Tirar rapidamente o esférico da zona de pressão; 

• Equipa começa a abrir;   

• Centrais a dar profundidade;   

• Ext e lateral do lado contrário à bola começam a dar largura;   

• Se possível explorar rapidamente o espaço no outro corredor lateral;  

• Se não for possível, reorganizamos e entramos na primeira fase de construção. 
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     Figura 23 – Recuperação de bola no Sector Defensivo – Corredor Central. 

 

2. Corredor Central:  

• Tirar rapidamente a bola da zona de pressão;  

• Equipa começa a abrir;  

• Centrais a dar profundidade;  

• Extremos a dar largura;  

• Observar se existe possibilidade de isolar um atacante;  

• Caso não seja possível, reorganizamos e entramos na primeira fase de construção. 
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Recuperação de bola no nosso sector intermédio 

 

 Figura 24 – Recuperação de Bola no Sector Intermédio – Corredor Lateral. 

 

1. Corredor Lateral:  

• Tirar depressa a bola da zona de pressão;  

• Equipa começa a abrir;  

• Centrais a dar profundidade;  

• Extremo e lateral do lado contrário à bola começam a dar largura;   

• Se possível explorar velozmente o espaço no outro corredor lateral;   

• Caso não seja possível, reorganizamos e entramos em ataque continuado. 
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Figura 25 – Recuperação no Sector Intermédio – Corredor Central. 

 

2. Corredor Central:   

• Tirar rapidamente a bola da zona de pressão;  

• Equipa começa a abrir;  

• Centrais a dar profundidade;  

• “9” também a dar profundidade;  

• Extremos e laterais a dar largura; 

• Ver se existe hipótese de isolar um avançado;  

• Caso não seja possível, reorganizamos e entramos na primeira fase de construção. 
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Recuperação de bola no sector ofensivo 

 

Figura 26 – Recuperação de Bola no Sector Ofensivo. 

 

• Tentar velozmente encontrar uma situação de finalização;  

• Avançados a procurar receber a bola em zonas de finalização;  

• Coberturas ofensivas;  

• Caso não seja possível atacar a baliza adversária, mantemos o controlo da bola, 

reorganizamos, e entramos em organização ofensiva.  

  

3.2.5.4. Transição Defensiva 

 Garganta (2003, citado por Amieiro, 2005) defende que, neste momento do jogo, 

a equipa terá que rapidamente fechar as linhas através das contenções e coberturas 

(primeiro e segundo princípios do processo Defensivo) sobre o portador da bola. 
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Perda de bola no Sector ofensivo 

 

Figura 27 – Perda da bola no Sector Ofensivo. 

 

 

Perda da bola no Sector Ofensivo:   

• Pressão imediata ao portador da bola;  

• Tentar numa 1ª fase, levar os opositores com a bola para os corredores laterais;  

• Esforço coletivo de toda a equipa para que a pressão surta efeito; 

• Se a pressão for vencida, a equipa reorganiza-se rapidamente atrás sendo 

fundamental a reorganização da linha defensiva a quatro;   

• Em todos os momentos a equipa deve garantir uma cobertura defensiva de uma 

linha de três defesas;  

• Os atletas ultrapassados devem apressadamente recuperar as suas posições atrás 

para juntar a equipa.  
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Perda da bola no sector intermédio 

 

Figura 28 – Perda da bola no Sector Intermédio. 

 

Perda da bola no Sector Intermédio  

• Pressão imediata ao portador da bola;  

• Tentar numa 1ª fase, direcionar os adversários com a bola para os corredores 

laterais;   

• Esforço coletivo de toda a equipa para que a pressão surta efeito;   

• Avançados disponíveis para ajudar defensivamente;  

• “6” sempre a dar coberturas defensivas;  

• Recomposição o mais rápido possível da linha defensiva;  

• Linha defensiva atenta aos movimentos de rotura dos atacantes adversários;  

• Os jogadores ultrapassados devem rapidamente recuperar as suas posições atrás 

para juntar a equipa. 
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Perda de bola no Setor Defensivo 

 

Figura 29 – Perda de Bola no Sector Defensivo. 

 

Perda da bola no Sector Defensivo  

• Pressão imediata ao portador da bola;   

• Defender o mais célere possível a baliza; 

• "Campo Pequeno" o mais rápido possível;   

• Reorganização o mais rápido possível da linha defensiva;  

• Linha defensiva atenta aos movimentos de rutura dos avançados adversários;  

• Tentar numa 1ª fase, levar os adversários com a bola para os corredores laterais;  

• Numa 2ª Fase tentar "Forçar" o adversário a jogar para trás;   

• Esforço coletivo de toda a equipa.  
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3.2.5.5.  Esquemas táticos ofensivos  

 

Nos dias de hoje trabalham-se bastante os esquemas táticos (bolas paradas) pois 

são muitas vezes, a forma como se desbloqueia os jogos. Sabendo que tanto na 1ª 

Divisão em que os jogos são bastante competitivos e equilibrados assim como na 

Fase de Apuramento de Campeão na C1 iriamos defrontar equipas teoricamente 

superiores a nós, trabalhámos afincadamente este 5 momento do jogo. 

 

• Cantos 

 

Figura 30 – Cantos Ofensivos. 

 

Cantos: 

• 4 jogadores dentro da área, 1 à entrada da área e outro a meio caminho 

(entre o grande círculo e a grande área).  

• Jogador que bate o canto sempre com o pé contrário (canto lado direito, 

jogador bate com o pé esquerdo, canto lado esquerdo, bate jogador com pé 

direito); 

• 2 jogadores no meio campo, sempre a marcar em cima qualquer um dos 

jogadores adversários que estejam nessa zona. 
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• Livres 

 

Figura 31 – Livres Ofensivos. 

Livres: 

4 jogadores entram dentro da área aquando o colega realiza o livre; 

2 jogadores dão linha de passe, seja em largura, seja em profundidade; 

Interior à entrada da área para atacar possíveis 2 bolas; 

2 jogadores sobre o meio campo marcando individualmente qualquer jogador 

adversário nessa zona; 

Jogador que bate os livres com pé trocado (lado direito pé esquerdo, lado 

esquerdo pé direito 
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3.2.5.6. Esquemas táticos Defensivos  

Um momento crucial para a nossa equipa são as bolas paradas adversárias. Devido a nós 

na 1 Divisão Distrital jogarmos com equipas, a maioria delas, 1 ano mais velhas que nós, 

sendo mais maturadas fisicamente, as bolas paradas defensivas são um dos momentos 

mais perigosos para nós sofrermos golo. Já nos C1, na Fase de Apuramento de Campeão 

ao jogarmos contra equipas teoricamente superiores, não podemos sofrer golos de bolas 

paradas. 

Cantos 

 

Figura 32 – Cantos Defensivos. 

 

Canto Defensivo:   

• Defesa em L; 

• Lateral do lado onde o canto está a ser marcado, ao primeiro poste;  

• Linha de 5, extremo do lado onde o canto está a ser marcado, defesas centrais, “6” 

e defesa lateral do lado oposto ao canto finaliza a linha de 5.  

• “Interiores” a atrapalhar as movimentações ofensivas da equipa adversária; 

• Extremo que sobra à entrada da área; 

• “9” fica na frente.  
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Livres Laterais Defensivos 

 

Figura 33 – Livres Laterais Defensivos. 

 

Livres Laterais Defensivos:   

• Lateral e extremo lado onde o livre está a ser marcado na Barreira;  

• Linha de 5, médio centro, defesas centrais, “6” e defesa lateral do lado oposto ao 

livre finaliza a linha de 5;  

• “Interior” e extremo que sobram a atrapalhar as movimentações ofensivas da 

equipa adversária; 

• “9” fica na frente.  
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3.3. Avaliação e Controlo do Treino 

A avaliação e o controlo do treino foram uma parte integrante e fundamental no meu 

trabalho no GDEP, em concordância com as normas do estágio do GFUC. Os jogadores 

do GDEP passaram por várias avaliações/testes, nomeadamente: 

• Testes Técnicos; 

• Testes Físicos; 

• Testes Táticos; 

• Testes Psicológicos; 

• Ficha de Avaliação do Jogador. 

 

MacDougall et.al (1991, citado por Silva, 2003) defendem que os métodos de 

avaliação e controlo do treino adquiriram uma importância crescente no processo de 

treino de vários desportos, reformulando-os, aperfeiçoando-os constantemente, com a 

perspetiva de obter o máximo rendimento desportivo. O autor ainda refere que realizar 

testes e medições específicas em atletas tem sido uma preocupação constante do mundo 

desportivo, sendo utilizados, cada vez com mais frequência. 

Como os autores referiram, cada vez é mais pertinente avaliar os nossos jogadores 

isolando cada componente (tática, técnica, física e psicológica), até para podermos avaliar 

se ao longo do nosso processo, os jogadores, individualmente e coletivamente 

demonstraram uma evolução positiva ou negativa. Dito isto, e em conversações com os 

treinadores, foram estes os testes que os jogadores realizaram: 

 

3.3.1 Testes Técnicos: 

• Drible. 

• Passe; 

• Remate; 
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 Teste do Drible de Mor – Christian (Adaptado) 

Procedimento - Definir um percurso circular (9,15m) no campo de futebol (como se 

fosse um relógio), colocar 12 cones como se fossem as horas, como podemos ver na 

Figura 35. 

A bola é colocada no início (12:00), o jogador dribla em redor do percurso, dando a 

volta às marcas até voltar ao mesmo sítio, tentando ao máximo ser rápido. São dadas 3 

alternativas, uma no sentido anti-horário, outra no sentido horário, outra escolhida pelo 

atleta. São guardados para o teste o melhor resultado. 

 

 

Figura 34 – Teste do Drible de Mor Christian 

(Fonte: http://www.cefise.com.br/anexos_artigos/44/03_BoletimEF.org_Habilidade-tecnica-e-

aptidao-fisica-de-jovens-futebolistas.pdf). 

 

Teste passe de Mor - Christian 

Procedimento – Como se mostra na Figura 35, é marcada uma baliza com 2 cones, 

com uma distância de 1 metro, a altura foi definida por mim. Outros 3 cones são colocados 

a 14 metros da baliza. O jogador deverá tentar passar a bola pela baliza, 3 vezes em cada 

cone, totalizando 9 tentativas. É atribuído um ponto para cada tentativa conseguida. 
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Figura 35 – Teste do Passe de Mor Christian 

(Fonte: http://www.cefise.com.br/anexos_artigos/44/03_BoletimEF.org_Habilidade-tecnica-e-

aptidao-fisica-de-jovens-futebolistas.pdf). 

 

 Teste Remate/Precisão: 

Procedimento- O teste de precisão executa-se a uma distância de 20 metros (limite do 

semicírculo da Grande Área), onde os jogadores têm de executar 6 remates sem balanço 

(3 com o pé direito e 3 com o pé esquerdo) e o objetivo é acertar na barra. 

 

As avaliações foram realizadas em diferentes fases da época. A primeira avaliação 

realizou-se se ao longo da semana de 17 a 21 de dezembro, antes da pausa para o Natal, 

já a segunda realizou-se na semana depois de acabarmos o campeonato C1, de 15 a 19 de 

abril. 

 

3.3.1.1 Resultados do Testes Técnicos 

Drible – Na Tabela 7, apresentada em baixo, encontram-se os resultados das 

avaliações realizadas em termos do drible. Os resultados demonstram uma evolução no 

geral positiva (22 em 37 jogadores). Estes resultados também evidenciam que os 

jogadores que realizam melhor o drible em no menor período possível são os nossos 

interiores e Pontas em contraste com os nossos Guarda Redes e Centrais. 
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Tabela 7 – Resultados Teste do Drible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 1 

Avaliação 

2 

Avaliação 

 

Nomes    

DR 17.3 17.2  

RA 17.5 18.2  

AM 16.9 19  

DS 18.2 18.1  

FC 17.2 16.6  

MG 15.3 17.4  

JÁ 14.8 14.9  

PL 16.4 15.3  

RL 17.1 17.2  

TA 16.5 16.8  

RC 15 15.3  

GS 13.2 13.1  

FL 15.4 16.2  

MC 15.1 15  

AP 15.3 15.2  

DP 15.7 15.3  

LG 16.3 17  

MM 15.7 15.1  

DR 15.2 14.9  

TP 24.5 21  

GR 15.9 15.7  

SM 16.1 16.6  

RF 16.9 15,2  

JD 16.6 16.3  

BN 17.3 17.2  

RR 13.8 14.2  

HO 14.5 14.3  

GL 15.7 15.2  

JS 14.3 14.1  

MP 14.9 14.3  

SE 14.1 13.9  

MS 14.6 14.5  

GF 13.9 13.9  

LC 13.3 13.5  

TS 14.4 14.2  

 1 avaliação 

 2 avaliação 

 Evolução Positiva 

 Evolução Negativa 

 Sem Evolução 
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Passe - Na Tabela 8, abaixo apresentada, encontram-se os resultados das 

avaliações realizadas. Os resultados demonstram que na grande maioria do plantel houve 

uma melhoria em termos do passe (19/35 elementos). Também se verificou que os 

jogadores com melhor índice de eficácia, são maioritariamente jogadores do corredor 

central, os interiores e os “6”, mesmo que de uma avaliação para a outra não exista 

evolução. No sentido inverso, os jogadores com piores indicies de eficácias são os Guarda 

Redes, mesmo que tenha havido evolução positiva de uma avaliação para a outra. 

Tabela 8 – Resultados dos Testes do Passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome  1    2   

 Esq Central Direita Esq. Central Direita  

DR 1/3 0/3 1/3 2/3 1/3 2/3 + 

RA 2/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 - 

AM 0/3 1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 + 

DS 0/3 1/3 0/3 1/3 3/3 1/3 + 

FC 1/3 1/3 2/3 1/3 2/3 1/3 = 

MG 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 = 

JÁ 0/3 1/3 0/3 1/3 1/3 1/3 + 

PL 2/3 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 + 

RL 3/3 3/3 2/3 2/3 3/3 2/3 - 

TA 1/3 2/3 3/3 NR NR NR IND 

RC 1/3 1/3 2/3 1/3 1/3 1/3 - 

GS 3/3 2/3 2/3 3/3 3/3 3/3 + 

FL 1/3 0/3 1/3 1/3 2/3 2/3 + 

MC 0/3 1/3 1/3 NR NR NR IND 

AP 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3 3/3 + 

DP 2/3 2/3 2/3 1/3 2/3 2/3 - 

LG 3/3 3/3 1/3 3/3 2/3 3/3 + 

MM 2/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 - 

DR 2/3 2/3 2/3 1/3 2/3 1/3 - 

TP 0/3 0/3 1/3 1/3 1/3 1/3 + 

GR 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3 3/3 + 

SM NR NR NR NR NR NR IND 

RF 1/3 1/3 2/3 1/3 2/3 2/3 + 

JD 3/3 3/3 2/3 3/3 2/3 2/3 - 

BN 2/3 1/3 2/3 2/3 3/3 2/3 + 

RR 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 + 

HO 0/3 0/3 1/3 1/3 2/3 2/3 + 

GL 2/3 2/3 1/3 2/3 2/3 2/3 + 

JS 1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 1/3 + 

MP 1/3 1/3 2/3 3/3 2/3 2/4 + 

SE 2/3 2/3 3/3 1/3 2/3 2/3 - 

MS 1/3 2/3 2/3 3/3 3/3 2/3 + 

GF 1/3 2/3 1/3 1/3 1/3 1/3 - 

LC 2/3 1/3 3/3 1/3 2/3 3/3 = 

TS 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 = 
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Legenda  

 

 

 

 

 

 

 

Remate/Precisão – Apresentam-se (Tabela 9) os resultados da primeira e segunda 

avaliação no que respeita ao Teste Técnico do Remate/Precisão. Como podemos verificar, 

os jogadores mostram resultados abaixo do esperado em termos de eficácia (muitos sem 

conseguirem sequer acertar uma vez na barra), mas também se verifica que existe vários 

jogadores com excelente precisão e com ambos os pés. Os melhores resultados foram 

atingidos, mais uma vez, pelos nossos “interiores” e dos Ponta de Lanças do que dos 

outros jogadores. Com os piores resultados encontramos de novo os Guarda Redes em 

que a maioria não conseguiu acertar nem 1 vez com os dois pés e em ambas as avaliações. 

Em termo de evolução, a maioria dos jogadores não conseguiu atingir uma evolução 

positiva, apenas 14 destes realmente conseguiram melhorar, enquanto que os outros ou 

mantiveram ou baixaram os seus índices de precisão. Os resultados não são muito 

significativos devido à pouca alteração entre a primeira e a segunda avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 avaliação 

 2 avaliação 

 Evolução Positiva 

 Evolução Negativa 

 Sem Evolução 
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               Tabela 9 – Resultados do Teste do Remate/Precisão. 

Nomes Pé 

Direito 

Pé 

Esquerdo 

Pé 

Direito 

Pé 

Esquerdo 

Evolução 

DR 1/3 0/3 1/3 0/3  

RA 0/3 0/3 0/3 0/3  

AM 0/3 0/3 0/3 0/3  

DS 0/3 0/3 1/3 0/3  

FC 1/3 0/3 2/3 0/3  

MG 2/3 1/3 1/3 0/3  

JÁ 0/3 0/3 1/3 0/3  

PL 0/3 2/3 1/3 2/3  

RL 2/3 0/3 2/3 1/3  

TA 3/3 0/3 2/3 1/3  

RC 0/3 0/3 1/3 1/3  

GS 1/3 0/3 3/3 0/3  

FL 0/3 1/3 0/3 1/3  

MC 2/3 1/3 3/3 2/3  

AP 1/3 1/3 0/3 1/3  

DP 0/3 0/3 0/3 0/3  

LG 2/3 0/3 1/3 0/3  

MM 0/3 0/3 0/3 1/3  

DR 1/3 0/3 1/3 0/3  

TP 1/3 0/3 0/3 0/3  

GR 2/3 2/3 2/3 1/3  

SM 2/3 0/3 1/3 0/3  

RF 0/3 0/3 0/3 0/3  

JD 1/3 0/3 1/3 0/3  

BN 1/3 0/3 0/3 0/3  

RR 1/3 0/3 1/3 0/3  

HO 0/3 0/3 0/3 0/3  

GL 0/3 1/3 0/3 1/3  

JS 2/3 0/3 1/3 0/3  

MP 0/3 0/3 1/3 0/3  

SE 0/3 0/3 0/3 0/1  

MS 0/3 0/3 0/3 0/3  

GF 0/3 0/3 2/3 0/3  

LC 1/3 1/3 3/3 0/3  

TS 1/3 0/3 2/3 0/3  

  

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 1 avaliação 

 2 avaliação 

 Evolução Positiva 

 Evolução Negativa 

 Sem Evolução 
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3.3.2 Testes Físicos: 

• Agilidade; 

• Força Explosiva dos MI; 

• Força Média/Superior; 

• Flexibilidade. 

 

Agilidade 

Exercício: The Illinois Agility Test (Getchell, 1979) 

Finalidade: Avaliar a capacidade de Agilidade dos atletas. 

Equipamento necessário: Superfície plana anti deslizante, cones de marcação, 

cronómetro,  

Descrição: Como podemos ver na Figura 36, o comprimento do caminho é de 10 

metros de comprimento e 5 metros de largura (distância entre os pontos de início e de 

chegada). Quatro sinalizadores são usados para marcar o início, fim e os dois pontos de 

viragem. Outros quatro sinalizadores são colocados no centro, a uma distância igual. Cada 

cone no centro é espaçado 3,3 metros de distância. Os jogadores devem estar deitados 

com a cabeça perto da linha de partida e as mãos pelos seus ombros. Ao sinal sonoro 'vai' 

o cronômetro é iniciado e o atleta levanta-se o mais rápido possível e percorre o percurso 

na direção indicada, sem bater nos cones, até à linha de chegada, na qual o tempo é para. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 36 - The Illinois Agility Test (Getchell, 1979) 

(Fonte: https://www.brianmac.co.uk/illinois.htm). 
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Força explosiva dos MI 

Exercício: “Long jump test” 

Finalidade: Medir a força explosiva dos membros inferiores 

Equipamento necessário:  Fita métrica, piso antiderrapante e área de aterragem suave 

Descrição: O jogador está atrás de uma linha marcada no chão com os pés levemente 

afastados (Figura 37).  A saída e a chegada com os dois pés são em simultâneo, com 

balanço dos membros superiores e flexão dos joelhos para fornecer maior impulsão para 

a frente.  O jogador tenta saltar o mais longe possível, de modo a que ambos os pés 

cheguem ao mesmo tempo, na receção ao solo, permanecendo imóvel até ao registo do 

resultado.  São permitidas três tentativas. 

 

 
 

Figura 37 – “Long Jump Test” 

(Fonte: https://woodgrovesec.moe.edu.sg/about-us/departments/physical-education/pe-

resources/the-fitness-tests/standing-broad-jump). 

 

 

 

Flexibilidade – “Sit and reach Test” 

Objetivo – Obter o máximo de flexibilidade contabilizado pela fita métrica que está na 

caixa 

Material – Caixa com fita métrica 

Procedimento – O atleta sentado, com os pés a tocar na caixa, tenta ao máximo atingir o 

sítio mais longe, como evidenciado na Figura 38. 

 

https://woodgrovesec.moe.edu.sg/about-us/departments/physical-education/pe-resources/the-fitness-tests/standing-broad-jump
https://woodgrovesec.moe.edu.sg/about-us/departments/physical-education/pe-resources/the-fitness-tests/standing-broad-jump
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Figura 38 – “Sit and reach Test” 

(Fonte: Nesbeth, M. (s/d). Fitness Testing in Sport. Flexibility. Sit and reach test.). 

 

Força Média Superior 

Abdominais – O Teste consiste na realização do maior número de abdominais durante um 

minuto. 

Flexões – o Teste consiste na realização do maior número de flexões durante um minuto. 

 

3.3.2.1 Resultados Testes Físicos 

 

Agilidade (Illinois Agility Run Test) 

 Na Tabela 10, podemos verificar os resultados das primeira e segunda 

avaliações efetuadas. Os jogadores, no geral, têm uma performance dentro da Média (16.2 

a 18.1). Em termos de evolução têm uma evolução positiva, (20 em 35 jogadores). Os 

melhores resultados são alcançados pelos jogadores mais atacantes da equipa, ou seja, os 

extremos, “dez” ou Pontas de Lança. Em contraste temos os Guarda Redes e os centrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mylesnesbethbtg.weebly.com/new-page/flexibility
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Tabela 10 – Resultados do Teste de Agilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 1 avaliação 

 2 avaliação 

 Evolução Positiva 

 Evolução Negativa 

 1 

Avaliação 

2 

Avaliação 

 

Nomes    

DR 18.3 17.9  

RA 18.5 18.2  

AM 17.9 19  

DS 18.2 18.1  

FC 16.2 16.3  

MG 17.3 17  

JÁ 16.8 16.4  

PL 16.4 15.9  

RL 17.1 17.2  

TA 16.5 16.8  

RC 15 15.3  

GS 16.7 16.3  

FL 15.4 18  

MC 16.1 17.1  

AP 16.3 17.2  

DP 16.7 17.3  

LG 17.3 17  

MM 16.7 17.1  

DR 17.2 17.9  

TP 20.5 21  

GR 15.9 15.7  

SM 16.1 16  

RF 16.3 15,9  

JD 16.7 16.5  

BN 17.5 17  

RR 18.4 18.2  

HO 19.5 18.8  

GL 16.7 16.3  

JS 15.3 15.5  

MP 15.9 15.6  

SE 16.1 16.3  

MS 15.6 15.2  

GF 15.9 15.7  

LC 15.3 15.9  

TS 17.4 16.9  
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 Na Tabela 11 podemos ver o resultado espectável para os jogadores e os 

diferentes níveis. 

Tabela 11 – Parâmetros de Avaliação do Teste de Agilidade 

 

 
 

 

Força Explosiva MI. 

 Neste teste e pelos dados registados na Tabela 13 podemos verificar que os 

Defesas Centrais e os “6” são os jogadores com maior distância de salto, em contraste 

com os nossos interiores. Em relação à evolução da primeira avaliação para a segunda, 

foi no geral positiva pois 22/35 conseguiram melhorar os seus resultados. Na Tabela 12 

podemos ver os resultados espectáveis para esta faixa etária e os diferentes níveis de 

aptidão. 

Tabela 12 – Parâmetros de Avaliação do Teste de Força Explosiva MI 
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Tabela 13 – Resultados Teste de Força Explosiva “Long Jump Test”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 1 avaliação 

 2 avaliação 

 Evolução Positiva 

 Evolução Negativa 

 

 

 1 

avaliação 

2 

avaliação 

 

Nomes    

DR 1.90 1.80  

RA 1.82 1.85  

AM 1.95 2.10  

DS 1.8 1.81  

FC 1.76 1.93  

MG 1.92 1.97  

JÁ 2.03 2.44  

PL 2.5 2.8  

RL 1.97 2.10  

TA 1.98 2.3  

RC 1.8 1.78  

GS 1.7 1.75  

FL 1.4 1.9  

MC 1.6 1.8  

AP 1.68 1.76  

DP 1.72 1.70  

LG 1.73 1.71  

MM 1.67 1.73  

DR 1.72 1.71  

TP 1.02 1.68  

GR 1.98 1.84  

SM 1.85 1.93  

RF 1.72 1.74  

JD 1.77 1.75  

BN 1.8 1.82  

RR 1.84 1.82  

HO 1.59 1.62  

GL 1.79 1.77  

JS 1.81 1.79  

MP 1.83 1.85  

SE 1.75 1.77  

MS 1.82 1.80  

GF 1.79 1.77  

LC 1.88 1.90  

TS 2.5 2.7  



67 
 

Teste de Flexibilidade 

 Neste teste, tivemos de fazer uma adaptação, por não termos a caixa com a fita 

métrica, então, usamos apenas a fita métrica. O procedimento foi calcular a distância entre 

o dedo e o solo, estando os jogadores de pé. Caso conseguisse atingir o solo, o jogador ia 

para cima de um banco e calculávamos até onde ele conseguia chegar. Todos os jogadores 

que foram ao banco e atingiram resultados aí, são apresentados com (-x), os jogadores 

que apresentam resultados “positivos” são os centímetros entre a mão e o chão, ou seja, 

os melhores resultados neste teste são aqueles que são “negativos.” Disto isto, como é 

demonstrado na Tabela 14 os nossos centrais e Guarda Redes foram os que evidenciaram 

melhores resultados nestes testes. Nas outras posições não houve relevância, pois tanto se 

obtiveram bons resultados como maus resultados em vários jogadores da mesma posição 

mais avançadas no terreno. Em relação à evolução entre a primeira e a segunda avaliação, 

esta foi positiva. Apenas sete jogadores pioraram os seus níveis de flexibilidade, mas 

mesmo nesses foi uma descida ligeira. 
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  Tabela 14 – Resultados Teste de Flexibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 1 avaliação 

 2 avaliação 

 Evolução Positiva 

 Evolução Negativa 

 

 

 1 

avaliação 

2 

avaliação 

 

Nomes    

DR -3 -4  

RA -3 -2.5  

AM -1 -2  

DS -5 -4  

FC -3 -2  

MG 9 7  

JÁ 2 1  

PL 5 4  

RL 7 4  

TA 3 4  

RC 15 13  

GS 12 9  

FL 18 16  

MC 7 5  

AP 5 3  

DP 8 5  

LG 0 -1  

MM 3.5 1  

DR 16 13  

TP 15 13  

GR 6 4  

SM 9 8  

RF 12 11  

JD -1 0  

BN 3 1  

RR 7 6  

HO -2 -1  

GL -5 -3  

JS 14 13  

MP 9 5  

SE 7 4  

MS 6 1  

GF 9 5  

LC 11 9  

TS 0 -2  
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Teste Força Média/Superior  

 Este teste consistiu, em efetuarem o maior número de abdominais, durante um 

minuto, enquanto que nas flexões, era até o jogador desistir ou não estar a realizar bem. 

Como é demonstrado na seguinte Tabela 15, em termos de evolução da primeira para a 

segunda avaliação, foi sem dúvida, o teste, em que a grande maioria evoluiu, muito 

significativamente, o que demonstrou que o trabalho que foi feito entre o gabinete de 

otimização desportiva e o nosso treino esteve bastante eficiente, pois os jogadores 

aumentaram os seus níveis de força média e superior . 

Tabela 15 – Resultados dos Testes de Força Média/Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

avaliação 

2 

avaliação 

1 

avaliação 

2 

avaliação 

Evolução Evolução 

Nomes       

DR 46 51 21 24   

RA 52 53 19 23   

AM 39 42 18 19   

DS 41 45 12 16   

FC 38 43 20 22   

MG 29 35 15 19   

JÁ 31 34 17 19   

PL 37 38 21 17   

RL 62 65 18 24   

TA 55 58 24 28   

RC 41 43 33 37   

GS 46 49 35 39   

FL 36 38 38 41   

MC 39 36 15 13   

AP 38 39 5 8   

DP 41 45 7 19   

LG 39 38 11 23   

MM 57 61 15 17   

DR 33 37 19 24   

TP 56 59 21 26   

GR 41 44 26 30   

SM 38 41 31 33   

RF 36 38 15 30   

JD 38 39 12 16   

BN 39 33 25 31   

RR 41 49 21 24   

HO 31 36 23 27   

GL 34 38 15 21   

JS 43 45 14 24   

MP 36 44 24 27   

SE 35 38 22 25   

MS 37 39 33 39   

GF 38 39 22 26   

LC 36 38 19 24   

TS 44 47 23 31   
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Legenda 

 Teste Abdominais 

 Teste Flexões 

 Evolução Positiva 

 Evolução Negativa 

 

 

3.3.3 Teste Tático 

 Neste teste decidiu-se realizar um exercício de GR+4x4+GR para avaliar os 

princípios de jogo do Processo Ofensivo (Progressão, Cobertura Ofensiva, Mobilidade e 

Espaço) e do Processo Defensivo (Contenção, Cobertura Defensiva, Equilíbrio e 

Concentração). Como é indicado na Tabela 16, os jogadores, na sua grande maioria já 

tinham o conhecimento prático desses mesmos princípios e, de uma avaliação para a outra 

limaram e bem essas arestas. Para poder avaliar todos em todos os aspetos, durante a 

realização do mesmo tentei dar feedbacks, mudar posições, para todos poderem realizar 

qualquer princípio defensivo ou ofensivo. Para este teste só avaliei os jogadores “da 

frente”, limitando apenas os GR a participarem no exercício para este ser dinâmico e ter 

sempre o objetivo da baliza. 
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3.3.3.1 – Resultados Teste Tático 

 

Tabela 16 – Resultados Teste Tático. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nomes                 

DR - - - - - - - - - - - - - - - - 

RA - - - - - - - - - - - - - - - - 

AM - - - - - - - - - - - - - - - - 

DS - - - - - - - - - - - - - - - - 

FC                 

MG                 

JÁ                 

PL                 

RL                 

TA F F F F F F F F F F F F F F F F 

RC                 

GS                 

FL                 

MC                 

AP         F F F F F F F F 

DP                 

LG                 

MM F F F F F F F F         

DR                 

TP                 

GR                 

SM         F F F F F F F F 

RF                 

JD                 

BN                 

RR                 

HO                 

GL                 

JS                 

MP                 

SE                 

MS                 

GF                 

LC                 

TS                 

 1 avaliação 3 Equilíbrio 

 2 avaliação 4 Concentração 

 Evolução Positiva 5 Progressão 

 Evolução Negativa 6 Cobertura Ofensiva 

1 Contenção 7 Mobilidade 

2 Cobertura Defensiva 8 Espaço 
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3.3.4 Teste Psicológico 

 

O teste psicológico utilizado foi o Questionário de Orientação para a tarefa e para 

o ego no Desporto” (Tradução e Adaptação de António Fonseca, 1994). Este questionário 

é orientado a praticantes de atividade física e desportiva e junta os itens nas dimensões: 

orientação para o Ego e Orientação para a Tarefa. Os seus resultados permitem-nos 

perceber qual a orientação dos atletas (se é para o Ego ou se é para a Tarefa). O 

questionário é anónimo para realmente ser o mais próximo possível do que os jogadores 

realmente são.  

Os resultados das duas avaliações encontram-se na Tabela 17, abaixo apresentada. 

Considera-se que o jogador melhorou em termos da “Orientação para o Ego” quando o 

valor numérico de uma avaliação para a outra baixa, pois demonstra que a orientação para 

o ego é menor. Já em termos da “Orientação para a Tarefa” consideramos que o jogador 

melhorou quando o valor numérico de uma avaliação para a outra aumenta, pois 

demonstra que o jogador em treino e em jogo e na vida toma as suas decisões e pensa 

mais para o que é pedido, para a tarefa. 

Podemos ver que no geral os jogadores em termos da Orientação para o Ego de 

uma avaliação para a outra, não evoluíram, apenas 15 em 35 conseguiram baixar os seus 

níveis de ego. Já em termos da Orientação para a Tarefa os jogadores, no geral, de uma 

avaliação para a outra evoluíram, pois 18 em 35 conseguiram melhorar os seus níveis de 

Orientação para a Tarefa. Estes resultados não desanimaram a equipa técnica, até porque 

se tivermos em conta apenas o nível de orientação para o Ego de cada jogador (de 1 a 5) 

vemos que muitos jogadores estão abaixo do nível 4, e muitos dos jogadores, em termos 

da Orientação para a Tarefa estão acima do nível 4. Numa idade em que ainda impera 

muito individualismo, muito narcisismo e egocentrismo, ficamos satisfeitos com os 

resultados, pois mesmo tendo apenas entre 13 a 14 anos, os jogadores no geral 

demonstram índices relativamente razoáveis de ego e índices elevados de atitude, 

empenho, respeito.   
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3.3.4.1 – Resultados Teste Psicológico 

 

Tabela 17 – Resultados Teste Psicológico. 

 

Legenda 

 1 avaliação 
 2 avaliação 
 Melhorou 
 Manteve 
 Piorou 

 Primeira Avaliação Segunda Avaliação   

 Orientação 

Para o Ego 

Orientação 

para a Tarefa 

Orientação 

para o Ego 

Orientação 

para a 

Tarefa 

Evolução 

Ego 

Evolução 

Tarefa 

1 4.0 4.6 4.2 4.9   

2 4.3 4.3 4.3 4.1   

3 3.7 4.3 4.2 4.9   

4 4.2 4.9 3.8 4.9   

5 4.0 4.1 4.0 4.4   

6 3.0 3.1 2.5 3.8   

7 3.5 5.0 3.5 5.0   

8 3.2 4.4 3.8 4.4   

9 3.8 4.4 2.5 4.4   

10 2.5 4.7 2.5 5   

11 2.7 4.4 3.1 4,4   

12 4.3 4.3 4.0 4.1   

13 3.5 4.4 4.3 4.3   

14 3.2 3.4 4.3 4.1   

15 3.3 4.6 3.3 4.6   

16 4.0 4.6 3.3 4.7   

17 4.3 4.3 4.3 4.2   

18 3.7 4.3 3.2 4.5   

19 4.2 4.9 3.7 5.0   

20 4.0 4.1 4.0 4.5   

21 3.8 4.4 2.5 4.1   

22 2.5 4.7 2.5 5   

23 2.7 4.4 2.5 5   

24 4.3 4.3 4.4 4.5   

25 3.5 4.4 3.2 5   

26 3.2 3.4 3.2 3.4   

27 3.1 4.9 3.1 4.4   

28 4.2 4.3 4.2 4.3   

29 4.5 4.5 4.1 5   

30 4.1 5 2.5 4.5   

31 3.8 3.6 3.4 3.6   

32 2.8 3.4 2.8 3.6   

33 2.7 3.1 3.2 4.1   

34 4.3 4.4 3.8 4.4   

35 3.2 4.4 2.5 5   
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3.3.5 Ficha de Avaliação dos Jogadores 

                Na primeira reunião da equipa técnica com o Coordenador do Futebol de 

Formação foi-nos pedido que realizássemos 3 momentos de avaliação dos jogadores, em 

diferentes alturas da época. Esta Ficha de Avaliação (Anexo 4) seria bastante pertinente 

pois iriamos demonstrar à Coordenação e a nós mesmo, onde os jogadores estavam mais 

fortes e onde precisavam de melhorar. No fim das 3 avaliações seria apresentada a 

evolução de cada jogador, sendo um documento bastante importante devido a no final da 

época o clube ir dispensar vários jogadores. Estas fichas juntamente com os diferentes 

testes serviram de suporte para a nossa equipa técnica decidir com quem contar para o 

próximo ano. 

 

3.4. Época Desportiva 

 Eu e a minha equipa técnica dirigimos a geração de 2005 do GDEP em três 

diferentes competições, o Campeonato de Iniciados C1 da AFL, o Torneio de Cascais 

Pedro Costa, e o Torneio Internacional IberCup Cascais 2019. 

 

3.4.1.  Campeonato Iniciados C1   

 A estrutura do campeonato de Iniciados C1 da AFL foi composto por 64 equipas, 

divididas em 4 séries de 16 equipas. A primeira fase era a uma volta, com os jogos a 

serem ou em casa ou fora e foram no total 13 jogos (devido a algumas desistências). Os 

2 primeiros classificados de cada série disputaram o apuramento de campeão, também a 

apenas uma volta. Nas Figuras 39 e 40, apresentamos o calendário da primeira Fase e 

Classificação Final. Nas Figuras 41 e 42 apresentamos o calendário do Apuramento de 

Campeão assim como a Classificação Final desta fase. 
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Figura 39 – Calendário Iniciados C1 – Série 4 

(Fonte: 

https://www.zerozero.pt/edition_matches.php?fase_in=120543&equipa=64958&id_edicao=127485

&filtro=&page=1&op=calendario). 

 

                Nesta primeira fase, na Série 4 realizamos 13 jogos, 7 em casa, 6 fora. Ficou 

demonstrado que temos melhores resultados a jogar fora de casa. Vencemos 10 jogos, 

empatámos 1 e perdemos 2. Tivemos nesta fase uma percentagem de vitória de 77%, com 

49 golos marcados e apenas 9 sofridos, temos uma percentagem de 3,77% Golos 

Marcados por Jogo e de 0,69 Golos sofridos por jogo. Em termos de vitórias tivemos o 

máximo de 5 jogos seguidos a vencer. Marcámos em 85% dos jogos e sofremos em 46% 

dos jogos.  
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Figura 40 – Classificação Final Iniciados C1 – Série 4 

(Fonte: https://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=127485). 

 

                Como apresentado na Figura 40, conseguimos alcançar o segundo lugar, o 

último com acesso à fase de Apuramento de Campeão, o que fez com que cumpríssemos 

um dos objetivos desta época. Só conseguimos alcançar esse lugar na última jornada 

devido aos deslizes do Linda a Velha e da EF Belém nas últimas duas jornadas. 

Alcançámos com todo o mérito este apuramento devido a não só termos sido das equipas 

mais regulares ao longo do campeonato como também devido a termos de gerir um plantel 

em duas equipas em duas divisões diferentes e também de termos de cumprir, e com todo 

o gosto, as regras do clube em termos de tempo de jogo de cada jogador.  
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Figura 41 – Calendário Apuramento de Campeão 

(Fonte:https://www.zerozero.pt/edition_matches.php?fase_in=125282&equipa=64958&id_edicao=1

31553&filtro=&page=1&op=calendário). 

 

             Nesta Fase de Apuramento de Campeão realizámos 7 jogos na qual vencemos 1 

e perdemos os restantes. Ficou de novo comprovado que temos melhores resultados fora 

de casa do que na Amoreira. Temos apenas uma percentagem de vitórias de 14% e 86% 

de derrotas. Conseguimos marcar 7 golos o que corresponde a uma média de 1 golo por 

jogo, mas sofremos 22 golos, o que corresponde a uma média de 3,14 golos por jogo. 

Marcámos em 71% dos jogos, mas sofremos golos em 86% dos jogos, o que 

demonstraram fragilidades defensivas da nossa equipa 

 

Figura 42 – Classificação Final Apuramento de Campeão 

(Fonte: https://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=131553). 

 

 A Fase de Apuramento de Campeão como podemos ver pela figura acima 

apresentada, foi bastante difícil e exigente para a nossa equipa. O objetivo que delineamos 

para esta fase era de conseguir conquistar uma vitória, o que alcançámos logo no primeiro 
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jogo. Aí, alcançado esse principal objetivo quisemos continuar a saga de vitórias, para 

podermos, não assumindo a candidatura ao título, disputá-lo. Apesar da maioria dos jogos 

nós conseguimos ter disputado o jogo de igual para igual, com qualquer adversário, no 

fim, por pormenores não conseguíamos alcançar outro resultado se não a derrota, o que 

levou a que a nossa equipa tenha ficado em último lugar nessa fase. Não obstante a isso, 

nós não só cumprimos o principal objetivo que era estar nesta fase, como também o 

objetivo que delimitamos para esta fase, o de vencer 1 jogo e sentimo-nos com o dever 

cumprido. Respeitámos sempre a forma como encaramos a formação e como esta deve 

ser encarada, pois nunca baixámos jogadores de escalão para poderem vir ajudar a equipa, 

nem trocámos os jogadores dentro do nosso plantel, ou seja, os jogadores que 

costumavam ir à 1 Divisão continuaram a ir a essa, e os jogadores que conquistaram o 

apuramento da C1 tiveram a honra e o privilégio de poderem disputar o título de Campeão 

Distrital de Iniciados C1 da AFL. 

 

3.4.2. Torneio de Carnaval Pedro Costa 

           Em relação à participação da nossa equipa no Torneio de Carnaval Pedro Costa, 

alcançámos as meias finais depois de uma fase de grupos bastante exigente. Como a 

Figura 43 demonstra conseguimos disputar todos os jogos de igual para igual. O nosso 

objetivo para esta competição era vencer, mas tal não foi possível.  

 
Figura 43 – Torneio Infantil Pedro Costa. 
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3.4.3. Torneio Internacional Ibercup 2019 

 

            Este torneio além de ser prestigiante no panorama Internacional, é também muito 

apreciado pelo clube, jogadores, treinadores, pais por ser um torneio em que impera o 

convívio, a partilha, a multiculturalização, e a paixão pelo futebol. Devido a termos um 

plantel curto para este torneio, apenas 16 jogadores tiveram a oportunidade e 

disponibilidade de participarem, e sabendo dos vários jogos que a nossa equipa iria ter e 

tendo em conta os adversários, o objetivo para esta competição era, unicamente, passar a 

Fase de Grupos. Foi com grande satisfação que, como mostra a Figura 44, conseguimos 

não só realizar esse objetivo como termos alcançado a Final do Torneio, perdendo esse 

jogo para a equipa chinesa. Foi um torneio em que os jogadores demonstraram um grande 

empenho, uma força de vontade, de resiliência, de ambição, pois todos nós lutámos contra 

muitos advertências. Tivemos várias lesões ao longo do torneio, o que fez que nos jogos 

dos Quartos Final tivemos de jogar com um Guarda Redes a Extremo Direito, nas Meias 

Finais, jogámos a 2 parte toda com menos um jogador, também devido a lesões e, na 

própria Final só tínhamos 11 jogadores disponíveis devido a mesma razão anterior. Com 

todas estas adversidades podemos estar orgulhosos da prestação que tivemos neste torneio 

e, os jogadores têm a vontade de voltar para o ano para poderem vencer. 

 
Figura 44 – Calendário Torneio Internacional IberCup Cascais 2019 

(Fonte: https://cascais.ibercup.com/pt/matches/team/cat/207). 
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3.5. Atividade de Promoção 

 Um dos parâmetros de avaliação do estágio é a realização de um projeto 

envolvendo a entidade acolhedora. Por ser árbitro federado de futebol quis relacionar essa 

minha atividade com o estágio e a instituição. Assim foi decidida a realização de uma 

ação de Formação com o título “Arbitragem – Relação Amistosa e Não Conflituosa”. No 

início a ação de Formação estava programada para haver uma parte teórica, sobre a 

imparcialidade, objetividade e trabalho do árbitro enquanto agente desportivo e ainda 

sobre as leis de jogo. Seguindo-se uma parte prática em que as pessoas que assistiriam à 

palestra iriam realizar exercícios, no campo de futebol próprios de um árbitro. Porém, e 

divido ao próprio clube em parceria com o Estoril SAD ter realizado uma ação bastante 

parecida, decidi então alterar a ação prevista e realizar então uma ação de formação para 

a minha equipa técnica. Essa ação de formação, teve a mesma designação, mas foi 

transformada numa ação de âmbito teórico, com o objetivo de preparar a próxima época, 

nomeadamente com incidência sobre as alterações conhecidas das leis de jogo para a 

época desportiva de  2019/2020, igualmente sobre momentos de Fair Play demonstrados 

pelos ou para os Árbitros e também, para haver dinâmica entre mim( na função de 

formador) e a minha equipa técnica (os participantes)eles visualizaram vários vídeos e 

tiveram que decidir, em função do que entendiam sobre as leis do jogo atuais. 

 

3.6.  Atividades de Formação  

 

  As ações de formação são muito importantes para o processo evolutivo de um 

Treinador de Desporto. Nelas não só conseguimos estar por dentro das maiores e mais 

recentes investigações nesta área, seja em termos físicos, técnicos, táticos ou psicológicos, 

como também nos é demonstrada como as elites tratam diversos assuntos, nomeadamente 

no futebol, que é a minha área. As ações de formação também têm um caracter de 

convívio e de discussão sobre vários temas do mundo desportivo e é um excelente meio 

de partilha de informações entre e para treinadores. Dito isto é extremamente pertinente 

para um estagiário académico na área de futebol participar nestas ações como forma de 

potenciar os seus conhecimentos e ainda adquirir novos. Procurei ir ao máximo de 

atividades de formação possível, porém devido a vários fatores só consegui estar presente 

em duas, nomeadamente: 
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A) Cascais Sports Weekend, 4 edição, 2019, Palestra: Mental Coaching para Treinadores, 

com a participação da Drª. Sónia Martins e a Prevenção de Lesões ou Bom Treino? 

Recuperação da lesão: Parar ou adequar treino? Proferida pelo Dr. João Francisco 

Almeida, Anexo 5 e Anexo 6. 

B) Ação de Formação de Futebol: Formar para jogar - desafiar meninos e meninas a jogar, 

Anexo 7. 

 

         Em relação à primeira atividade de Formação em que participei (Cascais Sports 

Weekend), que decorreu no dia 27 de abril de 2019, na parte da manhã e na palestra da 

Drª. Sónia Martins com o tema: Mental Coaching para Treinadores, foi abordado o 

trabalho que é realizado com a pessoa, por de trás do próprio atleta. Referiu como uma 

Mental Coach é importante para potenciar o atleta, derrubar os seus maiores medos e 

ajudar a que esse atleta possa alcançar os seus maiores sonhos. Aqui aprendemos que o 

Coach não dá conselhos, não diz como fazer. O Coach apoia, desafia e motiva a pessoa 

para que ela encontre as suas respostas para os seus próprios problemas. O Coaching 

fomenta as competências das pessoas. Mostrou também técnicas e ferramentas de Mental 

Coach para Treinadores, nomeadamente, o método “Estrela”, não só para os jogadores, 

mas também para nós próprios, a escuta ativa, a criatividade e o Auto-Coaching.  

          Durante a tarde assisti à palestra do Dr. João Francisco Almeida que abordou o 

tema da prevenção de lesões e recuperação das mesmas. Foi referida a correlação entre a 

lesão e a performance individual e coletiva através de várias comparações entre o número 

de lesões e a longevidade das mesmas nas equipas da Primeira Liga Inglesa e ficou 

provado que as equipas que tiveram menos lesões e de grau de lesão inferior, alcançaram 

melhores resultados comparados às mesmas equipas do seu próprio nível. Foi também 

referido o que poderá potenciar o aparecimento das lesões, seja a força, a amplitude, a 

gestão da carga, a parte psicológica, os índices metabólicos e a própria nutrição do atleta. 

           Já na segunda, realizada no IPG (Ação de Formação de Futebol: Formar para jogar 

- desafiar meninos e meninas a jogar), foram vários os oradores, entre eles a Drª. Marisa 

Gomes que explicou como um Treinador deve encarar a Formação e dar a oportunidade 

a todos os jogadores, não se fixar sempre nos seus pontos mais fracos, mas sim potenciar 

os seus mais fortes. Ligou esta parte teórica à sua experiência na parte prática, dando 

vários exemplos concretos que aconteceram no seu percurso como treinadora de Futebol. 

o Dr. Rui Pacheco não esteve presente, devido a um problema pessoal de última hora. O 
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Dr. Paulo Gomes explicou como a nova direção do Sporting Clube de Portugal quer 

apostar de novo na formação e como tem sido essa aposta e os seus objetivos a 

médio/longo prazo. A Drª. Mónica Jorge falou das dificuldades que o futebol feminino 

tem em Portugal, mas que apesar disso o número de atletas tem aumentado nos últimos 

anos e também foi criada a seleção de sub 15, de futebol feminino. 

           Por último, o Dr. José couceiro retratou a forma como os pais podem ser 

prejudiciais à evolução e a experiência dos filhos. Procurou demonstrar que a 

especialização precoce dos jogadores é algo que temos de combater, pois é muito 

importante que os jogadores passem por diferentes posições e diferentes estímulos ao 

longo do processo de Formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte IV – Reflexão Final 
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4. Reflexão Final 

 

 Nesta última parte irei refletir sobre o meu processo de estágio, os aspetos 

positivos e os aspetos a melhorar e toda a minha envolvência no clube. 

 Foi sem dúvida um ano de grande aprendizagem. Cheguei ao clube com muita 

informação teórica, sobre o que fazer, como fazer, quando fazer, porquê fazê-lo, mas pela 

primeira vez, realmente, pude fazer.  

 O GDEP deu-me a oportunidade de não só cumprir aquilo que tinha prometido 

a mim mesmo, o de estagiar num clube profissional como também me deu a oportunidade 

de adquirir novos conhecimentos e aprofundar outros. Finalizada que está esta época, 

tenho de agradecer não só ao clube, mas também ao IPG, por me terem permitido tornar-

me num treinador muito mais exigente, mais competente e com um “novo acreditar nas 

suas capacidades”, sinto que a minha autoconfiança melhorou e isso deveu-se a todo este 

processo.  

 Acima de tudo e neste grande clube, devido à forma como é coordenado, como 

é visto o futebol de formação, como defendem o processo, aprendi a ser mais humilde e 

a saber que, quando trabalhamos afincadamente, com seriedade e verdade somos, mais 

cedo ou mais tarde, recompensados por aquilo que queremos fazer/desenvolver. Acima 

de tudo o GDEP ensinou-me a ser humilde, a aprender o significado deste enorme valor. 

 Sei que não acertei sempre, mas procurei sempre fazê-lo e isso foi sempre o 

meu principal objetivo. Em relação aos objetivos do clube, que visavam potenciar estes 

jogadores para disputarem na próxima época o campeonato nacional de Iniciados, sei que, 

sem dúvida alguma, os trinta e cinco jogadores que recebemos em setembro de 2018, hoje 

não são só melhores atletas como também melhores pessoas. Relativamente ao objetivo 

definido pela equipa técnica, que era alcançar a fase de apuramento de campeão, foi 

alcançado com sucesso o que nos deixou bastante orgulhosos do nosso trabalho. 

 Aprendi muito sobre a “gestão de egos”, a gestão de grupos, a periodização, o 

planeamento, com os meus treinadores, que era um dos meus grandes objetivos pessoais. 

 Também, em termos dos objetivos de estágio específicos e também definidos 

no GFUC, realizei com sucesso os testes técnicos, táticos, físicos e psicológicos, bem 

como promovi e realizei o projeto de promoção desportiva. 

 Apesar de achar minha Intervenção Pedagógica ao longo do ano bastante boa 

poderei sempre melhorar. Aspetos que posso desenvolver para me potenciarem ainda 
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mais enquanto treinador é a aumentar a velocidade de reação aquando surge o imprevisto, 

e ainda conseguir mais rapidamente adaptar os exercícios, nas situações quando esse 

mesmo imprevisto aparece. 

 Se  realizar uma ponte sobre as unidades curriculares com o estágio, finalmente 

posso referir que percebi a importância de muitas delas, pois todas contribuíram para o 

sucesso nesta minha fase final, obviamente que umas mais que outras, como foi o caso da 

Pedagogia do Desporto, da Psicologia do Desporto e do Exercício Físico, da Teoria e 

Metodologia do Treino, Planificação do Treino, Didática dos Desportos e a Observação 

e  Análise do Treino, foram sem dúvida alguma, as que se evidenciaram como as mais 

importantes  para mim, durante este longo processo de estágio. 

 Por fim, convém referir que estar inserido num contexto como o do Grupo 

Desportivo Estoril Praia, onde a exigência é máxima e mesmo assim ter conseguido ter 

autonomia e liberdade, foi um dos maiores desafios da minha vida. Foi seguramente uma 

grande experiência, que não vou esquecer e sinto-me ainda mais orgulhoso porque sei que 

pudemos ajudar alguns atletas a concretizarem os seus objetivos pessoais. Para a memória 

ficará sempre o meu último treino no Estoril, no qual e na Palestra de Final do treino 

informei os jogadores que esse seria o meu último treino nesta época, muitos deles vieram 

agradecer pessoalmente tudo o que fiz por eles, tudo o que os ajudei, mesmo aqueles com 

que eu fui, mesmo, muito exigente, incluindo aqueles que já sabiam que seriam 

dispensados. Esse reconhecimento de competências dos jogadores, juntamente com os 

Coordenadores, e até de alguns pais que me enviarem mensagens a agradecer tudo o que 

fiz pelos seus filhos, significou muito para mim e só posso agradecer profundamente por 

tudo o que o GDEP me proporcionou. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1 – Convenção de Estágio 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 – Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 – 3 Unidades de Treino de 17 a 22 de dezembro 

 

Estoril Praia Plano de Treino www.dossierdotreinador.com 46 

Plano de Treino 
Nº Jogadores 36  Microciclo 16 Mesociclo 5 Período Competitivo 

Data 17-12-2018, segunda-feira   Hora 19:15  Clima Frio sem chuva 

Volume 90 

Material  Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

-Bolas -Organização Ofensiva -Ligação em passe 
-Marcas -Princípios defensivos -Mobilidade 

 



 
 

     

1/4 
de 
campo 

Objetivo(s) específico(s) 
Mobilidade 
Combinações 
Finalização 

Objetivo(s) específico(s) 
Progressão 
Contenção 

Descrição e Organização Metodológica 
Descrição: 
Situação de GR+3x3+GR. Objetivo é marcar golo na baliza 
respetiva. 
Organização: 
A equipa que iniciou o jogo a defender depois vai atacar, 
mesmo que tenha recuperado a bola e feito golo na jogada 
anterior. A equipa que estava a atacar vai para as filas ao 
lado da baliza que atacou. Feedback: 
Campo grande com bola, campo pequeno sem bola, fixar 
alguém para criar superioridade, ao mínimo espaço rematar à 
baliza. 

Descrição e Organização Metodológica 
O exercício começa com um passe e a partir daí joga-se uma 
situação de 1x1 em que o objetivo é trabalhar uma boa contenção 
para recuperar a bola e conduzir por uma das duas portas. 

 

         



 
 

 

 

 

     
 

    
 

   

 



 
 

Objetivo(s) específico(s) 
Trabalhar a Dinâmica e a organização em situação de jogo 

Bolas Paradas 

Objetivo(s) específico(s) 
Força Resistente 
For

ça 

Re

ati

va 

Agi

lid

ad

e 
Descrição e Organização Metodológica 
Gr+10x10+Gr. Pode-se condicionar o golo, obrigando a ter 

que ir aos três corredores, ou outra variante qualquer. 

Descrição e Organização Metodológica 
Agachamento 
Ponte Glúteos no banco 
Agachamento saltado 
Lunge 
Agilidade 10m 
Bons dias estático 
Trabalho de estabilidade 
Lunge lateral 
Agachamento 1 perna 
Ponte de glúteos 
1 perna Agilidade 
5 m 
Prancha lateral adutores 
Prancha lateral adutores dinâmica 
Ponte de glúteos adutores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 – Ficha de Avaliação de Jogadores 

 
NOME FC DATA 

ESCALÃO Iniciados C1 

14 de novembro de 2018 
POSIÇÕES PREFERÊNCIAIS 

GR-DD-DCD-DCE-DE-MD-MCD-MCE-EXTD-EXTE-MO-AV-PL 

DCD-DCE  

 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS  COMPETÊNCIAS TÁTICAS 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A CORRIGIR ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A CORRIGIR 

Condução de bola; Passe; Cabeaceamento; Recepções orientadas Marcação individual e à zona. Contenção; 

Cobertura defensiva; Equilíbrio. 

Combinar com mais segurança em momentos de 

pressão e pouco espaço no sector defensivo,  
evitando acções individuais/colectivas de risco.  
Quando colega DC sai com bola controlada do 

sector, deve concentrar, ocupando espaço interior 

de forma a equilibrar a equipa posicionalmente. 

ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS A DESENVOLVER ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS A DESENVOLVER 

Finta Remate 
Jogo directo, quando há espaço e jogadores  

para explorar em combinação mais curta (de 

forma a manter posse de bola). 
Coberturas ofensivas, promovendo linhs de 

passe. 

  

COMPETÊNCIAS MENTAIS COMPETÊNCIAS FÍSICAS 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A CORRIGIR ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A CORRIGIR 

Demonstra agressividade na disputa de bola. 

É resiliente. Espirito de equipa. Postura em 

treino. 
Capacidade emocional para não reagir a 

provocações dos adversarios. 
Velocidade de deslocamento com/sem bola. 

Força. Resistência específica. Velocidade de reacção.Coordenação motora. 

ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS A DESENVOLVER ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS A DESENVOLVER 

Deve ser mais comunicativo. Comunicação (a nível táctico e relação com o 

grupo). flexibilidade. Flexibilidade; Velocidade de reacção.Coordenação 

motora. 

  

AVALIAÇÃO  INFORMAÇÕES 

         FICHA DE AVALIAÇÃO DE ATLETA  



 
 

4 

 1 - NÍVEL MUITO BAIXO                       

2 - NÍVEL BAIXO                                       

3 - NÍVEL OTIMO                                      

4 - NÍVEL BOM                                    5 - 

NÍVEL MUITO BOM 
Ficha de avaliação de Jogador realizado 

por: José Araújo 
 

Observações: 

Tem potencial para ser o melhor central do Plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 - Palestra Mental Coaching para Treinadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 - Palestra: Prevenção de Lesões ou Bom Treino= Recuperação da lesão: 

Parar ou adequar o Treino? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7 - Ação de Formação de Futebol - Formar para jogar - desafiar meninos e 

meninas a jogar 

 

 

 

 

 

 

 


