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Resumo 

O estágio curricular integra-se no plano de estudos do 3º ano da licenciatura em 

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

e Desporto, e tem na sua base a promoção de uma vivência em contexto 

profissionalizante. 

O presente estágio foi realizado no Sport Clube Penalva do Castelo, que se localiza 

no distrito de Viseu, e desenvolveu-se entre o dia 20 de julho de 2018 e 12 de maio de 

2019. De um ponto de vista funcional assumi funções de treinador adjunto-estagiário na 

equipa técnica da equipa de Futebol sénior que disputou o Campeonato de Portugal - Série 

B bem como a Taça de Portugal.  

O presente relatório discrimina todas as atividades realizadas na entidade de 

acolhimento ao longo das fases de integração, desenvolvimento e avaliação. Em termos 

gerais é possível concluir que se tratou de uma experiência muito enriquecedora, 

nomeadamente pela oportunidade de adquirir competências ao nível do planeamento do 

treino, do controlo de treino e da observação e análise de jogo.  

 

Palavras chave: Treino Desportivo, Treinador, Futebol, Planeamento do treino, 

Observação e Análise de Jogo.
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file:///C:/Users/Orlando%20Pinto/Downloads/Versão%20Alterações%20Finais%20Relatório%20de%20Estágio%20pós-júri.docx%23_Toc12884338
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Introdução 

Este documento enquadra-se na unidade curricular de estágio do plano de estudos 

do 3º ano da licenciatura em Desporto do Instituto Politécnico da Guarda na Escola 

Superior de Comunicação, Educação e Desporto. O seu objetivo passa por expor as 

atividades desenvolvidas no processo de estágio e assim constituir-se como um elemento 

central na avaliação desta unidade curricular. 

Na vida tudo o que realizamos hoje é resultado das decisões do passado, sendo 

que para essas decisões seguimos exemplos da família, ou de alguém que admiramos, e 

se hoje estou neste rumo devo salientar que tudo se deve a influência do meu pai que 

desde os 8 anos me acompanhou nas lides do desporto, mais concretamente na 

modalidade de futebol. 

A paixão por este desporto em particular foi crescendo com os anos, não era um 

fim de semana normal se não houvesse um jogo de futebol para ir ver, e assim fui 

crescendo, criando muita vontade de seguir esta área, onde foram surgindo novas 

experiências desportivas que me cativavam ainda mais a lutar por este futuro. O estar 

desde miúdo ligado ao desporto, fez-me no momento de decidir o meu futuro aos 18 anos, 

não hesitar e entrar no Instituto Politécnico da Guarda no Curso de Especialização 

Tecnológica em Treino Desportivo de Jovens Atletas. Foi uma das etapas mais 

atribuladas da minha vida, apesar de se constituir como o realizar de um sonho. Houve 

muitas coisas que abdiquei e uma delas foi a prática de futebol federado que, contudo, foi  

colmatada com a integração na direção do clube onde me formei, o Grupo Desportivo de 

Resende, a quem estou muito grato por me ter proporcionado a experiencia de estar num 

banco de suplentes a comandar as ‘’tropas’’.  Foi esta experiência que me fez realmente 

perceber que o meu futuro tinha de ser ligado ao mundo do futebol, e desde aí todas as 

minhas decisões são em função desse objetivo: o acesso à Licenciatura em Desporto, a 

seleção pelo menor de Treino Desportivo e por último o processo associado a este estágio 

curricular. 

Este estágio surge da insistência em encontrar um nível de futebol já elevado, por 

querer alcançar experiência no maior patamar do desporto, o nível sénior. Neste âmbito 

surgem os contactos estabelecidos com o meu colega Antonio Almeida, que tinha 

estagiado no Sport Clube Penalva de Castelo e que estabeleceu contacto de forma a que 
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eu pudesse integrar o projeto. O estágio curricular foi assim realizado na equipa sénior do 

Sport Clube Penalva de Castelo de 20 de julho de 2018 a 12 de maio de 2019, conforme 

convenção de estágio (Anexo I). 

Em termos estruturais o presente documento subdivide-se nas seguintes secções: 

capítulo I – Introdução e caracterização da entidade acolhedora, capítulo II - Objetivos e 

planeamento de estágio e capítulo III – Atividades desenvolvidas, tendo posteriormente 

a bibliografia e todos os anexos ao documento.  
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1. Caracterização da Entidade Acolhedora 

1.1.  Enquadramento sociogeográfico da instituição 

O Sport Clube de Penalva do Castelo situa-se no Concelho de Penalva do Castelo 

(Fig. 1), pertencendo ao distrito de Viseu, na região do Dão- Lafões. Um concelho com 

cerca de 7956 habitantes (Dados do Recenseamento Populacional de 2011). Sendo que a 

população da pacata vila de Penalva do Castelo, pertencendo a freguesia da Ínsua tem 

2066 habitantes (Dados do Recenseamento Populacional de 2011), sendo no centro da 

mesma que se situa a sede do Sport Clube Penalva do Castelo.  

 

 

Figura 1. Brasão de Penalva do Castelo 

1.2. Enquadramento desportivo 

O Sport Clube de Penalva do Castelo, fundada em 28 de agosto de 1945 com a 

denominação de Sport Club de Castendo. 

Em 1929, já existiria um grupo de futebol provavelmente ligado à Casa da Ínsua, como a 

sua denominação faz subentender - Flor de Liz Foot-Ball Club de Castendo (Castendo foi 

a designação que perdurou até 1957, agora Penalva do Castelo). (Veiga, 2013) 

 A instituição conta com várias épocas nos campeonatos nacionais em seniores, 

sendo que na época transata acabou por garantir o regresso aos campeonatos nacionais 

(Campeonato de Portugal), devido a ter alcançado o 2º lugar no campeonato da Divisão 

de Honra da Associação de Futebol de Viseu, na época 2017/2018. 

 Neste momento disputa a série B do Campeonato Nacional de Seniores, onde 

estão inseridas 18 equipas com um total de 34º jornadas, onde os dois primeiros 

classificados vão disputar a subida a Segunda Liga e os 5 últimos descem aos 

Campeonatos Distritais.  
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 A nível de formação, o clube tem neste momento 5 equipas a participar nos 

campeonatos distritais da AF Viseu, contando com os escalões de Benjamins Sub 11, 

Infantis Sub 12, Iniciados Sub 15, Juvenis Sub 17 e Juniores Sub 19. Conta ainda com os 

escalões de Traquinas e Petizes na pré competição e o escalão de Veteranos, estes apenas 

disputam jogos amigáveis.  

1.3. Estrutura Orgânica  

No que respeita à estrutura orgânica o clube é composto ao nível da gestão por 

três pessoas principais, Presidente, Tesoureiro e Vice-Presidente. Em relação à dimensão 

desportiva existe um diretor desportivo na equipa sénior a equipa técnica composta por 5 

elementos, a equipa médica composta por 2 elementos, a equipa de equipamentos 

composta por 3 elementos, na secção de formação temos um coordenador, e as equipas 

técnicas constituídas por pelo menos um treinador certificado como esta representado na 

seguinte tabela (Tabela 1).  

Tabela 1 Estrutura Orgânica 

Cargo Nome 

Presidente Carlos Matos 

Vice-Presidente João Luis 

Tesoureiro Fábio Fernandes 

Diretor Desportivo  João Luis 

Treinador Principal Filipe Amaral 

Treinador Adjunto Antonio Trindade 

Analista de Jogo Antonio Almeida 

Treinador Guarda Redes Antonio Rodrigues 

Treinador Estagiário  Orlando Pinto 

Fisioterapeuta Patrícia Silva 

 Enfermeira Formação Magda Mendes  

Técnico de Equipamentos Carmita / Nelsinho / Mika 

Coordenador Formação José Luiz 

 Treinador Sub 11 

Antonio Pinto 

Orlando Pinto  

 Treinador Sub 12 André Loureiro  

 Treinador Sub 15 

Francisco Sant’ana   

Renato Claro  

 Treinador Sub 17 

Luis Ferreira  

Orlando Pinto 

 Treinador Sub 19 

Rafael Santos  

José Monteiro   
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1.4. População-alvo 

Na tabela seguinte é apresentado uma tabela (Tabela 2) com a listagem do plantel 

que esteve disponível ao longo da época, esta estão representados dados como 

nacionalidade, data de nascimento, posição em campo, idade, altura, massa corporal, 

clube anterior e clube para onde saíram durante a época. Para efeitos da reserva da 

identificação pessoal de cada atleta optámos por usar um acrónimo. É apresentada 

também a média de idade, altura e massa corporal.  

Tabela 2 Plantel 

 

1.5. Recursos Espaciais  

O clube tem aos seu dispor, vários recursos espaciais, nomeadamente o Parque 

Desportivo Sant’Ana, o Campo Municipal da Cerca, o Pavilhão Municipal ‘’ Pavilhão 

Azul’’ e ainda conta com a Sede, que serve de sala de convívio e sala de reuniões.  

No Parque Desportivo Sant’Ana (Fig. 2), relva natural, treina a equipa Sénior, e 

duas equipas de futebol de 7 uma vez por semana, apenas sendo utilizado para competição 

pela equipa sénior.  

Nome Nacionalidade Data de nascimento Posição Idade Altura Massa Corporal Clube Anterior Saídas 

D.F. Portuguesa 30/03/1990 GR 28 1,9 88 Eletrico FC UD Vilafranquense (Janeiro)

C.B. Portuguesa 01/12/1997 GR 20 1,83 77 SC Penalva Castelo

N.C. Portuguesa 07/01/1989 DD 29 1,78 74 SC Penalva Castelo

D.A. Portuguesa 19/05/1998 DC/MDef 20 1,9 80 CR Ferreira de Aves

S.M. Portuguesa 23/08/1990 DC 28 1,78 80 SC Penalva Castelo

M.R. Portuguesa 04/04/1993 DC 25 1,86 83 SC Penalva Castelo

H.R. Portuguesa 29/07/1996 DC/DD 22 1,77 75 SC Penalva Castelo

L.P. Portuguesa 10/06/1995 DE 23 1,87 71 SC Penalva Castelo

R.B. Portuguesa 03/05/1997 MDef 21 1,75 75 SC Penalva Castelo

N.C. Portuguesa 03/08/1995 MC/Mdef 23 1,74 70 SC Penalva Castelo

R.S. Camaronesa 01/08/1999 MC 19 1,86 70 CD Nacional (JUN)

F.S. Portuguesa 13/09/1997 MC/MO 21 1,83 76 SC Penalva Castelo  Silgueiros (Dezembro)

P.D. Senegalense 24/04/1989 MO/AV 29 1,7 66 UD Sampedrense S/Destino (Abril)

R.S. Brasileira 11/04/1989 MO/AV 29 1,76 69 CD Fátima

S.B. Portuguesa 17/05/1999 MO/AV 19 1,73 69 SC Penalva Castelo

B.P. Portuguesa 19/02/1999 MC 19 1,81 * CD Tondela (JUN) CR Ferreira d'Aves (Setembro) 

R.P. Portuguesa 06/08/1999 AV/ME 19 1,83 68 Academico de Viseu (JUN) Lamelas (Dezembro) 

T.A. Portuguesa 26/11/1994 AV/MD 23 1,79 67 SC Penalva Castelo

R.S. Portuguesa 06/09/1997 AV 21 1,7 60 SC Penalva Castelo

M.R. Cabo Verdiana 02/10/1990 AV 28 1,83 73 GDCRSV Silgueiros

P. Portuguesa 21/06/1999 AV 19 1,77 68 CD Tondela (JUN)

K. Costa Marfinense 20/06/1992 AV 26 1,85 89 SC Salgueiros

R.A. Portuguesa 31/01/2002 GR 17 * * Juniores SCPC

D.A. Portuguesa 04/08/2001 MC 17 * * Juniores SCPC

F.S. Portuguesa 06/02/2001 AV 18 * * Juniores SCPC

H.Q. Portuguesa 16/08/2000 MC 18 * * Juniores SCPC

É.P. Luso-Angolano 05/07/1997 DE/AV 21 1,73 81 FC Alverca (Janeiro)

M.B. Portuguesa 06/08/1995 GR 23 1,8 68 AD Nogueirense (Janeiro)

Média 22,3 1,80 74,0
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Figura 2 Parque Desportivo Sant’Ana (Fonte: João Poças) 

No Campo Municipal da Cerca, treinam e competem as equipas de formação, 

sendo que esporadicamente também é utilizado pela equipa sénior (Fig. 3). 

 
Figura 3 Campo Municipal da Cerca (Fonte: João Poças) 

 

 No Pavilhão Municipal ‘’ Pavilhão Azul’’, treinam as equipas de pré competição, 

e a equipa de Sub-12 uma vez por semana (Fig. 4).  

 

Figura 4 Pavilhão Municipal ‘’ Pavilhão Azul’’ (Fonte: João Poças) 
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A sede funciona como local para todos os tipos de encontros ou convívios, local 

de concentração de partida para os jogos fora das camadas jovens, é o local onde se 

encontram todos os trofeus alcançados pelo clube. Neste local (Fig. 5), realiza-se também 

a reunião técnica semanal, tanto da direção como da coordenação dos escalões. 

 

Figura 5 Sede Sport Clube (Fonte: João Poças) 

 

 

1.6. Recursos Materiais 

 

O clube tem ao seu dispor uma grande variedade de material de treino que suporta 

o trabalho em todos os escalões, desde os sub 11 até aos séniores. Este material encontra-

se dividido entre os dois complexos desportivos disponíveis pelo clube. Para além da 

variedade é possível destacar que o estado de conservação é adequado permitindo uma 

boa diversidade a todos os treinadores nos seus exercícios. A Tabela seguinte (Tabela 3) 

representa todo o material disponível, a quantidade existente e o seu estado de 

conservação. 

Tabela 3 Recursos Materiais 

Material Quantidade Estado de conservação 

Bolsa Médica 5 Muito Bom 

Porta garrafas 8 Muito Bom 

Garrafas  60 Bom 

Arcos 12 Bom 

Cones Altos 25 Muito Bom 

Bastões 10+5 Razoável/Fraco 

Sinalizadores 70+30 Bom/Fraco 

Cones perfurados 14 Muito Bom 

Batões Slalom 20 Razoável  

Barreiras 2 Bom 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO | INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

  

ORLANDO PINTO | SC PENALVA DO CASTELO | 2019  8 

 

 

1.7. Recursos Logísticos e Canais de Comunicação  

Com a cooperação do Município de Penalva do Castelo, o clube dispõe de 

transportes para todos os escalões de futebol de 11, tanto em jogos como em dias de 

treino. Para isto acontecer o clube tem acesso a duas carrinhas de 9 lugares, uma destinada 

às necessidades do plantel sénior e outra destinada a formação. Em caso de necessidade 

são pedidas mais carrinhas ao município, ou o autocarro de 55 lugares.  

Como canal de comunicação o clube dispõe de um Facebook Oficial (Fig. 6), 

gerido pelo Diretor de Comunicação, João Poças, onde são transmitidas as informações 

semanais aos adeptos e seguidores. 

 

 

Figura 6 Facebook SCPC  

 

Coletes Verdes 20 Bom 

Coletes Vermelhos 15 Bom 

Coletes Azuis 21 Bom 

Coletes Laranja 27 Bom 

Mini Balizas 6 Bom 

Escada de treino 6 Bom 

Bolas  15 (por escalão) Muito Bom 

Bozu 1 Muito Bom 

Trampolim  1 Muito Bom 

Alteres/Barras 6+2 Bom 

Barreira  1 Bom 

Balizas 6+3 Muito Bom/Bom 

Carrinhas de transporte 2 Muito Bom 
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2. Objetivos e planeamento de estágio 

2.1. Áreas de Intervenção 

Como todas as organizações, é necessário delinear itens organizacionais de forma 

a que o funcionamento das mesmas seja organizado, desta forma foi deliberado no 

princípio da época que iria ter uma participação ativa em todas as fases do treino e no seu 

planeamento, em toda a secção de análise de jogo e no dia de competição responsabilidade 

na estruturação do aquecimento e posterior preenchimento de relatório de jogo.  

i) Planeamento e periodização do treino 

Em relação a estruturação do planeamento de treino foi definido que iria participar 

de forma ativa na preparação e planificação da parte inicial do treino, podendo explorar 

as minhas capacidades de criação e posterior implementação de exercícios.  

ii) Avaliação e controlo da performance 

No que respeita a avaliação e controlo da performance, foi delineado um plano de 

controlo de massa corporal e % de massa gorda durante toda a época.  

iii) Intervenção na sessão de treino e competição 

No que respeita ao processo de treino foi definido que ficaria responsável pela 

organização espacial e material dos exercícios, ativação funcional, hidratação e outros 

exercícios da parte fundamental da sessão. 

2.2. Fases de Intervenção 

2.2.1. Fase de Integração e Planeamento 

Nesta primeira fase foi necessária uma abordagem criteriosa ao percurso que 

vamos ter de percorrer, onde começamos por conhecer todos os intervenientes a que 

vamos estar ligados, a estrutura do clube, as suas instalações e recursos, e todo o 

funcionamento em termos de treino e jogo. Aqui inserem-se as primeiras tarefas de 

estágio como seja a pesquisa e análise de documentação sobre o clube, realização de 

inventários de material e planeamento da época desportiva.  

2.2.2. Fase de Intervenção  

Nesta fase enquadram-se as primeiras funções no terreno como seja a intervenção 

no treino, elaboração de fichas de observação de treino e jogo, planificação de tarefas de 

treino, controlo do perfil morfológico dos atletas (massa corporal, % massa gorda), 

observação do adversário, e outras tarefas inerentes ao processo de treino. 
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2.2.3. Fase de Conclusão e Avaliação 

Na fase final devemos considerar a análise de todas as tarefas desenvolvidas e 

conclusões sobre o nosso desempenho nas mesmas. Esta será ainda a fase da elaboração 

do relatório de estágio.  

2.3. Objetivos do estágio 

2.3.1. Objetivos Gerais 

• Assumir um compromisso de responsabilidade, assiduidade e dedicação no 

decorrer das atividades; 

• Desenvolver competências na comunicação através da intervenção com a equipa; 

• Atualizar o conhecimento científico, técnico e pedagógico, enquanto suporte para 

uma intervenção mais qualificada; 

• Intervir ativamente no processo de treino respondendo às exigências colocadas 

em contexto profissional. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar e avaliar o clube nas suas diferentes dimensões; 

• Intervir no domínio específico de treino em particular em exercícios de ativação 

funcional; 

• Avaliar e controlar o desempenho da equipa nas quatro componentes de treino. 

• Planear e observar o desempenho tático técnico da equipa e de adversários em 

contexto de competição; 

• Adquirir conhecimentos relativos à operacionalização de um modelo de jogo de 

uma equipa de futebol. 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO | INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

  

ORLANDO PINTO | SC PENALVA DO CASTELO | 2019  11 

 

2.4. Calendarização  

 

De seguida apresentamos a calendarização anual elaborada na presente época desportiva com intuito de uma melhor programação e 

panificação organizacional da época (Tabela 4).  

 

Tabela 4 Calendarização 
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Para perceber a dimensão da época foi realizado um calendário anual, onde se 

apresenta uma estimativa do trabalho a levar a cabo até final da época. Estavam então 

previstas 178 sessões de treino, 34º jornadas a contar para a Série B do Campeonato 

Nacional de Seniores, 1º Eliminatória da Taça de Portugal, fomos eliminados da prova. 

Na pré-epoca foram realizadas 21 sessões de treino e 8 jogos treino amigáveis. Durante a 

temporada estavam previstos de treino, sempre existisse paragem de campeonato. Estava 

ainda prevista a participação num torneio de homenagem em Santa Comba Dão (Anexo 

II). 

2.5. Horário de estágio 

Já com toda a informação da época, foi me possível realizar um horário semanal, 

onde tinha em conta todas as atividades de estágio e atividades complementares. Eram 

tidas em consideração as horas gastas na realização dos documentos de observação 

indireta, os treinos da formação, a reunião semanal do clube, os jogos da formação, e 

todos os treinos e jogos incluídos no microciclo semanal do estágio. De um ponto de vista 

geral é possível quantificar um total de 6 a 9 horas semanais para a atividade de scout, 16 

a 18 horas dedicadas a formação, cerca de 2 horas para reuniões, de 8 a 10 horas para 

treino de seniores e de 6 a 8 horas para jogos, perfazendo um total de 36 horas em média 

de contacto semanal. Tabela 5 apresenta este mesmo horário.  

Tabela 5 Horário Semanal 
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3. Atividades desenvolvidas 

Todas as atividades desenvolvidas estão assentes na modalidade de Futebol, que 

por sua vez se insere nos Jogos Desportivos Coletivos. Segundo Jorge Pinto (1996), a 

essência do rendimento no Futebol é tendencialmente tática ainda que dependa também 

de uma interligação adequada de todos os fatores físicos, técnicos, psicológicos e sociais. 

Para Barbosa (2014) o futebol compõe-se do somatório de elementos técnicos com e sem 

bola que, a todo o momento, devem servir um propósito maior, o elemento tático: 

ideologia coletiva que será reconhecida pelos diversos elementos de uma equipa, 

promovendo uma forma de resposta, a ação  

Neste sentido todas as atividades desenvolvidas ao longo da época foram assentes 

nesta ideologia que era partilhada por todos os elementos da equipa técnica. 

3.1. Planeamento e periodização do treino 

3.1.1. Modelo de jogo 

Garganta (1997), afirma que cada ação individual é coordenada com um projeto 

coletivo, onde os espetos técnicos, físicos estratégicos e táticos, se articulam em função 

das relações de oposição que se estabelecem, na procura de uma atuação eficaz. 

Discriminando um conjunto de guias de ação que se designa por Modelo de Jogo. Desta 

forma desde o início da época, que a equipa técnica procurou estabelecer princípios e 

rotinas perante as características dos atletas procurando definir princípios gerais e 

específicos em função dos 4 momentos de jogo.  

No que respeita ao processo ofensivo, na primeira fase de construção 

privilegiávamos a saída de bola curta pelos centrais, estes nesse momento procuravam 

uma linha de passe em largura, médios alas/extremos, ou uma linha de passe entre linhas, 

ponta de lança, neste momento o nosso médio criativo definia um corredor para tentar 

criar superioridade numérica e criar situações de rotura entre linhas ou espaço no corredor 

para o cruzamento.  

No processo defensivo procurávamos ter um bloco coeso, muitas das vezes em 

bloco médio tendo principal atenção o controlo da profundidade.  

Em momento de transição ofensiva o objetivo era logo a procura de espaço livre 

para possível progressão, utilizando muitas das vezes o jogo direto com a procura da 

profundidade. 
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Em transição defensiva o foco era impedir a progressão, com agressividade, 

orientando o jogo para os corredores. Neste momento era também importante a procura 

rápida da reposição das linhas defensivas e por consequência o equilíbrio defensivo.  

Estas características eram consideradas em cada unidade de treino, que em função 

do adversário eram otimizadas para que chegássemos ao jogo e essas fossem utilizadas 

da melhor forma. 

Dentro do modelo eram escolhidos, de entre os atletas disponíveis, os que melhor 

se adequavam ao sistema de jogo selecionado a utilizar face ao adversário a enfrentar no 

jogo seguinte. O sistema de jogo é a base para os processos defensivo e ofensivo que 

segundo Castelo (1996) são um conjunto de ações ofensivas e defensivas que se 

desenvolvem num determinado espaço e tempo de jogo.  Durante a época o mesmo foi 

variando, tendo sido os mais utilizados o 4-2-3-1, o 4-3-3 e o 4-4-2. As imagens seguintes 

retratam estes mesmos sistemas, tendo como fonte o sistema Instat Scout (Fig. 7, 8 e 9).  

 

Figura 7 Sistema 4-2-3-1 (Fonte: Instat Scout) 

 

Figura 8 Sistema 4-3-3 (Fonte: Instat Scout) 
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Figura 9 Sistema 4-4-2 (Fonte: Instat Scout) 

Outro dos momentos que tínhamos em consideração sendo muito preponderantes 

durante os jogos, eram os esquemas táticos, tanto ofensivos como defensivos. Este aspeto 

era tido em contas em cada unidade de treino, principalmente durante o final de cada 

microciclo, este aspeto de jogo é comprovado pelos 37% de golos marcados e pelos 41% 

de golos sofridos neste momento de jogo. O ataque a primeira bola, e a reação a segunda 

bola eram os momentos mais deliberativos, pois nestes momentos era necessária máxima 

concentração, onde quem tivesse um menor tempo de reação, mais perto estava só sucesso 

determinando o sucesso ou insucesso dos mesmos, assim o foco seria determinar um 

conjunto de movimentações de forma a tirar o melhor aproveitamento dos mesmo.  

 

3.1.2. Microciclo e unidade de treino 

‘’. Treinar no limite exige a mentalidade de treino no limite. Portanto, a 

mentalidade, está antes da ação’’ Rui Faria citado por Lourenço e Ilharco (2009). 

 Em cada microciclo, os fatores determinantes estavam sempre 

dependentes de várias questões a se colocar, como ‘’O que queremos?’’, ‘’como 

queremos?’’ E ‘’porque que queremos?’’. A primeira questão obtínhamos uma resposta 

perante as nossas ideologias para o jogo e perante a reflexão sobre o microciclo anterior. 

Na segunda questão as respostas eram provenientes da parte estratégica, onde eram tidas 

em consideração diferentes fatores técnico/táticos tendo em vista o próximo jogo, por 

último era pensado o porque das nossas escolhas para cada momento do microciclo. 

Matvéiev (1997) afirma que a periodização possui como objetivo proporcionar ao 

atleta nas competições a forma desportiva, que é o estado no qual o atleta está preparado 

para a obtenção de resultados desportivos. Este fenómeno é composto por vários aspetos, 
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pelo aspeto físico, psicológico, técnico e tático para obtenção dos resultados, sendo 

somente com a existência de todos estes componentes possível à afirmação que o atleta 

se encontra em forma.  

Com base nas quatro componentes procurou-se encontrar um modelo que nos 

oferece-se estes fatores como base e que fosse de encontro as tendências contemporâneos, 

e ai existe uma ligação ao modelo pendular que foi introduzido por Arosiev (1971) e 

posteriormente aperfeiçoado por outros autores, este modelo baseia-se no contraste dos 

efeitos de treino no organismo dos desportistas por meio de uma alternância pendular 

sistemática entre cargas de treino gerais e específicas, sendo que com o aproximar das 

competições aumentam-se as cargas específicas e reduzem-se as cargas de carácter geral. 

Pretende-se com este tipo de periodização que os praticantes entrem e saiam de forma 

desportiva, dependendo diretamente do quadro competitivo. (Afonso & Pinheiro, 2011). 

Segundo Bompa (2002) “periodização tem origem na palavra período, que é uma 

porção ou divisão do tempo em pequenos segmentos, mais fáceis de controlar, 

denominadas fases”, aqui surge a divisão em três grupos, macrociclo de treino, mesociclo 

de treino e microciclo de treino. É com este último, o microciclo (Tabela 6) que era 

estruturado o nosso planeamento, tendo por base o tempo disponível até ao próximo jogo 

do campeonato (período máximo de 2 semanas).   

Tabela 6 Microciclo 

 

O treino é um processo formativo-pedagógico que procura correlacionar as ações 

motoras possíveis, conhecidas à partida ou desconhecidas, com os princípios e 

subprincípios do modelo de jogo. A repetição incide sobre a tarefa desejada, dentro do 

modelo de jogo adotado. O exercício ou exercícios procuram orientar os comportamentos, 

através da apresentação de diferentes estímulos; busca-se a repetição refletida, onde cada 

jogada é diferente da anterior (António Barbosa, 2014). 
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Em cada unidade de treino era descrita a sua organização, que ao inicio era em 

formato de papel (anexo IV ) e depois passou a formato digital com ajuda da plataforma 

Easy2Coach (anexo V), as funções eram divididas por cada elemento da equipa técnica, 

na parte inicial, de ativação funcional, eu e o mister Trindade definíamos o tipo de 

exercício a aplicar no treino, adequando segundo os parâmetros definidos no microciclo, 

esta função acontecia normalmente 1 hora antes de cada treino, onde já tínhamos acesso 

a parte fundamental do treino que era planeada pelo mister Filipe, na parte de retorno à 

calma era confinada ao mister António que ficava responsável pela mesma, em 

simultâneo o mister Toni, planeava a parte de treino especifico de guarda-redes. 

Durante as sessões, tinha tarefas como controlo de material, sendo a principal 

tarefa durante a fase de integração, na fase seguinte passei a ter controlo no tempo de 

transição, onde era realizada a hidratação dos atletas, alongamentos (estáticos ou 

dinâmicos), coordenando esta tarefa, onde o maior entrave era manter o foco do grupo no 

exercício a fazer.  

Com o passar do tempo fui assumindo gestão de tarefas da parte fundamental, 

principalmente quando esta estava dividida em vários grupos, onde assumi o controlo dos 

feedbacks, aqui sobressaia-se a minha capacidade de instrução, direcionada ao 

melhoramento técnico e tático.  

Nesta fase assumia também a gestão de exercícios específicos como esquemas 

táticos (livres, cantos, penaltis, lançamentos ofensivos no último terço do campo), aqui 

muitas das vezes tornava-se treino individualizado, dando instruções técnicas de como e 

para onde queríamos que a bola fosse em certos momentos dos esquemas táticos. Neste 

ponto recordo-me de uma situação, em que estive dedicado 20 minutos com um atleta a 

bater livres laterias e no jogo seguinte um dos nossos golos resulta de uma cobrança que 

tinha sido pedida e executada no treino, para um treinador é uma recompensa por todo o 

trabalho e dedicação.  
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3.2. Observação e análise do desempenho competitivo 

Garganta em 1997, realça que o jogo de futebol a um nível de exigência elevado 

tem por norma um fundamento coletivo, que implica que as ações levadas a cabo pelos 

jogadores devem estar confinadas ao modelo de jogo da sua equipa. A figura 13 

representa as três componentes a ter em quanta para a resolução de uma situação de jogo, 

a estratégica aliada a tática, a situação e as suas questões (objetivo, momento, espaço, 

forma) e o resultado da ação, mostrando a sua ligação direta de efeito causa.  

 

 

 

 

 

 

 

Por sua vez, para Sarmento (2012) a observação e análise do jogo passa por um 

incremento possível aos treinadores como forma de obter estratégias para incrementar a 

eficiência dos procedimentos permitindo toda a recolha de informação importante para 

cada um. 

De forma a potenciar o trabalho de observação tanto da própria equipa como do 

adversário, a Federação Portuguesa de Futebol oferece a todos os clubes que participam 

neste Campeonato de Portugal, uma licença de utilização da plataforma digital Instat 

Scout (Fig. 11) (https://instatscout.com/ ou https://new.instatscout.com/).  

Figura 10 Dimensão Estratégico-Tática (Adaptado Garganta, 1997) 

Figura 11 Página Inicial ''Instat Scout'' 

https://instatscout.com/
https://new.instatscout.com/
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Esta plataforma disponibilizava o perfil individual e coletivo de cada equipa (Fig. 

12), onde podemos ter acesso a todos os jogos realizados no campeonato, sendo que 

também é possível ver dados estatísticos com vídeos cortados dos diferentes momentos 

de jogo assim como das ações individuais e coletivas.  

 

Figura 12 Perfil da Equipa ''Instat Scout'' 

3.2.1. Observação da própria Equipa 

A análise do jogo é compreendida como estudo rigoroso que surge da observação; 

no caso do futebol, do desempenho dos jogadores, das equipas, dos adversários e dos 

árbitros (Barbosa, 2014). No que respeita à observação da própria equipa adotámos dois 

tipos de observação: direta e indireta. 

O relatório de jogo era uma ferramenta de diagnostico e avaliação final de toda a 

preparação que existia posterior ao treino, onde eram apontadas diferentes ações de jogo 

de forma direta ou indireta, realizados por mim ou tendo acesso a plataforma Instat Scout. 

Estes relatórios foram se adaptando perante as necessidades que eu achava mais 

relevantes.   

Na observação direta era feito um relatório dividido por partes (1º parte / 2º parte) 

onde ia apontando ações, individuais ou coletivas, erros, golos e como foi construído o 

mesmo, disciplina (amarelos, vermelhos), cantos ofensivos e defensivos, e substituições. 

Este documento foi sofrendo alterações, como demonstram os anexos VIII e IX. 

Durante a pré-epoca era utilizado um relatório para ir dando dados quantitativos 

ao treinador durante os jogos de preparação, deixou de se utilizar com a utilização 

posterior do Instat Scout (Anexo XI).  
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Os dados qualitativos e quantitativos do jogo eram disponibilizados na plataforma 

Instat Scout após cada jogo, eram gerados dois relatórios (Anexo XII e XIII) com dados 

estatísticos, com informações de ações individuais e coletivas da própria equipa e do 

adversário, com grafismos de tendências e com uma nota individual a cada jogador que 

eram analisados e refletidos.  

3.2.2. Observação do adversário 

Não é possível treinar sem saber como está a equipa e sem conhecer o adversário. 

Desta forma, a análise do jogo não pode estar fora da bagagem diária do trabalho do 

treinador (Jesualdo Ferreira citado por Neto & Matos, 2008). 

Durante a época tentei sempre que possível fazer análise direta ao adversário, e 

infelizmente por dificuldades de horários com a maior parte dos jogos a decorrer em 

simultâneo ou jogos a distâncias superiores a 100km da minha residência tornando-se 

dispendioso a deslocação aos mesmos, assim apenas foi possível por uma vez, na 

4ºjornada no jogo Cinfães vs. União da Madeira (jogo realizado numa segunda-feira por 

ter sido adiado devido a questões climatéricas adversas na deslocação da equipa visitante) 

este último que seria o adversário na 6ºjornada. (Anexo X). Neste sentido a observação 

do tipo indireta acabou por ser dominante. 

Era necessário entender o modelo de jogo do adversário. Eram observadas as 

ações individuais dos jogadores que perfaziam um conjunto de movimentações coletivas 

de forma a retirar tendências mais evidentes do seu jogo praticado.  

Desta forma foi me confiada a missão, em conjunto com os restantes treinadores 

adjuntos da equipa, a criação de dois documentos semanalmente, enviados ao treinador 

principal, o primeiro até terça-feira (anexo VI) e o segundo até sexta-feira (anexo VII), 

este processo demorava entre 4/5 horas a realizar. No primeiro documento eram inseridas 

as observações realizadas em cerca de 2/3 jogos do adversário das jornadas anteriores, 

primeiro ponto era contextualizar a organização da equipa onde nos focávamos em 5 

momentos de jogo: 

i)  Fase de construção, aqui o objetivo era perceber que tipo de saída era mais 

utilizada, se em posse ou jogo direto pelo Gr, como se organizavam (saída pelos centrais, 

pelos laterais ou pelo médio defensivo), quais as tendências de passe realizada pelos 

primeiros homens de construção (jogo direto ou jogo em apoio), com esta analise 
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percebíamos como devia de funcionar a nossa pressão a saída de bola, variando no 

condicionamento dado na mesma. 

ii) Organização Ofensiva, neste pronto o foco era perceber as dinâmicas da 

estrutura em momento de posse nos diferentes setores e corredores do campo 

(lateralidade, profundidade, roturas), como se comportavam, quais o espaço explorado 

(interior/exterior), quais as tendências individuais para criação de jogadas 

(tabela/transporte em progressão).  

iv) Transição Ofensiva, este momento de jogo distingue-se pela sua 

capacidade de reação ao ganho da bola, e desta forma o nosso objetivo era detetar como 

era efetuada essa reação perante os diversos momentos de jogo. Qual a metodologia 

utilizada (profundidade com exploração da linha defensiva, progressão/desequilíbrio) e 

perceber qual o espaço mais atacado neste momento (central ou corredores), com isto 

detetar se a equipa prefere acelerar o jogo e tentar aproveitar o desequilíbrio ou então 

pausar o jogo e entrar em organização ofensiva.  

v)  Organização Defensiva, tal como na organização ofensiva o foco era 

perceber as dinâmicas da estrutura, e aqui eram assentes em detetar a sua organização 

(sistema tático, quantas linhas, tipo de bloco), e com isto encontrar debilidades a explorar 

nestes momentos. Perceber o tipo de pressão, se condiciona a saída do adversário, se 

orienta a pressão para algum corredor em específico e se existe espaço entre linhas ou 

espaço interpessoal (distancia lateral/central, controlo da profundidade, existência de 

homem de coberturas, se acompanha Homem x Homem ou se é por zonas).  

vi)  Transição Defensiva, neste ponto procuramos perceber como é a reação 

individual e coletiva a perda da posse, se tem uma reação espontânea ou se existe 

movimentação de contenção e equilíbrio. Neste momento o foco é detetar movimentações 

coletivas em que possamos explorar (vulnerabilidade interior ou exterior, recuperação 

individual passiva, espaço setorial existente).  

Neste documento também era inserida informação quantitativa (classificação 

atual, pontos, nº jogos, nº vitórias, nº derrotas, nº empates, golos sofridos, golos marcados, 

sequencia de resultados), uma estrutura dos últimos dois 11 iniciais (substituições, 

minutos de jogo, disciplina, golos), continha também uma informação gráfica com a 

tipologia de golos e percentagens de ações de jogo da própria equipa e dos adversários 

(média de chances, média ataques posicionais, média contra ataques, média cruzamentos 

de bola parada, média de livres, penaltis e média de pressão) (fonte: instat scout). Num 
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último diapositivo era colocada observações/sugestões como foco a ter em atenção 

(dependência de jogadores, ausências por lesão, ausências por disciplina, 

vulnerabilidades evidentes, qualidades evidentes).  

No segundo documento era realizada uma análise individual onde eram 

destacados pontos fortes e pontos fracos de cada jogador, com nome, nº, altura e posição 

mais utilizada, onde existia uma previsão do 11 inicial.  

3.3. Análise da prestação ao longo do Campeonato de Portugal 

Apesar de ter terminado a Divisão de Honra da AF Viseu, 2017/2018, na segunda 

posição, o SC Penalva do Castelo foi convidado a participar no Campeonato de Portugal 

desta época (2018/2019), face à vaga deixada em aberto pelo campeão, Lamego, que 

abdicou de participar no terceiro escalão do futebol português. 

Tivemos um arranque fantástico na Série B, em que vencemos alguns dos candidatos ao 

Play-Off, aquela inesquecível vitória em Lourosa onde aos 5 minutos de jogo vencíamos 

por 0-2, eramos terceiros ao cabo de dez partidas, esta podemos considerar a 1º fase da 

época.  

A partir dai houve um ponto de viragem, uma nova página sem retorno que nos 

fez sofrer até a fatídica 31º Jornada onde confirmou-se a descida de divisão. Neste período 

apenas vencemos um jogo neste período (2-1 sobre o Mêda).  Contas finais feitas, fomos 

os 16º classificados, como representa a tabela 7, com 28 pontos na Série B do Campeonato 

de Portugal (Tabela 8), resultantes de 7 vitórias, 7 empates e 20 derrotas em 34 partidas, 

nos quais marcou 27 golos e sofreu 66 golos. 
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Tabela 7 Desempenho Competitivo 

 

A experiência na prova rainha do futebol português, a Taça de Portugal, foi uma 

curta viagem, acabamos por ser eliminados na 1º eliminatória pelo Anadia (3-1), clube 

candidato ao Playoff da Serie C do campeonato (3º classificado). Neste jogo os esquemas 

táticos fizeram a diferença aos sofremos os 3 golos de canto.  

Tabela 8 Classificação Final (Fonte: zerozero.pt) 
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3.4. Controlo da assiduidade dos atletas 

As inovações tecnológicas perdem força caso a organização não disponha de um 

património humano efetivamente comprometido com o trabalho e que nele encontre 

condições de autorrealização e crescimento (Bastos, 1993). Neste sentido foi assumido 

como compromisso por parte de todos os intervenientes (jogadores, equipa técnica, 

equipa médica) o controlo da informação relacionada com a assiduidade de todos os 

atletas a cada unidade de treino, cumprindo assim o regulamento interno do clube. 

 

Figura 13 Logótipo ''Easy2Coach'' 

Foi disponibilizada à equipa técnica por parte do Treinador Principal uma 

plataforma digital com necessidade de subscrição monetária, denominada de ‘’ 

Easy2Coach’’ (Fig. 13), que permitia marcar a assiduidade em cada seção de treino, 

fazendo o controlo da mesma utilizando quatro possibilidades, ‘’presente (verde)’’, 

‘’presente c/lesão (azul)’’, ‘’falta justificada (amarelo)’’, ‘’falta injustificada 

(vermelho)’’. Como demonstram as seguintes imagens (Fig. 14 e 15), dentro do separador 

temos a possibilidade de ver a lista de jogadores, selecionando as possibilidades descritas 

anteriormente. Eu assumi esta tarefa e por este motivo no fim de cada unidade de treino, 

era a primeira tarefa que realizava ao chegar ao balneário, onde a maior dificuldade era 

saber o motivo das ausências na sessão, para colmatar isso questionava sempre o treinador 

principal esclarecendo logo as dúvidas.  
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Figura 14 Listagem da Unidade de Treino ''Easy2Coach'' 

 

 

Figura 15 Tipo de Presença na Unidade de Treino ''Easy2Coach'' 

 

  

Este registo era depois utilizado no final de cada mês, para a elaboração de uma 

tabela mensal de assiduidades (anexo III) que posteriormente era enviada a direção do 

clube para controlo da mesma, tendo como objetivo perceber o compromisso de cada 

atleta, onde se podia verificar também o tempo de paragem por lesão, comparando com 

o registo do departamento médico. 
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Easy2Coach revelou-se assim um instrumento fundamental de controlo de treino, 

sendo uma plataforma paga mostrou que o investimento é recompensado pela qualidade 

estrutural que oferece, sem dúvida no futuro irei procurar ter disponível esta plataforma 

e procurei a divulgação junto dos meus colegas. 

3.5. Avaliação Morfológica  

Atualmente a maioria dos desportos apresentam características morfológicas e 

neuro motoras específicas às suas necessidades, tornando-se evidente que essas variáveis 

influenciam no desempenho dos atletas (Silva & Silva, 2004). Assim sendo, com os 

recursos disponíveis, procuramos avaliar os atletas a nível morfológico, nesta avaliação 

recolhemos dados como massa corporal e % de massa gorda, (Anexo XIV) como esta 

representado nos gráficos seguintes (figura 16 e 17).  

 

Figura 16 Média Massa Corporal 
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Figura 17 Média Massa Gorda 

Como podemos verificar a média da massa corporal foi sofrendo pequenas 

alterações, não existindo uma correlação direta em termos desportivos, já em termos de 

média de percentagem de massa gorda verifica-se uma correlação direta com os 

momentos da época em que se percebe que quando a equipa atingia os resultados 

pretendidos os indicies eram mais baixo, tendo aumentado com o acumular de resultados 

negativos, permitindo ver que o compromisso da equipa desceu claramente como 

representa o figura 18.  

 

Figura 18 Relação Classificação / Média de Massa Gorda (%) 
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Para obter estes dados foi utilizada uma balança de bio impedância (Balança 

Tanita BC-543). (Fig. 19) 

 

Figura 19 Balança ''Tanita BC-543'' 

3.6. Atividades complementares 

3.6.1. Projeto de promoção 

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, O Processo de Certificação da FPF 

teve início em Janeiro de 2015, com o intuito de dar resposta à legislação prevista sobre 

esta matéria, Lei 28/98, de 26 de Junho (entretanto substituída pela Lei 54/2017, de 14 de 

Julho) - “Para efetuar o registo de Contratos de Formação Desportiva (CFD), na respetiva 

Federação, o Clube tem que obter a Certificação como Entidade Formadora.”. Para além 

do imperativo legal, o processo assumiu desde o início o objetivo de avaliar, reconhecer 

e certificar a atividade de todas as Entidades que disponibilizam formação nas 

modalidades de futebol e futsal a jovens praticantes até aos 19 anos e, dessa forma, 

contribuir de forma decisiva para elevar os padrões de qualidade do processo de formação 

dos praticantes em Portugal. Decorridos 3 anos, o processo acolheu e avaliou cerca de 60 

Entidades com formação na modalidade de futebol, essencialmente de Clubes da I e II 

Liga, mas também já de alguns Clubes do Campeonato de Portugal e das divisões 

distritais. (anexo XV) 

Sendo o SC Penalva do Castelo um clube que milita no Campeonato de Portugal, 

deu início a este processo de certificação. O meu papel passou por cooperar na recolha de 

informações dos colaboradores da instituição (Dados pessoais, currículo e certificado do 

registo criminal), esta recolha tornou-se na maior barreira devido a falta de estrutura da 

entidade, pois todos os documentos tiveram de ser recolhidos um a um por não existir 

uma organização destas informações já pré-estabelecida. Contribuí também na criação de 

todos os documentos necessários para este processo (Missão, Visão, estrutura pedagógica 
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e metodológica). Tive a oportunidade de estar presente na reunião, no dia 30/01/2019, de 

avaliação intermédia com uma comissão administrativa destacada pela Federação com 

intuito de guiar e avaliar este processo, desta reunião surgiu um documento orientador 

com indicações precisas com o objetivo de detetar quais os passos a seguir (anexo XVI). 

Esta experiência permitiu-me conhecer o plano de ação que a Federação 

Portuguesa de futebol pretende implementar nos próximos anos, desta forma deixa-me 

preparado para qualquer projeto desportivo que integre sendo que existira uma unificação 

das estruturas organizacionais.  

O maior problema que encontro neste processo é a adaptação a uma realidade 

vivida no interior do país que condiciona todo este processo, sendo uma tarefa muito 

complicada para a realidade de muitos clubes desta região.  

No seguimento do Processo de Certificação Federação Portuguesa de Futebol 

sentiu-se uma extrema necessidade de rever todos documentos técnicos do clube ao nível 

metodológico e pedagógico, desta forma procurei determinar objetivos concretos que 

fossem determinantes para o melhoramento da estrutura organizativa da instituição. 

i)  Renovação de todos os modelos de planeamento de treino; 

ii) Atualização dos moldes pedagógicos da instituição segundo as diretrizes 

internacionais nos diferentes escalões; 

iii) Renovação das listagens de praticantes da associação, procurando um 

programa de software destinado ao mesmo; 

iv) Elaboração de modelos de desenvolvimento, maturação e etapas de 

aprendizagem perante as faixas etárias; 

Em termos de impacto na organização expectou-se uma melhor organização da 

entidade na atual época e na preparação da nova época desportiva. 

Este projeto foi realizado após a realização da reunião com a Federação 

Portuguesa de Futebol, tendo sido bem aceite por toda a estrutura do clube, 

nomeadamente o elogio por parte do treinador dos sub 17, e a resposta positiva pelos 

restantes, onde tentei perceber qual o impacto do projeto no desenvolvimento pedagógico, 

metodológico e organizacional da instituição. 

Acabei por não continuar este trabalho pedagógico devido a rutura que existiu 

posteriormente com a direção.  
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3.6.2. Intervenção adicional na formação do SC Penalva 

Face à minha disponibilidade e compromisso com o clube e estando a residir na 

vila de Penalva do Castelo, surgiu o convite da direção do SC Penalva do Castelo para 

cooperar na formação do clube. Desta forma integrei os quadros das equipas técnicas dos 

escalões de Sub 11 e Sub 17 desempenhando funções como treinador-adjunto. Tive 

também o prazer de poder estar presente nos escalões de Sub 15 e Sub 19 como treinador 

devido a ausência dos seus treinadores principais durante os jogos do seu campeonato. 

No escalão de Sub 11, estava presente nas sessões de treino, segundas e quartas, 

pelas 18h onde cooperava normalmente com trabalho especializado de treino de guarda 

redes, focando-me no desenvolvimento das capacidades (agilidade, coordenação, 

velocidade, força, reflexos). Devido a divergências com os métodos de trabalho do 

treinador principal fui me afastando da equipa, chegando mesmo a um afastamento em 

meados de fevereiro.  

No plantel de Sub 17, estava presente nos treinos, terças, quintas e sextas, pelas 

18h30, onde o foco estava na cooperação do planeamento de treino em conjunto com o 

treinador principal e muitas das vezes no controlo total na gestão de treino, o que me 

possibilitou potenciar as qualidades de líder. Mais uma vez, tive de abandonar 

infelizmente a equipa técnica, depois de um acumular de situações que não me permitiram 

continuar.  

3.6.3. Intervenção adicional Dínamo Clube da Estação 

Depois de ter saído da formação do SC Penalva do Castelo surgiu o convite para 

integrar os quadros de umas das mais bem-conceituadas escolas de formação da região, 

Escola de Futebol Dínamo Clube de Estação, a este convite devo agradecer ao Mister 

António Trindade que me abriu a porta a esta oportunidade.  

Nesta instituição fui recebido de braços abertos, onde encontrei a melhor estrutura 

organizacional que até hoje tive presente, um quadro de professores muito competentes, 

e uma coordenação impecável que me fizeram crescer como profissional. Aqui estou 

destacado a planear e dirigir treinos nos escalões de formação dos sub 5 aos sub 9, e 

também na gestão da equipa em encontros promovidos pela Associação de Futebol de 

Viseu.  

Tive também um papel de gestão associativa desempenhando funções no processo 

de organização do 24º Campo de Férias AnimoDínamo, aqui estive responsável pelo 
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processo de candidatura ao programa do Instituto Português de Desporto e Juventude, 

denominado de Férias em Movimento. Fiquei também na gestão de outro projeto do 

Instituto Português de Desporto e Juventude, denominado de Geração Z, que consistiu 

numa tarefa de Gestão desportiva e associativa e outra de Levar o desporto ao lar, 

estando inserido com mais 3 jovens nestas tarefas, o Antonio Almeida, a Catarina e o 

Pedro ‘’Skuba’’.  

Participei ativamente no planeamento e organização nas celebrações do Dia do 

Pai, Dia da Mãe, Memorial José Correia e 21º Aniversário da Escola de Futebol, tendo 

ainda mais enriquecido as minhas competências.  

3.7. Participação em eventos formativos 

Durante estes meses, tive oportunidade de estar presente em três formações 

ligadas a área especifica de futebol. No primeiro realizado na cidade de Viseu, no dia 21 

de setembro de 2018, com o nome ‘’Planeamento do Treino / Métodos e Estratégias 

Transversais’’ (Fig. 20). Neste evento destaco a presença de Pepa (era o atual Treinador 

do CD Tondela), onde a sua experiência e informação me fizeram repensar os moldes que 

utilizava no meu estágio no que concerne a observação e analise de jogo.  

 

Figura 20 Planeamento do Treino / Métodos e Estratégias Transversais 

Num segundo congresso que se realizou na cidade de Vila Real, na UTAD, no dia 

20 de março de 2019, com o nome ‘’VI Congresso de Futebol’’ (Fig.21), destaco a 

oportunidade de ouvir o meu antigo docente, António Barbosa e a sua visão metodológica 

do treino, e ainda o prazer em ouvir Nuno Manta Santos (Ex. treinador do Feirense) e 

Luis de Castro (era o atual treinador Vitória SC), onde as suas visões e conhecimentos 

me fizeram querer crescer, e atingir o sucesso tendo como base o trabalho e dedicação ao 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO | INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

  

ORLANDO PINTO | SC PENALVA DO CASTELO | 2019  32 

 

jogo e ao treino. Nota: Não foi possível ter certificado de participação porque apenas eram 

emitidos para treinador com necessidade de creditação.  

 

Figura 21 VI Congresso de Futebol 

 Por último e não menos importante, pude estar presente mais uma vez numa 

formação da nossa instituição, no dia 27 de maio de 2019, com a sua denominação de 

‘’Formar para jogar/Desafiar meninos e meninas a jogar’’ (Fig. 22) , onde tenho de realçar 

a presença do Diretor Técnico da Federação Portuguesa de Futebol, José Couceiro, que 

por sua vez me respondeu diretamente a questões técnicas sobre o Processo de 

Certificação da FPF, e onde esclareci questões ligadas ao associativismo.  

 

Figura 22 Formar para jogar/Desafiar meninos e meninas a jogar 
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4. Reflexão Final  

Mais um desafio superado, mais uma etapa conquistada onde pretendi pôr em 

prática 3 anos de aprendizagem. Desafiei-me a estar neste nível alto, a entrar numa equipa 

técnica competente onde sabia que os desafios seriam imensos. Tínhamos objetivos 

coletivos que não foram totalmente atingidos embora eu tenha sempre tentado contribuir 

de forma significativa, não obstante as dificuldades que foram imensas. 

O convite por parte da Federação Portuguesa de Futebol surgido já “em cima da 

hora” fez com que o plantel fosse fechado mais tarde que o normal. Na prática, durante a 

pré-época e nas primeiras jornadas do campeonato o plantel ia sofrendo alterações, com 

entradas e saídas, o que embora não tivesse tido importância no início da época mais tarde 

se veio a refletir-se. Quando perdemos o primeiro jogo, em Cesar, percebemos desde aí 

que tipo de campeonato era, pois, a maioria do plantel, fazia a sua estreia num 

Campeonato Nacional. Foi este primeiro embate que nos fez perceber que era um 

campeonato de duelos individuais, de velocidade, de processos simples e de uma grande 

necessidade de análise e observação de jogo. A verdade é essa, tirando esse primeiro jogo 

(derrota por 3-1 em casa do Cesarense) e o jogo em Gondomar, onde também perdemos, 

fomos uma equipa, nesse início de campeonato, que fez da entreajuda e do coletivo a sua 

grande arma. Fomos muito compactos nesse início e, com alguma sorte à mistura, tivemos 

essas boas vitórias que nos colocavam no 3º posto da classificação com 19 pontos. A 

partir daqui começaram a surgir os fatores que são difíceis de controlar, as lesões 

sucessivas, a pouca versatilidade do plantel, a queda amímica da equipa, e os conflitos 

internos dentro do balneário, com atritos individuais que prejudicaram todo o grupo, 

levando-nos a serie de maus resultados que culminou no insucesso co a descida de 

divisão. 

Se considerarmos uma análise a nível estrutural e organizacional podemos 

também identificar fatores que contribuíram para este desfecho. Em primeiro lugar temos 

de perceber que o nível era exigente, tanto em termos monetários, como em termos de 

logístico (viagens longas e obrigatoriedades regulamentares). Depois perceber o contexto 

em que nos encontramos, nomeadamente ao nível da situação geográfica associada ao 

combate desleal com o litoral do paìs que tem acesso a mais e melhores recursos humanos, 

apoios financeiros entre outros. Depois é ainda importante perceber que, na minha 

opinião, o planeamento da época não foi o mais adequado. Reporto-me a recrutamento de 
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jogadores, planeamento estrutural por parte da direção, erros de gestão desportiva. Isto 

tudo ligado aos maus resultados culminou numa missão muito difícil para a equipa 

técnica, que também foi cometendo erros, como sempre soubemos admitir. 

Em termos individuais este estágio foi muito benéfico já que me proporcionou o 

desenvolvimento de um conjunto de competências, nomeadamente:  

• Planificação de unidades de treino tendo em vista os vários fatores a ter 

em consideração no treino de atletas de diferentes faixas etárias:  

• Intervenção e organização da unidade de treino, face a oportunidade de 

interagir com atletas com idade superior à minha, que não se revelou nada 

congestionador; 

• Planificação de microciclo e macrociclo em função de um conjunto de 

constrangimentos ao longo de uma época tão longa;  

• Desenvolvimento da capacidade de observação de jogo, da compreensão 

dos momentos de jogo, da visão tática sobre o jogo e da parte estratégica 

do jogo e como costumo dizer o que mais me mete emoção que é sem 

dúvida ‘’mexer nas peças do xadrez’’ e ver as consequências do mesmo; 

• Conhecedor do que é um escalão sénior, as suas dificuldades, a sua gestão 

a vários níveis (emocionais, amímicos, a diferenciada cultura e língua). 

As minhas maiores dificuldades a nível pessoal, foi a experiência de pela primeira 

vez viver sozinho, toda a adaptação que isso proporcionou, um novo local, novos hábitos, 

novas pessoas, o conhecer e saber lidar com essas pessoas, a gestão emocional da nova 

realidade. Posso dizer que os primeiros tempos, no núcleo da equipa técnica foram 

complexos, perceber as dinâmicas que já existiam, o choque de ideias existente da minha 

visão para a restante equipa técnica, o questionar de algumas opções táticas e a menor 

recetividade para a minha opinião, coisas essas que com o tempo e o demonstrar de 

competências foram mudando, e  que fizeram este processo um tremendo mundo de 

descobertas, tanto ao nível pessoal, como a nível profissional.  

 Esta foi sem dúvida a mais complexa e ao mesmo tempo satisfatória missão que 

tive a minha frente no ainda pequeno percurso profissional.  

Foi um ponto de partida de uma nova realidade que viu várias portas a se abrirem, 

com a próxima época já decidida, e que acaba por comprovar o sucesso deste estágio, 

tenho já apalavrado um estágio profissional num clube de referência a nível regional onde 

deverei exercer tarefas de gestão associativa e desportiva.  Recebi ainda a confirmação 
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de uma proposta para a integração na equipa técnica sénior de uma equipa sénior que irá 

disputar o Campeonato de Portugal, sendo que irei ter um papel ativo no treino e ainda a 

coordenação de toda a análise do desempenho. Espero assim construir o meu futuro neste 

mundo imenso com base no compromisso, profissionalismo, trabalho e crença que 

sempre terei nos meus projetos.   

 

‘’O líder deve ter um bom processo 

comunicacional, partindo de três princípios: 

inspirar, estimular e envolver’’ 

(Tomaz Morais cit por 

António Barbosa, 

2014)
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Anexos 

Anexo I Convenção de Estágio
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Anexo II Torneio 
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Anexo III Assiduidade 
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Anexo IV Unidade de treino



RELATÓRIO DE ESTÁGIO | INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

  

ORLANDO PINTO | SC PENALVA DO CASTELO | 2019  43 

 

 

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO | INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

  

ORLANDO PINTO | SC PENALVA DO CASTELO | 2019  44 

 

Anexo V Unidade de Treino Digital 
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Anexo VI Observação Adversário 
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Anexo VII Observação Adversário Individual
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Anexo VIII Observação Jogo Direta 1º Versão
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Anexo IX Observação Jogo Direta 2º Versão 
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Anexo X Observação Jogo Direta Adversário  
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Anexo XI Observação Jogo Direta Pré-época
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Anexo XII Relatório Individual de Jogo Instat 
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Anexo XIII Relatório Coletivo de Jogo Instat  
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Anexo XIV Tabela Massa Corporal  

Altura Massa Corporal (Kg) Massa Gorda (%) Massa Corporal (Kg) Massa Gorda (%) Massa Corporal (Kg) Massa Gorda (%) Massa Corporal (Kg) Massa Gorda (%) Massa Corporal (Kg) Massa Gorda (%)

1,9 88,7 9,1 88,3 9,9 86,6 11 90,1 13,2 x x

1,84 x x 77,2 7,6 76 7,7 73,9 7,1 74,6 5

1,8 x x x x x x x x 75 9,1

1,76 73,4 5 74,6 5 74,3 7,1 71,7 5,4 74,5 5,5

1,79 67,7 5,8 68,3 5 70 7 69,9 6,3 70,2 9,3

1,77 75,4 7,8 x x 76,2 8.6 75,1 8 74,3 7,2

1,78 x x 80 8,1 81,7 9,1 83,3 9,8 82,1 9,2

1,86 83,1 7,1 82,1 8,1 82,7 7,8 86,1 9,2 87,7 8,7

1,9 80,1 5 80,7 6,4 80,7 6,3 81,1 5 83,1 6,1

1,87 71,5 5 71,9 5 71,5 5 71,3 5 x x

1,83 68,7 5 69,1 5 68,3 5,1 68,8 5,6 x x

1,79 75,1 5 74,1 5,9 71,9 6,3 72,3 7,1 74 6,6

1,74 70,8 8,7 71 9,9 72 13 71,9 12,2 73,5 13,6

1,8 70,4 6,9 72,2 7,7 72,7 8,8 72,5 7,3 73,3 8,2

1,83 76,6 5,7 76,6 5 74,9 5,7 x x x x

1,7 66,7 6 68,1 7,7 67,1 9,2 67,8 9,7 67,2 7

1,76 69,4 5,8 x x x x 66,5 7,3 x x

1,73 68.8 7,3 69,1 7,3 70,2 8,4 70,3 12,7 73,4 10,8

1,7 60,3 5 61,2 5 58,5 5 61 5 61,1 5

1,73 x x x x x x 81,4 11,2 81,2 11,6

1,77 68 5,8 68,6 6,2 67,6 8,3 67,1 9,1 68 8,5

1,83 73,4 5,5 71,6 5,1 69,9 7,3 70,8 5,8 72,6 6,9

1,83 88,9 7,3 88,9 8,6 90,6 11.5 90,3 11,5 90,4 9,9

1,80 73,79 6,25 74,40 6,76 74,17 7,67 74,44 8,26 75,34 8,23
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Anexo XV Manual de Certificação
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Anexo XVI Relatório Processo de Certificação 
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Fotografias

 

Fonte: Própria  
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Fonte: Facebook SC Penalva do Castelo  

 

Fonte: Facebook SC Penalva do Castelo  
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Fonte: Facebook SC Penalva do Castelo  

 

Fonte: Facebook SC Penalva do Castelo  
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Fonte: Facebook SC Penalva do Castelo  

 

Fonte: Facebook SC Penalva do Castelo  
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Fonte: Facebook SC Penalva do Castelo  

 

Fonte: Facebook SC Penalva do Castelo  

 


